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Ročník XIII.

Delegace města Napajedla vedená starostkou Ing. Irenou Brabcovou se zúčastnila vzpo-
mínkových akcí při příležitosti 63. výročí vypálení slovenských obcí Kľak a Ostrý Grúň.

w ww w ww . n an a p ap a jjj ej e d ld ld ld l aa . c zc z

Z obsahu novin
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 2 Ze zasedání zastupitelstva 

 3 Rozpočet města na rok 2008 

 4 Jak to bude s odpady

 6 Akce mateřské školy 2006/2007 

 10 Akce ve školních družinách

Akce Klubu kultury
2. 2. 2008 KK Napajedla, taneční soubory 

Pozdní sběr a Radovan zvou na FAŠANK 
s pochováváním basy za účasti cimbálové 
muziky LINDA. Místem je divadelní sál KK 
Napajedla se začátkem ve 20:00 hod. Vtupné 
50 Kč. O občerstvení je postaráno.

3. 2. 2008 KK Napajedla a loutkový soubor 
Klubíčko připravil pro malé diváky loutkovou 
pohádku DLOUHÝ, ŠIROKÝ a BYSTROZRAKÝ. 
Představení v délce cca 30 min. se uskuteční 
v loutkovém sále KK Napajedla. Začátek v 15:00 
hod. Jednotné vstupné 15 Kč.

23. 2. 2008 KK Napajedla a Divadelní 
soubor Zdeňka Štěpánka zajistil uvedení 
cimrmanovské hry ZÁSKOK v podání ochot-
nického divadla DNO z Vizovic. Místem konání 
je divadelní sál KK Napajedla. Začátek v 19:00 
hod. Vstupné 60 Kč.

Koncert neobvyklých nástrojù
… pila, tuba, různé bicí nástroje... Klub přátel hudby v Napajedlích Vás zve na tento 

"nevážný" koncert. Zazní úpravy klasiky, jazzu i lidových tanců. Účinkují posluchači Konzer-
vatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a pedagogové naší ZUŠ R. Firkušného. Koncert se koná 
ve středu 27. února v 19 hodin v Klášterní kapli.

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

pořádá tradiční

HASIÈSKOU 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.

Den otevøených dveøí 
Rodiče si mohou školy prohlédnout v rámci 

Dne otevřených dveří, který se koná na obou 
školách dne 4. 2. 2008 v době od 8:00 do 
16:00 hodin.

Zápis dìtí do 1. tøíd
základních škol v Napajedlích pro školní rok 
2008/2009 se koná v pátek 8. února 2008 od 
14:00 do 17:00 hodin

Vystoupení Radovanu na výstavě Regiontour 2008. Více na straně 6
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Vážení přátelé!
Předstupuji podruhé před Vaše shromáž-

dění, jako starostka města Napajedla. Je mi ctí 
sklonit se před památkou obětí válečné zvůle, 
je mi ctí pozdravit Vás všechny od přátel na 
Moravě.

My, kteří zde dnes stojíme, jsme se větši-
nou narodili až po skončení válečných hrůz. 

Projev starostky Ing. Ireny Brabcové 
na vzpomínkové slavnosti v K¾aku

Památník se jmény těch, kteří zde padli, nepři-
pomíná pouze jejich jména a osud. Vypovídá 
i o jejich nenarozených potomcích, kteří se 
mohli spolu s námi těšit ze svobodného života. 
Navždy budou chybět mezi námi, budou nám 
chybět jejich děti i vnuci. Tuto ztrátu žádný 
čas nezacelí.

Jsem hrdá na historickou skutečnost, že 
právě občané Napajedel pomohli v nejtra-
gičtějších chvílích Kľakovské doliny. Vzniklo 
přátelství, které přečkalo generace, politické 
změny i rozdělení společného státu. Letos 
již za Vámi přijíždíme bez pasů a hraničních 
kontrol ponižujících přátelství našich národů. 
Zrušení hraničních závor nám i Vám umožňuje 
po mnoha letech říci: „Přátelé, vítejte doma, 
jsme opět jeden celek!“ Máme společnou 
minulost a čeká nás i společná budoucnost. 
Ve jménu těch, kdo zde zahynuli, přejme si 
ať je šťastná!

Foto Josef Souček
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Z autobiografi cké knihy Márie Haringové-Mesiarikové 
„Spustošená dedina znova žije“ přinášíme úryvek, popisující 
podzim roku 1945….

Bola nedeľa, všade panovalo ticho, nikde sa nepracovalo. Dostrieľa-

ný kostol zíval prázdnotou. Bývalý kostolník odzvonil len poludnie 

a zase zavládlo ticho. Nič sa nedialo. Až na druhý deň, niečo poobede, 

sme začuli rachot podobný tanku. Rachotiaci zvuk ustal v strede spá-

lenísk. Po chvíľke zaznel hluk podobný siréne. Dlhé húkanie sa viac 

ráz zopakovalo. Vyšli sme s matkou pred kuchynské dvere.

„Niečo sa tam deje,“ povedala. Tvár mala vystrašenú ako vtedy, 

kdeď sa strhol poplach. Nedeľa bola pre Kľak nebezpečná! Už je 

však dávno po vojne, všade je pokoj a mier. Zatiaľ všetci súrodenci 

až po najmenšieho povychádzali cez otvorené dvere rovno na dvor 

do mäknúceho snehu. Hrabali sa v ňom a rúčkami si ho pchali do 

úst. Matka ich ihneď zahnala do kuchyne. „Vy dve choďte pozrieť, čo 

sa tam robí,“ hodila pohľad na mňa a sestru Julku.

O chvíľu sme sa prebrodili úzko vychodeným chodníkom popri 

malom domčeku starkej Dubinovej, ktorý bol v prívale snehu ešte 

menší, dolu starou ulicou až pred obhorené múry školy. Tam už 

boli sústredení naši zúbožení dedinčania. Na spáleniská prišla prvá 

pomoc. V strede bývalej dediny stálo nákladné auto. Na bočniciach 

bolo napísané veľkými písmenami: „Kľaku – venujú Napajedla“. 

Horela som zvedavosťou, kto sú tí neznámi dobrosrdeční ľudia. Na 

aute medzi nákladom stáli dve ženy. Jedna z nich prehovorila. Prvý 

raz som počula rozprávať po česky. Žena povedala:

„Dozvěděli sme se o vašem velkém neštěstí, které vás zastihlo 

počas této strašné války. Dohodli sme se nejak vám pomoct. Udělali 

sme sbírku šatstva, obuvi aj trochu peněz. Stavili sme se v Bratislavě, 

na vašich nejvyšších úřadech, a zeptali se, které z postižených obcí 

máme tuto sbírku odevzdat. Dr. Gustáv Husák nám řekl: - Odevzdejte 

to občanům Kľaku, je to za této války nejvíce postižená obec na Slo-

vensku. Vyhledali jsme vás a teď bychom chtěli odevzdat všechno, 

co se nám podařilo nasbírat mezi našimi obyvateli v Napajedlech. 

Doufáme, že vám aspoň trochu pomůžeme.“

Obe neznáme hneď potom začali rozbaľovať a podávať šatstvo 

a obuv zvedavo vyčkávajúcim dedinčanom.

Hrdlo mi zvieralo od dojatia a slzy sa mi začali tlačiť do očí. Predsa 

o nás vedia. A sú zďaleka.

Stáli sme s Julkou trochu ďalej od všetkého a neodvážili sa niečo 

si nárokovať. Náš dom predsa nezhorel a v maštali sme mali dve 

kravy. Hoci matka pomohla troškou mlieka toľkým rodinám, koľkým 

len mohla. Ale predsa...

Keď sa všetko šatstvo rozdelilo, zišli obidve ženy dolu ku kabíne 

šoféra. Jedna z nich siahla pod kabát a zo záňadria vytiahla malé 

vrecúško. Bolo zrejmé, že z neho vyberá peniaze a bude ich deliť 

medzi našich občanov, ktorí tam vytrvalo vyčkávali, držiac pod 

pazuchou podarované šatstvo či obuv. 

Kým pani vyberala z vrecúška peniaze, predseda dediny, tvoriacej 

sa na spáleniskách, zvolal:

„Občania, zachovajte pokoj, aby bol vo všetkom poriadok. Na 

ministerstve nám sľúbili, že nám budú vyplatené vojnové škody!“

Keď bolo šatstvo, obuv a peniaze rozdelené, vracali sa dedinča-

nia s nádielkou do svojich maličkých núdzových príbytkov, které 

sa strácali v zimnej romantike. Rušili ju len vysoké obhorené núry 

krčny, fary a školy.

Pri kabínke auta zostali stáť len tie dve neznáme panie v rozho-

vore s naším predsedom a ostatnými členmi výboru.

Ešte raz som dôsledne prečítala nápis na bočnici nákladného 

auta, aby som si ho dobre zapamätala: Kľaku – venujú Napajedla. 

Naši dedinčania iste budú s vďačnosťou spomínať na obyvateľov 

mesta Napajedla.

Svet teda vie o krutom osude našej dediny a možno sa dozvie 

ešte viac.

Potom sme s Julkou uzimené odišli domov.
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Napajedla ve filmu?
V tomto roce proběhnou oslavy 

110 let povýšení Napajedel na město. 
Klub kultury a další složky města byly 
pověřeny organizací větší části těchto 
oslav. Samozřejmě to není jen klub, ale 
spousta nadšenců, kteří pomohou zajistit 
důstojný průběh oslav. Oslavy budou 
zahájeny divadelním festivalem a budou 
probíhat po celý rok. V březnovém čísle 
Napajedelských novin budete seznáme-
ni s průběhem oslav.

Při této příležitosti bych rád shromáž-
dil fi lmové dokumenty, které zachycují 
poválečnou minulost města. Tyto mate-
riály jsou většinou na fi lmových pásech 
a dnešní běžnou technikou nedostupné. 
Hodně materiálu je na klubu kultury 
a rádi bychom provedli jejich digitalizaci, 
zmapování a zpracování tak, aby sestřih 
událostí byl veřejnosti nabídnut ke shléd-
nutí a připomenutí části historie.

Pokud se do tohoto projektu pouští-
me, pak je na místě výzva, zda nemáte 
nějaké fi lmové dokumenty či informace 
o tom, kde jsou uloženy. Pokud se bude 
toto dílo tvořit, je vhodné provést zpra-
cování najednou. Rádi bychom, aby se 
digitální verze stala i součástí expozice 
městského muzea a byla k dispozici 
i dalším generacím. Proto Vás prosím 
o spolupráci. 

Ing. Milan Vybíral
Místostarosta města Napajedla

Hromadná doprava – IDS Napajedla
Protože se stále množí dotazy, tak si dovoluji 

zopakovat některé základní informace.
Jízdní řády jsou nalepeny na jednotlivých 

zastávkách. V tištěné podobě byly vydány 
v tzv. „kapesní verzi“ a byly součástí na-
pajedelských novin, a tudíž dány do každé 
domácnosti. Dále budou k dispozici u řidičů 
autobusů i na radnici města do vyčerpání 
zásob. Protože jsou velmi malé a pro starší 
občany činí jejich čtení obtíže, tak jsme vy-
hotovili velkou jednobarevnou verzi dvou 
hlavních zastávek, která je k dispozici na 
radnici. Pro ty, co mají přístup k internetu, je 

verze ke stažení s možností vytištění vybra-
ných zastávek dle potřeb.

Jakékoliv náměty můžete podávat písemně 
či mailem na adresu doprava@napajedla.cz.

Momentálně se chystá u dalších spojů 
přidání zastávky průmyslová zóna a vrcholí 
přípravy v přípravě spuštění měsíčních pás-
mových jízdenek. 

Tolik základních informací a znovu děkuji 
všem za toleranci nedokonalostí, které váže 
budování IDS Napajedla

Ing. Milan Vybíral
Místostarosta města Napajedla

Téma: Nìkolik slov k  umísťování sbìrných nádob na odpad
města tak, aby nezpůsobovaly hygienické 
nebo estetické závady, překážku v chodnících 
a komunikacích a byly dobře přístupné svozové 
technice. Jistě budete souhlasit s tím, že není 
příliš estetické, když v centru města, kde denně 
projdou stovky lidí, stojí na odpočinkových záli-
vech nebo na trávnících nevzhledné popelnice, 
ze kterých se hlavně v letních měsících line 
„libá“ vůně. Ano, dá se pochopit, že v těchto 
místech to nejde jinak, ale na druhou stranu, 

omezovat. Proto je například součástí pro-
jektu další etapy regenerace sídliště Nábřeží 
i vybudování nových hnízd na umístění sběr-
ných nádob na odpad. Zbudování jednoho 
stání pro umístění 4 kontejnerů na odpad 
stojí město zhruba 30 000 Kč, pokud chce-
me, aby toto stání vypadalo alespoň trochu 
esteticky. V tomto trendu bychom chtěli i na-
dále pokračovat, hnízda pro umístění nádob 
zkulturňovat a rozšiřovat, dát našim občanům 
větší možnosti třídění odpadů zkrácením do-
náškové vzdálenosti. Nejen těmito aktivitami 
bychom chtěli postupně zlepšovat jak vzhled 
města, tak i pohodlí našich občanů. K tomu 
ale potřebujeme ze strany občanů alespoň 
trochu vstřícnosti a porozumění. A tak začně-
me alespoň tím, že si nebudeme nevzhled-
nými popelnicemi „zkrášlovat“ naše město. 
Myslíte, že to půjde? 

Stanislava Kozmíková

Město Napajedla vydalo v rámci samostat-
né působnosti obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů vznika-
jících na území města Napajedla, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem. 
Tato je platná od roku 2006. Vyhláška stano-
vuje v „kostce“ systém, práva a povinnosti 
fyzických osob, úhradu, sankce a další infor-
mace z oblasti nakládání s odpady. 

V článku 5 hovoří vyhláška o umístění 
sběrných nádob. A zde je 
nutno se pozastavit a říci si 
pár slov. V tomto článku je 
uvedeno,že sběrné nádoby 
jsou umísťovány v den svo-
zu na plochách v majetku 

„Ulice popelnic“ v Napajedlích

je nutné, aby zde popelnice stály celý týden 
a „zkrášlovaly“ náměstí? Svoz odpadu probíhá 
v daném místě vždy v jeden den (upozorňuji 
v jeden den nikoliv v určitou hodinu, jak si 
někteří občané myslí) a není přece problém, 
po provedení vývozu odpadu si svou sběrnou 
nádobu opět uschovat. 

Město Napajedla se v rámci svých fi nančních 
možností snaží tato neestetická místa co nejvíce 
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Tradiční novoroční setkání starostů „napajedelských emirátů“ s hejtmanem Zlínského kraje 
Liborem Lukášem ve Spytihněvi dne 4. 1. 2008

Czech POINT 
Od 1. února 2008 je zřízeno na Měst-

ském úřadě Napajedla pracoviště Czech 
POINT. Toto pracoviště je umístěno v příze-
mí budovy radnice, dveře č. 105. 

Je zde možné získat ověřené výstupy 
z veřejných informačních systémů veřejné 
správy a to z:
• Katastru nemovitostí – výpis listu 

vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

• Obchodního rejstříku
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

• Živnostenského rejstříku
• Rejstříku trestů.

Za vyhotovení výpisu je podle zákona 
o správních poplatcích stanoven poplatek 
ve výši 100 Kč za první stránku a 50 Kč za 
každou další i započatou stránku.

Výpis z Rejstříku trestů je zpoplatněn 
částkou 50 Kč.

Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odb.

Krátce po dokončení další etapy cyklos-

tezky mne požádala starostka o napsání 

krátkého článku do novin: „budete je mít ve 

správě, tak se postarej, aby je nezodpovědní 

řidiči neponičili“

To je jednoduché, každý přece ví, že na 

cyklostezku nesmí vjet motorovým vozidlem. 

Při pátrání po zákonech, které to upřesňují 

jsem se však zapotil. Učebnici autoškoly již 

nemám, sbírka zákonů je sice v počítači i na 

internetu, ale který je ten pravý zákon?? 

Nakonec jsem se dopátral a jelikož si mys-

lím, že mnoho řidičů si rádo zopakuje některá 

ustanovení zákona, hlavně o nových a méně 

obvyklých značkách ve městě, dovoluji si část 

výsledků svého pátrání zveřejnit. Základními 

právními předpisy o provozu na pozemních 

komunikacích jsou ZÁKON 361/2000 Sb. 

o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu) a prováděcí vyhláška 

k tomuto zákonu 30/2001 Sb. Ministerstva 

dopravy a spojů, kterou se provádějí pravi-

dla provozu na pozemních komunikacích 

a úprava a řízení provozu na pozemních komu-

nikacích. Od doby svého vzniku samozřejmě 

doplněny o spoustu změn. 

Zde uvádím některé důležité části zákona 

a vyhlášky:

Jízda na jízdním kole (§ 57 zákona - )

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, 

stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce 

s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty 

a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista 

povinen jich užít. 

smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem 

na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících 

vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru 

nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty 

se jezdí vpravo.

Příkazové značky § 10 vyhlášky 

i) "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která 

přikazuje chodcům užít v daném směru 

takto označeného pruhu nebo stezky; jiným 

účastníkům provozu na pozemních komu-

nikacích, než pro které je tento pruh nebo 

stezka určena, je jejich užívání zakázáno; 

k) "Stezka pro cyklisty" (č. C 8a), která 

přikazuje cyklistům užít v daném směru 

takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu 

nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní 

kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze 

v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně 

odlišeným povrchem nebo odlišným prove-

dením povrchu; jiným účastníkům provozu 

na pozemních komunikacích, než pro které 

je tento pruh nebo stezka určena, je jejich 

užívání zakázáno,

o) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 

10a), která přikazuje chodcům a cyklistům 

užít v daném směru vyznačeného samostat-

ného pruhu nebo stezky a označuje jejich 

situování; chodci a cyklisté smějí sousedního 

pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění 

překážky. 

Ing. Aleš Jirků, 

ředitel Služeb města Napajedla

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při 

pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohro-

žováni ani omezováni chodci, smí se jet po 

pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska 

provozu na pozemních komunikacích rozumí 

i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za 

sebou.

(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozi-

dla za sebou při pravém okraji vozovky, může 

cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla 

předjíždět nebo objíždět z pravé strany po 

pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud 

je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je 

povinen dbát zvýšené opatrnosti.

 (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty 

označená dopravní značkou "Stezka pro chod-

ce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce 

jdoucí po stezce.

 (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyk-

listy označená dopravní značkou "Stezka pro 

chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh 

pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista po-

vinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. 

Pruh vyznačený pro chodce může cyklista 

užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, 

odbočování a vjíždění na stezku pro chodce 

a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí 

v pruhu vyznačeném pro chodce.

(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku 

pro cyklisty může užít i osoba pohybující se 

na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo 

obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato 

osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 

3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se 

cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku 

přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky 

provozu na pozemních komunikacích, cyklista 

Domácí úkol od starostky

 C7a C8a C10a
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V posled-
ních letech se stalo 

tradicí, že Radovan na začátku 
ledna cestuje do Brna vystupovat na 

veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour. 
Letos jsme si tento výlet udělali 12. ledna. Spolu 

s Radovanem jeli také tanečníci Pozdního sběru, 
muzikanti z Převozníku ze Spytihněvi a nejmilejším 

doprovodem byla muzička loutkového souboru Klubíčko 
a její loutkoherci. Společné vystoupení jsme předvedli 
hojnému počtu návštěvníků a díky krásným loutkám 
i značnému počtu fotografů. Myslím, že všichni jsme rádi 
a hezky reprezentovali naše město i zúčastněné soubory. 
Přestože toto vystoupení patří do kategorie „jen za zaplať 
Pán Bůh“ a dopravu zaplať Klub kultury, považujeme 

ho za prestižní záležitost.
Program veletrhu a vydařený zájezd jistě 
většině z nás také zpříjemnil jednu z ledno-

vých sobot. Těšíme se na další setkání 
v Brně 2009. 

Jitka Šohajková

Ra
do

v a
n ,

 P o z d n í  s b ì r  a  K l u b í è k o  v  B r nì        

REGION TOUR 2008

Město Napajedla opět mělo na veletrhu svoji prezentaci v rámci expozice Zlínského kraje.
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Tøíkrálová sbírka
5. ledna se shromáždilo na místní Charitě 

velmi zajímavé seskupení lidí. Malí, velcí, 
někteří měli koruny na hlavě, jiní měli za-
černěný obličej, někteří jen stáli, jiní fotili, 
někteří pobíhali sem tam. Připravovalo se 
zde tradiční Tříkrálové koledování.

V deset hodin se ze dveří Charity vydal 
kouzelný průvod plný králů na schodiště 
před kostel.

Po společném fotografování, které zajis-
til pan Cívela, promluvil pan místostarosta 
Ing. Vybíral. Popřál všem šťastnou cestu 
a tříkrálové skupinky se pomalu vydaly 
městem.

Letos vyrazilo do ulic našeho města na 
Tříkrálové koledování 33 skupinek. V každé 
byl většinou jeden vedoucí a tři králové.

Počasí nebylo ke koledníkům vůbec 
vstřícné. Foukal silný, mrazivý vítr, a tak 
dvou až tří hodinové koledování nebylo 
vůbec jednoduché.

Po koledování čekal promrzlé koledníky 
na místní Charitě čaj, párek s chlebem 
a spousta koláčů, které pro ně připravily 
ochotné maminky a babičky. Každý se zde 
ohřál, odpočinul si a podělil se s ostatními 
o zážitky, které při koledování prožil.

Pak se všichni pomalu rozcházeli domů 
s pocitem, že nepromarnili den a že mohli 
udělat něco i pro druhé.

O tom, že jejich námaha nebyla zbytečná, 
svědčí celková vybraná částka 127 575 Kč.

Děkujeme Vám, kteří jste obdarovávali.
Děkujeme také městu Napajedla za fi nan-

cování občerstvení pro koledníky.
Děkujeme pekařství Topek Topolná za 

výborné koláčky.
Děkujeme všem, kteří pomáhali při 

organizaci Tříkrálové sbírky.
Děkujeme těměř 150 dobrovolníkům, 

z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří se 
podíleli při samotné sbírce.

Za organizátory sbírky v Napajedlích 
Mgr. B. Veselá

Foto F. Cívela
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KDE NÁS NAJDETE: FITCENTRUM 
SLAVIA, ul. 2. května 685, areál Slavia 
Napajedla 

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM: 
NAŠE FILOSOFIE - Pohyb je geniální přírodou 
koncipovaný lék na většinu chronických poruch člo-
věka dnešní doby. Svalové nerovnováhy sportovců 
a ochablé svalstvo nesportovců způsobují úrazy, 
bolesti zad, hlavy a kloubů, nepříznivě ovlivňují 
energetickou rovnováhu člověka. Chceme pomáhat 
ke zdravotní pohodě všem, kteří se rozhodnou se svým 
tělem aktivně něco dělat. Chceme Vám zpříjemnit 
chvilky volna a poradit jak na to:
Mgr. Dana Vycudilíková – instruktorka fi tcentra 
školy Paed.Dr. V.Koloucha Ph.D. (trenéra a rozhod-
čího kulturistiky l. tř.), trenérka sjezdového lyžování 
a volejbalu. Mistryně Československa ve sjezdovém 
lyžování. Jako trenérka volejbalu získala se svými 
svěřenkyněmi 3 tituly mistryň ČR v beachvolejbalu. 
V roce 2001 byla vyhlášena nejlepší trenérkou Uh. 
Hradiště. Monika Babicová – instruktorka fi tcentra 
školy mistra Evropy v kulturistice Petra Stacha, trenérka 
sportovní gymnastiky a cvičitelka jógy l. tř. Pavla 
Šidlíková – instruktorka fi tcentra školy Paed.Dr. 
V. Koloucha Ph.D. Dana Dufková – instruktorka 
fi tcentra. Milena Vodehnalová – instruktorka 
fi tcentra, instruktorka indoor cycling.

HOSTUJÍ U NÁS:
Mirka Kyliánová – fi tness instruktorka Pilátesovy 
metody a aerobiku, Jana Zabystřanová – instruk-
torka indoor cycling školy Tomahawk a aerobiku, 
Kamil Hastík – instruktor indoor cycling školy Star 
Trac, aktivní cyklista – vítěz moravských pohárů, vítěz 
Českomoravského poháru v In line bruslení 2006, 
člen 7. nejlepšího družstva ve štafetovém závodě 
na 24 hod. v Le Mans, Mgr. Eva Urbanová – 
výživový poradce, trenérka a instruktorka aerobiku 
l. tř., jako trenérka získala se svými svěřenkyněmi 
několik mistrovských titulů v aerobiku, Vítek Ga-
brhelík – instruktor indoor cycling školy Star Trac, 
Alice Chudárková – instruktorka indoor cycling, 
masérka, Helena Musilová – instruktorka cvičení 
na fi tballech, zdravotní sestra, Pavla Bondová – 
instruktorka orientálního tance „Yildiz“

AKCE: 
od 17. 1. vždy ve čtvrtek 16:45–18:00 hod. orien-
tální tance s Pavlou
neděle 9. 3. 14:00–17:00 hod. cvičení s Evou 
Urbanovou 

NOVINKA 2008: FITCENTRUM SLAVIA
hotel Společenský dům, 3. patro, Otrokovice
tel. 722 582 362  
Otevřeno: 
Po, St, Pá 8:30–11:30 hod. 14:30–21:00 hod.
Út, Čt 14:30–21:00 hod. (platí stejné permanentky 
jako v Napajedlích)

PORADÍ VÁM:
František Zálešák – instruktor fi tcentra školy Paed.
Dr. V.Koloucha, trenér kulturistiky. Čtyřnásobný mistr 
republiky kat. Masters, 8. m. na MS, trenér druhé 
nejlepší juniorky světa Petry Hánové,
Milena Vodehnalová – instruktorka fi tcentra, 
instruktorka indoor cycling.

HOSTUJÍ U NÁS: 
Petr Kučera – instruktor indoor cycling školy Star 
Trac, účastník Havajského iron man triatlonu, 10. m. na 
MS v triatlonu, mistr ČR v duatlonu, vítěz Čes. poháru 
v terénním triatlonu, vítěz bike maratonu
Mgr.Šárka Matulíková - instruktor indoor cycling 
školy Star Trac a aerobiku
Lenka Janáková – instruktorka indoor cycling 
škola Star Trac

Napajed a

ŘŘŘŘŘPŘPŘPŘEDEDEDSTSTSTAVAVUJUJEMEMEE SESE VÁÁÁÁM: 

OTEVŘENO: 
Po–Pá    9,00 - 21,00 hod 
So–Ne 15,00 - 21,00 hod 
tel: 728 341 341

CVIČÍME VE FITKU

ROZPIS AKCÍ - ÚNOR 2008

27. 1. 2008  15:00 hod. Dětské Country disko v maskách  - pořádá DDM   

1.  - 29. 2. 2008     PRAVÉ JAPONSKÉ SUSHI - cena jedné porce od 150,- Kč 
    Speciální nabídka pro rodiny, fi rmy, přátelské posezení  atd… 
    Naši kuchaři pro Vás připraví speciality. Objednávka min. 24 hod. předem!!! 
    Možno dovézt do 15 km. Minimálně10 porcí.

    PEČENÁ KRŮTA S NÁDIVKOU - cena 250,- Kč/kg

   1. 2. 2008   20:00 hod.  NOC  S DRAKEM za 1 pivo Červeného Draka druhé  ZDARMA 

   2. 2. 2008     8:00 hod.  DOMÁCÍ ZABÍJAČKA 
    V.I.P. celodenní vstup 300,- Kč  - neomezená konzumace: pivo, domácí pálenka, zabíjačkové speciality
                                    Normal vstup 70,- Kč - 200g zabíjačkový talíř

   8. 2. 2008   20:00 hod.   MALIBU PÁRTY  Malibu 25,- Kč, Malibu s ananas. juicem 35,- Kč    

   9. 2. 2008   20:00 hod.  RAF NIGHT  Vodka za  DVACKU

14. 2. 2008    15:00 hod.  VALENTÝN V RESTAURACI  menu nejen pro zamilované

15. 2. 2008   16:00 hod.  VALENTÝNSKÁ  DISKOTÉKA  pro mládež a děti pořádá DDM   

15. 2. 2008   20:00  hod.  VALENTÝNSKÉ  DISKO  DJ Tomáš Vanduch

15. - 21. 2. 2008       TÝDEN S JACKEM DANIELSEM za pár drinků super ceny !!

16. 2. 2008      9:00  hod.  0. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE 
    o putovní pohár místostarosty Napajedel Ing. Milana Vybírala
    Startovné 100,- Kč. (guláš a pivo). Neregistrovaní a registrovaní hráči ( max. 3. třída okresního přeboru).
                                Sponzor turnaje fi rma  AVEX.
    Přihlášky a informace v kanceláři Lidového domu nebo na santa1@seznam.cz.  Uzávěrka14. 2. 2008.    

20. - 23. 2. 2008      RYBÍ HODY   Sushi a jiné speciality z mořských i sladkovodních ryb

23. 2. 2008    20:00  hod.  PÁRTY ALÁ MEXICO  Tequila 39,- Kč, Corona Beer 60,- Kč, Nachos chips
    Mexická muzika = kalba až do rána   

   1. 3. 2008   20:00 hod.  CUBA NIGHT  Mojito 40,- Kč , Cuba Libre 40,- Kč, Piňa Colada 45,- Kč              

w w w . m a r u s a k o v i . c zw w w . m a r u s a k o v i . c zv i .k o v i .
MARUŠÁK CATTERING s.r.o.

Palackého 115

763 61 Napajedla

GSM:  +420 603 841 388

 +420 731 930 655

Tel. / Fax:  +420 577 900 022

E-mail:  santa1@seznam.cz
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Od února nově otevřená

„Trafi ka Na Kapli“
Nabízíme:

 noviny, časopisy, cigarety, 
luxusní doutníky a jiné tabákové zboží,

 cukrovinky, dárkové předměty,
 nealkoholické a alkoholické nápoje, 

jízdenky na MHD.

Dárkově zabalíme i zboží, 
které není zakoupeno v naší prodejně.

Prodejní doba: 
PO - PÁ  5:00 – 17:00 hod.
       SO  7:00 – 11:00 hod.

Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás!

ZAMĚSTNÁNÍ

Příspěvková organizace
Služby města Napajedla 

přijme elektrikáře .

Bližší informace v kanceláři 
Napajedla, Na Kapli 387, 

tel. 603479362, 
577942341, 577941078
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Objekt DPS Sadová byl realizován v letech 
1998 až 1999 s celkovými náklady 33,5 milionu 
Kč. Město Napajedla ze svého rozpočtu uhradi-
lo dva miliony, Český červený kříž 16,5 milionu 
a ze státního rozpočtu bylo uvolněno 15,4 
milionu Kč. Vzniklo tak 21 bytových jednotek 
spolu s dalším vybavením.

Fotoreportáž - Pøestavba Domu s peèovatelskou službou Na Kapli

Foto F. Cívela

Na základě vyhodnocení zkušeností z do-
savadního provozu zařízení, využití prostor, 
technických a provozních problémů stavby 
a zejména na základě havarijního stavu zimní 
zahrady, se město rozhodlo tyto nebytové 
prostory rekonstruovat.

Vznikly tak 3 nové bytové jednotky. Z celko-
vých nákladů ve výši 3 milionů více než polo-
vinu uhradila získaná dotace ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. Město dofi nancovalo stavbu 
z prostředků získaných prodejem bytů. 
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Památková komora ve spolupráci s Českou 
radou dětí a mládeže a zahraničními partnery 
vyhlásily 2. ročník celostátní soutěže s mezi-
národní spoluúčastí Má vlast v srdci Evropy 
– Poznej ji a chraň.

Cílem projektu bylo v souvislosti s člen-
stvím v EU motivovat naše občany, především 
mladou generaci, k většímu zájmu o naše kul-
turní dědictví i historické tradice, upevňovat 
mezinárodní partnerství zejména s našimi 
sousedy apod.

Odpoledne stolních her
Jak se říká – kdo si hraje, nezlobí. O prav-

divosti těchto slov se každý rok přesvědču-
jeme při akci ODPOLEDNE STOLNÍCH HER. 
Členové kroužku Mladých novinářů na 2. 
základní škole Napajedla i letos uspořádali 
tuto velmi oblíbenou akci. Přišlo si zahrát 
a pobavit se téměř 110 hráčů. Připraveno 
bylo velké množství her, zaměřili jsme se 
však na ty, které nemá každý z nás doma 
a nejsou zcela běžné. Největší „nával“ 
byl u stolů s hrami Jenga, Carcassonne, 
Abalone, Pylos, Talisman, Aktivity Original 
a Junior nebo Piráti.Tím, že se do her zapojili 
i někteří vyučující naší školy, byly tyto hry 
ještě zábavnější. No řekněte, kolikrát se vám 
poštěstí, že vám váš učitel předvádí perlo-
rodku? Tak si to příště nenechte ujít.

Mgr. Kristýna Marková

ně popsali a doplnili fotografi emi. Byli jsme 
opravdu velmi rádi, když jsme se dozvěděli, 
že získáváme 1. místo v kategorii A5 Obnova 
a udržování historických tradic na téma ROK 
ve školní družině, a to přímo od ministra 
kultury Václava Jehličky.

V tomto projektu bychom chtěli i nadále 
pokračovat, protože dětem se námi vymyšlené 
akce velmi líbí. My je tak nenásilnou formou 
(i když někdy náročnou na přípravu i organi-
zaci) seznamujeme s naší historickou tradicí, 
která se u naší mládeže vytrácí a zároveň tak 
posilujeme jejich národní hrdost.

S. Šulcová 1. základní škola

Zápis se koná v pátek 8. února 2008 od 14:00 
do 17:00 hodin. 

Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat na 
1. základní školu Napajedla, příspěvková orga-
nizace, Komenského 268, se dostaví k zápisu 
do budovy „staré školy“.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat na 
2. základní školu Napajedla, příspěvková orga-
nizace, Komenského 298, se dostaví k zápisu 
do budovy „nové školy".

Rodiče přinesou k zápisu rodný list 
dítěte.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), § 36, odst. 2 a 3:

Odst. 2: Povinná školní docházka se vzta-
huje na státní občany České republiky, dále 
na občany jiného členského státu Evropské 
unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na 
území České republiky pobývají na základě 
zvláštního pobytového povolení a dále na 
jiné cizince, kteří mají na území České repub-
liky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení 
o udělení azylu.

Odst. 3: Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud 
mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne 
6. roku věku v době od počátku školního 
roku do konce roku kalendářního může být 
přijato k plnění povinné školní docházky již 
v tomto roce, je-li tělesně i duševně přimě-
řeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. 

Školní rok 2008/2009 bude zahájen 1. září 
2008. 

Zápis se koná v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Napajedla č. 4/2005.

Rodiče si mohou školy prohlédnout 
v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 
na obou školách dne 4. 2. 2008 v době od 
8:00 do 16:00 hodin.

31. 1. 2008 proběhne v Mateřské škole Napa-
jedla beseda s řediteli škol v 15:00 hodin.

Ve dnech 5. a 6. 2. 2008 proběhne exkurze 
dětí MŠ v prostorách základních škol.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města
Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. ZŠ 
PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel 2. ZŠ

Zápis dìtí do 1. tøíd ZŠ v Napajedlích 2008/09

Školní družina na 1. základní škole získala 1. místo

Soutěž byla rozdělena do 8 kategorií. Jakmi-
le jsem se s nimi blíže seznámila, hned jsem 
věděla, kterého „bodu“ se s dětmi zúčastníme, 
který budeme plnit. Byla to Obnova a udržo-
vání historických tradic, obnova starých 
lidových tradic, zvyků… apod. A protože 
jsem se o tomto projektu dověděla hned 
na podzim 2006, měli jsme s dětmi opravdu 
hodně času (celý rok) na přípravu a realizaci. 
Jednotlivé akce, které jsme s dětmi ve školní 
družině dělali od jara až do zimy, jsme podrob-
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KULTURA 
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  So 2. 2. v 19.30 hodin
 TĚSNĚ VEDLE

 Nežeňte se do ženění. Komedie USA, režie 
Bobby Farrelly, Peter Farrelly, hrají Ben Stiller, 
M. Monaghan, Jerry Stiller. Přístupný od 12 
let, titulky, 115 minut, vstupné 60 Kč

  Pá 8. 2. v 19:30 hodin
 VÁŠEŇ A CIT

 Stala se ženou… Stala se legendou… Romantic-
ké drama USA a VB, režie Julian Jarrold, hrají 
A. Hathaway, J. McAvoy, J. Walter. Přístupný 
od 12 let, titulky, 120 minut, vstupné 65 Kč 

  So 9. 2. v 19:30 hodin
 POSLEDNÍ PLAVKY

 Nová česká komedie s Petrem Čtvrtníčkem 
v hlavní roli. Režie Michal Krajňák, hrají Petr 
Čtvrtníček, Josef Polášek, R. Hrušínský. Pří-
stupný od 12 let, 92 minut, vstupné 60 Kč

  Ne 10. 2. v 15:00 hodin
 CIRKUS HURVÍNEK

 Pohádkové pásmo pro děti: Cirkus Hurvínek, 
Rusalka Hupsala, Budulínek a Mandelinka, 
Sametka, Krtek chemikem, 65 minut, vstupné 
25 Kč

  Pá 15. 2. v 19:30 hodin
 KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK

 Žena. Bojovnice. Královna. Drama VB, režie 
Shekhar Kapur, hrají Cate Blanchett, Clive 
Owen, Geoffrey Rush. Přístupný od 12 let, 
titulky, 114 minut, vstupné 60 Kč

  So 16. 2. v 19:30 hodin
 HITMAN

 Nemá jméno, nemá minulost, nemá slitová-
ní... Krimi Francie, režie Xavier Gens, hrají 
Timothy Olyphant, Olga Kurylenko, Dougray 
Scott. Přístupný od 12 let, titulky, 92 minut, 
vstupné 60 Kč

  Pá 22. 2. v 19:30 hodin
 MEZI NEPŘÁTELI

 Nemáme horšího nepřítele než sami sebe. 
Válečné drama Francie. Rrežie Florent Emilio 
Siri, hrají  Benoît Magimel, Albert Dupontel, 
Marc Barbé. Přístupný od 15 let, titulky, 111 
minut, vstupné 60 Kč

  So 23. 2. v 19.30 hodin
 SKANDÁL

 Nikdy neříkej pravdu, pokud stojí v cestě 
dobrému příběhu. Drama USA, režie Lasse 
Hallström, hrají Richard Gere, Alfred Molina, 
Hope Davis. Přístupný od 15 let, titulky, 115 
minut, vstupné 60 Kč

  Ne 24. 2. v 15.00 hodin
 DÁŠENKA I.

 Pohádkové pásmo pro děti: Krtek a ježek, 
Dášenka: Jak uviděla svět - Jak rostla - Co 
měla na práci, Medicína, Nehoupat, Bububu, 
64 minut, vstupné 25 Kč

  Pá 29. 2. v 19.30 hodin
 CHYŤTE DOKTORA

 Komedie ČR o lásce a jejích následcích... 
režie Martin Dolenský, hrají Michal Malátný, 
Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová. Přístupný, 
95 minut, vstupné 60 Kč

  1. 3. CHUŤ LÁSKY

  2. 3. PÁSMO POHÁDEK

  7. 3. JÁ LEGENDA

  8. 3. SAW IV.

Orientaèní pøehled únorových akcí v Napajedlích

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

Lidská paměť sahá obvykle hluboko do 
historie. Některé vědomosti máme zprostřed-
kované, jiné získané životními zkušenostmi. 
Začneme-li procházet historií v souvislosti 
s letopočty s osmičkou na konci, přijdeme 
k zajímavým poznatkům.

Rok 1898 – povýšení na město, rok 1918, 
1938, 1948, 1968, … Co všechno se v těchto 
letech událo, jak to ovlivnilo život společnosti 
či každého jednotlivého občana. 

Dobře víme, že se za těch 110 let v Na-
pajedlích mnoho změnilo. Vzniklo mnoho 
významných institucí, podniků a staveb: 
radnice, spořitelna, sokolovna , školy, kino, 
Klub kultury, zdravotní středisko, rekreační 
středisko Pahrbek, domovy pro seniory, 
mnoho nových domů,nové činžovní domy, 
celé sídliště atd. Změnil se a stále se mění 

Osudové osmièky a 110. výroèí povýšení Napajedel na mìsto
život lidí, měnilo se i státní zřízení a politická 
situace.

Muzeum by chtělo všechny důležité udá-
losti zmapovat, doložit listinnými a věcnými 
materiály a doplnit tak bílá místa napajedelské 
historie.

Obracíme se proto na všechny naše spolu-
občany a prosíme o spolupráci. Máte-li doma 
staré noviny, časopisy, důležité dokumenty, 
fotografi e, drobné předměty vztahující se 
k historii města, zapůjčete nebo věnujte je 
muzeu, aby se s nimi mohli seznámit další 
občané. Můžete nás navštívit každý čtvrtek 
v muzeu, Palackého 94, budova kabelové 
TV, nebo se obraťte na některého ze členů 
Muzejního klubu.

Moc se těšíme na spolupráci!
Muzeum a Muzejní klub Napajedla

 2. 2.  KK Fašank 

 3. 2.  KK Dlouhý, Široký a Bystrozraký

 8. 2. Matýsek Hopsálek na plese - vystoupení kroužku ve Spol. d. Otrokovice

 8. 2. Matýsek  Očekávaná víkendovka - sraz Ryb-ker-kytů a Kocourkovských

 9. 2. Sokolovna Hasičská zábava

 15. 2. Matýsek Valentýnské Jo-jo! - dětská diskotéka

 15. 2. Matýsek Pyžamový večírek - víkendové soustředění dětí z DDM 

 16. 2. Sokolovna Ples 2. Základní školy

 18. 2. Matýsek Prodloužená u trouby V. - rolády a sněhové pečivo

  Matýsek Na lyže s Matýskem - zájezd lyžování dle sněhových podm.

 22.–24. 2. JAKIN Sněhovánky v Beskydech

 23. 2. Matýsek Hopsálek pro KČT - vystoupení Hopsálku v Uh. Hradišti

 23. 2. KK Záskok - divadlo DNO Vizovice

 1. 3. Sokolovna Junák - ples 

 15. 3. Sokolovna Ples 1. Základní školy

Z nových knih v Knihovnì Napajedla

uzejní klub Napajedla

Beletrie
 Deaver Jeffery: Spící panna - Agentka 

Kathryn Danceová řeší závažný případ něko-
likanásobného vraha, který dokáže ostatním 
snadno vnutit svou vůli. Pomocí geniálního 
triku utekl z vězení a začíná realizovat svůj 
zrůdný plán.

 Formanová Martina: Trojdílné plavky 
- Tři příběhy žen ze současné Ameriky.p

 Fousek Josef: Dobré jitro, člověče - Úva-
hy, myšlenky, fejetony, básně a texty z pořadů 
nedělních Dobrých jiter ČRo2 Praha.e ě

 Chamberlain Diane: Krutá volba - Eve 
Elliottová je nejen úspěšná terapeutka, která 
pomáhá studentům, v těžkých životních si-
tuacích, ale také milující manželka a matka. 
Veškeré její štěstí je však založeno na lži.

 Janouchová Kateřina: Ukradené dět-
ství - Příběh o tom, jaké to je, když v deseti 
letech musíte opustit zemi, kde jste až dosud 
byli doma a vydat se na cestu do neznáma. 
Osudy autorčiny rodiny, která nakonec našla 
útočiště ve Švédsku.

 King Stephen: Lisey a její příběh - Lisey 
Landonová je vdova po slavném spisovateli. 
Když se konečně pustí do vyklízení manželo-

vy pracovny, uvědomí si, jak velký kus jeho 
minulosti vytěsnila z paměti. Musí podnik-
nout cestu po stopách vlastních vzpomínek, 
kterou pro ni přichystal manžel a pokud tak 
neučiní, nepřežije.

Nauèná literatura
  Bártová Lucie: Nové nejkrásnější divy 

světa. Publikace seznamuje se 14 světovými 
kandidáty na divy světa, se 7 novými divy 
světa a 7 divy České republiky.

 Cawthorne Nigel: Největší bitvy 
v dějinách. Publikace nás zavede na čty-
řicet válečných polí všech dob, představí 
nepřátelské strany, slavné vojevůdce, jejich 
techniky a lsti.

Literatura pro dìti
 Braunová Petra: Ztraceni v čase - Martin 

tráví léto u babičky na vsi. Babička mu vy-
práví o svém bratrovi, kterého v Martinově 
věku zabil blesk. Jednoho dne se vypraví do 
sousední vesnice a uprostřed cesty ho zastih-
ne strašlivá bouře. Náhle uvidí osamělého 
chlapce, jak běží k vysokému stromu.

… a velká řada dalších novinek
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PONĎELÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA

11:55–15:15 11:55–13:15 11:55–13:15 9:00–11.00

1. ZŠ
NAPAJEDLA

1. ZŠ
NAPAJEDLA

1. ZŠ
NAPAJEDLA

DĚTI
VŠESTRANNOST

KROPÁČOVÁ

15:20–16:20 15:30–16:15 15:00–19:00

DEŤI
PŘÍPRAVKA

VŠESTRANNOST

PACHOLÍKOVÁ

RODIČE A DĚTI

16.15-17.00

ŠULCOVÁ

SPORTOVNÍ
GYMNASTIKA

VŠESTRANNOST

  POLÁŠKOVÁ
KOVAŘÍKOVÁ

BABICOVÁ

16:00–18:30 17:00–17:45

SPORTOVNÍ
GYMNASTIKA

POLÁŠKOVÁ
KOVAŘÍKOVÁ

BABICOVÁ

RODIČE A
DĚTI

GERŽOVÁ

18:00–19:00 18:00–19:00 18:00–19:00

STARŠÍ ŽENY
ZDRAVOTNÍ
TĚLOCVIK

VYKOUKALOVÁ
PACÁKOVÁ

ŽENY
JÓGA

KOTÁSKOVÁ
STRAKOŠOVÁ

STARŠÍ ŽENY
ZDRAVOTNÍ
TĚLOCVIK

KOLOMAZNÍKOVÁ
KARASOVÁ

19:15–20:30 19:30–21:00 19:05–21:05 19:15–20:30 19:45 – 21:30

MLADŠÍ ŽENY
ZDRAVOTNÍ
TĚLOCVIK

KIFLOVÁ

MUŽI
VŠESTRANNOST

KARAS

MUŽI
VOLEJBAL

PASEKA
FORAL

MLADŠÍ ŽENY
TĚLOCVIK S MÍČEM

KOUTNÁ

MUŽI A ŽENY
MÍČOVÉ HRY

KOUŘILOVÁ

Turistické informace

Cvièební rozvrh v tìlocviènì na sokolovnì pro školní rok 2008 

Hyeny
Hyena má špatnou pověst. Dokonce na-

dávka, že se někdo chová jako hyena, bývá 
jedna z nejhorších. Nejsem odborník, abych 
posoudil zda má hyena onu pověst právem či 
neprávem. Ale použití tétonadávky si zaslou-
ží chování některých řidičů při pohřbech. 
V době, kdy jsem dělal autoškolu nás učili, že 
pokud prochází pohřební průvod,musí řidič 
vozidlo zastavit a vypnout motor. Možná to bylo 
proto, že motory dřív byly hlučnější a čadivější. 
Dnešní hyeny za volantem nejen nevypínají 
motor, když dojedou v Komenského ulici 
pohřební průvod, ale schválně přidávají plyn, 
najíždějí na poslední smuteční hosty a neváhají 
zatroubit. Vrcholem byl jeden řidič, který se 
dokonce protáhl mezerou mezi pohřebním 
vozem a pozůstalými. Jak říkám – hyena za 
volantem. 

Ing. Aleš Jirků

Odbor KČT Napajedla opět připravuje 
v letošním roce pro příznivce pěší turistiky 
jarní vycházky.

První vycházka se uskuteční v sobotu 
26. 4. 2008 a bude směřovat do Národního 
parku Podyjí, kde je výjimečně zachována 
ukázka krajiny říčního údolí v pahorkatinách 
střední Evropy. Kaňon řeky Dyje zde vytváří 
unikátní říční fenomén s četnými meandry, 
hluboce zaříznutá údolí bočních přítoků 
s nejrůznějšími skalními tvary, kamennými 
moři a skalními stěnami. Na území Národního 
parku Podyjí, o rozloze 63 km2, pak na rakous-
ké straně navazuje Nationalpark Thaytal. 

Druhá vycházka se připravuje na sobotu 
24. 5. 2008 na Slovensko - Malou Fatru, kon-
krétně Jánošíkovy diery – Malý Rozutec, 
případně Velká Rosutec.

I zde se 
jedná o pří-
rodní  sce -
nérie, které 
vytvářela pří-
roda po mno-
ho let a stojí 
za zhlédnutí. 
Hrnce, vodo-
pády hluboce zařezané do skalních masívů 
a tvořící nádherná romantická zákoutí, po 
překonání skalních útvarů se nám objeví 
nádherné rozhledy do širokého okolí.

Bližší informace budou zveřejněny na 
kabelové televizi a budou vyvěšeny i v in-
formační skříňce TJ. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z OKČT 
Napajedla.


