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Ročník XIII.

MDŽ již ofi ciálně neslavíme, přesto přejeme všem ženám a ostatním občanům 
krásné jaro 2008.      Redakce NN
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Bøezen mìsíc knihy
Opět ve vestibulu městského kina v březnu 

každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
Přineste knihy,  které vám doma překáží, 

přijďte si vybrat knihy, které vám doma 
chybí!

Knihovna Napajedla
Březen měsíc knihy a internetu – více na 

straně 11

Loutkové divadlo
Zveme všechny děti do loutkového divadla 

v zámeckém parku  v Napajedlích.
V neděli 9. března 2008 v 15.00 hodin se-

hraje loutkový soubor POVIDLO z Otrokovic 
pohádku: Kašpárek pánem skalního hradu. 
Vstupné 20 Kč.

Akce 1. základní školy
 Ředitelství 1. základní školy Napajedla spolu 

s výborem SRPŠ pořádá XII. společenský ples, 
který se koná 15. 3. 2008, začátek v 19.30 hod. 
K tanci a poslechu hraje skupina AVENTIS. 
Předtančení žáci 9. tříd. 

Zápis dìtí do MŠ
Mateřská škola Napajedla Vás zve na „Den 

otevřených dveří“, který se bude konat 
v pondělí dne 17. března 2008 dopoledne od 
9:00–11:00 hod a odpoledne od 14:00–16:00 hod. 
Více na straně 4.

Zámecký bál mìsta
Město Napajedla si 

Vás dovoluje pozvat na 
Zámecký bál 26. dubna 
2008.

Hrají Aventis a cimbá-
lová muzika Stanislava 
Gabriela. 

Prodej  vstupenek 
v Knihovně, bližší infor-
mace sledujte na plakátech.
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NN2008-03_barva.indd   1NN2008-03_barva.indd   1 17.3.2008   20:40:3317.3.2008   20:40:33



2

Z jednání Zastupitelstva mìsta dne 18. 2. 2008
Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 
stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo města mimo jiné
 schválilo prodej bytu č. 1351/8 o velikosti 

1+1 v ul. Nábřeží podle podmínek vyvěšeného 
záměru, tj. včetně termínu k uzavření kupní 
smlouvy: do 1 měsíce od schválení v ZM: 
panu Zapletalovi, bytem Pohořelice, za cenu 
805.000 Kč,

 schválilo prodej stavebního pozemku č. 
10 – p. č. 2121/40 za cenu 970 Kč/m2 manželům 
Tinkovým, bytem Zlín, pro výstavbu rodinného 
domu v lokalitě Malina III

 vyhlásilo 12. kolo výběrového řízení na 
prodej zbývajících stavebních pozemků p. č. 
2074/106 + 2074/107, 2121/29 a 2121/32 pro 
budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina III za 
cenu nejvyšší nabídky za stejných podmínek. 
Termín uzávěrky 12. kola: 18. 4. 2008 do 14:00 
hodin

 vzalo na vědomí aktualizaci návrhu inves-
tičních akcí ve vazbě na dotace v roce 2008

 schválilo poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení na území města Napajedla na 
základě doporučení výběrové komise 1. kola 
výběrového řízení žadatelům dle přílohy č. l 
v požadované výši

 vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu 
města, o výdajích na výstavbu inženýrských 
sítí na Malině III, o čerpání podílových fondů 
za rok 2007 

 schválilo přidělení fi nančních příspěvků 
na rok 2008 spolkům a organizacím na činnost 
a akce dle návrhu v příloze

 schválilo realizaci projektu Revitalizace 
sportovního areálu škol města Napajedla 
v celkové výši cca. 15,0 mil. Kč a dále přípra-
vu tohoto projektu a podání žádosti na jeho 
fi nancování v rámci Finančních mechanismů 
EHP/Norsko v roce 2008

 schválilo realizaci projektu Cyklostezka 
podél Baťova kanálu – 1. etapa v celkové výši 
cca 18,7 mil. Kč a dále přípravu tohoto projektu 
a podání žádosti na jeho fi nancování v rámci 
programu Regionální operační program Střední 
Morava, prioritní osa 1. Doprava, oblast pod-
pory 1.3 Bezmotorová doprava

 schválilo Smlouvu o spolupráci – partner-
ství, jejímž předmětem je podpora a spolupráce 
při výstavbě Cyklostezky podél Baťova kanálu, 
s městem Otrokovice, obcí Spytihněv a obcí 
Babice

 schválilo záměr realizace projektu Naše 
Napajedla – město pro život, revitalizace ve-
řejných ploch v MPZ – 1. etapa v celkové výši 
max. 20 mil. Kč bez DPH a dále přípravu tohoto 
projektu a podání žádosti na jeho fi nancování 
v rámci programu Regionální operační program 
Střední Morava, prioritní osa 2. Integrovaný 
rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 
Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.1 Fyzická 
revitalizace území

 schválilo záměr realizace projektu „Komu-
nitní multifunkční centrum Klášter“ v celkové 
výši max. 30 mil. Kč bez DPH a dále přípravu 
tohoto projektu a podání žádosti na jeho 
fi nancování v rámci programu Regionální 
operační program Střední Morava, prioritní osa 

2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast 
podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 
2.2.1 Fyzická revitalizace území

 vzalo na vědomí zápis z jednání fi nanč-
ního výboru dne 13. 2. 2008 a schválilo plán 
činnosti fi nančního výboru na I. pololetí 2008 
dle návrhu v zápisu, bod č. 5

 schválilo realizaci stavebních akcí v roce 
2008  - rozpočtová opatření č. 2 (dotace ze 
státního rozpočtu), 3 (změny v oblasti fi nan-
cování), 4 (zapracování stavebních oprav 
a investičních akcí pro rok 2008) a 5 (příspěvky 
spolkům a organizacím) 

 souhlasí s prodloužením stávající ko-
munikace v ulici Husova na základě žádosti 
Ing. Vycudilíkové

 pověřilo v souladu s ustanovením § 6, 
odst. 5, písm. f) zákona číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), a v souladu s ustanovením § 47 odst. 
1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního 
zákona Ing. Irenu Brabcovou, starostku měs-
ta, aby spolupracovala se stavebním úřadem 
Městského úřadu Napajedla, jako pořizovate-
lem, na zpracování a úpravě návrhu zadání 
změn územního plánu města Napajedla, na 
návrhu pokynů pro zpracování návrhů změn 
územního plánu města Napajedla, včetně ná-
vrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty 
řešení, a na vyhodnocení výsledků projednání 
a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách 
uplatněných ke konceptům i návrhům změn 
územního plánu města Napajedla

 schválilo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), a v souladu 
s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního zákona 
pořízení změny č. 7 územního plánu města 
Napajedla

 schválilo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), a v souladu 
s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního zákona 
pořízení změny č. 8 územního plánu města 
Napajedla

 schválilo požadavky na řešení záměrů v ka-
tastrálním území Napajedel uplatněných pro 
vypracování územně analytických podkladů

  projednalo žádost Fatry, a.s. ve věci pro-
deje zámku v Napajedlích a
a) neschválilo zrušení věcných břemen 
přístupu ke Klubu Kultury
b) neschválilo návrh na uzavření zámeckého 
parku ze severní strany a návrh přístupové 
cesty ke Klubu kultury pouze z ulice Zámecké 
dle situace předložené Fatrou a.s.
c) pověřilo radu města dále ve věci prodeje 
zámku jednat s Fatrou a.s. a prověřit tyto 
varianty řešení:
1. Prodej Klubu kultury a pozemků města 
včetně zrušení věcného břemene. V rámci této 
varianty stanovit prodejní cenu, která bude 
odpovídat vybudování náhradních prostor 
pro činnost Klubu kultury.
2. Prodej Klubu kultury s možností užívání 
těchto nemovitostí pro potřeby školství, kul-

tury a sportu. Možnost tohoto využití musí být 
dojednána ještě před prodejem.
3. Ponechání Klubu kultury v majetku města 
s přístupovou cestou sever – jih – zrušení 
věcného břemene od hlavní severní brány 
za úplatu – nutné jednat o formě oddělení 
s Ústavem památkové péče.
4. Koupě zámku Městem Napajedla.
Var. 1 až 3 jsou vázány na požadavek jednání za 
účasti všech zainteresovaných tzn. Fatry a.s., 
TJ Fatra Slavia, města Napajedla a investora - 
kupce zámku.

 schválilo vstup města Napajedla do 
Komunitního plánování sociálních služeb 
Otrokovicko

 vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrol-
ního výboru ze dne 10. 12. 2007, 9. 1. 2008 a 4. 
2. 2008 a schválilo plán činnosti kontrolního 
výboru na I. pololetí 2008 dle návrhu v zápi-
su ze dne 10. 12. 2007 doplněný o kontrolu 
věcného využití příspěvků na činnost spolků 
a organizací

 schválilo přidělit z částky 200.000 Kč ur-
čené v rámci Programu regenerace městské 
památkové rezervace a městské památkové 
zóny na rok 2008 pro město Napajedla ža-
dateli Římskokatolické farnosti Napajedla 
částku 200.000 Kč na stavební úpravy ven-
kovního schodiště kostela sv. Bartoloměje 
v Napajedlích

 schválilo poskytnout v souladu se zásada-
mi Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci 
státní fi nanční podpory v Programu regenerace 
MPR a MPZ fi nanční příspěvek Římskokato-
lické farnosti Napajedla ve výši 80.200 Kč na 
stavební úpravy venkovního schodiště kostela 
sv. Bartoloměje v Napajedlích

Zmìny u mìstské policie
K 1. lednu tohoto roku došlo na základě 

schválení zastupitelstvem města k organizač-
ní změně u Městské policie Napajedla. Byl sní-
žen početní stav ze sedmi strážníků na čtyři. 
Ve funkci strážníků Městské policie zůstavají 
strážníci Josef Hlavačka, Petr Chaloupka, 
Denisa Kalmárová, Libor Kubíček. Strážníci 
tvoří spolu po dvojicích hlídky, které slouží 
ve dvanáctihodinových směnách, tak aby 
byly vykryty z hlediska potřeby nejnutnější 
časové oblasti v rámci týdne. Zpravidla jsou 
to denní směny ve všední dny mezi 6 až 18 
hodinou a noční směny v pátek a v sobotu 
mezi 18 a 6 hodinou.

Se svými záležitostmi se můžete na 
naše strážníky obracet na pevnou tel. linku 
577 100 944 v případě, že je zastihnete na 
služebně nebo na mobilní telefon 737 230 575. 
E-mailové spojení je mestska.policie@na-
pajedla.cz. Každý všední den mezi 15 a 16 
hodinou mají ve své služebně v přízemí spo-
řitelny - boční vstup z ulice Na Kapli - úřední 
hodiny. Protože strážníci neslouží nepřetržitě, 
v době mimo službu nemohou na Váš kontakt 
reagovat. V neodkladných případech proto 
kontaktujte Policii ČR, obvodní oddělení Napa-
jedla 577942464 tel. číslo nebo linku 158.

Bližší informace o naší městské policii se 
dozvíte na jejich internetových stránkách 
www.mpn.wz.cz 

Ing. Irena Brabcová, starostka
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Zámìry mìsta Napajedla v lokalitì Malina III
Město Napajedla prodá poslední 3 pozemky p. č. 2074/106+2074/107, 2121/29 a 2121/32 pro 

výstavby rodinných domů v lokalitě Malina III. Uzávěrka dodání přihlášek je 18. 4. 2008 ve 
14:00 hodin. Podrobné informace (včetně nahlédnutí do geometrického plánu a do inženýr-
skogeologického posudku) zájemci obdrží na odboru SMIR (tel. 577 100 920). 

Upozornìní
Členové SOZ v Napajedlích oznamují, 

že v letošním roce bude šest zlatých 

a diamantových svateb. 

Občané, kteří nebyli oddáni v Napa-

jedlích a mají zájem o přání od členů 

SOZ, si musí tuto skutečnost nahlásit 

na matrice u paní Lenky Obdržálkové, 

č. dveří 105.

Jinak se konají návštěvy k 70., 80. a 90. 

výročím narozenin a po 90. roce každý 

rok. Svá přání a připomínky sdělte opět 

na městském úřadě paní Obdržálkové.

Členové SOZ 

děkují občanům našeho 

města za spolupráci 

Finanèní úøad - kontaktní místo v Napajedlích
V období podávání daňových přiznání daně z příjmů za rok 2007 bude zřízeno kontaktní 

místo na Městském úřadě v Napajedlích. Bude zde zajišťována distribuce tiskopisů daňových 
přiznání k dani z příjmů, poskytování základních informací k vyplnění daňových přiznání 
a převzetí daňových přiznání.

Kontaktní místo na Městském úřadě v Napajedlích bude otevřeno:
středa 12. 3. 2008 od 8.00–12.00 hod.  a 13.00–17.00 hod.
středa 19. 3. 2008 od 8.00–12.00 hod.  a 13.00–17.00 hod.

Ing. Zdeňka Sukupová, vedoucí správního odboru

Plnìní rozpoètu mìsta Napajedla za rok 2007
 (údaje v tisících Kč) sl. č. 1 sl. č. 2 sl. č. 3 sl. č. 4 sl. č. 5

PŘÍJMY  Schválen Upravený Skutečnost Skut./Upr. Skut./Schv.

č. třídy název třídy rozpočet rozpočet v % v %

Daňové příjmy 58689,00 61435,00 63548,40 103,44 108,28

Nedaňové příjmy 8337,00 10335,00 12159,80 117,66 145,85

Kapitálové příjmy 56,00 4909,00 5791,90 117,99 10342,68

Přijaté dotace 24835,00 32655,00 32837,70 100,56 132,22

Příjmy celkem 91917,00 109334,00 114337,80 104,58 124,39

FINANCOVÁNÍ 

položka název položky

Změna stavu krátkodob.prostředků na bú  12720,00 15222,00 2800,30 18,40 22,01

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 2000,00 2000,00 100,00 0,00

Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -2636,00 -2636,00 -2636,00 100,00 100,00

Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-příjmy 4700,00 4975,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-výdaje -284,00 -5830,00 0,00 0,00 0,00

Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd. 0,00  111,80 0,00 0,00

Financování celkem 14500,00 13731,00 2276,10 16,58 15,70

Zdroje celkem 106417,00 123065,00 116613,90 94,76 109,58

VÝDAJE

č. oddílu název oddílu 

Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 587,00 654,00 582,20 89,02 99,18

Doprava 7436,00 6678,00 5862,70 87,79 78,84

Vodní hospodářství 6345,00 8200,00 6979,80 85,12 110,00

Vzdělání 8310,00 10853,00 10775,10 99,28 129,66

Vzdělání 0,00 146,00 143,00 97,95  

Kultura,církve a sdělovací prostředky 5392,00 8074,00 7745,70 95,93 143,65

Tělovýchova a zájmová činnost 877,00 6283,00 6268,70 99,77 714,79

Zdravotnictví 0,00 20,00 20,00 100,00  

Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 23996,00 40584,00 38998,40 96,09 162,52

Ochrana životního prostředí 3200,00 3351,00 2681,40 80,02 83,79

Dávky a podp. v soc. zabezpečení 12000,00 4432,00 4383,60 98,91 36,53

Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 2364,00 2621,00 2539,90 96,91 107,44

Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 100,00 100,00 100,00  

Bezpečnost a veřejný pořádek 3142,00 3169,00 3198,00 100,92 101,78

PO a integrovaný záchranný systém 309,00 349,00 349,40 100,11 113,07

Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 19839,00 20129,00 19233,40 95,55 96,95

Finanční operace 552,00 612,00 539,80 88,20 97,79

Ostatní činnosti 12068,00 6810,00 6212,80 91,23 51,48

Výdaje celkem 106417,00 123065,00 116613,90 94,76 109,58

z toho Běžné výdaje celkem 83084,00 80101,00 76807,40 95,89 92,45

Kapitálové výdaje celkem 23333,00 42964,00 39806,50 92,65 170,60
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Co nám říká bezpečné bydlení v bytových 
domech

Bytové a panelové domy v Napajedlích byly 
postaveny v letech 1965 – 1989. Elektroinstalace, 
rozvody plynu, vodoinstalace jsou staré někde 
i více než 30 let. Tyto instalace jsou většinou 
nevyhovující jak z pohledu dnešních nároků, 
tak i z pohledu kvality rozvodů ovlivněné 
stářím užívání. 

Tyto domy přestávají být řadou šedivých 
objektů určených pro bydlení velké části naší 
populace. Panelové domy dostávají nový ka-
bát, nejsou to již řady bloků, domů. Tyto domy 
jsou zateplovány, jsou prováděny výměny oken 
za plastové, líbivější fasády, menší spotřeba 
energie na vytápění, v panelových domech 
se dá dnes kvalitně bydlet. Ve fi nancování 
výstavby a oprav domů vlastníků i bytových 
družstev dnes funguje řada programů, úvěrů, 
čerpají se státní dotace, zaplatí si to občané.

V některých bytových domech byla již 
vyměněna okna, dveře, některé domy byly 
zatepleny. Pokud se projevily problémy se 
zatékáním, netěsnou kanalizací, zkorodo-
vanými a špatně průchodnými stupačkami 
vody, rezavé teplé užitkové vody, netěsnosti 
v obvodovém zdivu, opravy střech – tyto 
byly v rámci možností fi nančních prostředků 
opraveny, odstraněny.

Proto je chvályhodné, že probíhají rekon-
strukce domovních rozvodů a bytů. Nepopi-
ratelným faktem, před nímž hodně nájemníků 
zavírá oči, je to, že hodně stávajících rozvodů 
v bytech zůstane navždy v původním stavu. 
Za prvé proto, že se vždy najdou lidé, kteří na 
změnu ve svém bytě nepřistoupí, ať pro to mají 
jakékoli důvody.  Za druhé proto, že provést 
rekonstrukce některých částí vyžaduje tak 
zásadní stavební zásah, že jejich užitek změny 
prostě nevyváží. Může se jednat například 
o domovní plynovody, elektroinstalace.

V každém případě takto omezit změny ve 
svém bytě se rozhodne velmi mnoho nájemní-
ků. V tomto případě platí pravidlo, že to není 
chyba, ale způsob bezpečného a klidného 
bydlení. Tento fakt musí vzít na vědomí všich-
ni – nájemník, majitel, správce, projektant, 
montážní fi rma, ale především revizní technici 
elektro a plynu.

Snad několik praktických připomínek k elek-
troinstalaci a domovním plynovodům. V letech, 
kdy tyto domy byly kolaudovány, platily zcela 
jiné předpisy a normy, než platí dnes, a podle 
dnešních skutečností ani tyto předpisy nebyly 
důsledně dodržovány. V letech výstavby domů 
před třiceti lety například v bytové jednotce 1+2 
byly instalovány rozvody pro elektrospotřebiče 
o celkovém příkonu 6 KW, na toto zatížení byly 
provedeny rozvody elektroinstalce. Dnes jsou 
tytéž rozvody bez podstatných úprav zatíženy 
často i o 100 % víc. Nezodpovědný nájemník 
si sám bez souhlasu nainstaluje jistič, který 
snese toto zatížení a ohrozí tím sebe i svoje 
sousedy. Nehledí na stáří a neodpovídající 
průřezy hliníkových vodičů – následuje požár. 
V minulosti měla být prováděna elektrorevize 
bytů každých 5 let – zodpovědný byl stát, 
v současném období se tato povinnost nezruši-
la, ale za provedení revizí nese zodpovědnost 

Zakoupili jsme si byty - bydlíme ve svém - naše zodpovìdnost
majitel bytu. Za revize společných prostor je 
zodpovědný pověřený správce objektu.

Obdobně je tomu i u domovních plynovo-
dů, u plynových spotřebičů, sporáků, kotlů, 
topidel. Stejně jako u elektroinstalace jsou 
podle vyhlášek stanoveny kontroly a revize 
domovních plynovodů. Pro plynovod je 
zodpovědný za stav správce a za plynoměr 
přechází zodpovědnost na nájemníka nebo 
majitele bytové jednotky. Pravidelné kontroly 
se musejí provádět jednou za 2 až 3 roky.

Při současných kontrolách a revizích elek-
troinstalace a plynových zařízení docházíme 
k závěru, že tyto kontroly a revize včetně oprav 
v bytech prováděny nebyly nebo byly prová-
děny sporadicky při zjištění a odstraňování 
vážné poruchy.

Plynové spotřebiče, regulátory, plynovody, 
armatury jsou často v provozu již více než 
30 let, na tyto nejsou často náhradní díly na 
opravu, jsou opravovány neodborně. Připojo-

vací hadice u plynových sporáků jsou již na 
konci životnosti, stupačky plynovodů jsou bez 
nátěrů a tudíž zkorodované – hrozí nebezpečí 
úniku plynu a vzápětí k požáru. Viz informace 
a zprávy TV.

Pokud bude netěsnost na stupačkách 
a domovních rozvodech vody, tak jsou 
odstraněny. Zatímco na plynovém sporáku 
problémy nemáme, v bytovém jádru plyn ne-
cítím, tak proč je kontrolovat nebo opravovat. 
Ale unikající voda ve stupačkách v bytovém 
jádru neničí jenom zdivo, ale koroze působí 
pomalu a jistě na plynové potrubí až naráz 
dojde k neštěstí.

 Tato problematika přímo souvisí s požární 
ochranou a bezpečností bytových domů. Co je 
dané v zákonech, nějakým způsobem se dodr-
žuje. Co není dané v zákoně a v povinnostech, 
není dodržováno.

Marek Karel, revizní technik
Videcký Jaroslav, ElektroServis

Mateřská škola Napajedla, Komenského 
1159, okres Zlín, příspěvková Organizace 
Vás zve na „Den otevřených dveří “, který se 
bude konat v pondělí dne 17. března 2008 
dopoledne od 9:00–11:00 hod a odpoledne 
od 14:00–16:00 hod.

Při této příležitosti se bude ve všech 
třídách mateřské školy vydávat „Žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělává-
ní“ na školní rok 2008/2009.

Formální odevzdání vyplněných žádostí 
probíhá již bez dětí v termínu od 31. 3. 2008 
- 1. 4. 2008 , vždy od 13.00 do 17.00 hod. 
v ředitelně mateřské školy, budova „D“.

Postup při přijímání dětí do mateřské 
školy:

Při zápisu do mateřské školy postupuje 
ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č. 43/2006 
Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005Sb., 
o předškolním vzdělávání, dále §34 zákona 
č.561/2004 Sb., zákon o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů a zákonem č.500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění.

Kriteria pro přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání do mateřské školy pro 
školní rok 2008/2009:

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Napajedla, Ko-
menského 1159, okres Zlín, příspěvková or-
ganizace, stanovila následující kritéria, podle 
kterých bude postupovat při rozhodování 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole v případech, kdy počet 
žádostí podaných zákonnými zástupci dětí 
o přijetí překročí stanovenou kapacitu ma-

Zápis dìtí do mateøské školy na šk. rok 2008/09
ximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Do Mateřské školy budou přednostně 
přijímány děti, které před zahájením školního 
roku 2008/2009 dosáhnou minimálně 3 let 
věku a jsou přihlášeny k trvalému pobytu 
ve městě Napajedla. V případě dítěte se 
zdravotním postižením je nutné písemné 
vyjádření školního poradanského zařízení, 
případně pediatra. (Provozní výdaje MŠ fi nan-
cuje zřizovatel-obec. Bylo by proto nelogické, 
aby se v mateřské škole vzdělávaly děti, které 
v obci nemají trvalý pobyt a děti, které tam 
trvalý pobyt mají, by do MŠ nebyly přijaty. 
Podle zákona o obcích obec dbá na zajištění 
podmínek pro vzdělávání svých občanů.)

1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. 
září do 31. srpna následujícího kalendářního 
roku. (Podle § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., 
školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání 
přednostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.)

2)Délka docházky do mateřské školy. 
(Přednost budou mít děti, které budou docházet 
do MŠ po celý kalendářní rok v celodenním 
režimu, před dětmi přihlášenými k docházce 
jen po část roku, popřípadě jen po 4 hodiny 
denně nebo 5 dní v měsíci)

3)Počet dnů docházky dítěte do mateřské 
školy a délka jeho pobytu v těchto dnech.

4)Zaměstnanost rodičů (Přednost dostanou 
děti, jejichž rodiče oba pracují).

5)V mateřské škole se již vzdělává starší 
sourozenec. (Jde o to nenarušovat rodinné 
svazky mezi sourozenci, aby nechodili do 
dvou různých MŠ).

6)Datum podání žádosti.
7)V případě, že škola umístí všechny 

tříleté děti, jejichž trvalý pobyt je na území 
města Napajedla, může přijmout i děti mladší 
tří let, děti s trvalým pobytem mimo město 
Napajedla a děti cizinců mimo státy EU, a to 
až do výše hygienické kapacity školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání v mateřské škole bude 
ředitelka mateřské školy brát v úvahu důle-
žitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném 
pořadí 1) až 7).
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Napajedla mìstem -
Milada Písková v knize Napajedla

„V osmdesátých letech devatenáctého 
století uzrávala situace natolik, že se začalo 
přemýšlet o získání statutu města. Napaje-
delští radní poslali ofi ciální žádost v roce 
1887, ale byla jim vrácena s tím, že „obec 
napajedelská, třebaže lidnatým městysem 
byla, přece nemá takového významu, aby 
její povýšení na město mohlo býti právněno 
a odůvodněno“. Získání městského statutu 
nebylo tedy záležitostí samozřejmou, před-
stavitelé obce v čele se starostou Josefem 
Filou usilovali o povýšení Napajedel na 
město více než deset let. Teprve v jubilejním 
50. roce nástupu císaře Františka Josefa I. na 
trůn se úsilí napajedelských radních setkalo 
s úspěchem. V komisi, která vypracovala pří-
slušnou žádost, byli: JUDr. Roman Zapletal, 
Josef Fila, Jan Fila, Kajetán Kleveta, Josef 
Zúbek, František Krátký. Na základě výnosu 
Ministerstva vnitra ze dne 18. listopadu 1898 
č. 37 632 Jeho veličenstvo rozhodnutím  z 13. 
listopadu 1898 ráčilo Napajedla povýšit na 
město. Jmenovací listinu podepsanou Fran-
tiškem Josefem I. obdržela městská rada 
4. března 1900. Císař povolil obci užívat 
městský znak.“

Město Napajedla tedy slaví ve význam-
ném, „osmičkovém“ roce, již 110 let své 
městské existence. V duchu tohoto výročí 
proběhnou všechny významné kulturní 
akce, jejichž přehled přinášíme. Přejme 
našemu městu, ať dále vzkvétá ve své 
samostatné a jedinečné historii! -js-

Noví pøátelé a spolupráce v nedalekém zahranièí
Místostarosta města Napajedla Ing. Milan Vy-

bíral, v čele malé delegace navštívil začátkem 
února slovenskou obec Borský Mikuláš. Cílem 
návštěvy bylo navázat přeshraniční spolupráci 
v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, 
případně i spolupráci úřadů a škol.

Obec Borský Mikuláš leží v krásné „rekreač-
ní“ krajině písků, průzračných jezer a borovic, 
mezi městy Skalica a Senica. Vznikla sloučením 
dvou částí, Borský Peter a Borský Mikuláš a má 
dnes okolo čtyř tisíc obyvatel. Patří do folklorní 
oblasti Záhorí, části Slovenska nejbližší našemu 
Moravskému Slovácku. Folklorní tradice jsou 
neobyčejně živé, při fašanku, kterého jsme byli 
svědky, chodilo po obci šest skupin šablárů 

s muzikanty. Mladý divadelní ochotnický 
soubor bude hostem na letošním divadelním 
festivalu v Napajedlích.

Nezbývá, než si přát, aby se nové přátelství 
úspěšně rozvíjelo. 

J. Souček

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

pořádá v rámci jarního úklidu před 
Velikonocemi

ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit nepotřeb-

ného kovového šrotu, nachystejte jej, 
prosím, v sobotu 8. března 2008 v 7:00 

hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz. 
Akce se koná za každého počasí!

Všem předem děkuje 
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Oznámení 
o pøedepisování brýlí

Oční optika Kotas oznamuje, že v Napa-
jedlích zavádí novou službu – předpis brýlí 
lékařem. Oční lékařka bude přítomna v oční 
optice vždy v pátek odpoledne.

Pacienti se mohou objednávat přímo 
v oční optice během pracovní doby, nebo 
v Út a Pá na telefonu 605 489 575.

Platí pro klienty všech zdravotních 
pojišťoven i pro samoplátce.

Předpokládaná doba objednání: 5 dnů

Pøehled akcí v rámci oslav 110 let 
Mìsta Napajedla

 19.–25. dubna 2008   Divadelní festival Napajedla

 26. dubna 2008    Ples města – Zámecký bál

    zahájení oslav 110 let

 31. května 2008    Závody na bruslích + street party

 červen/červenec 2008    5 Promenádních koncertů

 11.–17. července 2008   Letní kino

 9. srpna 2008    Moravské chodníčky

 26. září 2008    Oslavy sv. Václava

 17.–18. října 2008   Oslavy 55 let Radovanu a 5 let Pozdního sběru

 14. listopadu 2008    Zakončení oslav
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PROJEKT 
Naše Napajedla 

město pro život 

Revitalizace veøejných ploch a komunikací 
v Mìstské památkové zónì

Program Naše Napajedla je založen na dobudování hlavních pěších tahů 

ve vazbě na plochy náměstí a parků. Takto zformovaná pěší kostra respek-

tuje nároky automobilové dopravy, dopravní obsluhy a parkování a zároveň 

nároky bezpečnosti pěšího provozu včetně odstranění bariér. Stabilizuje 

hlavní pěší tahy také v prostředí městských parků a rekreačních zelených 

ploch a umožňuje jejich další sadařské úpravy a celkovou kultivaci. Jedná 

se o drobnou architekturu, která přispívá k identifi kaci občanů s místem 

a městem. Součástí programu jsou rovněž úpravy okolí stávajících pomníků 

posezením a vytvořením odpočinkových koutů. Konečným cílem je komplexní 

a kultivované řešení pěšího provozu, automobilové dopravy včetně parkování 

a rekreačních ploch v centru města. 

Pro tento program byl vypracován projekt stavby, jehož předmětem 

je soubor staveb řešících revitalizaci veřejných ploch a komunikací, tedy 

městských komunikací, chodníků, vjezdů, nástupových a shromažďovacích 

ploch a ploch veřejné zeleně, v centrální části města Napajedla, na území, 

které spadá do rozsahu městské památkové zóny. 

Je rozdělen na několik staveb a město Napajedla se bude s tímto projek-

tem ucházet o dotace z evropských fondů prostřednictvím Regionálních 

operačních programů. Na první etapu byla na konci měsíce února podána 

žádost o dotaci v rámci první vyhlášené výzvy Prioritní osy Integrovaný 

rozvoj a obnova regionu. 

Bleskovou ANKETU k této problematice pořádalo 
která pro město zajišťuje  u této akce dotační managm
respondentů pro předkládané záměry …

Masarykovo náměstí – centrální část

Havlíčkovy sady, ulice Komenského

Prostor u kostela
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alo město Napajedla  ve spolupráci s fi rmou Renards, 
nagment. Výsledkem ankety je jasná podpora většiny 

Masarykovo náměstí (mezi poštou a ulicí Palackého)

„Zmola“ – spojnice ulic Komenského a Palackého

Křižovatka ulic Podzámčí a Žerotínova

Autor kresby Ing. Arch. Pavel Šimeček
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OTEVŘENO:  Po–Pá  9:00  –21:00 hod
  So–Ne  15:00  –21:00 hod 

NAŠE SLUŽBY: posilovna - 40 stanovišť
tělocvična - stolní tenis, boxovací pytel
kulečník - biliardový a karambolový závodní stůl
solárium - vertikální a horizontální
cyklostudio, sportovní bar, kadeřnictví, masáže, kosmetika – manikúra

OKÉNKO: DO POSILOVNY 
Posilování dětí:
Děti v celé historii lidstva posilovaly. Lezly po stromech, pumpovaly vodu, 
pomáhaly na zahradě, poli…
I náš organismus uvažuje ekonomicky. Pokud většinu dne sedíme, poleháváme 
a nezatěžujeme složky pohybového systému, začne organismus jednotlivé složky 
pohybového systému odlehčovat (konstrukci kostí, šlach, vazů a svalů). Slabé 
svaly nepotřebují velký přívod krve, a proto organismus ve druhé vlně snižuje 
výkonnost plic, srdce a cév, omezuje produkci jistých enzymů atd…Názor, 
že posilování dětí je nevhodné, je naprostý nesmysl. Stejně nesprávné je ale 
i hluboce zakořeněné tvrzení, že děti, pokud posilují, mají cvičit pouze s vlastní 
hmotností – např. přítahy na hrazdě, kolikrát je schopno provést technicky čistě 
dítě vážící 40, 50, 60 kg?
Podmínky bezpečného posilování dětí: 
-  pravidelná lékařská prohlídka
-  dítě musí být emocionálně natolik vyspělé, aby bylo schopno přijmout pokyny 

a vedení trenéra či učitele
-  musí být řízen vyškoleným odborníkem
-  posilovací program má být součástí obsáhlejšího cvičebního programu
-  je přísně zakázáno jakékoli soutěžení a pokusy o maximální výkony
-  všechny cviky mají být prováděny v plném rozsahu pohybu
-  každému cvičení má předcházet přiměřené rozcvičení, program má být 

zakončen vhodným uklidněním
-  doporučuje se cvičení 2–3(5)krát v týdnu po dobu 20–30 min.
-  cvičení se zátěží je povoleno až po demonstraci technického provedení
-  jedna série cviků má tvořit 6–15 opakování, každý cvik má být proveden 

v 1–3 sériích
-  hmotnost zátěže může být zvýšena o 0,5–1kg poté, co dítě provede technicky 

správných 15 opakování se zvolenou zátěží
-  mladí lidé se obecně mají vyvarovat cviků, které nadměrně zatěžují páteř 

kolmým tlakem svrchu, např. dřepy s činkou na zádech
-  převažovat mají cviky, u nichž je páteř během cvičení dokonale stabilizová-

na
-  program má obsahovat cviky pro všechny hlavní svalové skupiny 
-  děti s prokazatelnými svalovými dysbalancemi posilují hlavně oslabené 

svalové skupiny a naopak protahují antagonistické zkrácené svaly.
Závěr:
Máte výšku aspoň 150 cm? Jste schopni poslouchat a respektovat instruktory 
v posilovně? Přijďte se spolu s rodiči podívat a domluvit, kdy je vhodné přijít 
na 1. hodinu cvičení.
Poradí vám vyškolené instruktorky Dana, Monika, Pavla. 
AKCE V BŘEZNU: 
neděle 9. 3. 14 – 17 hod. cvičení a povídáni o výživě s Evou Urbanovou 
každá druhá sobota 16:30–18:00 cvičení s Mirkou Kyliánovou 
každá druhá neděle dvouhodinovka s Kamilem - cyklostudio 
Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728341341

CVIČÍME VE FITKU

HOTOVÁ JÍDLA 
KVALITNÍ, CENOVĚ ZAJÍMAVÉ
ŘEŠENÍ PRO VAŠI RODINU, FIRMU
nabídka klasických jídel české kuchyně
výběr ze 4 jídel každý den, 365 dní v roce,
4. jídlo – dietní, do Vaší obce jídla vozíme pravidelně a Vaši spolu-
občané znají naše služby
• dovoz jídel ve vlastních jídlonosičích, 
• thermosy – až do domu, fi rmy
• možnost nepravidelného odběru do jednorázových obalů (např. 

víkend, svátky, nemoc)
• zabezpečení oslav, rautů, recepcí 

POZOR – AKCE – každý nový zákazník – 4 obědy v 1. měsíci 

odběru zdarma , tzn. 4 pátky 

informace: www.doot.cz, tel.: 972 724 733, 774 189 065

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

Výstavba nízkoenergetických domů 
na klíč. Rychlost výstavby 150 dnů, 

nadstandardní tepelně-izolační 
vlastnosti, příznivá cena. 

Kontakt: 
info@dragidrevostavby.cz,
www.dragidrevostavby.cz,

tel: 733 531 786, 564 403 833
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V úterý 15. 1. 2008 se na loděnici uskutečnila 
výroční schůze oddílu vodních sportů při TJ 
FS Napajedla. Až jsem měl skoro obavy, že se 
tam nevlezeme, ale dobře to dopadlo. Sešlo se 
nás i s hosty ze spřátelené organizace z Uher-
ského Hradiště kolem 40, což jsou téměř 4/5 
oddílu, takže bylo u příjemně sálajícího krbu 
o čem povídat.

Nejdříve jsem byl na pořadu já se zprávou 
o činnosti našeho oddílu v roce 2007. Každý 
rok si říkám, že víc už toho stihnout ani nejde, 
ale vždycky se tam toho vmáčkne ještě víc. 
Škoda jen, že nám nezbývá dost času na více 
akcí cyklistických, běžek, sjezdovek a pěší 
turistiky. Pořád si namlouvám, že až zestár-
neme, bude víc času na tyto akce na úkor 
vody, no uvidíme. Začátek a konec roku byl ve 
znamení bazénů, kde jsme procvičovali naše 
vodácké dovednosti v eskymáckých a jiných 
obratech potřebných ke zvládnutí dovedností 
pro sjíždění divokých řek u nás i v zahraničí. 
Navštěvovali jsme bazén v Uherském Hradišti 
každých čtrnáct dní od ledna do dubna a od 
listopadu do prosince 2007. Obvykle se nás 
sešlo kolem 23 účastníků a myslím, že všichni 
byli spokojeni, možná i proto, že bazén byl 
pro členy našeho oddílu výrazně dotován. 
Akcí s rozpočtem kolem 10.000 Kč a zhruba 12 
účastníky jsme uspořádali 11. Namátkou bych 
připomenul alespoň některé z nich.

V únoru jsme se zúčastnili mistrovství Mo-
ravy ve snowkayakingu na Razule v Beskydech 
(ježdění v kajacích po sněhu ze svahu dolů). Je 
pravda, že v mužích jsme žádného výrazného 
umístění nedosáhli, ale kategorii žen vyhrála 
členka našeho oddílu. Doufám, že letos tento 
úspěch zopakujeme a ještě zlepšíme.

Jarní vody byly charakterizovány nedo-
statkem vody z tajícího sněhu, a tak kromě 
velikonočních polských řek a Doubravy, kde 
se voda pouští z přehrady, jsme se orientovali 
na nedaleké Rakousko. Jedna z povedených 
rakouských akcí byla naplánovaná na dny 
kolem prvního máje. Najezdili jsme kolem 

1500 km autem a na vodě obtížnosti WW II-IV 
asi 65 km v oblasti Salzburgu na řekách Salaach, 
Koppentraun a poté kolem Hiefl au na řekách 
Enns a Salza. Letos se chystáme tuto zdařilou 
akci zopakovat. 

Kromě slovinské cesty na řeky Soča a Ko-
ritnica, které se účastníme téměř každoročně, 
bych chtěl zdůraznit naši týdenní rodinnou 
oddílovou akci v rakouském Wildalpenu na 
řece Salze, kde se nás letos vystřídalo asi 45. 
Tato akce měla rozpočet zhruba 110 tis. Kč 
a patří k těm fi nančně náročnějším, ale protože 
jsme na jednom místě a každý si v podstatě 
dělá, co chce, taky k těm nejlepším. Letos jsme 
akci pojali jako oddílové soustředění a celým 
týdnem se prolínala soutěž o nejlepšího vodáka 
soustředění. Nemusím ani zdůrazňovat, že 
zvláště dětem se to velice líbilo.

Jako hlavní akci sezóny jsme připravovali 
cestu do oblasti středního Norska. Akce 
s rozpočtem asi 220 tis. Kč byla obsazena 24 
účastníky a s přihlédnutím k logistice patřila 
k těm nejnáročnějším. Sladit asi 10 cyklistů 
a 14 vodáků nebylo vždy jednoduché, ale 
myslím, že sedmnáctidenní zájezd se nadmíru 
vydařil. Cyklisté najezdili v průměru asi 900 
kilometrů a vodáci 160 km obtížnosti WW II-V. 
Tři tranzity s vleky najezdily každý asi 5500 km 
přes Prahu, Berlín, Rostock, Kodaň, Goteborg, 
Oslo, Lillehammer a zpět. Po našich zkuše-
nostech můžu návštěvu Norského království 
jenom doporučit. Jeden z fi lmů, kterými se 
náš oddíl prezentoval napajedelské veřejnosti 
prostřednictvím kabelové televize, se právě 
týkal této akce.

Kromě podzimních stálic v našem kalendáři 
akcí jako jsou Hamerský potok, Vavřinecký 
potok, Hloučela a naší nejtěžší vodácké akce 
v Česku na Čertových proudech pod hrází 
vodního díla Lipna, bych chtěl vzpomenout 
především akci na mořských kajacích, kterou 
jsme vloni uspořádali v oblasti ostrova Sar-
dinie ve Středozemním moři. Na moři jsme 
toho sice moc neujeli, něco kolem 90 km, 

ale zato jsme si vyzkoušeli extrémně špatné 
počasí na moři a věřte, že to není žádný med. 
Navštívili jsme tuto oblast na konci září a díky 
liduprázdným plážím a teplému moři se mi 
nadmíru líbila.

Abychom na výročce při promítání fi lmů 
a fotek jenom nevzpomínali na akce uplynulé 
sezóny, vyslechli jsme si zprávu o hospodaření 
a stavu majetku za rok 2007, ze které jsme 
se dozvěděli kolik a jaký máme majetek, ať 
už oddílový nebo ten, který sami členové 
nashromáždili a věnovali oddílu pro podporu 
začínajících vodáků. Naše oddílové vodácké 
vybavení je možno si zapůjčit a zmírnit tak 
do začátků vodácké kariéry fi nanční dopad 
na jeho vlastní pořízení. Do této zprávy také 
patří brigádnická činnost našich členů při 
údržbě stávajících a budování nových zařízení 
v majetku našeho oddílu. Kromě údržby jsme 
investovali náš volný čas a oddílové peníze 
do zpevnění komunikace na našem pozemku, 
kterou jsme pokryli novou kameninovou drtí 
a vybudovali jsme nové hřiště mezinárodních 
rozměrů na petanque. Toto hřiště jsme budovali 
tak, abychom ho mohli otevřít při příležitosti 
akce „Turistika po Baťově kanále“, na které si 
účastníci mohli vyzkoušet tuto tak oblíbenou 
hru na francouzském venkově, takže kdo by si 
chtěl přijít zahrát, má možnost. Na brigádnické 
hodiny strávené věčným sekáním trávy ve 
vegetačním období raději ani nevzpomínám.

V souvislosti se stavbou rychlostní komuni-
kace přes naši loděnici je těžké do budoucna 
plánovat nějaké velké investiční akce, ale 
běžnou údržbu, potřebnou pro běžný provoz 
objektu, bude nutné provádět i nadále. Jenom 
doufám, že výběr náhradního objektu pro naši 
činnost bude vyřešen co nejdříve, protože by 
byla velká škoda, kdyby touto stavbou byla 
ohrožena činnost aktivního oddílu s bezmála 
50 členy a fungující infrastrukturou.

Po diskusi, při které jsme si navzájem zod-
povídali kladené otázky, následovalo očeká-
vané vyhodnocení dvou celoročních soutěží 
našeho oddílu, a to „Soutěž o nejzdatnějšího 
vodáka“ a klání „O krysu roku“. První, jak už 
sám název napovídá, byla založena na ujetí 
co největšího počtu kilometrů na řekách s co 
možná největší obtížností. Kategorii „Mas-
ters“ vyhrál Jarek Hoffmann po ujetí 641 km 
a počtem bodů 29 128, kategorii „Ladies“ pak 
vyhrála Zuzana Moravčíková po ujetí 158 km 
a počtem bodů 4 942, v kategorii „Juniors“ 
zvítězil Petr Stojan po ujetí 258 km a počtem 
bodů 10 132 a konečně kategorii rodinných 
týmů vyhráli Stojanovi s celkovým počtem 
kilometrů 606,7 a 26 228 body. Všem oceně-
ným byly předány ceny v celkové hodnotě 
přes 2.500 Kč. Druhá soutěž byla založena na 
největším počtu nedobrovolných opuštění 
lodě během sjíždění divokých řek. Tuto, ne 
až tak prestižní cenu, získal Antonín Bohm 
a odnesl si domů slušivou plastovou krysu 
v životní velikosti.

Nezbývá, než si do další sezóny popřát 
mnoho bez úrazů ujetých kilometrů na vodě 
i na souši, krásné počasí a pohodu na všech 
našich cestách doma i v zahraničí.

Milan Mičák

Oddíl vodních sportù pøi TJ FS Napajedla hodnotil èinnost

k a b e l o v á   t e l e v i z e
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Poøiïte si nový internet letos v bøeznu.

Doèasné snížení ceny za aktivaci internetu z 800,- Kè na 333,- Kè

Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2008Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2008

4 Mb/s  jen za 295,- Kè (vèetnì DPH)

 

Více na informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525
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Zápis žákù do prvních tøíd 
V pátek 8. února 2008 proběhl zápis žáků do 

prvních tříd. K zápisu se v doprovodu rodičů 

dostavilo 58 předškoláků, z nichž rodiče deseti 

z nich požádali o odklad školní docházky. 

Vedení 2. základní školy i pedagogický sbor 

děkují rodičům za důvěru, kterou vyjádřili 

tím, že pro své dítě vybrali právě naši školu. 

Těšíme se na příjemnou spolupráci ve školním 

roce 2008/2009.

Úspìchy žákù
7. února se ve Zlíně konalo okresní kolo 

Chemické olympiády. V kategorii D, ve kte-

ré jsme soutěžili, obsadila žákyně 9.D Edita 

Hudečková 2. místo a získala tak postup do 

krajského kola.

6. února se ve Zlíně konalo okrskové kolo 

ve vybíjené. Naši školu reprezentovalo druž-

stvo žáků 5. tříd a přivezlo ze Zlína absolutní 

vítězství a postup do okresního kola.

Mgr. Kristýna Marková

Tvùrèí psaní v literární výchovì
V hodinách literární výchovy se kromě 

čtení dají dělat různé věci. Ráda ve svých 

hodinách pracuji s metodami tvůrčího psaní. 

Snažím se žákům ukázat, že i oni mohou být 

„spisovateli“. Máte možnost nahlédnout, jak 

to dopadne, když necháte žáky, kteří již mají 

s tvůrčím psaním zkušenosti, tvořit. Třeba 

pohled na takový křišťál ležící na lidské dlani 

motivoval žáky k napsání básně.

Køišťál
(Nikola Staňková, 9. C)

Křišťálově průhledná kapka rosy

Jak noční obloha plná hvězd

Svit měsíce z oblohy

Čistý jak dětská duše

Průhledný talisman pro štěstí

Křišťál 
(Lucie Valentová, 9. C)

Průhledný byl jako rampouch

Ležel na krásné dlani

Její čáry zdůrazňoval

Kulatý byl

Ne tak jako hodiny

Přesto je jen jediný

Na krásné dlani

Spící …

Mgr. Kristýna Marková, 

2. ZŠ Napajedla, Komenského 298

Informace z 2. ZŠ

Èeský èervený køíž Napajedla – místní skupina
Oznamujeme Vám, že v Napajedlích 

v prosinci 2007 byla znovu aktivována Místní 
skupina ČČK Napajedla.

V programu má mimo jiné:
- příprava členské schůze
- práce s dětmi a mládeží
- osvětovou činnost (besedy a přednášky)
- spolupráci se složkami v Napajedlích

- zabezpečování zdravotního dozoru při ak-
cích SDH a jiných složek (na požádání)

- aktivizaci starých členů a členek ČČK
- nábor nových členů laiků i z řad zdr.
- propagace první pomoci a zdravovědy
- besedy o první pomoci a školení

Podáváme Vám tuto informaci a těšíme se 
na spolupráci.

A. Janotová a M. Škopík, MS ČČK

Øeditelství 2. ZŠ dìkuje
Ředitelství 2. základní školy Napajedla, p.o. a výbor Sdružení rodičů při 2. ZŠ Napajedla 

děkují všem sponzorům a dárcům za fi nanční i věcné dary, které věnovali do tomboly na 
ples 2. základní školy Napajedla, který se konal 16. 2. 2008.

PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy 

NN2008-03_barva.indd   10NN2008-03_barva.indd   10 17.3.2008   20:40:4417.3.2008   20:40:44



Bøezen 3/200811

w w w . n a p a j e d l a . c z

KULTURA 
A SPO

RT
BŘEZEN 2008

  So 1. 3. v 19:30 hodin
 CHUŤ LÁSKY

 Hořkosladká komedie o průzkumu lásky ve 

všech variacích, věku a stádiích…Romantický 

fi lm USA, režie Robert Benton, hrají Morgan 

Freeman, Selma Blair, Greg Kinnear. Přístupný 

od 12 let, titulky, 102 min., vstupné 65 Kč

  Ne 2. 3. v 15:00 hodin

 BROUČKOVA RODINA I.

 Pásmo pohádek pro nejmenší: Královna Kolo-

běžka I., Cvrček a slepice, Broučci a Berušky 

se hněvají, Janínek v mlze, Broučci staví dům, 

Broučci z roští, Krtek a raketa, Krtek a buldo-

zer, Mikeš hrdina. Vstupné 25 Kč, 64 min.

  Pá 7. 3. v 19:30 hodin

 JÁ LEGENDA

 Poslední člověk na Zemi není sám… režie 

Francis Lawrence, hrají Will Smith, Alice Braga, 

Dash Mihok. Přístupný od 12 let, titulky, 101 

min., vstupné 65 Kč

  So 8. 3. v 19:30 hodin

 SAW IV.

 Horor USA, režie Dar. Lynn Bousman, hrají To-

bin Bell, Scott Patterson, Lyriq Bent. Přístupný 

od 15 let, titulky, 108 min., vstupné 65 Kč

  Út 11. 3. v 19:30 hodin

 VÁCLAV

 Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které 

Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým...

hrají Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, 

Jiří Lábus. Přístupný, 97 min., vstupné 65 Kč

  Pá 14. 3. v 19:30 hodin

 ACROSS THE UNIVERSE

 Muzikál, který vám nasadí do hlavy brouka. 

Země původu USA, režie Julie Tavmor, hrají 

Jim Sturgess, Evan R. Wood, Joe Anderson. 

Přístupný, titulky, 131 min., vstupné 68 Kč 

  So 15. 3. v 19:30 hodin

 VETŘELCI vs. PREDÁTOR 2

 Na Zemi vypukne peklo. Sci-fi  USA, režie Colin 

Strause, Greg Strause, hrají John Ortiz, Steven 

Pasquale, Johnny Lewis. Přístupný od 15 let, 

titulky, 89 min., vstupné 60 Kč

  Ne 16. 3. v 15:00 hodin

 KYTICE POHÁDEK I.

 Pásmo pohádek pro nejmenší: O mistra basy, 

Krtek v ZOO, Utržené sluchátko, Jak štěňátko 

chtělo malé pejsky. Potkali se u Kolína, Cvrček 

a bombardon, Jak Žofka pořádala svatbu, 

O myších ve staniolu. Krtek na poušti. Vstupné 

25 Kč, 75 min.

  Pá 21. 3. v 19:30 hodin

 AMERICKÝ GANGSTER

 Krimi USA, režie Ridley Scott, hrají Russell 

Crowe, Denz. Washington, Josh Brolin. Přístup-

ný od 15 let, titulky, 156 min., vstupné 60 Kč

  So 22. 3. v 19:30 hodin

 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

 Jak dlouho byste dokázali čekat na lásku? Dra-

ma USA, režie Mike Newel, hrají Javier Bardem, 

Benjamin Bratt, L. Schreiber. Přístupný od 15 

let, titulky, 137 min., vstupné 60 Kč

  So 29. 3. v 19:30 hodin

 O ŽIVOT

 Komedie ČR, režie Milan Šteindler, hrají 

Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl.

Mládeži přístupný, 90 min., vstupné 65 Kč.

Orientaèní pøehled bøeznových akcí v Napajedlích

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

 1. 3. 2008 sokolovna  Junák – ples

 3. - 7. 3. 2008  DDM Jarní prázdniny s Matýskem - příměstský tábor

 2. - 7. 3. 2008  DDM Hurá na hory! jarní pobytový tábor v Karlově

 11. 3. 2008 klub důchodců Beseda se zástupcem Policie ČR 

 15. 3. 2008 sokolovna  1. ZŠ – ples

 17. 3. 2008  DDM Recitační soutěž - okresní kolo

   Prodloužená u trouby VI. - zajíčci z marcipánu

 19. 3. 2008 knihovna Internet a základy práce na PC pro seniory – od 9 do 17.30 h

 20. 3. 2008  DDM Velikonoční zajíček - tradiční putování za pokladem

   Velikonoce v Matýsku - kreativní tvoření Jo-jo! 

   Dětská diskotéka

 26. 3. 2008 klub důchodců Seniorské čtení v městské knihovně od 9.00 hod.

 28.–30. 3. 2008 ODM Bohuslavice na Bouzovsku

 29.–30. 3. 2008  M2M  tradiční VÍKENDOVKA.

Nova Cinema na kabelovce?
Vážení zákazníci,
jistě mnozí z Vás v období Vánoc a začátku 

roku zaregistrovali reklamu na nový program 
Nova Cinema, druhý kanál z rodiny Nova. 
Množí se Vaše dotazy, zda-li a kdy bude tento 
program zařazen do programové skladby 
napajedelské kabelovky. K tomuto programu 
je nutné sdělit zásadní skutečnost, a sice, že 
se jedná o placený program, a tudíž za jeho 
distribuci v kabelové televizi je nutné platit. 
Jelikož garantujeme stávající ceny do konce 
roku 2008, není možné program Nova Cinema 
letos zařadit do programové skladby naší tele-
vize. Předpokládám, že program Nova Cinema 
budeme distribuovat od roku 2009. 

Děkuji za pochopení
Ing. Antonín Jonášek, jednatel NTV cable 

Knihovna Napajedla

Bøezen mìsíc knihy 
a internetu

SBĚRATEL KLÍČŮ

úterý 4. 3. 2008
vyhlášení soutěže pro dětské čtenáře

• • •
INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY

středa 5. 3. 2008 od 9.00 do 15.30 hod.
základy práce na Internetu, e-mail, 

individuální práce s uživateli 
• • •

SENIORSKÉ ČTENÍ

středa 19. 3. 2008 od 9.00 hod.
- zveme všechny zájemce z řad seniorů 

na poslech četby ukázek z české 
a světové literatury

- přihlášení seniorů do knihovny zdarma
• • •

HODINOVÝ INTERNET PRO ŽÁKY 

A STUDENTY 

pátek 21. 3. 2008 od 9.00 do 17.30 hod.
• • •

ČTENÍ V KNIHOVNĚ

pátek 21. 3. 2008 od 9.00–11.00 hod.
- zveme děti k četbě z jejich 

oblíbených knih
- odvážlivci budou odměněni drobným 

dárkem
• • •

INTERNET PRO SENIORY

středa 26. 3. 2008 od 9.00 do 15.30 hod.
- základy práce na počítači, vyhledávání, 

individuální práce s uživateli
• • •

Na internet se můžete objednat:
- přímo v Knihovně Napajedla

- na tel. 577 944 587
- e-mailem: knihovna@napajedla.cz

KLÍČŮ

Podìkování!
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu 

Jaroslavu Daňkovi za poctivé vrácení nálezu 
ztraceného fi nančního obnosu. Je vidět, že 
dobři lidé ještě žijí. (Ivan Otradovec)

Svìt loutek obohacuje 
citová prožití dìtí

V neděli 3. 2. 
2008 pozvali naši 

milí členové loutko-
vého souboru Klubíčko 

při Klubu kultury v Napajedlích 
naše dětské občánky na pohádku Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. Víte kolik dětí a rodičů 
přišlo? Celkem 160. 

Děkujeme vám všem za pěknou pohád-
ku, hudební doprovod, dobrou organizaci 
i v šatně, ale i za nezapomenutelný kontakt 
mezi herci, marionetami a dětmi. Těšíme 
se na příští setkání v divadélku, děkujeme 
za reprezentaci našeho města a rozdávání 
radosti nejen v Brně, ale i na jiných místech 
naší republiky.

Členové SOZ v Napajedlích
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Napajedelské gymnastky z TJ ASPV závodí 

také v soutěžích pořádaných tělovýchovnou 

organizací Sokol, ve kterých reprezentují ne-

dalekou vesnici Babice.

Tentokrát se zúčastnily sokolské soutěže 

v teamgymu.

Napajedelské mladé gymnastky vyhrály pražský pøebor ÈOS

Odbor KÈT Napajedla
 připravil pro zájemce o cykloturisti-

ku akci Pod jarní Pálavou na kole. Cyk-
loakce se uskuteční 21.–24. března 2008. 
Pojedeme převážně po cyklotrasách např. 
Lednicko – Valtický areál, vodní nádrže 
Nové Mlýny, Pavlovské Vrchy, Mikulov, Po-
hansko, lužní lesy okolo Břeclavi, soutok 
Dyje s Moravou, atd. Akce je vhodná pro 
začátečníky, rodiny s dětmi, důchodce, 
i pro náročnější cyklouristy, kteří si mohou 
zvolit obtížnější trasu.

 pro příznivce cykloturistiky 9. 
ročník jarních kilometrů na kole 
Zakarpatskou Ukrajinou. Cykloakce 
se uskuteční 30. 4.–11. 5. 2008. Bude 
směřovat rázovitým krajem Zakarpatska. 
Pojedeme přes Volovec, Mižhirju, Siněvir, 
Koločavu. Navštívíme muzeum vorařství, 
hrob Nikoly Šuhaje, četnickou stanici 
a muzeum Ivana Olbrachta v Koločavě, 
dolinu narcisů u Chustu, hrad v Mukačevu 
a turistické zajímavosti města Užhorodu. 
Bližší informace budou zveřejněny na ka-
belovém vysílání televize a v informační 
skříňce TJ. 

  
Na Vaši účast se těší a informace podá 

pořadatel OKČT Napajedla Kučera Jiří 
mobil 732 883 246.

1. kolo proběhlo 23. 11. 2007 v Opavě, 2. 

postupové kolo – východ – proběhlo v Brně 

8. 12. 2007. Odtud následoval postup tří nej-

lepších družstev na přebor ČOS (Česká obec 

sokolská) do Prahy. Finálový přebor se konal 

25. 1. – 26. 1. 2008.

Lidový dům v Napajedlích nabízí svým 
návštěvníkům nejen obvyklé restaurační 
služby, ale i sportovní vyžití. O pohár místosta-
rosty města ve stolním tenisu zde bojovali 
mladší i dospělí.

Naše dámská výprava ve složení:

Za teamgym junior I.: Dominika Martyká-

nová, Veronika Komendová, Tereza Hromad-

níková, Bohdana Boudová, Aneta Maňásková, 

Zuzana Langerová, Michaela Kýblová, Anna 

Sedláčková. 

Za teamgym junior II. B: Tereza Kadle-

cová, Michaela Geržová, Kristýna Geržová, 

Lucie Forbelská, Hana Niklová, Blanka Ga-

brhelíková. 

Trenérky: Talašová Marie, Martykánová 

Žaneta, Rožková Petra, Hromadníková Lenka, 

Forbelská Jana

Do náročného závodu s výběrem nejlepších 

týmů z celé republiky jsme nastoupily s dob-

rou náladou a přáním ukázat, co jsme se při 

hodinách tvrdého tréninku naučily.

A skutečně, dřina, píle a láska ke sportu se 

nám vyplatila. Při vyhlášení výsledků jsme 

stály na stupni vítězů s nejlepším zlatým 

oceněním. Nastaly nám chvíle radosti, smíchu 

a taky i slzy štěstí.

Byl to úžasný víkend, během kterého jsme 

shlédly i krásy našeho hlavního města. Domů 

jsme se vracely šťastné, příjemně unavené 

a rozhodnuté naše heslo: „Těžko na cvičišti, 

lehko na bojišti“ ctít i nadále.

Trenérky SG ASPV

Do restaurace ve sportovním!
Pohár si odnesl Petr Mikulka, druhý byl 

Drahoslav Fus, třetí Vojtěch Výmola. Lidový 
dům na březen pro příznivce sportu připravu-
je společné sledování Ligy mistrů, i několik 
akcí k ročnímu výročí znovuotevření
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