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Ročník XIII.

Starostka města Ing. Irena Brabcová zahájila Vánoční koncert v Klášterní kapli. 

První vteřiny nového roku 2008 fotoaparátem Františka Cívely
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 10 Akce ve školních družinách

Akce Klubu kultury
•  26. 1. 2008 bude v sále KK Napajedla hostovat 

Divadelní soubor SemTamFór, o.s. Slavičín 
s hrou 1 + 1 = 3

•  2. 2. 2008 fašank - beseda u cimbálu na KK 
Napajedla 

• 3. 2. 2008 zahraje loutkový soubor Klubíčko 
pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“

Entomologický výmìnný den a výstava 
se koná v sobotu 26. ledna 2008 v budově TJ Solol Napajedla 

od 8 do 12 hod. Výměna a prodej hmyzu, plazů a přírodnin 
z celého světa. Informace na 604 67 08 61.

Podìkování Matýska
Děkujeme všem, kteří nám v uplynulém 

roce projevili svoji přízeň.
V novém roce 2008 přejeme málo sho-

nu a hodně volného času, který vám rádi 
pomůžeme smysluplně využít.

Dům dětí a mládeže Matýsek

Peèovatelé dìkují
Pracovníci Pečovatelské služby Napajedla 

děkují za projevovanou důvěru a do nového 
roku 2008 přejí všem hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Na prahu nového roku
Konec každého uplynulého roku je malou 

zastávkou v životě každého z nás. Je časem 

menšího či většího bilancování a i časem 

stanovení určitých předsevzetí do dalšího 

období. 

Dovolte, abych využila tento čas ke zhodno-

cení toho, co rok 2007 znamenal v životě našeho 

města a co nás čeká v novém roce, v roce 110. 

výročí povýšení Napajedel na město. 

Město nám opět o trochu zkrásnělo a přiblíži-

lo se o další krůček blíže k unijní Evropě.
(Dokončení na straně 3)
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Z jednání Zastupitelstva mìsta
Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta dne 3. 12. 2007 
mimo jiné

 pověřilo Radu města Napajedla jednáním 

ve věci „majetkoprávních vztahů“ v areálu 

zámku v rámci čtyřstranných jednání mezi 

Fatrou, a.s., Napajedla, investorem – kupcem 

zámku, TJ Fatra-Slávia Napajedla a Městem 

Napajedla

 schválilo uzavření smlouvy o použití po-

zemků ve vlastnictví města Napajedla p. č. 7535, 

7537, 7528, 6420/11, 6420/14, 6420/3 pro stavbu 

komunikace a smlouvu o budoucí smlouvě 

darovací na stavbu příjezdové účelové komuni-

kace o šířce 3,5 m a délce 68 m s krytem z asfaltu 

mezi betonovými obrubami pro stavebníky RD 

v lokalitě nad Malinou II zastoupené Ing. Arch. 

M. Hladilem za podmínek:

- manželé Pasekovi budou darovat zastavěnou 

část pozemku p. č. 6420/12 komunikací městu 

Napajedla

- zkolaudování stavby komunikace do 31. 10. 

2010, darování stavby městu Napajedla do 

31. 12. 2010

- stavebníci vymezí pochůzný koridor o šíř-

ce 1,2 m podél stavby komunikace, kterým 

bude zajištěn veřejný přístup na sousední 

pozemky a do okolí po celou dobu výstavby 

komunikace

 vyhlásilo další kolo záměru prodeje bytu č. 

1376/5 ul. Zábraní nejvyšší nabídce, minimální 

cena 800 tis. Kč, uzavření kupní smlouvy do 

1 měsíce, v případě rovnosti cen rozhoduje los. 

Byt je obsazený nájemcem s nájmem na dobu 

neurčitou, t. č. ve výpovědi. Kupující vstoupí 

do práv pronajímatele bytu. Město si vyhrazuje 

právo prodej odvolat a soutěž zrušit. Termín pro 

podání nabídek: do 8. 2. 2008 do 14:00 hodin.

 prodloužilo termín soutěže o prodej bytu 

č. 1351/8 na ul. Nábřeží v Napajedlích za 

cenu 750 000 Kč podle přiloženého záměru, 

Termín pro podání nabídek: do 8. 2. 2008 do 

14:00 hodin.

 schválilo investiční záměr „Regenerace Kal-

várie Napajedla – lesopark, hřbitov“ a souhlasí 

s přípravou žádosti o dotaci v rámci Operačního 

programu Životní prostředí v oblasti podpory 

6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny 

v celkové výši max. 10 mil. Kč a zavazuje se 

zabezpečit spolufi nancování projektu dle pod-

mínek stanovených poskytovatelem dotace 

a zároveň se zavazuje zabezpečit fi nancování 

celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její 

realizace

 schválilo rozpočtové opatření související 

s provozem letního kina

 schválilo Směrnici o pravidlech rozpočto-

vého hospodaření 

 se seznámilo se zápisem z jednání fi nanč-

ního výboru dne 19. 11. 2007

 schválilo navýšení základního kapitálu ve 

společnosti NTV cable s.r.o. se sídlem Palac-

kého č. 94, IČ 25500236 o částku o 1,2 mil. Kč 

v roce 2008, a to peněžitým vkladem města 

Napajedla ve výši 1,2 mil. Kč v témže roce

 schválilo realizaci investiční akce – výstav-

ba optických televizních kabelových rozvodů 

v objemu 8 mil. Kč v letech 2008 až 2014 v režii 

společnosti NTV cable s.r.o. 

 schválilo předložený ceník výše úhrad za 

svoz a odstranění komunálních odpadů na rok 

2008 pro město Napajedla

 se seznámilo se Zprávou o činnosti Městské 

policie Napajedla za rok 2006

 schválilo změnu organizační struktury 

Městské policie Napajedla spočívající ve sní-

žení počtu strážníků ze stávajícího počtu 7 na 

4, s účinností od 1. 1. 2008

 schválilo Konvenci integrovaného doprav-

ního systému Zlínského kraje dle návrhu

 schválilo rozpočet města Napajedla na 

rok 2008 

 schválilo  plán zimní údržby města Napajed-

la na období od 19. 11. 2007 do 18. 3. 2008

 schválilo uzavření smluv o vytvoření 

společného školského obvodu spádové školy 

s okolními obcemi – Spytihněv, Komárov, 

Pohořelice, Oldřichovice, Žlutava

 schválilo povolení výjimky ze zákazu někte-

rých činností v lese, a to jízdy na kole, lyžích 

a saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy 

 schválilo uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na odkoupení částí pozemků 

PK p. č. 6554/1, 6555/1, 6558/1, 6559/1 a p. č. 

6563 o výměře cca 220 m2 za cenu 100 Kč/m2 

od Ing. Ondráčka a odkoupení části PK p. č. 

6562/1 o výměře cca 30 m2 za cenu 100 Kč/m2 

od spol. Extraplast s.r.o. v souvislosti s výstav-

bou cyklostezky 

 schválilo - uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na odkoupení pozemků KN p. č. 

7515/27 o výměře 262 m2 a p. č. 7515/28 o výmě-

ře 105 m2 za cenu 100 Kč/m2 od Ing. Pavlíčka. 

v souvislosti s výstavbou cyklostezky 

 schválilo Darovací smlouvu se společností 

GZ-Sand, s.r.o. a Darovací smlouvu s Tělový-

chovnou jednotou Fatra-Slávia Napajedla na 

fi nanční částku 200 000 Kč za účelem podpory 

rozvoje mládežnické tělovýchovy ve městě – 

pro rozvoj mládežnické kopané

 schválilo prodej domu č. 270 ul. Komenské-

ho panu Salajovi, za cenu 5 000 001 Kč

 vyhlásilo 11. kolo výběrového řízení na 

prodej zbývajících stavebních pozemků p. č. 

2074/106, 2074/107, 2121/29, 2121/32 a 2121/40 

pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina 

III za cenu nejvyšší nabídky za stejných pod-

mínek. Termín uzávěrky 11. kola: 8. 2. 2008 do 

14:00 hodin

 schválilo termíny zasedání zastupitelstva 

města na I. pololetí 2008: 18. 2., 28. 4., 23. 6.

 Zastupitelstvo města Napajedla, jako věcně 

příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 

§ 6 odst. 5 a za použití § 43 odst. 4 zákona číslo 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon), na svém zasedání dne 3. 12. 2007 vy-
dalo podle ustanovení § 54 odst.2 zákona číslo 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon), a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

opatření obecné povahy č. 1/2007 - změnu č. 
5a územního plánu města Napajedla

Zámìry prodeje a pronájmu
Město Napajedla prodá poslední 4 

pozemky p. č. 2074/106+2074/107, 2121/29, 

2121/32 a 2121/40 pro výstavby rodinných 

domů v lokalitě Malina III. Uzávěrka dodání 

přihlášek je 8. 2. 2008 ve 14:00 hodin. 

Město Napajedla prodá volný byt 1+1 

– 750 000 Kč. Podmínky prodeje na úřední 

desce a na internetových stránkách města 

www.napajedla.cz

Město Napajedla prodá byt 3 + 1 obsazený 

nájemcem – 800 000 Kč. Podmínky prodeje na 

úřední desce a na internetových stránkách 

města www.napajedla.cz

Město Napajedla pronajme byt č. 211 

o velikosti 1 + KK (ve 2. podlaží) v domě na 

ul. Sadová č. p. 1554 o výměře 46,40 m2. Bližší 

informace na úřední desce a internetových 

stránkách města www.napajedla.cz

Město Napajedla pronajme byt č. 310 

o velikosti 2 + KK (ve 3. podlaží) v domě na 

ul. Sadová č. p. 1554 o výměře 58,35 m2. Bližší 

informace na úřední desce a internetových 

stránkách města www.napajedla.cz

Město Napajedla pronajme byt č. 405 

o velikosti 2 + KK (ve 4. podlaží) v domě na 

ul. Sadová č. p. 1554 o výměře 58,80 m2. Bližší 

informace na úřední desce a internetových 

stránkách města www.napajedla.cz

Dobrá vìc se podaøila
Z iniciativy pana místostarosty Ing. Milana 

Vybírala se uskutečnila v sobotu 8. 12. 2007 

ekumenická bohoslužba, kterou společně 

vedli duchovní církví v kostele sv. Bartoloměje. 

Otec Viliam Gavula pěkným úvodním slovem 

přivítal všechny přítomné a zdůraznil společný 

cíl, který spojuje všechny věřící. Bratr Jaroslav 

Šlosárek z Malenovic přednesl hlavní kázání. 

Při čtení z písma se zapojili členové všech 

církví, které působí v Napajedlích. Přítomní 

mohli tak poznat bratra faráře Marka Váňu 

z Uherského Hradiště a bratra Lubomíra Plis-

ku z Kvasic. Bylo to krásné srdečné setkání. 

Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli 

a všem zúčastněným, kteří si našli čas v dnešní 

uspěchané době a posvětili tak adventní čas. 

Pevně věříme, podle ohlasu přítomných, že 

tato první společná bohoslužba snad nebude 

poslední a stane se do budoucna již tradicí 

a požehnáním.

Členové SOZ v Napajedlích

Děkuji  všem, kteří jste vánoční 

výzdobou svých domů a fi rem při-

spěli ke sváteční atmosféře v našem 

městě.

Starostka Ing. Irena Brabcová
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(Dokončení ze strany 1)

Během roku bylo nastartováno mnoho změn 

v činnosti a chodu města, ne všechny zatím mohly 

být hodnoceny, ve svém výsledku se projeví až 

v dalším období.

Základní školy úspěšně přešly na nový vzdělá-

vací systém, mateřská škola zkvalitňuje své služby 

v prostředí svého hezkého areálu.

Ve spolupráci s ČSAD Vsetín a.s. a Zlínským 

krajem byl vytvořen a spuštěn Integrovaný do-

pravní systém Napajedla.

Všem Vám, našim občanům, byla nabídnuta 

plejáda kvalitních kulturních programů, novinkou 

se stal úspěšný první ročník letního kina v zatím 

provizorním amfiteátru na nádvoří kláštera 

a promenádní koncerty v romantickém prostředí 

kostelního schodiště. Ze svatováclavských slav-

ností se pomalu stává významná regionální akce. 

Svůj úspěch slavil 50.ročník divadelního festivalu 

a také již tradiční folklorní slavnost Chodníčky.

V podnikatelské 

sféře nachází na ka-

tastru našeho města 

své zázemí další 

významné firmy. 

Průmyslová zóna u Kvítkovic je již téměř obsaze-

na, areál Slavia a Fatra a.s. absolvovaly úspěšně 

další rok v rámci svého rozvoje a změn, kterými 

v minulém období prošly. Je patrná vzrůstající 

úroveň služeb a maloobchodní sítě.

Celý rok nás provázela úzká spolupráce se 

starosty z obcí nám nejbližších ve volném svazku 

napajedelských emirátů. 

Vážím si spolupráce s Vámi, spoluobčany. Ved-

le kritických názorů jsou slyšitelné i kladné ohlasy 

a mám subjektivní pocit, že převládá se životem 

v našem městě spokojenost. Doufám že tomu tak 

bude i v dalších letech. Vaši spolupráci budeme 

potřebovat i nadále, protože další období nebude 

o nic méně pracovní než byl rok letošní.

• Co nás čeká v roce novém, v roce 2008?
Napajedla oslaví 110. výročí svého povýšení 

na město. U této příležitosti chceme uspořádat 

řadu kulturních a sportovních akcí.

Prioritou pro následující období nejen pro 

město, ale dá se říci pro celou republiku, je vy-

užití strukturálních fondů Evropské unie. Město 

schválilo řadu investičních záměrů, se kterými 

se chce o fi nance z těchto fondů ucházet. Nejvý-

znamnějšími projekty jsou rekonstrukce Kláštera 

a revitalizace veřejných prostor rozsáhlého území 

naší městské památkové zóny. Na rekonstrukci 

areálu Hospodářské školy již byly žádosti o dotaci 

podány, v případě jejich úspěšnosti bude v příštím 

roce zahájena.

V rámci budování cyklostezek bychom chtěli 

dokončit cyklostezku v centru města a zahájit re-

alizaci turistické cyklostezky podél řeky Moravy. 

Druhým, závěrečným rokem bude pokračovat 

výstavba Kanalizace v lokalitě Zámoraví, zakon-

čena by měla být výstavbou nového chodníku 

podél frekventované komunikace. 

Příští rok vyvrcholí příprava výstavby R 55 na 

našem území. Jejím investorem je Ředitelství silnic 

a dálnic.Tato stavba se našeho města v budoucnu 

významně dotkne, se zahájením její realizace je 

uvažováno v roce 2009. 

Čekají nás vážná jednání s Fatrou a.s . týkající 

se prodeje zámku a zámeckého parku, zásadní 

diskuze nad uspořádáním jednotlivých kulturních 

složek města a nad jejich koncepcí, a to ve vazbě 

na rekonstrukci kláštera, který se má stát středis-

kem části kulturních aktivit města, a samozřejmě 

řada dalších úkolů. 

Práce pro město je nikdy nekončícím kolo-

během starostí, aby všechno fungovalo v rámci 

daných možností a pokud možno tak, jak má. 

Ještě dlouho nebudeme moci říci, že máme 

hotovo. 

Stojíme na prahu nového roku. Do nadchá-
zejícího období se dívejme s nadějí. Vzájemně 
si naslouchejme, buďme tolerantní a na život 
nahlížejme nejenom ze svého úhlu pohledu. Ne-
návist, aroganci a sobectví nahraďme vzájem-
ným porozuměním, odpuštěním a láskou.

Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, a aby 
se Vám v roce 2008 splnilo vše, co si na jeho 
začátku přejete. 

Ing.Irena Brabcová, starostka 

Na prahu nového roku

Sociální oblast prošla v minulém roce velkou 

změnou v rámci celé republiky. I přes špatnou 

státní dotační politiku, byla městem pečovatelská 

služba zajištěna a do dalšího období stabilizována. 

V této oblasti byla navázána úzká spolupráce 

s krajem a městem Otrokovice.

V oblasti investičního rozvoje města byla 

dokončena rekonstrukce Domu s pečovatelskou 

službou Pod Kalvárií s 16 novými byty, na 

sklonku roku byly dokončeny i 3 nové b.j. na 

ul. Sadová. To je splnění další kapitoly bytové 

politiky města, v nejbližším období nebudou 

fi nanční prostředky do budování nájemního 

bydlení investovány. Na území města byly 

úspěšně dokončeny dva developerské projekty 

bytových domů s téměř padesáti novými byty, 

a to na ul. Husově a Na Kapli. Další dva jsou 

rozestavěny na ul. Nábřeží a Zábraní. Tím bude 

téměř vyčerpána kapacita ploch vymezených 

v územním plánu města pro výstavbu bytových 

domů. Bylo zrekonstruováno téměř 5000 m2 

chodníků, byl dokončen další, 600 m dlouhý 

úsek cyklostezky a byla zahájena Regenerace 

sídliště Nábřeží.

Foto z Vánočního koncertu Aleš Jirků
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Rozpoèet mìsta Napajedla na rok 2008
Zastupitelstvo města Napajedla dne 3. prosince 2007 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má podobu 

následujících závazných ukazatelů. 

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2008 stanovili 

radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření 

města Napajedla a pro hospodaření městem zřízených příspěv-

kových organizací v příštím roce. Rozpočet je sestaven jako 

schodkový, přičemž celkově vyšší výdaje (108,25 mil Kč) než 

příjmy (91,77 mil. Kč) jsou vyrovnány fi nancováním (16,48 mil. 

Kč). Zdrojem pro fi nancování schodku jsou fi nanční prostředky 

z minulých let a nový úvěr ve výši 3,5 mil. Kč. 

Schválený rozpočet na příští rok mimo jiné zabezpečuje 

základní provozní výdaje městského úřadu ve výši 18,84 mil. 

Kč, provozní výdaje organizačních složek města – městského 

informačního centra (0,58 mil. Kč), kina (0,89 mil. Kč), knihovny 

(1,32 mil. Kč), muzea (0,14 mil. Kč), pečovatelské služby (2,28 

mil. Kč), jednotky sboru dobrovolných hasičů města (0,36 mil. 

Kč) a dále také sboru pro občanské záležitosti (0,26 mil. Kč) 

a městské policie (3,33 mil. Kč). 

V návaznosti na již přidělené nebo teprve požadované 

dotace jsou vyčleněny v rozpočtu i fi nanční prostředky na 

spolufi nancování dotací nebo fi nancování žádostí a projektů 

o přidělení dotačních prostředků. Přehled schválených sta-

vebních akcí podává tabulka. 

K dalším výdajům na rozvoj města lze také přiřadit vý-

daj ve výši 1,2 mil. Kč na plánované navýšení základního 

kapitálu městské obchodní společnosti NTV cable, s.r.o. 

Finanční prostředky použité na navýšení základního kapitálu 

společnost následně použije  na budování optické kabelové 

sítě ve městě. 

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčleněné na opravy 

nemovitostí v majetku města v celkové částce    3,67 mil. Kč. 

Rezerva na krizové stavy (nepředvídané přírodní pohromy 

atd.) je stanovena ve výši 200 000 Kč. Na integrovaný dopravní 

systém je vyčleněna částka 600 000 Kč. Na půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení města Napajedla je pamatováno s částkou  

700 000 Kč. 

Do rezervy na běžné výdaje příštího roku bylo schváleno 

0,95 mil. Kč a do rezervy kapitálové 2,95 mil. Kč. Zastupitelé 

jako každoročně vyčlenili částku na podporu aktivit spolků 

a organizací působících v oblasti sportu, kultury, ochrany 

přírody, sociální péče, a to ve výši  2,58 mil.Kč. Rozdělení této 

Příjmy                                                                                                               tis. Kč

třída 1 daňové příjmy 64 474 

třída 2 nedaňové příjmy 11 585 

třída 3 kapitálové příjmy 2 224

třída 4 přijaté dotace 13 488

Příjmy celkem 91 771 

Financování - třída 8 

položka 

8115 změna stavu na bankovním účtě 8 100

8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3 000

8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř. -1 860

8127 aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - příjmy 7 593

8128 aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - výdaje -353

 fi nancování celkem 16 480

Zdroje celkem 108 251

Výdaje 

oddíl celkem provoz investice
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 587 587 0

22 Doprava 5 100 997 4 103

23 Vodní hospodářství 11 505 540 10 965

31 Vzdělávání 8 310 8 310 0

32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 489 5 289 1 200

34 Tělovýchova a zájmová činnost 738 738 0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 30 168 16 923 13 245

37 Ochrana životního prostředí 3 505 3 505 0

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 2 600 2 600 0

43 Sociální péče a pomoc 2 316 2 316 0

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 334 3 274 60

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 360 254 106

61 Územní samospráva a státní správa 21 307 21 147 160

63 Finanční operace 3 085 3 085 0

64 Ostatní činnost 8 641 5 693 2 948

Výdaje celkem 108 251 75 464 32 787

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
oddíl Název, IČO účel Kč
31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 442 000

31 1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 1 828 000

31 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 4 040 000

33 Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 1 880 000

34 DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 385 000

36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 12 236 000

 celkem  22 811 000
  
Další příspěvky
22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 397 000

22 ČSAD Vsetín a.s., 45192120 Integrovaný dopravní systém 600 000

36 Zlínský kraj, 70891320 roční poplatek na JDTM ZK 23 000

 celkem  1 020 000

číslo akce 
v rozpočtu

název akce

8016 Rekonstrukce prostor u bývalé hospodářské školy na areál služeb města – sběrný dvůr 

8018 Rekonstrukce budovy bývalé hospodářské školy na areál služeb města

8019 Cyklostezka - centrum města, 4. etapa 

8020 Odvodnění pravého břehu Napajedel – Zámoraví, Šardice, Radovany 

8021 Bezbariérový chodník na Zámoraví včetně dešťové kanalizace 

8022 ** Revitalizace městské památkové zóny

8023 ** Rekonstrukce budovy bývalého kláštera

8024 ** Cyklostezka podél Baťova kanálu, 7. stavba

8025 Chodník k přístavišti

8030 Regenerace panelového sídliště Nábřeží, 2. etapa 

8017 * vypracování žádostí o dotaci a zadávací dokumentace k vybraným akcím

Vysvětlivky:
*  jedná se o žádosti popř. zadávací dokumentaci 

na akce:  
 - úspory energie  na budovách města - školy
 - řešení přívalových vod a zachycení splavenin 

z lokality Kalvárie
 - Integrovaný dopravní systém Napajedla - 

autobusové zastávky 
 - dokončení rekonstrukce sportovišť ve škol-

ském areálu
 - rekonstrukce dvora a budovy bývalé hospo-

dářské školy - areál služeb a sběrný dvůr
** investiční akce bude pokračovat i v roce 2009

částky mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na 

jednání zastupitelstva v únoru příštího roku. 

V rozpočtu, jak je uvedeno výše, jsou vyčleně-

ny prostředky na opravy nemovitostí v majetku 

města a na vybrané dotační akce. Další fi nanční 

prostředky určené na investice budou předmětem 

schvalování a rozhodování zastupitelstva města 

v příštím roce. A to jak v závislosti na volných 

zdrojích (po vyúčtování hospodaření města za 

rok 2007), tak i na úspěchu při výběrových řízení 

o státní a evropské dotace. 

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města 

na všechny předpokládané příjmy a výdaje 

města včetně fi nancování na rok 2008 schválila 

rada města následně na svém jednání dne 17. 

prosince 2007. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru 
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Zimní údržba

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zase-
dání dne 3. 12. 2007 schválilo výši úhrad za svoz 
a odstranění komunálních odpadů na rok 2008 
pro město Napajedla, což je přehledně uvedeno 
v přiložené tabulce. Systém zůstává i v roce 
2008 stejný. Od 21. ledna 2008 do konce měsíce 
února 2008 si občané zaplatí úhradu na fi nančním 
odboru Městského úřadu Napajedla (přízemí, 
dveře č. 102), kde obdrží známku s vyznačením 
zvolené četnosti vývozu sběrné nádoby. Touto 
známkou opatří svou sběrnou nádobu (majitelé 
sběrných nádob o obsahu 240 l si ji opatří dvěma 
kusy známek). Kdo nebude mít k 1. 3. 2008 svoji 
nádobu označenu, nebude mu odpad vyvezen. 
Systém se nemění ani ve sběrných dvorech. 
I nadále zůstává cena poukázky 20 Kč za uložení 
odpadu do sběrného dvora.

K odpadové politice našeho města dovolte 
však několik slov. Náklady na likvidaci odpadů 
stoupají rok od roku výš, a to nejen v našem 
městě. Bohužel, jedná se o celorepublikový trend. 
Pro představu uvádím pár čísel z posledních 
let. V roce 2001 město Napajedla doplácelo na 
likvidaci odpadů od občanů sumou 1 073 000 Kč. 
V roce 2004 tato suma činila 1 341 000 Kč a v roce 
2006 dokonce 2 511 500 Kč. A v čem vězí neustále 
narůstající náklady? Dle zákona o odpadech byla 
několikrát zvýšena sazba základního poplatku 
za uložení odpadů. Zvyšuje se množství směs-
ného komunálního odpadu, který je od našich 
občanů vyvážen přímo na řízenou skládku 
v Kvítkovicích, což rozhodně není dobrá zpráva. 
Ještě horší zprávou je skutečnost, že na řízené 
skládce končí většina biologicky rozložitelného 
odpadu, který je z města svážen ve velkoobje-
mových kontejnerech. Tyto jsou přistavovány 
dle požadavku občanů do různých lokalit a jsou 
určeny výhradně pro listí, trávu a zbytky zeleně 
ze zahrad. Ale jak je asi pracovníkům Služeb 
města Napajedla, kteří tyto kontejnery vyvezou 
do kompostárny v areálu Technických služeb 
Otrokovice, s.r.o. a po vyprázdnění zjistí, že pod 
listím a travou jsou ukryté pneumatiky, sklo, pytle 

se směsným komunálním odpadem a dokonce se 
zde našel i nefunkční sporák? Takový kontejner 
musí být na náklady našeho města znovu nalo-
žen a odvezen na řízenou skládku, kde uložení 
jedné tuny odpadu nás všechny vyjde bezmála 
na 1000 Kč. 

Když uvážíme, že jeden kontejner váží v prů-
měru 4 tuny a takových kontejnerů je vyvezeno 
na skládku zhruba 5 za měsíc, dostaneme se na 
pěkný fi nanční obnos, který město, potažmo 
ale my všichni, zaplatí zcela zbytečně. K tomu 
si připočítejte kontejnery se směsným odpadem 
ze sběrných dvorů a je jasné, proč nás likvidace 
tolik stojí. A bude nás stát ještě více, jelikož se od 
roku 2009 opět zvýší sazba základního poplatku 
za ukládání odpadů na skládku a sazba rizikového 
poplatku za uložení nebezpečných odpadů.

V říjnovém čísle Napajedelských novin 
uveřejnilo oddělení životního prostředí článek 
a anketu zaměřenou na kompostování v našem 
městě. Když uvážíme, že se kompostování týká 
více méně pouze občanů z rodinné zástavby, 
byl výsledek až zarážející. Vycházím z Analýzy 
situace města Napajedla zpracované v roce 2001, 
která uvádí, že v našem městě je 1 195 trvale obyd-
lených domů, z toho je 1005 domů rodinných. 
A výsledek ankety? Z uvedených 1005 rodinných 
domů odevzdalo svůj anketní lístek celkem 8 ! 
Na základě projeveného zájmu našich občanů 

Jak to bude s odpady v roce 2008
je jasné, že město Napajedla nebude zajišťovat 
nákup 8 ks kompostérů a problematiku kom-
postování v domácnostech dále řešit. Ano, víme, 
že jsou domácnosti, které kompostují a budou 
kompostovat i nadále, což je jen a jen dobře. Ale 
musíme se k problematice nejen kompostování, 
ale celkovému odpadovému hospodaření posta-
vit jinak. Do budoucna není možné, aby se dále 
zvyšovalo množství biologicky rozložitelných 
odpadů ukládaných na skládku, aby se zvyšovalo 
množství směsného komunálního odpadu, aby 
množství vytříděných složek (PET, sklo a pa-
pír) zůstávalo na stejné úrovni a nezvyšovalo 
se, aby v našem městě byly domácnosti, které 
nepotřebují sběrnou nádobu na odpad, protože 
žádný netvoří. Je až zarážející, že nikdo z lidí 
se nepozastavuje nad skutečností, že se nám 
každý rok zdražují dodávky plynu, elektřiny, 
vody. Ponadáváme a stejně zaplatíme, protože 
tuto službu potřebujeme. A správnou likvidaci 
námi produkovaných odpadů nepotřebujeme? 
Z těchto důvodů město připravuje v odpadovém 
hospodářství města zásadní změny, které by měly 
uvědomělé občany zvýhodnit a naopak občany 
nechápající znevýhodnit. Jelikož se jedná o legis-
lativně dlouhodobý proces, přípravné práce již 
byly zahájeny v roce 2007 a budou pokračovat 
i v roce letošním.

Většina našich občanů má přece zájem na tom, 
abychom žili v čistém, pěkném prostředí a tuto 
vizi by nám neměla zhatit menšina nechápavých, 
zato ale věčně rebelujících. 

 Stanislava KOZMÍKOVÁ, odd. život.prostředí 

Martin 12. listopadu, přesně podle pranosti-
ky, přinesl první sníh. Tím začalo pro někoho 
krásné období zimy, pro někoho období 
trápení na silnicích. Každý, kdo jezdí na hory, 
má v autě silniční řetězy, zatímco ve městě si 
mnozí troufají zimu přežít na letních pneumati-
kách. Sotva napadne první sníh, předhánějí se 
redaktoři různých televizních stanic v honbě 
za senzačními snímky dopravních kolapsů. 
Jsem rád, že poslední dobou již přibývá kritiky 
nezodpovědných řidičů a neslyšíme jen tu 
obligátní větu – silničáři zase zaspali. Věřte, 
že my, co máme údržbu na starosti, děláme 
vše pro to, abyste se dostali včas do práce 
a za zábavou. Ne vždy se to podaří k plné 
spokojenosti všech, ale v zimě prostě vždy 
musíme na silnicích počítat se zhoršenými 
podmínkami. Je rozdíl odklízet dálnici a odklízet 
místní komunikaci. Asi se mnou budete souhla-
sit, že po dálnicích chtějí řidiči urazit za den 
i několik set kilometrů, po místní komunikaci 
občas projede jeden nebo dva řidiči za den. 
Nemá proto cenu začít odklízet sníh o půlnoci, 
vzbudit celé sídliště a pozorovat, že první auto 
projede v 6 hodin.Také náklady a použité stroje 
jsou nesrovnatelné. Velký boj svádíme i při 

drobném sněžení – vyjet, nebo počkat až sníh 
sám roztaje. Pokud špatně odhadneme situaci, 
prosolíme i 20 000 Kč a než skončíme, tak sníh 
roztaje. Když neposolíme a přimrzne, může zase 
dojít ke spoustě dopravních nehod. Často slyšíme 
výtky na zbytky sněhu na silnicích, ale zastu-
pitelstvem schválený plán zimní údržby říká, 
v souladu se zákonem, jasně: „předmětem zimní 
údržby je zmírnění nepříznivých důsledků zimy“. 
Finanční prostředky jsou proto určeny pouze na 
toto zmírnění, nikoliv na odstranění. V době, kdy 
čtete tyto řádky, už budeme mít první zkušenosti 

s letošní zimou za sebou. Mnozí vezmou lopatu 
a odklidí sníh před domem i o kousek dál než 
jim to ukládá zákon, někteří pouze nadávají, jako 
by ten sníh byl náš. Na to by se dalo zvyknout, 
na co si však zvyknout nemůžu, je arogance, 
se kterou někteří spoluobčané sníh z vlastních 
vjezdů odhrnují znovu na odhrnutou komunikaci. 
V ten moment mám pocit absolutního zmaru. 
Kromě bezohlednosti takového počínání ohrožují 
i bezpečnost spoluobčanů, kteří na odklizené 

silnici nečekají hromadu sněhu. A myslíte, že 
nám to nezpůsobí problémy? Opak je pravdou. 
Slunce přes den sníh částečně rozpustí, ten 
přimrzne a náš řidič v noci pod novým sněhem 
tuto nečekanou překážku nevidí. Kromě toho, 
že může dojít ke zranění řidiče, většinou něco 
„uletí“ na traktoru nebo sněhové radlici. Než 
to v noci opravíme, samozřejmě několik hodin 
neodhrnujeme. Problémy, (zde myslím že zcela 
neúmyslně) nám způsobují i řidiči parkující 
kolmo k chodníkům. Ve snaze zaparkovat co 
nejdále od cesty si neuvědomí, že přední část 
vozidla je nad chodníkem, a tím pádem je 
tento chodník neprůjezdný pro zimní mecha-
nizaci. Velké nepříjemnosti máme také s řidiči, 
kteří parkují na všech možných i nemožných 
místech. Projet traktorem kolem bezohledně 
zaparkovaných vozidel na kluzké vozovce, s ně-
kolika metráky sněhu za sebou, není opravdu 
jednoduché. To bylo seznámení s tím, co nás 
trápí, naopak bych chtěl poděkovat těm, kteří 
chtějí mít své město čisté, parkují na vlastním 
pozemku nebo vyhrazených místech, pomáhají 
nám s úklidem sněhu, eventuelně nás upozorní 
na dopravní závady. 

Ing. Aleš Jirků

Schválený ceník výše úhrad za svoz a likvidaci odpadù v roce 2008 pro Napajedla

varianta Počet svozů
 za rok

Kontejner 
1100 l Nádoba 240 l Nádoba 

110 – 120 l
2x týdně 104 26 088 Kč

1x týdně 52 14 808 Kč 3 684 Kč 1848 Kč

1x týdně v zimě
1x za 14 dní v létě 39 1 680 Kč

1x za 14 dní 26 8 544 Kč 1 932 Kč 972 Kč

1x za měsíc 13 600 Kč
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Děti mateřské školy v Napajedlích jsou 
sice ještě malé, ale rozhodně nezahálí. Jako 
každý rok, i v tomto školním roce 2007/2008 
na nás čeká spousta zábavných, sportovních 
a kulturních akcí.

Už v měsíci září jsme navštívili divadelní 
představení „KUC a CUK“ v napajedelském 
kině. Předškoláci zahájili předplavecký výcvik 
v bazénu v Uherském Hradišti, který se stává 
rok od roku dětmi oblíbenější.

V říjnu se děti zúčastnily folklorní akce 
ve Strážnici „PODZIM NA DĚDINĚ“. Za spo-
lupráce rodičů a dětí proběhne v mateřské 
škole soutěž „o nejzajímavějšího draka“ 
a „bramboráčka“.

Ještě do konce letošního roku pojedou děti 
do předvánoční Strážnice za lidovými zvyky 
a tradicemi našich předků.

V rámci spolupráce s různými složkami 
a institucemi v našem městě se děti zúčastňují 

Akce mateøské školy – š

místních akcí – výstavy hub a brouků, akce 
s městskou policií, seznámí se s prostředím 
městské knihovny, navštíví místní hasiče, vypo-
slechnou si besedu o myslivosti s pí. Pešlovou 
a akce mnohé jiné.

Letošní vánoce společně oslavíme rozsvě-
cením vánočního stromečku na školní zahradě 
a tvořivými dílničkami rodičů a dětí.

Zavedenou tradicí je spolupráce s 1. a 2. 
základní školou v Napajedlích, kterou vždy děti 
navštíví před zápisem do základní školy, aby 
získaly představu o tom, kam budou chodit po 
skončení docházky mateřské školy.

Základní umělecká škola každoročně připra-
vuje pro naše děti kulturní akce – výchovné 
koncerty a výstavky spojené s návštěvou 
výtvarné dílny.

Ve druhém pololetí školního roku naše děti 
dále čekají, kromě již zavedených činností, 
návštěvy divadelních představení v Městském 

divadle ve Zlíně a ve Slováckém divadle 
v Uherském Hradišti., velikonoční dílničky, 
besídky pro maminky, oslavy Dne dětí, školy 
v přírodě, beseda se zdravotníkem a další různé 
výlety a aktivity spojené s děním kolem nás 
v našem městě.

A proč tedy chodíme rádi do „naší 
školičky“? No přece proto, že se v ní stále 
něco děje.

Jménem všech dětí a zaměstnanců ma-
teřské školy v Napajedlích bychom chtěli 
popřát lidem hodně spokojenosti a pohody, 
zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů 
v novém roce 2008.

Kolektiv pracovníků MŠ Napajedla
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Při rozsvícení vánočního stromu zazpívaly sbory mateřské školy a Radovánku.

 2006
• návštěva hvězdárny Uherský Brod – 5. 9.: 3A, 

2D, 3D

• hudební vystoupení Inky Rybářové – 8. 9.: 

byly třídy 2A, 3A, 2B, 3B, 2D, 3D

• návštěva ZUŠ Napajedla – představení „Hu-

dební cirkus“ – 20. 9.: 2A, 3A, 2B, 3B, 2D, 3D

• plavání s dětmi 2D, 3D + 3A – Uherské Hradiště 

od 25. 9. – 10 lekcí

• fotografování dětí na plavání

• „Radovanovy radovánky“ – 3. 10., Napajedla, 

všichni

• návštěva knihovny, Napajedla – 3A, 2D, 3D, 3B

•  výstava hub a brouků – Klub kultury Napa-

jedla (dle zájmu ve třídách)

• představení „O ztracené vodě“ – 12. 10.: 2D, 

3D, 3B

• představení „Jak sluníčko nevyšlo“ – 25. 10.: 

1A, 1B, 2A, 2B

• „Popelka“ – Víťa Marčík 14. 11. Klub kultury 

Napajedla: 2D, 3D, 2A, 3A, 2B, 3B

• návštěva „Mikuláše a čerta v MŠ – 5. 12.

- „Zpívání u stromu“ na zahradě MŠ – děti z celé 

mateřské školy – 7. 12.

– školní rok 2006/2007

 2007
• návštěva školní družiny v 1. a 2. ZŠ – program 

„Stromy“

• účast dětí na „Olympiádě kapříků“ v Uher-

ském Hradišti

• beseda rodičů dětí z MŠ s řediteli základních 

škol – „O školní zralosti“

• návštěva dětí mateřské školy v základních 

školách před zápisem do 1. třídy

• spolupráce s logopedkou – p. Kopřivíková

• plavání dětí 2B + 3B – Uherské Hradiště od 

22. 2. – 10 lekcí

• dětský karneval – 23. 2. – dětí mateřské školy 

„palouček“

• představení „Dobrodružství na moři“ 14. 3.  – 

Horákovi Hodonín – 1D, 2A, 2B

• „Den otevřených dveří“ pro veřejnost, zápis 

dětí do mateřské školy – 19. 3.

• Filmový festival Napajedla – kino – 21.-23.3.

• koncert pro děti ZUŠ Napajedla – 16. 4.

• výlet do Kroměříže – děti 1A + 1B

• pořad pro děti s Lenou Freyovou k 1. 6. – Den 

dětí

• Rozloučení se školáky – 15. 6. – Klášterní kaple 

ZUŠ Napajedla

• Zhotovení tabla a zajištění albumů na rozlou-

čení pro školáky – 3A

• beseda se zdravotníkem o rizicích dětí s rodiči 

před prázdninami – pí. Hubáčková s předško-

láky – 12. 6.

• beseda pro předškoláky „O myslivosti“ – pí. Pe-

šlová – 26. 6., kreslení obrázků do časopisu 

o myslivosti
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KDE NÁS NAJDETE: FITCENTRUM 
SLAVIA, ul. 2. května 685, areál Slavia 
Napajedla 
NAŠE SLUŽBY:  posilovna - 40 stano-
višť  tělocvična–stolní tenis, boxovací pytel  
kulečník - biliardový a karambolový závodní stůl 

 solárium–vertikální a horizontální  cyklostu-
dio, sportovní bar, kadeřnictví, masáže  
kosmetika – manikúra 

OKÉNKO: DO POSILOVNY 
POSILOVÁNÍ  ŽEN:
ještě donedávna se za ideální formu pohybové 
aktivity žen považovaly pouze aerobní aktivity 
a ženy byly téměř programově odrazovány od 
všech aktivit silového charakteru. Rok 1979 
Joe Weider : „Žena je člověk, člověk má 
svaly, nezatěžované svaly atrofují.“ Stále 
ještě velké množství lidí si myslí, že posilování 
žen vede k výraznému nárůstu svalů a způsobí 
u cvičících ztrátu ženskosti. Naštěstí většina žen 
však nemá odpovídající hormonální vybavení 
(dostatek mužského pohlavního hormonu testoste-
ronu) k dosažení podstatnějšího nárůstu svalů. 
Problémem naší společnosti není nadbytek příliš 
svalnatých žen. Klíčem k udržení štíhlé postavy 
není omezování příjmu, ale dlouhodobá optima-
lizace výdeje energie.

ZVLÁŠTNOSTI CVIČENÍ ŽEN:  
Ženy jsou pozorné posluchačky a jsou rády ve-
deny, proto hodně využívají (na rozdíl od mužů) 
skupinová cvičení pod vedením instruktora. Ale 
tato vyžadují  dodržovat přesný den, hodinu 
a určité množství cvičících. 
V posilovně toto omezení neexistuje a přítomný 
instruktor dohlíží také na správné provedení cviků. 
Doporučujeme trénink 2 -3krát týdně v trvání asi 
60 min. V tréninku zatížit všechny hlavní svalové 
skupiny těla, jednu sérii cviků má tvořit 8 – 15 
opakování, každý cvik má být prováděn ve 2 – 3 
sériích. Cviky se mají provádět v plném rozsahu 
pohybu a při cvičení pravidelně dýchat. Před 
vlastním posilování se 3 – 5 min. zahřát šlapáním 
na kole, stepru či veslováním, po posilování pro-
táhnout používané svalstvo a na závěr vyplavit 
kyselinu mléčnou ze svalů opět šlapáním na kole 
5 – 10 min.

ZÁVĚR:
Máte strach jít do posilovny, že to neumíte? Bolí 
Vás záda, chcete změnit svou postavu a doma 
Vás cvičit nebaví ? Máte málo času nebo pracu-
jete na směny?
Zahoďte obavy za hlavu. Vemte ručník a spor-
tovní oblečení a přijďte, poradí Vám vyškolené 
instruktorky Dana, Monika, Pavla (doporučujeme 
si dopředu domluvit na 1. hodinu čas a den). 
 

AKCE V LEDNU: 
sobota 5. 1.  16:30 – 18:00 cvičení s Mirkou 
Kyliánovou 
sobota  19. 1.  16:30 – 18:00 cvičení s Mirkou 
Kyliánovou 

Bližší informace Vám poskytneme 
na tel.: 728341341

kosmetika – manikúra

OKÉÉNKO: DO POSILOVNY 

OTEVŘENO: 
Po–Pá    9,00 - 21,00 hod 

So–Ne 15,00 - 21,00 hod 

CVIČÍME VE FITKU

Děkujeme všem svým zákazníkům a obchodním partnerům za 
přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2008 přejeme zdraví, 
štěstí a mnoho úspěšně ujetých kilometrů se svými plechovými 

miláčky.
Těšíme se na Vaši návštěvu, rádi poradíme a posloužíme 

v prodejně AUTODÍLY Vitáskovi.

Nabízíme: 
• hobby a prof i autokosmetiku a chemii MaFra 

f irmám a živnostníkům ve velkoobchodních cenách
• dodání přesně šitých potahů na osobní a dodávkové auta

• tažná zařízení včetně montáže
• střešní nosiče a autoboxy

VITÁSKOVI NAPAJEDLA

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

pořádá tradiční

HASIČSKOU ZÁBAVU
v sobotu 9. února 2008 od 19:30 hod.

  v sále SOKOLOVNY v Napajedlích

Občerstvení                 Bohatá tombola           Hraje skupina EX DUO

Vstupné 50 Kč                                    Srdečně zvou pořadatelé
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Žáci 7. ročníku 2. ZŠ se již druhým rokem 
zapojili do celostátního projektu „Já, občan“, 
který pořádá SVOD – sdružení pro výchovu 
k občanství a demokracii.

Na otázku – kdo je občan a co obnáší být 
občanem, děti většinou odpovídají, že obča-
nem je ten, kdo má občanský průkaz a má 
určitá práva.

Cílem tohoto projektu je vysvětlit dětem, 
že i bez OP jsou občané ČR, kteří se mohou 
aktivně zapojit do občanského života ve své 
obci, svém městě. Žáci si vyberou veřejný 
problém, který je v jejich městě trápí a pokusí 
se navrhnout, případně realizovat řešení tohoto 
problému.

To vše obnáší, že se děti musí naučit 
správně pracovat s informacemi, důkladně 
se s problémem seznámit, sehnat si podkla-
dy (články, zprávy, statistiky, grafy, zákony, 
vyhlášky) k argumentaci a navrhnout řešení.
Také by se měly seznámit s právním pozadím 
vybraného problému, např. že mají právo 
žádat informace po úředních osobách podle 
zákona 106/1999 - O svobodném přístupu 
k informacím. 

Žáci na projektu pracují samostatně ve svém 
volném čase, ve škole je na zhodnocení jejich 
práce vyčleněna část hodiny Ov – 1 krát týdně 
v době od září do dubna.

Závěrečnou fází celého projektu je veřejná 
prezentace před spolužáky, učiteli, rodiči, 
městskými zastupiteli – osobami, kterých by 
se problém mohl týkat.

V letošním školním roce 2007/2008 se do 
projektu zapojili žáci třídy 7. B.

Vybrali si tyto problémy:
1) využití volného času občanů města Napa-

jedla – výstavba krytého bazénu (k relaxaci 
i sportovnímu vyžití)

2) využití volného času mládeže v Napajedlích 
– zřízení herny pro kluky i holky (určené 
převážně pro hraní stolních her)
Po dobu dvou měsíců děti vyhledávaly, 

třídily a zpracovávaly informace týkající se 
vybraných problémů (např. anketa mezi ob-
čany) a na základě těchto připravených pod-
kladů se rozhodly oslovit zastupitele našeho 

města a požádat je o pomoc při řešení těchto 
veřejných problémů.

Celá třída 7. B se zúčastnila dne 3. 12. 
veřejného zasedání zastupitelstva města 
Napajedla, kde žáci Zuzka Vaňková, Magda 
Forstová a Tomáš Böhm přednesli interpelaci 
našim zastupitelům. Většina zastupitelů však 
byla přítomností a požadavky žáků evidentně 
zaskočena, nedokázali dětem na jejich interpe-
laci jednoduše odpovědět slovy a argumenty, 
které by byly schopny přijmout vzhledem ke 
svému věku (12 let). Zastupitelé s nimi jednali 
jako s dospělými … Žáci odcházeli z jedná-
ní zklamaní, s pocitem, že byli nesprávně 
pochopeni, navíc někteří značně vyčerpáni 
dlouhou dobou (1,5 hod.), kdy museli vzorně 
sedět a být hodní. 

Na otázku – jak na vás zapůsobilo jed-
nání se zastupiteli města, odpovídali žáci 
takto:
• Připadalo nám, že zastupitelé nebyli dosta-

tečně připraveni, i když dostali okopírované 
projekty předem. Přijde nám, že si myslí, 
že problémy dětí nejsou tak závažné, jako 
problémy dospělých. (Jenda, Honza, Dan, 
Lukáš)

• Myslíme si, že zastupitelé s námi nechtěli 
jednat a skoro nás odmítli. Někteří z nich si 
ani pořádně nepřečetli naše návrhy a nepo-
chopili, o co se jedná. Jeden ze zastupitelů 
nám vyčítal, že pořád hrajeme na počítači, 
což není pravda. A další zase pravopisné 
chyby. Zklamal nás přístup některých za-
stupitelů … To je náš názor. (Kuba a Kuba, 
Ondra, Michal)

• Špatně. Myslíme si, že zastupitelé nebyli 
dostatečně připraveni. Vadilo nám, že nás 
pan T. napomenul za hrubé chyby v textu. 
Nejvíce nás podpořila paní učitelka Pacho-
líková a pan ředitel Veselý. Líbilo se nám, 
že našli alespoň nějaký návrh na řešení 
projektu Herna. Máme se obrátit na DDM. 
(Magda, Terka, Verča)

• Nebrali nás vážně. Málo nás pochválili. Ne-
byli dostatečně připraveni. Špatně pochopili 
naše projekty. (Kristy, Míša, Gabča, Nikola)

Mgr. Ivana Černá a žáci 7.B

Žáci 7.B 2. ZŠ jednali se zastupiteli našeho mìsta...

Dne 29. 11. 2007 se 4. a 5. třídy 2. základní 
školy Napajedla, Komenského 298 posunuly 
v čase a jejich učebny se proměnily ve středo-
věké řemeslnické dílny. Byl totiž den Středo-
věkých rytířských her. Na klání byli pozváni 
a zúčastnili se ho také páťáci ze ZŠ Spytihněv 
a ZŠ Pohořelice.

Støedovìké rytíøské hry

Byla pro ně nachystána spousta aktivit, 
při kterých se měli možnost naučit spoustu 
nového, aniž by si to uvědomili. Největší 
úspěch měla ražba mincí, dojení krávy, psaní 
na voskové tabulky hlaholicí, zdobení perní-
ků a psaní brkem. Celým dopolednem žáky 
provázeli jejich starší kamarádi v historických 
kostýmech. Podobné projekty jsou na naší 
škole již tradicí a nutno říct, že se u žáků těší 
velké oblibě. No řekněte sami, kdo z Vás se 
může stát kronikářem, rádcem krále, strážcem 
pokladu, knězem, sloužícím, řemeslníkem či 
umělcem? Jsme rádi, když projekty mají u žáků 
úspěch, a taktéž máme radost ze spolupráce 
s okolními školami. Těšíme se na další pří-
jemné setkání.

Mgr. Kristýna Marková

Mikulášská nadílka
Ve středu se děly v naší škole (2. základní 

škola) nevídané věci. Přímo po zlatém paprsku 
se z nebe spustila mikulášská družina, která pro 
spoustu práce, již měla stihnout, a pro nedosta-
tek času pověřila žáky devátých tříd, aby našim 
milým prváčkům udělali hezké dopoledne 
a zastoupili Sv. Mikuláše, čerty a anděly při 
nadělování dárečků. V rámci dlouhodobého 
projektu Kamarád, který na naší škole v letoš-
ním roce probíhá, každá devátá třída připravila 
mikulášskou nadílku (spolu s třídními učiteli 
a rodiči) pro své kamarády v první třídě.

Nadílka se velmi vydařila, děti za své pěvecké 
či recitační výkony byly odměněny sladkými 
maličkostmi, jablíčky či omalovánkami. Všichni 
se usmívali a čerti i letos neměli vůbec žádnou 
práci. Mgr. Kristýna Marková
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Děti posílají Ježíškovi dopisy s vánočním 
přáním odnepaměti, ale teprve čtrnáctým 
rokem můžou mít doručení nebeskému adre-
sátovi úředně potvrzeno.

Česká pošta na Božím Daru má s poštou 
nebeskou nejdelší spolupráci a nebi je nejblíže! 
Boží Dar je totiž nejvýše položené město ve 
střední Evropě.

Od 4. do 22. prosince tak můžou nejenom 
děti, ale všichni, kteří chtějí potěšit své přátele 

Dìti ze školní družiny pøi 1. ZŠ psaly JEŽÍŠKOVI
a známé přáním s razítkem Vánoční pošty, 
poslat vánoční přání na známou adresu. 
Učinily jsme tak i my – vychovatelky s našimi 
dětmi ze školní družiny. Každé z dětí mohlo 
napsat nebo nakreslit, co si přeje dostat pod 
stromeček. 

S počtem přání v dopise narůstaly i otázky 
dětí: Určitě dárek dostanu? Jak to Ježíšek 
bude vědět, kam dát dárky? A co když to 
nebude mít zrovna na skladě? A určitě to 
nepoplete…?

Tak hotovo? Napsali všichni, co chtěli, svá 
přání? Teď ještě opatřit dopis známkou a zpá-
teční adresou, vložit do obálky a poslat na 
Ježíškovu adresu. A teď už necháme pracovat 
Vánoční poštu.

Jsme opravdu moc všichni zvědaví, jaké 
razítko bude mít pošta v tomto roce. Každý 
rok je totiž příležitostné razítko jiné. 

Konečně jsme se dočkali. To je radosti! Nikdo 
z dětí nechce dát dopis z rukou. Všichni si ho 
chtějí co nejpečlivěji prohlédnout. Vždyť je na 
něm razítko přímo od Ježíška!

  (S. Šulcová – školní družina při 1. ZŠ)

Víkendovka Učit se žít spolu občanského 
sdružení M2M proběhla na 1. ZŠ Napajedla už 
po dvanácté. Co dodat? Víkendovka proběhla... 
Pro nás, kteří jsme se jí účastnili už po něko-
likáté, jsou asi nejvýstižnější tato dvě slova. 
Proběhla víkendovka... 

Představujeme si, jak jsme se seznamovali 
a opět i s novými lidmi, jak jsme se poznávali, 
hráli hry. Hry zdánlivě hloupoučké, hry veselé, 
hry řádící i hry přemýšlivé, takové ty, u kte-
rých nás napadalo „Aha.. je tohle vlastně hra? 
A jak to chodí v životě, může to být podobné? 
Vzpomínáme si, jak jsme se rádi viděli, jak se 
nám ve škole spalo (i nespalo) a jak zatraceně 
krátký umí víkend být, když jej zrovna trávíme 
s kamarády právě tady, na víkendovce.

„Víkendovka“

A co tedy vlastně bylo nové? Nic a všechno. 
Poznali jsme nové přátele, ale i obnovili přátel-
ství stará. Hráli jsme nové hry, ale i hry, které 
už jsme znali, nás obohatily. Poznali jsme při 
nich jiné kamarády, jiné povahy i jiné rozměry 
sebe sama.

Přece jen je něco nového. Letošní podzimní 
víkendovky se totiž zúčastnilo 52 mladých lidí 
(žáků současných i bývalých, lektorů a členů 
realizačního týmu), což je rekordní počet. Není 
třeba fanfáry, ani oslavné písně. Každý, kdo 
se víkendovky zúčastnil, do ní něco vložil. 
A každý si odtud taky něco odnesl. Nechme si 
v sobě svůj kousek víkendovky, a těšme se na 
tu další. Takže díky a nashledanou příště.

Tolik ze strany „organizátorské“. Zajímalo 
by vás, jak víkendovku vidí účastníci? Dejme 
slovo jednomu z nich:

Víkendovka byla skvělá. Přihlásila jsem se 
tam, protože jsem slyšela, že je super, a taky, 
že ráda zkouším nové věci a získávám nové 
zkušenosti.

Poznala jsem tam plno nových lidí, nových 
osudů, zažila jsem veselé, ale i smutné zážitky. 
A mile mě překvapilo, že lidi, které jsem znala 
(nebo spíše myslela, že znám) jsem víc poznala 
do hloubky.

Překvapilo mě, jak jinak se ti, co jsem znala, 
chovali. Byli jiní než ve škole.

Jen mě mrzelo, že to bylo tak krátké. Vím, že 
nejen já, ale i spousta dalších si to užila. A taky, 
že pokud bude další víkendovka, tak bude 
většina uvažovat nad přihláškou…

za o. s. M2M i 1. ZŠ Napajedla, 
Mgr. Eva Táborová
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KULTURA 
A SPO

RT
LEDEN 2008

  So 5. 1. v 19:30 hodin
 POSLEDNÍ VLAK
 Německo-český válečný film režiséra 

Stalingradu, režie Joseph Vilsmaier, Dana 
Vávrová, hrají: Gedeon Burkhart, Juraj 
Kukura, Nina Divíšková, Vojta Kotek. Pří-
stupný od 12 let, titulky, 123 min., vstupné 
60 Kč

  Ne 6. 1. v 15:00 hodin
 S KRTKEM DO POHÁDKY II.
 Pohádkové odpoledne pro děti: Krtek a ra-

keta, Broučci, Krtek a tranzistor, Jak ulovit 
tygra, Krtek a vejce, Co to bouchlo, Člověk 
neandrtálský. 67 minut, vstupné 25 Kč

  Pá 11. 1. v 19:30 hodin
 SÍLA SRDCE
 Příběh, který jste nikdy neslyšeli. O udá-

losti, která šokovala celý svět. Drama USA, 
režie Michael Winterbottom, hrají Angelina 
Jolie, Dan Futterman, Přístupný od 15 let, 
titulky,  107 min., vstupné 60 Kč

  So 12. 1. v 19:30 hodin
 ONCE
 Love story,muzikál Irska, režie John Car-

ney, hrají Markéta Irglová, Glen Hansard, 
Bill Hodnett, Přístupný od 12 let titulky 86 
min., vstupné 60 Kč

  Pá 18. 1. v 19:30 hodin
 SUPERBAD
 Jak si rozdělat roštěnku. Komedie USA, režie 

Greg Mottola,hrají Jonah Hill, Michael Cera, 
Seth Rogen. Přístupný od 15 let, titulky, 114 
min., vstupné 70 Kč

  So 19. 1. v 19:30 hodin
 RESIDENT EVIL: ZÁNIK
 Akční fi lm USA,VB a Německa, režie Russell 

Mulcahy, hrají Milla Jovovich, Oded Fehr, 
Ali Larter. Přístupný od 15 let, titulky, 90 
min., vstupné 70 Kč

  Ne 20. 1. v 15:00 hodin
 ZASADIL DĚDEK ŘEPU
 Pohádkové odpoledne pro děti: Zasadil 

dědek řepu, O statečné princezně, Budu-
línek a mandelinka, Zatoulaná ovečka, 
Zoologická zahrada, O pejskovi a kočičce. 
62 minut, vstupné 25 Kč

  Pá 25. 1. v 19:30 hodin
 BEOWULF
 Fantasy USA, režie Robert Zameckis, hrají 

Ray Winstone, Anthony Hopkins, John 
Malkovich. Přístupný od 12 let, titulky, 114 
min., vstupné 70 Kč

  So 26. 1. v 19:30 hodin
 SEJMI JE VŠECHNY
 Je to naše generace, která změnila svět 

navždy. Thriller USA, režie Michael Davis, 
hrají Clive Owen, Paul Giamatti, Monica 
Bellucci.Přístupný od 12 let titulky 86 min., 
vstupné 65 Kč

  Ne 27. 1. v 16:00 hodin
 ZLATÝ KOMPAS
 Vedle našeho světa existují i jiné světy. Zlatý 

kompas k nim může ukázat cestu ...Fantasy 
USA, režie Chris Weitz, hrají Nicole Kidman, 
Sam Elliott, Daniel Craig. Mládeži přístupný, 
český dabing, 113 min., vstupné 70 Kč

Orientaèní pøehled lednových akcí v Napajedlích

Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz

11. 1. 2008 Matýsek Pyžamový bál - legrační a taneční večer v Matýsku 

13. 1. 2008 Matýsek Jo-jo! - dětská country diskotéka 

14. 1. 2008 Matýsek Prodloužená u trouby IV. - sněhové pečivo, pusinky 

16. 1. 2008 Matýsek Novoroční kapr - soutěž pro rybáře  

16. 1. 2008 Matýsek Mini-karneval s Matýskem

19. 1. 2008  Sokol Sokolská zábava

25. 1. 2008 Matýsek Úlet II. - relaxační podvečer pro unavené maminky 

26. 1. 2008 Matýsek Na lyže s Matýskem - zájezd na lyžování  (dle podmínek)

26. 1. 2008  Sokolovna  Entomologický výměnný den a výstava

26. 1. 2008  Klub kultury  SemTamFór Slavičín

26. 1. 2008 Matýsek Country bál - vystoupení Hopsálku v UH 

1.-3. 2. 2008 Jakin  Ledová Praha

2. 2. 2008 Klub kultury  Fašank – beseda u cimbálu

Mikuláš na sokolovnì
Když byl pátý prosinec,
zavítal k nám cizinec.
Z říše dětských snů a přání,  
rozdával dárky na počkání.
Družina jeho byla stále s ním,
andělé, čerti, plameny a co já vím,
tančili stále vesele, 
kolem bělovlasého pána při těle.
Už víš kdo to byl ? I ty ho znáš !!! 
No přece náš MIKULÁŠ!!! 
Opět jsme se letos sešli v sále Sokolovny, 

abychom se spoustou malých i větších dětí 
čekali společně na Mikuláše. A aby to čekání 
rychleji utíkalo, velká družina čertů, plamenů 
a andělů skotačila na pódiu. Krátké vystoupení 
navodilo příjemnou atmosféru.

A konečně přišel ten vytoužený okamžik 
a z nebe na zlaté šňůře se spustil Mikuláš. Začal 
rozdávat dárečky, nejprve těm nejmenším. A je-

Za Simonou Monyovou do knihovny

Památka Jerry Hodného 
27. listopadu minulého roku uctili napa-

jedelští skauti památku svého sborového 
vůdce bratra Jaroslava – Jerry Hodného, který 
zemřel v tento den před 65 lety na popravišti 
fašistického Německa. Napajedelští skauti na 
něj nezapomínají. –Ofka-

likož jich bylo hodně, potřeboval si chviličku 
odpočinout, tak zavolal družstvo SG ze Žlutav, 
které předvedlo krásné vystoupení. A opět se 
začalo nadělovat, až se z toho Mikulášovi rosilo 
čelo i brýle. Až byly všechny dárky rozdány, 
tak si všechny děti společně zatancovaly na 
Mikulášské diskotéce.

(Poděkování za tuto akci patří výboru Soko-
la, trenérkám oddílu SV-GYM a také hostujícímu 
oddílu SG ze Žlutav).

A příští rok se opět těšíme nashleda-
nou!!! -.O.K.-

Dne 27.11.2007 navštívila Napajedla 
současná nejčtenější česká spisovatelka 
Simona Monyová. V knihovně pobesedova-
la se čtenáři o svém životě a hlavně o své 
tvorbě. Narodila se v Brně, kde dodnes žije 
společně se svými třemi syny a manželem. 
Jak na sebe na besedě prozradila, kromě 
psaní, jí největší potěšení činí nakupování 
a dávání dárků. Je autorkou dvaadvaceti 
knih, mezi které patří Pletky s osudem, 
Poslední extáze, Octomilky, Tchýně 
a uzený, Jednou nohou v blázinci nebo 
Krotitelka snů. Její zatím poslední kniha 
se jmenuje Já o koze, on o voze …, byla 
slavnostně pokřtěna 6. prosince 2007 a její 

kmotrou se stala známá brněnská herečka 
a moderátorka Zuzana Slavíková. Na úvod 
besedy autorka představila své poslední 
dílo autorským čtením.

Simona Monyová své náměty čerpá ze 
života, nikoliv však ze svého. Částečně 
autobiografi cký je pouze román Konkurz na 
milence. Své knihy píše na počítači a denně 
psaní věnuje alespoň šest hodin. Píše velice 
ráda, a jak sama říká, za odměnu.

Po skončení besedy se uskutečnila 
autogramiáda a zájemci si mohli zakoupit 
některou z jejích knih. Se Simonou Monyo-
vou jsme strávili příjemný podvečer.

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla
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Dechová hudba Lanžhotèanka zahrála na sokolovnì našim seniorùm

Fotoreportáž 
Marie Vaòáèové


