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Ročník XIII.

Začátek roku se nesl na radnici v duchu intenzivní přípravy  žádostí  o dotace na investiční 
akce. Při jejich zpracování spolupracujeme s externí fi rmou, jejíž senior manažer je na fotogra-
fi i  s paní starostkou  při expedici žádostí o dotace na projekt Naše Napajedla – revitalizace MPZ 
do Regionálního operačního programu a  na projekt Revitalizace sportovního areálu škol  města 
Napajedla do Finančního mechanismu EHP/Norsko. Více na straně 6

Z obsahu novin

Duben 4/2008

 2 Napajedla městem 

 3 Fond rozvoje bydlení 

 4 Změny v IDS Napajedla

 6 Revitalizace sportovního areálu

 11 Kulturní akce, kino

Dubnový koncert
V Klášterní kapli účinkují: Moravské 

děti – Holešovský dětský sbor (letošní vítěz 
mezinárodního festivalu Musica Religiosa 
Olomouc). Koncert se koná ve středu 16. 
dubna 2008 v 19 hodin. Zazní nejen duchovní, 
ale i lidová hudba. Srdečně zve Klub přátel 
hudby v Napajedlích. 

Zámecký bál mìsta
Město Napajedla Vás 

zve na Zámecký bál v pro-
storách napajedelského 
zámku dne 26. dubna 2008 
v 19:30 hodin. 

Hrají Aventis a cimbá-
lová muzika Stanislava 
Gabriela.
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Otevírání Ba ova kanálu
Letos se zahájením provozu nového pří-

staviště v Otrokovicích dne 1. května 2008 
v 9:00 hodin. Odpoledne se tradičně sejdeme 
v přístavišti Na Rejdě ve Spytihněvi.

Pøedprodej vstupenek
 Předprodej předplatenek na 51. DFN od 31. 

3. do 4. 4. v knihovně Napajedla
 následný předprodej jednotlivých lístků od 

7. 4. do 17. 4. 2008 v knihovně Napajedla.

Výstava v muzeu
Slavnostní vernisáž výstavy „NAPAJEDLA 

MĚSTEM - 1898–2008“ se koná 18. dubna 2008 
v 16:00 hodin. Bližší informace na straně 2.

Vzpomínková slavnost
Tradiční vzpomínková slavnost s kladením 

věnců u pomníků padlých proběhne letos 
7. května 2008 v 15:00 hodin na Kalvárii 
a v 15:30 hodin na Masarykově náměstí.

ZUŠ Vás zve 
ZUŠ Rudolfa Firkušného NapajedlaVás zve 

na I. Absolventský koncert a výstavu ve 
středu 30. dubna 2008 a na II. Absolventský 
koncert a výstavu ve středu 7. května 2008 
vždy v Klášterní kapli, v 17:00 hod.

Zveme Vás na 51. ročník Divadelního festivalu v Napajedlích. Foto z předpremiéry napajedelského 
souboru Zdeňka Štěpánka. Program 51. DFN na straně 2. Foto: František Cívela
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Napajedla mìstem
Poslední čtvrtina 19. století byla pro 

Napajedla relativně šťastným obdobím. 

Městečko bylo sídlem soudního okresu, 

což přineslo mj. zvýšení počtu inteligence 

v řadách obyvatel, spadala do politického 

okresu Uherské Hradiště a byla součástí 

Olomouckého kraje. Soudní okres Na-

pajedla zahrnoval obce: Napajedla, Zlín, 

Malenovice, Tlumačov, Bohuslavice, Břez-

nice, Březolupy, Halenkovice, Jankovice, 

Karlovice, Komárov, Košíky, Kudlovice, 

Kvítkovice, Lhota u Malenovic, Lhotka, 

Louky, Mladcová, Oldřichovice, Otroko-

vice, Pohořelice, Prštné, Salaš, Sazovice, 

Spytihněv, Svárov, Šarovy, Tečovice, 

Topolná a Žlutava.

Starostou města byl František Čejka 

(od r. 1896), duchovním správcem děkan 

Ignác Sauer (od r. 1897). Napajedla byla 

obcí ryze českou. Německé obyvatelstvo 

představovala hlavně židovská komunita, 

která měla v té době asi sto členů.

Na napajedelském zámku sídlila Marie 

Terezie ze Stockau, která se provdala za 

Aristida Baltazziho. Ten pocházel z vlivné 

vídeňské rodiny a i když nebyl šlechtic, 

zapsal se do historie Napajedel tím, že 

zvelebil napajedelský hřebčín, podstatně 

ho rozšířil a vyšlechtil tu evropsky pro-

slulý chov anglických plnokrevníků. Na 

přelomu 19. a 20. století se stala Napajedla 

vyhledávaným místem v rakousko-uher-

ské monarchii, na aukce koní, které se 

konaly v zámeckém parku, byly z Vídně 

vypravovány zvláštní vlaky. Napajedla 

byla tehdy rychlíkovou zastávkou na 

cestě z Vídně do Prahy. Baltazzi, zkušený 

a uznávaný jezdec, trenér a chovatel, 

předseda vídeňského Jockey klubu, 

věnoval rozvoji hřebčína a chovu koní 

veškerou energii. Založil také dostihové 

závodiště v Praze – Chuchli a v Karlo-

vých Varech.

Napajedlané si ho uchovali v paměti 

mj. v rčení „letí jak báldáčí“. Projížďka 

na koni v plném trysku byla zřejmě jeho 

velkou zálibou.

Obec měla charakter zemědělsko-řeme-

slnický, i když místní šlechta se pokusila 

podnikat už od 18. století. V Napajedlích 

byl pivovar, mlýn, palírna, cukrovar, 

kovárna, dvě cihelny, vodní pila. V roce 

1900 zde žilo 3769 obyvatel a jejich počet 

dále narůstal. 
Milada Písková 

Výstava v muzeu NAPAJEDLA MÌSTEM 1898–2008 
K 110. výročí povýšení Napajedel na město připravuje napajedelské muzeum výstavu, která 

se snaží zmapovat události v uplynulých jedenácti desetiletích. „Osmičkové roky“, letos tak 
popularizované v mediích, v našem městě začínají již v předminulém století. Na naši výsta-
vu máme přislíben unikátní exponát, originál dekretu císaře Františka Josefa I., o povýšení 
Napajedel na město. Tento vzácný pergamen nám zapůjčí na pouhé dva dny Státní okresní 
archiv Zlín- Klečůvka. K vidění bude v pátek 18. dubna při vernisáži a v následující sobotu. 
Bude jej hlídat čestná stráž Městské policie, na noc bude uložen do trezoru a v sobotu se 
opět vrátí zpět do archivu. Nenechte si ujít tuto první a jedinečnou příležitost, příští termín 
je nejdříve za deset let. Muzejní spolek Napajedla.

Program 51. DFN
 Sobota 19. dubna 2008 

 Christopher Durang: ... nevyléčitelní ... aneb Běloch 
 185 cm, hledá kohokoliv, zn: Za účelem styku. 

V podání: DSZŠ Napajedla. Patronát: Fatra, a. s.
 Neděle 20. dubna 2008

 Euripides-J.P. Sartre: „TRÓJANKY“. V podání: Divadlo BLIC  Ostrožská Nová Ves. Patronát 
přebírá: Obecní úřad Spytihněv
 Pondělí 21. 4. 2008

 Tankred Dorst: „Patříš mi! Aneb Fernando Krapp mi napsal dopis“. V podání: Divadlo 
bez střechy Vyškov. Patronát: Cemex Sand, s. r. o.
 Úterý 22. dubna 2008

 Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění. V podání: Divadelní spolek Kroměříž. 
Patronát: Obecní úřad Žlutava
 Středa 23. dubna 2008

 Ingvar Ambjörnsen, Axell Hellstenius, Peter Naess: „Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála 
bláznovství“. V podání: DS Zmatkaři  Dobronín. Patronát: TELKAS s. r. o.
 Čtvrtek 24. dubna 2008 

 Grigorij Gorin : „Thyl Ulenspiegel“. V podání: Divadelní soubor Masarykova gymnázia 
Vsetín. Patronát: TOPEK, s. r. o.
 Pátek 25. dubna 2008

 Ferko Urbánek: „Kamenný chodníček“. V podání: Búranského ochotnického divadla  
Borský Mikuláš. Patronát: Městský úřad Napajedla

Divadelní sál KK Napajedla - pravidelné začátky 19:30 hod. Předprodej předplatenek 
na celý festival (à 350 Kč) od 31. 3. – 4. 4. 2008 v knihovně Napajedla (dle otevírací doby); 
následný předprodej lístků na konkrétní večer (à 70 Kč) tamtéž od 7. 4. – 17. 4. 2008. Poslední 
možnost koupení vstupenky je před zahájením představení. 

Festival se koná za podpory Zlínského kraje a dalších sponzorů, kterými jsou: RT 
90 spol. s r.o., BRAMO spol. s r.o., PLYNOSYSTÉM s.r.o. Mediálními partnery je Rádio 
Čas  a NTV Cable s.r.o. 

Pamìtní deska a muzeum
Odhalení pamětní desky plukovníku Sta-

nislavu MIKULOVI na jeho rodném domě 
v Boršicích se bude konat 30. dubna 2008 v 16 
hodin. Zároveň bude v domě slavnostně otevře-
no jeho muzeum. Město Napajedla vypravuje 
při této příležitosti zvláštní autobus – odjíždí 
z Masarykova náměstí ve 14.30 hodin.
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Jubileum Vincence Praska
Před 165 léty, dne 9. dubna 1843, se 

narodil v Milostovicích u Opavy (dnes 
součást Opavy) slezský buditel, jazykově-
dec a historik Vincenc Prasek (1843–1912), 
který měl také úzký vztah k Napajedlům. 
Už jako student sem zajížděl ke svým 
příbuzným na prázdniny, později se zde 
usadil na penzi, když jeho žena zdědila 
v ulici Komenského poblíž školy dům. 
Napsal první dějiny Napajedel (Paměti 
městečka Napajedel a dědin k panství 
napajedelskému odedávna příslušných, 
1881) a řadu článků a studií vztahujících 
se k Napajedlům. Podílel se zde také na 
společenském a kulturním životě města, 
vytvořil koncepci Napajedelských novin 
a Napajedelského sborníku, který chtěl 
vydávat. Angažoval se na slavnosti ote-
vření nové napajedelské radnice v roce 
1904. V době svého stálého napajedelského 
pobytu (1905–1912) sbíral materiál na velký 
topografi cký slovník, vydat ho sice nestačil, 
ale tento materiál je využíván historiky 
dodnes. Vincenc Prasek v Napajedlích 
zemřel a je pohřben na místním hřbitově 
(pod kaplí), o jeho hrob se stará Město 
Napajedla. Praskův pobyt v Napajedlích 
připomíná také pamětní deska v ulici 
Komenského, kterou pořídil Klub přátel 
Města Napajedel v roce 1993.

Milada Písková

Prodej stavebních pozemkù
Město Napajedla prodá poslední 3 po-

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

a 2121/32 pro výstavby rodinných domů 

v lokalitě Malina III. Uzávěrka dodání při-

hlášek je 18. 4. 2008 ve 14:00 hodin. 

Agenda právní a pøestupková na MìÚ
Vážení občané,

chtěl bych Vás upozornit na změnu organi-

začního řádu Městského úřadu v Napajedlích, 

která je v platnosti od 1. 1. 2008. Od 1. 1. 2008 

došlo ke zrušení právního a přestupkového 

oddělení, do jehož působnosti patřila zejména 

agenda uzavírání smluv mezi městem Napa-

jedla a soukromými subjekty, příprava mate-

riálů k zasedání zastupitelstva a rady města, 

zastupování města v soudních sporech apod. 

Od 1. 1. 2008 vykonává tuto činnost na zákla-

dě smlouvy pro město Napajedla soukromá 

advokátní kancelář.

Rozsáhlou agendou, která byla svěřena 

právnímu a přestupkovému oddělení byla 

rovněž agenda přestupkového řízení, ukládání 

pokut za správní delikty a vyřizování stížností 

či petic občanů města. Od 1. 1. 2008 provádí 

tuto činnost zaměstnanec odboru správního 

Ondřej Šubík, DiS. Kancelář pro vyřizování 

této agendy je umístěna v přízemí Městského 

úřadu v Napajedlích, dveře č. 108.

Ondřej Šubík, DiS.

Výbìrové øízení na poskytnutí pùjèek 
z Fondu rozvoje bydlení na území mìsta Napajedla - 2. kolo
Rada města Napajedla na svém jednání dne 31. 3. 2008 vyhlásila 2. kolo výběrového řízení na 

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla pro rok 2008. Termín pro 

podání žádosti o poskytnutí této účelové půjčky je stanoven od 7. 4. 2008 do 30. 5. 2008. 

Ve 2. kole budou přijímány žádosti na účel a za podmínek uvedených v následující tabulce:

 č. název / účel lhůta úrok horní hranice

 výdaje na materiál, dodávky služeb a prací spojených s:
splatnosti

 max.
 p.a. půjčky

1 Rekonstrukce, obnova střechy 5 let 4% do 100 tis. Kč

2 Dodatečná izolace domů proti spodní vodě 4 roky 4% do 80 tis. Kč

3 Zateplení obvodového pláště domu 5 let 4% do 100 tis. Kč

4 Obnova fasády domu včetně oplechování 5 let 4% do 100 tis. Kč

5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč

6 Zřízení plynového nebo el. topení 3 roky 4% do 60 tis. Kč 

7
Vybudování WC, koupelny, sprchového koutu v byt. 

jednotce, kde není
4 roky 4% do 80 tis. Kč

8 Připojení na veřejnou kanalizaci, sítě plynu, vody, el. energii 3 roky 4% do 60 tis. Kč

9 Rekonstrukce rozvodů energií, (elektřina, plyn) 3 roky 4% do 60 tis. Kč

10 Obnova, rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu 3 roky 4% do 60 tis. Kč

11
Půdní nástavba domů nebo vestavba do půdního prostoru 

při vzniku alespoň 1 bytové jednotky
5 let 4% do 100 tis. Kč

12
Rozšíření stávající bytové jednotky (přístavba) min. o 1 

místnost
5 let 4% do 100 tis. Kč

13
Přestavba nebytových prostor na bytovou 

jednotku
5 let 4 % do 100 tis. Kč

Podmínky výběrového řízení, formulář žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbytné informace 
podá fi nanční odbor, budova radnice, přízemí vpravo, dveře č.102 (tel. 577 100 932, pí. Janošková), 
informace k půjčkám a vzory žádostí jsou také zveřejněny na webových stránkách města. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru

Pøehled akcí v rámci oslav 110 let 
Mìsta Napajedla

 od 18. dubna 2008   Výstava NAPAJEDLA MĚSTEM 1898–2008

 19.–25. dubna 2008   Divadelní festival Napajedla

 26. dubna 2008    Ples města – Zámecký bál

    zahájení oslav 110 let

 31. května 2008    Napajedla In line - 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

NN2008-04-barva.indd   3 1.4.2008   18:11:53



4

Není to jen výstavba nových bytů v do-
mech s pečovatelskou službou či výstavba 
sociálních bytů. Je to i podpora výkonu péče 
přímo u klienta v jeho domově. Nejen změna 
v zákonech o sociálních službách, ale i snaha 
služby zlepšovat a jejich výkon zefektivňovat 
nás vedla k více než 13 změnám v průběhu 
roku 2007. 

Tyto služby nabízíme nejen pro občany 
Napajedel, ale i spádových obcí. I přes tuto 
snahu jsou typy služeb, které nejsme schop-
ni sami nabídnout a je třeba s nimi počítat. 
Sousední město Otrokovice již od roku 2005 
provádí plánování těchto služeb, a tak jsme 
přijali nabídku společného postupu a pode-
psali dohodu o partnerství v komunitním 

Mìsto Napajedla se dlouhodobì angažuje v sociální oblasti 
plánování sociálních služeb. V tomto plánování 
byla již zapojena řada okolních obcí, a tak 
vstup města Napajedla je logickým vyústěním 
práce obou měst a okolních obcí v sociální 
problematice. 

Většina lidí si pod sociální službou předsta-
vuje jen péči o seniory, ale jsou to témata osob 
se zdravotním postižením, oběti násilí, osoby 
bez přístřeší, drogově závislé a děti ohrožené 
delikvencí rodiny s dětmi.

Výsledkem plánování by mělo být zjištění, 
rozsah a typ služby na straně jedné a posky-
tovatele na straně druhé tak, aby klienti měli 
k výkonu této služby co nejblíže a pomoc 
by mohla být účinná. Je to i motivace pro 
poskytovatele vědět, zda tuto službu začít 
poskytovat a v jakém rozsahu. Předpoklá-
dáme, že tímto se nám podaří motivovat 
poskytovatele v těch typech služeb, které 
nám chybí.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města

Od 1. března došlo k drobným změnám 
u některých spojů v dobách dopravní špičky, 
které byly způsobeny zvětšením dopravní 
obslužnosti do okolních obcí. Protože jsme 
nebyli iniciátory, došlo nám oznámení pozdě 
tak, že se nestihly opravit zastávkové jízdní 
řády, které vydává město. Na této stránce 
nacházíte zastávkový JŘ pouze od náměstí 

s tím, že odjezdy si u spojů, které se změnily, 
vypočtete přidáním či ubráním patřičného 
času. Protože řádný termín pro změny časů 
spojů je červen, počítám s vydáním „kapes-
ního“ jízdního řádu v tomto termínu. Zásadní 
změny nejsou očekávány. 

V tomto období vrcholí přípravy na spuštění 
časových měsíčních jízdenek. Protože náklady 
na spuštění tohoto sytému bude hradit Zlínský 
kraj a je předběžně domluveno fi nancování 
i počáteční ztráty při jejím zavádění, nemo-

hu zde napsat očekávanou cenu měsíční 
jízdenky. To je dáno fi nančními možnostmi 
Zlínského kraje. Očekávám cenu, která se 
bude blížit měsíční jízdence DSZO v Otroko-
vicích. Rovněž i cena jednotlivé jízdenky se 
očekává podobná. Zatím je v jednání zóna 
Napajedla s možností přikoupení zóny Otro-
kovice. Doufám, že se vše stihne do prázdnin 
a budu Vás mít možnost informovat v příštím 
vydání Napajedelských novin.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města

IDS Napajedla

Napajedla, spoøitelna - odjezdy smìr Kvítkovice a Pohoøelice Napajedla, spoøitelna - odjezdy smìr AUT. ST. a HOSP. ŠKOLA

   směr Otrokovice ČD 

   směr Otrokovice aut. st. 

   směr Zlín 

__ obvykle nasazen nízkopodlažní autobus 

*  -  nezastavuje na všech zastavkách 

Š  -  jede ve dnech školního vyučování 

L  -  jede od 20. 3. 08 do 21. 3. 08, od 30. 6. 08 do 31. 6. 08, od 27. 10. 08 do 29. 10. 08

P  -  nejede od 21. 7. 08 do 15. 8. 08 

  směr Napajedla, aut. st.  

  Napajedla, hosp. škola přes zast. Slávia 

  směr Topolná a Komárov 

I  -  jede od 30. 6. 08 do 31. 08. 08 

B  -  nejede 5. 7. 08 

C  -  jede také 24. 3. 08, 1. 5. 08, 8. 5. 08, 28. 10. 08, 17. 11. 08, nejede 23. 3. 08, 

16. 11. 08

W -  jede do 18. 7. 08 a od 18. 7. 08 

Pracovní dny Soboty Ned le

0
1
2
3
4 37* 47 51 52 59 B
5 08 12 16* 19 I 22 27 36 Š 45 50 19 00C
6 03 16 P 17 18 46 52 53* 18 22B*
7 11 12 20 22 27 Š 45 49 50 P 51 P 09 35 09 20
8 24 52 P 10 24 10 24 
9 10 10
10 29 34 30 
11 06 20 55 40
12 35 54 P 55 L 56* 59 05 54 30 54
13 11 31* 33 37 P 40 46 Š 45 30
14 05 11 30 44 30 30
15 04 11 16 30* 32 42 42 42 45
16 30 40* 46 Š 30 30
17 10 49 38 49 
18 35 05 
19 00 52 P
20 10 30 P
21 04 17 17 32 00 00 
22 17 17 17 
23

Pracovní dny Soboty Ned le

0
1
2
3
4 41
5 12 15 27 40 44Š 49*
6 06 12 24 27W 32 50 55 P 57 15 51 
7 03* 04 07Š 25 10
8 00* 24G 39P 45 45 57 00 12 00
9 10 22N 50* 00 39 00 39
10 20 25 57 57 22C*
11 10 50 09 27 55 09 27 
12 22P 22 55 19
13 33 40Š 50 P 55B* 20
14 01Š 10Š 12Š 24 32 35 41 46 47 49 20 45 55B* 20 45 55C*
15 16 25* 48 35
16 05 06P 45 47 55 20 55 20 55 
17 21 46 55 25 55 
18 33Š 35 50 55 13 30
19 05 15 47 25 05 
20 00 23P 50 50
21
22 07 23 32 34 37 07 07
23

XX
XX

XX
XX
XX

XX
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Psí exkrementy
Vážení občané města,
v poslední době dochází z Vaší strany k ob-

rovskému nárůstu negativního společenského 
jevu znečišťování veřejného prostranství, který 
není bohužel problémem jen našeho města, ale 
potýkají se s ním i ostatní obce na území celé 
České republiky. 

Ke znečišťování veřejného prostranství dochá-
zí soustavně a opakovaně jak ze strany právnic-
kých osob, tak i ze strany osob fyzických, zejména 
od majitelů psů, kteří rádi a často venčí své 
miláčky zejména v centru města Napajedla. 

Současné statistiky hovoří jednoznačně, každá 
druhá až třetí rodina v České republice má doma 
čtyřnohého přítele. Mám také psa, je to miláček 
rodiny, její další člen.

Často jsme na radnici města Napajedla upozor-
ňováni, ať jdeme na procházku v krásném jarním 
počasí v sobotu či v neděli po Napajedlích. Jen 
co vyjdeme z domu, cítíme „líbivou“ vůni psího 
exkrementu, který nám všem ukazuje, jak čisto 
a krásně máme v našem městě, kde všichni rádi 
žijeme nebo jsme žili. Když jde na procházku 
maminka s kočárkem, tak se bojí, zda do psího 
exkrementu nenajede cestou tam, a možná 
i cestou zpátky, a ještě musí cestou hlídat malé 
batole, aby nechtělo náhodu zjistit, co že nám 
to tak „svítí“ na tom chodníku. Bez ohledu na 
další skutečnost, že naše město navštíví během 
dne spousta lidí z okolí a z jiných měst. Je to 
přece vizitka nás všech, našeho města. Každé 
jednání a chování se nám pak odrazí v tom, 
zda k nám lidé budou rádi jezdit a budou se 
k nám rádi vracet, nebo nás budou mít spojeny 
s „líbivou vůní“. 

Je velmi pohodlné vyjít si na procházku 
s pejskem nebo jen tak s ním vyběhnout, když 

ráno spěcháme do práce. Ale mělo by být 
samozřejmostí zajít si do obchodu, koupit igeli-
tový sáček a po svém psovi si uklidit. Dříve to 
každý bral jako samozřejmost, dnes jsme plní 
práv a svobod a demokracie, kterou si někteří 
vykládají trochu po svém. Navíc platíme daně 
a poplatky, tak co se na radnici divíte. Chci jen 
výše uvedené majitele psů upozornit, že až bu-
dou třeba v zimní období telefonovat na radnici 
města, že jsou špatně udržované chodníky, po 
cestě se nedá jet, tak jim stručně a jasně sdělím, 
že se technické služby města věnují důležitější 
činnosti - úklidu psích výkalů.

Dále Vás chci upozornit, že osoby, které venčí 
psy a po svých psech neuklízejí, svým jednáním 
naplňují přestupek podle § 47 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, za nějž lze 
uložit pokutu až do výše 1.000 Kč. Vláda však 
v současné době schválila návrh změny zákona, 
který půjde do Parlamentu ČR, kde mimo jiné za 
znečištění veřejného prostranství navrhuje vláda 
ČR pokutu až do výše 20.000 Kč. 

S tak vysokým rozpětím pokuty já osobně 
nesouhlasím a nejsem zastáncem udělování 
pokut, protože jejich celkový efekt je mizivý. 
Osoba, která takovou pokutu obdrží totiž nepo-
zná skutečnou hodnotu a úsilí lidí o pořádek ve 
městě. Úsilí těchto lidí by se dalo využít třeba 
někde jinde, jinak a efektivněji. Pokud se však 
nenaučíme po sobě uklízet, tak, jak to učí paní 
učitelky v mateřské školce děti, tak asi jiná cesta 
nevede. Lepší a efektivnější by bylo ráno dostat 
vestičku se zeleným fosforem, a uklidit preven-
tivně celé město. 

Je škoda dávat úřadu či městské policii peníze 
za pokuty, na které se všichni těžce nadřeme. 
Proto raději udržujme čistotu a pořádek. 
Reprezentujeme tím město i sami sebe. Vy-
užijme svoje fi nanční prostředky na důležitější 
věci, třeba pro děti.

Ondřej Šubík, DiS

Finanèní poradna 
Svazu dùchodcù informuje

 Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P 
sjednáváme slevy

- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osob-

ních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou za-

městnavateli
 Pro ostatní klienty Finanční poradny 
sjednáváme slevy

- na elektrickou energii u vybraného 
dodavatele

- na dodávku plynu u vybraného doda-
vatele (od dubna 2008)

- na pohonné hmoty v síti vybraných 
čerpacích stanic

-  na služby vybraného mobilního operá-
tora, pevné linky a internetu

- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osob-

ních automobilů
Finanční poradnu mohou využívat drži-

telé průkazů ZTP, ZTP-P, TP, senioři, sociálně 
slabší rodiny, rodiny s dětmi. 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Kancelář Svazu důchodců,
Randáškova 1800, Zlín 760 01
Tel: 577 432 914, 739 446 788

• Trolejbus č. 4, zastávka 4 od podchodu 
Svit

• Autem proti INTERSPARU – Benzinka 
AGIP – Randáškové

• Úřední den: čtvrtek 14:00–16:00

!!!NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE POTŘEBA!!!

Telefonní automat
Z praktických důvodů došlo k přemístění 

telefonního automatu z prostoru Masarykova 
náměstí do ulice Na Kapli. Přístroj je umístěn 
na budově Spořitelny, u bočního vchodu (vstup 
k Policii ČR a Městské policii).

Telefonní automat je již v provozu od 10. 3. 
2008 a je kombinovaný – tzn. s možností volání 
na kartu i mince, umí i poslat SMS nebo mail. 
Telefonní číslo automatu je: 577 158 935.

Marcela Černotová

Co dìlat a jak se chovat pøi nálezu použité injekèní jehly 
v obvodu obce s rozšíøenou pùsobností Mìsta Otrokovice

Viděli jste při procházce městem ležet v trávě použitou injekční jehlu a protože jste se jí báli dotknout, 

šli jste dál?? Víte o místě, kde je výskyt použitých injekčních jehel, a neinformujete o tom, protože nevíte, 

koho a kde?? Jste toxikoman a nevíte, kde si můžete měnit injekční jehly a odevzdávat použité??

 „První pomoc“ pro veřejnost v případě 
nálezu použité injekční jehly

Nebuďte lhostejní a při nálezu použité injekč-
ní jehly volejte Městskou policii Otrokovice 
tel. 577 680 302, Městskou policii Napajedla 
tel. 577 100 944, sociální kurátorku a pre-
ventistu paní Zdráhalovou tel. 577 680 276 
nebo Policii České Republiky tel. 158. Dozorčí 
Městské policie, Policie ČR či sociální kurátorka 
zajistí hlídku, která přijede na místo za Vámi 
a zajistí ekologickou a především bezpečnou 
likvidaci nebezpečného materiálu. Městští 
strážníci jsou proškoleni o správném postupu 
při likvidaci injekčních jehel, které při sběru 
uzavřou do speciální nádoby a následně od-
vezou do speciálního kontejneru pro likvidaci 
tohoto materiálu. 

 Víte o místě častého výskytu použitých 
injekčních jehel??

I v tomto případě volejte Městskou policii 
Otrokovice tel. 577 680 302, Městskou policii 
Napajedla tel. 577 100 944, sociální kurátorku 
a preventistu paní Zdráhalovou tel. 577 680 276 
nebo Policii České Republiky tel. 158, pomůžete 
zamezit výskytu tohoto nebezpečného materiálu 

ve Vašem okolí. Hlídky městských strážníků pro-
vádějí pravidelné kontroly veřejných prostranství, 
dětských hřišť i pískovišť, přesto jakákoliv další 
pomoc ze strany občanů je vítána. Místo bude 
následně neustále sledováno. 

Jste toxikoman a nevíte, jak postupovat 
při výměně použitých jehel?

V Otrokovicích Vám poradí sociální kurátor-
ka paní Zdráhalová, tel. 577 680 276 a v případě 
Vašeho zájmu zprostředkuje kontakt na „Káčko“ 
o. s. Onyx. Sociální kurátorku naleznete na Měst-
ském úřadě v Otrokovicích, 2. budova, odbor 
sociální, kancelář 216 nebo na výše uvedeném 
telefonu. Po telefonické dohodě je možná schůzka 
s kurátorkou i mimo budovu úřadu.   

V Otrokovicích je také možnost kontaktu přímo 
se streetworkrem (terénním pracovníkem) o. s. 
Onyx. Streetworkeři se pohybují v Otrokovicích 
v úterý a ve čtvrtek a jsou Vám k dispozici na 
telefonních číslech 775 565 103 a 774 256 510. 
U streetworkera můžete zdarma a anonymně 
vyměnit použité injekční jehly za čisté, k tomu 
dostanete nejnutnější zdravotnický materiál, 
radu i pomoc v krizi. 

Ing. Zdeňka Šauerová, MÚ Otrokovice
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V dnešním čísle Napajedelských novin bych 
Vám chtěla představit další z projektů, na který 
byla na začátku tohoto roku podána žádost o do-
taci . Projekt je nazván : Revitalizace sportovního 
areálu škol města Napajedla a žádost o dotaci 
byla podána v rámci Finančního mechanizmu 
EHP/ NORSKO. 

Sportovní areál společný pro 1. základní 
školu, 2. základní školu a mateřskou školu se 
nachází v centrální části města Napajedla. Areál 
je rozdělen na dva provozní celky, a to na spor-
tovní areál sloužící pro výuku tělesné výchovy 
dětí ze základních škol a areál zahrady mateřské 
školy sloužící pro pohybové a herní aktivity dětí 
mateřské školy. V době výuky (tedy ve všední 
dny od 8 do 15,30 hod) je sportovní areál vy-
užíván základními školami pro potřeby výuky 
tělesné výchovy, přilehlý venkovní areál okolo 
mateřské školy slouží k herním a odpočinkovým 
aktivitám dětí mateřské školy. V odpoledních 
hodinách a o víkendech je areál zpřístupněn 
široké veřejnosti z Napajedel i okolí, dále pak 
organizovaným skupinám Sokolu Napajedla a TJ 
Napajedla. Cílem realizace projektu „Revitaliza-
ce sportovního areálu škol města Napajedla“ je 
dokončení rekonstrukce tohoto sportovního 
areálu, která byla zahájena v roce 2003.

Projekt je členěn na 3 stavební objekty, které 
dohromady tvoří celkový komplex společného 
sportovního areálu.

 Obnova zahrady MŠ
Cílem stavebního objektu je doplnění vyba-

vení zahrady MŠ, tak aby bylo možné celoroční 
a celodenní efektivní využití veškerých pro-
stor zahrady mateřské školy pro pohybovou 
aktivitu dětí.

V rámci tohoto stavebního objektu bude 
proveden nový povrch sportovního hřiště 
a hřiště bude dovybaveno brankami a koši na 
dětskou košíkovou. Lajnování bude ve variantě 
sportovní hřiště a dopravní hřiště.

V celé zahradě MŠ budou instalovány a do-
plněny v jednotlivých sekcích různorodé herní 
prvky. Venkovní bazén bude opatřen mobilním 
zastřešením, které povede k prodloužení provo-
zu venkovního bazénu na období květen – říjen, 
a to i v odpoledních hodinách a ochrání kvalitu 
vody před znečisťováním. Současný režim je 
odvislý od průběhu letního počasí a období 
koupání bylo od června do srpna. 

V době prázdnin a uzavření MŠ počítáme 
s využitím bazénu veřejností pod dohledem 
pedagogických pracovníků DDM Matýsek, TJ 
oddíl Gymnastiky, TJ oddíl Malých fotbalistů.

Snahou mateřské školy je vytvořit dětem 
takové prostředí, ve kterém budou moci hravou 
a nenásilnou formou rozvíjet vlastní pohybovou 
aktivitu. Zmíněné prostředí musí být vhodné 
pro rozvoj mimořádně nadaných dětí, ale 
i dětí se specifi ckými vývojovými poruchami. 
Cílem je vytvořit příjemné, naučné, atraktivní 
a nediskriminující prostředí pro všechny děti 
mateřské školy.

Neméně důležitým prvkem projektu bude 
vytvoření mobilní naučné stezky, která si klade 
za cíl učit o přírodě v přírodě. Environmentální 
výchova dětí vede děti ke vztahu k přírodě, 
seznamuje je s krásou přírody a s estetickou 
úpravou prostředí domova i školy.

 Stavební úpravy sauny MŠ
Sauna mateřské školy projde stavebními 

úpravami vedoucími k možnosti rozšíření pro-
vozu a využití objektu. Bude vybudován nový 
vchod do sauny, úpravami projdou i šatny, 
sociální zařízení, sprchy a ochlazovací bazé-
nek. Rekonstruována bude také odpočinková 
místnost, čímž vzniknou další možnosti jejího 
využití (např. relaxace, masáže, jóga pro děti 
s nejrůznějšími zdravotními omezeními).

Cílem úprav sauny je rozšíření provozu 
sauny na odpolední hodiny. V rozšířeném 
provozním čase bude možné využít objekt 
sauny i pro děti s respiračními potížemi a jinými 
onemocněními.

 Sportovní areál ZŠ
Jedná se o dokončení rekonstrukce sportov-

ního areálu, která byla zahájena v roce 2003. 
Tento stavební objekt řeší stavební úpravy jižní 
výšeče mezi fotbalovým hřištěm a běžeckou 
dráhou. Celá plocha bude opatřena umělým po-
lyuretanovým povrchem nahrazujícím dnešní 
přírodní trávu a doplněna o skok vysoký.

Areál bude doplněn o sportovní koutek 
určeným pro děti věkové skupiny 8-12 let. 
Chceme nabídnout atraktivní tělocvičné prv-
ky – průlezky, šplhadla, lávky a lezecké prvky 
vyšší náročnosti. 

Druhým osazeným herním prvkem bude 
horizontální lezecká stěna v. 2,5–3,0 m z monoli-
tického betonu v délce cca 14 m, s oboustranně 
osazenými lezeckými úchyty vč. zřízení dopa-
dové plochy dle platné legislativy. 

Stávající tribunu při atletické dráze bude 
doplněna o konstrukci zastřešení. 

Zastřešení zvýší standard žáků, sportovců 
a diváků při využití areálu.

V severovýchodním rohu areálu (za objek-
tem tělocvičny) je škvárové hřiště rozměru 
16,8/34m. 

Stavebně technický stav tohoto sportoviště je 
poznamenán stářím ( 20 let), použitím materiálů 
a technologií, dodavatelsky přístupným v době 
výstavby, intenzitou využívání a nedostatečnou 

údržbou. Stav tohoto hřiště je takový, že neu-
možňuje jeho bezpečné užívání.. 

Tento objekt řeší stavební úpravy stávajícího 
antukového hřiště s cílem vybudovat víceúče-
lové hřiště pro míčové hry. Pro prodloužení 
doby využívání tohoto hřiště je navrženo jeho 
zastřešení nafukovací halou, tato aktivita však 
zřejmě nebude v rámci dotačního titulu schvá-
lena jako uznatelný náklad. 

V rámci tohoto stavebního objektu bude 
revitalizováno i atrium 2. ZŠ. Do prostoru 
budou doplněny prvky sloužící k oživení 
a zlepšení možností využití. Prvky vedoucí 
k zlepšení možností odpočinku a relaxace dětí 
zahrnují stromovou výsadbu stromů, doplnění 
laviček, a lemu na betonových zvýšených 
záhonech.K aktivnímu prožití volného času 
jsou určeny venkovní stoly na stolní tenis, koš 
na košíkovou a mlatovo-písková plocha pro 
petanque či kuličky.

Pro pořádání společensko-kulturních akcí 
navrhujeme umístit do prostoru zvýšené podi-
um 12x8 m, zastřešení plachtovým přístřeškem 
15x10 m. 

Cílem těchto aktivit je rozšířit nabídku 
sportovního vyžití pro děti základní školy a pro 
využití areálu v odpoledních hodinách a o ví-
kendech. Sportovní areál bude atraktivnější pro 
děti a mládež z Napajedel a širokého okolí.

Způsob realizace předkládaného projektu 
pomocí podpory FM EHP/Norska je pova-
žován za nejlepší a nejrychlejší možnost 
realizace. Vzhledem k fi nanční náročnosti 
projektu by bez podpory projekt probíhal 
v delším časovém horizontu. Celkové ná-
klady projektu jsou 15 mil Kč dotace může 
činit max. 85 % z této částky.

Ing. Irena Brabcová, starostka

Revitalizace sportovního areálu škol mìsta Napajedla  
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Schválené finanèní pøíspìvky na èinnost organizací a spolkù pro rok 2008
Zastupitelstvo města Napajedla dne 18. 2. 2008 schválilo přidělení fi nančních prostředků z rozpočtu města na podporu činností v roce 2008 

pro sportovní, kulturní, církevní a ostatní zájmové spolky a organizace.   Ing. Ivo Šlíma, fi nanční odbor

IČO žadatel částka v Kč účel využití

Alois Chybík 2 000 9. ročník nohejbalového turnaje Napajedla cup 2008.

70854904 Asociace TOM Azimut Napajedla 15 000 Náklady na činnost.

65792351 Asociace víceúčel. ZO tech. sportů Napajedla 20 000 Provozní výdaje, údržba, sport.činnost.

443239 Český svaz včelařů Napajedla 8 000 Zajištění opylení hmyzomilných rostlin v katastru obce.

49158236 Český zahrádkářský svaz Napajedla 5 000 Nájemné na akci Výstava vín 2008.

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 35 000 Provoz azylového domu Samaritán. 

46276165 Junák - svaz skautů a skautek Napajedla 40 000 Opravy a údržba majetku, náklady na činnost. 

46276165 Junák - svaz skautů a skautek Napajedla 2 500 Amatérský volejbalový turnaj 2008. 

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 15 000 Provozní výdaje, údržba, náklady na činnost. 

27059791 MTB Servis DH Team o.s. 5 000 Náklady na činnost klubu horských kol.

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 22 000 Krmivo, sůl, sazenice stromků, postřiky, benzin.

26550814 M2M, Napajedla 20 000 Primární prevence soc. patologických jevů.

570931 Naděje o.s. Otrokovice 20 000 Provoz sociálního zařízení.

44995776 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 10 000 Zdravotnické potřeby pro pacienty.

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 330 000 Stavba varhan v kostele sv. Bartoloměje.

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 20 000 Zahajovací varhanní koncerty v Napajedlích.

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 10 000 Hudební festival „Festival na schodech“.

68729618 Sbor dobrovolných hasičů Napajedla 45 000 Činnost mládeže, stejnokroje, vybavení družstva.

70967318 Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice 1 000 Provoz záchranné stanice.

71154141 Svaz tělesně postižených Napajedla 30 000 Masáže, kulturní vyžití, rekondiční pobyty, rehabilitace.

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 100 000 Sportovní činnost, pronájmy tělocvičny, haly.

44117329 Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla 240 000 Náklady na provoz sokolovny.

209821 Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla 1 060 000 Provozní náklady, pronájmy telocvičny, haly.

45659711 Volejbalový klub Napajedla 70 000 Sportovní činnost, materiální zabezpečení.

46311131 Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného 140 000 Provozní náklady.

Celkem všechny příspěvky 2 265 500

Pravobřežní část města jsme v Napajedlích 
zvyklí vnímat především jako průmyslový 
objekt Fatry, nádraží vlakové a autobusové, 
místo, kde navíc probíhá frekventovaná silni-
ce. Od doby, kdy vinou přestavby železnice 
začaly upadat napajedelské lázně s rekreačním 
lesoparkem na Makové, se jaksi degradoval 
i vztah města k této jeho části.

Přesto na Zámoraví, Radovanech a Šardici 
bydlí dvě stovky stálých obyvatel města a za-
slouží si stejnou pozornost jako ostatní.

O stavbě kanalizace, dláždění a potřebě 
chodníků v historickém středu města rozhodlo 
tehdejší městské zastupitelstvo již v roce 1902, 
ještě před stavbou radnice. Pro druhý břeh 
Moravy došlo k obdobnému rozhodnutí až 
o sto let později, v naší současnosti. Velkorysý 
a nákladný projekt realizují Napajedla s pomocí 
fi nančních dotací. Jeho první fáze, pokládání 

"Tak jsme konečně dali dohromady zastávku 
na Prusinkách a nějakému dobrákovi se 
nelíbila, a tak nám ji vylepšil." 
Vítězslav Dalajka, Služby města Napajedla

Pravobøežní èást - Zámoraví, Radovany, Šardice

Nové lavičky u zdravotního střediska

kanalizace právě probíhá. Bude následovat 
stavba nového chodníku od parkoviště Fatry 
až po „halenkovský přejezd“, následně i nové 

veřejné osvětlení, a snad i nový povrch vozo-
vek. Zhodnocení této části města, zásluhou 
současného vedení radnice, je obrovské, i když 
přišlo až po sto letech.

Josef Souček
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CVIČÍME VE FITKU
KDE NÁS NAJDETE: FITCENTRUM SLAVIA, areál Slavia Napajedla 

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 seniorů: V posledním století došlo k prodloužení průměrného lidského 
věku o více jak 30 let. O tom, jaká bude kvalita těchto let „navíc“, bude rozhodovat každý svým zvoleným životním stylem. Ve stáří stejně 
jako v dětství je skutečný, tedy biologický věk, důležitější než věk kalendářní  (toto záleží na genetických předpokladech i na zvoleném 
způsobu života). Přiměřená aerobní zátěž a kvalitní posilovací program je jedinou skutečnou spolehlivou prevencí vzniku a rozvoje 
sarkopenie, obezity, stejně jako pádů a dalších jevů, ohrožujících většinu našich seniorů. Základním předpokladem pozitivního vlivu 
posilování na seniory je přiměřenost zvolené zátěže. (sarkopenie = ztráta svalové hmoty v průběhu stárnutí)
Stárnutí a aerobní výkon: Maximální spotřeba kyslíku s věkem postupně, ale nezadržitelně klesá. Ve věku nad 65 let se tempo 
poklesu schopnosti oběhového systému dopravit do pracujících svalů dostatek kyslíku ještě zrychluje. Ale každé snížení úrovně svalové 
síly i aerobního výkonu je velmi individuální a je do značné míry určováno úrovní aktivity konkrétního jedince. Za hlavní příčinu pro-
kázaného poklesu výkonnosti se obecně považuje věkem navozený pokles maximální tepové frekvence, tepového objemu a velikosti 
arteriovenosní diference.
Stárnutí a množství svalové hmoty: Pokles množství svalové hmoty je významnější u rychlých svalových vláken. Ale podle výzkumů 
mohou silové schopnosti osmdesátiletého pravidelně posilujícího muže přibližně odpovídat silovým schopnostem pohybově pasivního 
muže třicetiletého. Takže nemotorná chůze, tradiční hůlčička není nezbytná.
Stárnutí a funkční stav pohybového systému: Pokles každodenní fyzické stimulace s rostoucím věkem přispívá k rozvoji svalových 
nerovnováh. Organismus ve snaze o stabilizaci jednotlivých kloubních spojení přistupuje ke zkracování svalů zajišťující držení těla.
Stárnutí a energetický metabolismus: Udržení vysokého podílu svalstva může zabránit poklesu úrovně metabolismu, a tím poklesu 
hodnot bazálního metabolismu, a tedy zabránit nárůstu zásobního tuku v těle.
Stárnutí a spotřeba bílkovin: Nedostatečný přívod bílkovin může výrazně přispět ke ztrátě svalové hmoty.
Vliv tělesné zátěže na seniory: Pokud je intenzita zátěže nízká, dochází  pouze k mírným změnám síly. Pokud je hladina fyzické 
stimulace adekvátní, starší muži i ženy prokazují stejný nebo i vyšší nárůst svalové síly v porovnání s mladšími subjekty po absolvování 
srovnatelného posilujícího programu. Navíc k pozitivnímu vlivu na metabolismus zlepšuje posilování účinnost insulinu u starších osob. 
Pravidelná fyzická stimulace aerobního i posilovacího charakteru má pozitivní dopad na hustotu kostí u zdravých postmenopauzálních 
žen. Naopak tradiční farmakologické přístupy prevence a léčby osteoporosy jsou schopny pouze zpomalit nebo nanejvýš zastavit 
ztráty kostí.

Bližší informace Vám poskytneme na tel.  728 341 341

Poslední nová bytová výstavba v Napajedlích 
Pokud byste si rádi pořídili nový byt v Napajedlích, musíte si pospíšit. Právě totiž probíhá poslední bytová výstavba, kterou umožňuje 

územní plán obce. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům  realizovaný v rámci  developerského projektu "Nové Nábřeží". Investorem je 
fi rma Petrior,  výhradním prodejcem  Realitní kancelář STING.  Ačkoliv stavba začala růst teprve od srpna  2007, už nyní je polovina 
z nabízených 42 bytů prodána. 

"Nové Nábřeží"  v Napajedlích představuje  bytový dům s bezbariérovým přístupem tvořený třemi bloky, každý po 14 bytech o dispozici 
1+kk až 3+kk s velkými balkony. Velikost bytů se pohybuje od 39 do 82 m2. V ceně bytu je sklep i zpevněné parkovací stání. 

Lokalita výstavby se nachází několik minut od centra města. Jak napovídá název projektu, "Nové Nábřeží" v Napajedlích, budoucí 
obyvatelé si budou moci  užívat pohledů na řeku Moravu, kterou lemuje vzrostlá zeleň. První majitelé bytů se budou moci nastěhovat 
v létě  2008. Samozřejmostí našeho poskytovaného servisu je péče o klienta. Ta zahrnuje jak možnosti provádění klientských změn, tak 
i zajištění hypotečních úvěrů pro naše zákazníky za jedny z nejlepších podmínek na trhu s hypotékami. V rámci dlouhodobé spolupráce 
s bankovními ústavy urychlujeme celý proces zajištění fi nancování a poskytneme zvýhodněné podmínky pro nákup produktů a služeb 
u vybraných obchodních partnerů v daném regionu.

Srdečně Vás tímto zveme na Den otevřených dveří, během kterého si můžete prohlédnout postup realizace projektu včetně jednotlivých 
bytových jednotek. 

Akce se koná v sobotu 19. dubna 2008, od 9 do 13 hod. Přístupná bude sekce A.

OTEVŘENO: 

Po–Pá    9,00 - 21,00 hod 

So–Ne 15,00 - 21,00 hod 

tel: 728 341 341

FOTOATELIER-LUCIE
Palackého 97

(vedle proluky na Náb eží)

Vše o digitální fotogra  i 
a barevném tisku.

Novinka!!
Možnost zhotovení fotogra  í na 
po kání ze všech medií, v etn  

mobilního telefonu.

        

  

   PRODEJ + SERVIS
        Otrokovice, Osvobození 1075
         u k ižovatky k vlak. nádraží
         tel.: 774 968 744, 605 185 178

         
    motorové pily                 post ikova e
    seka ky                           splátkový prodej
    k ovino ezy, vyžína e   opravy, broušení

         

       

   www.algaz.prodejce.cz

Nabídka prodeje 
obytných pøívìsù
Město Napajedla odprodá 2 ks přívěsů 

za osobní automobil značky  Turiec, rok 
výroby 1986 (60 ZLA 66) a 1989 (27 ZLA 
64). Součástí přívěsů je i stanový přístřešek 
a základní kuchyňské vybavení. Prodej 
se uskuteční formou obálkové metody za 
cenu nejvyšší nabídky, přičemž minimální 
cena je 15.000 Kč za 1 přívěs včetně příslu-
šenství. Nabídky s uvedením SPZ přívěsu, 
nabídnuté ceny, adresy a s podpisem 
zájemce odevzdávejte písemně poštou 
nebo osobně na podatelnu městského 
úřadu do 25. 4. 2008. Obálku označte 
nápisem „Přívěs“.

Pro podrobnější informace, popř. 
prohlídku přívěsů vážným zájemcům  
volejte tel. 737 230 572 – p. Dalajka nebo 
603 479 362 – Ing. Jirků.
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Plán táborù DDM
èervenec – srpen 2008
„Sportík“ 

 Zaměření: fl orbal + aerobik. Místo konání: 
DDM Brumov-Bylnice. Termín: 28. 6. – 5. 7. 
2008
 „FIT s mámou“

 Zaměření: děti - hry + maminky - fi tball. 
Místo konání: rekreační středisko Bezuchov. 
Termín: 26. 7. – 2. 8. 2008
„Zpátky na Ječmínek“

 Zaměření: keramika, turistika, rybaření, 
kytara a další. Místo konání: Ječmínek 
Osvětimany. Termín: 17. – 24. 8. 2008
 „Roztančené léto“

 Zaměření: country + jazyky. Místo konání: 
Revika Vizovice. Termín: 16. – 23. 8. 2008
 „Trpasličí dovádění“

 Zaměření: nejmenší děti + maminky. Místo 
konání: Penzion U Malinů Horní Bečva. 
Termín: 19. 7. – 26. 7. 2008
 „Přídomečkové tábory“

 Zaměření: všeobecné. Místo konání: DDM 
Matýsek Napajedla. Termín I. turnus: 30. 6.–4. 
7. 2008. Termín II. turnus: 25.–29. 8. 2008
 „Přídomečkový s angličtinou“

 Zaměření: angličtina. Místo konání: DDM 
Matýsek Napajedla. Termín: 7. – 12. 7. 2008

Soutìž kolem svìta...
Jedná se o projekt pod názvem: „Města kolem 

světa“ aneb „Příběhy našich životů očima našich 
měst.“. Jedná se již o 5. mezinárodní kampaň 
zaměřenou na vytváření vztahu dětí k životnímu 
prostředí a na udržitelný rozvoj.

Vždyť ve městech již žije více než polovina 
obyvatel naší planety.

My, žáci 4. třídy s paní učitelkou Ruskovou 
a Šulcovou, jsme navázali na projekt, na kterém 
jsme již začali pracovat ve vyučování. A i když 
jsme jen malinkou kapkou ztracenou v městech 
tisíce dětí z 5 světadílů, kteří se zajímají o své 
město:jak funguje, jaké jsou jeho potřeby a přání 
a co máme my – děti udělat proto, aby naše město 
žilo i nadále v souladu s naší planetou, jsme 
přesvědčeni, že všechny činy - velké, malé ale 
i ty nejmenší, pomáhají připravovat budoucnost 
naší planety - našeho města.

A snad právě proto jsme se do toho pustili 
všichni společně. Všichni - to je celý šikovný 
kolektiv žáků 4. třídy!

Tak nám držte palečky! Budeme to potře-
bovat.

Simona Šulcová, 1. základní škola

Projekt "Naše mìsto"
Znáte svoje město? Každý asi odpoví, 

ano známe.
Naše město však prošlo mnoha změnami, 

než získalo tuto současnou podobu.
Žáci 4. ročníku na 1. ZŠ dostali vlastivědný 

úkol. Rozděleni do skupinek měli vytvořit 
projekt a získat co nejvíce informací o vzniku 
a historii našeho města.

Po dobu jednoho měsíce vyhledávali na 
internetu, navštívili informační středisko, 
knihovnu. Čerpali z knih o Napajedlích. 
Vytvořili tak dílo, které by jim mohl závidět 
leckterý historik. Získali přitom spoustu 

vědomostí, seznámili se s mnoha zajíma-
vostmi o našem krásném městě. Každá 
skupinka pak vybrala největší zajímavost 
a seznámila s ní ostatní spolužáky. Své pro-
jekty žáci samozřejmě doplnili obrázkovou 
dokumentací s různými mapkami a starými 
fotografi emi.

Žáci si zaslouží velkou pochvalu. Získali 
nové vědomosti o městě ve kterém žijí, ale 
také se naučili spolupracovat společně se 
svými spolužáky na jednom úkolu.

Ve výtvarné výchově pak svůj projekt 
doplnili vlastními kresbami našeho města, 
které spolu s vytvořenými projekty ve škole 
vystavili.

Tř. učitelka 4. třídy, Rusková E.

Napajedla in-line 2008 a Den dìtí
Letošní den na kolečkových bruslích uspořádá Fitcentrum Slavia a město Napajedla 

31. 5. 2008 v rámci oslav Dne dětí a 110 let města Napajedla. Budeme závodit v kategorii 
začátečníci (na čemkoli kromě bicyklů), mladší žactvo 1998–2001, starší žactvo 1992–1997, 
tito již všichni pouze na kolečkových bruslích.

V Napajedlích se v rámci těchto závodů uskuteční v kategorii open Českomoravský pohár 
INLAJN.CZ – což je nejvyšší kategorie soutěží v České republice. Součástí programu bude 
velký doprovodný program „Vše pro děti“se stanovišti v parku na Kapli a nových sporto-
vištích na Nábřeží. Po skončení závodů se vše soustředí do prostoru před kinem, kde vše 
vyvrcholí diskotékou a velkou Streetparty s Aventisem.

ORIENTAČNÍ PROGRAM:

13:00 – 14:00 prezentace závodníků v Městském kině 

  – ochranná přilba je povinná!!!

14:15 – 14:35  závod na 1 020 m, začátečníci

14:35 – 14:50  závod na 2 040 m, 6–9 let

14:50 – 15:10  závod na 4 080 m, 10–15 let

15:10 – 15:50  závod na 10 200 m, open sprint

15:50 – 16:20  volné jízdy

16:30 – 18:00  závod na 21 420 m, open půlmaratón

18:00 – vyhlášení výsledků závodů

18:30 –  zahájení streetparty dětská diskotéka radia ČAS

20:30 –  AVENTIS slaví 35 let, MĚSTO NAPAJEDLA 110 let

ČAS

10 let

Valentýnský karneval
Když karneval ve školní družině, tak na 

Valentýna! To jste ještě neviděli, jak víly, prin-
cezny, čarodějové, kostlivci i duchové se mají 
rádi, společně spolu soutěží a tančí…. 

Prostě na Valentýna se všichni mají rádi, 
pomáhají si a ohromně si rozumí… 

Opravdu všichni byli nadmíru spokojení. 
Jen my vychovatelky jsme si povzdechly: 
„Kdyby to tak zůstalo napořád!“

Simona Šulcová, 1. základní škola
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Ve středu 12. 3. jsme v naší škole (2. zá-
kladní škola Napajedla, Komenského 298) 
uvítali naše budoucí žáky ze Spytihněvi 
a Pohořelic. 

Nejprve chlapci v náhodně uskupených 
družstvech sehráli několik miniutkání ve fl or-
bale, posléze změřily dívky své síly v utkání 
ve vybíjené. To vše pod vedením pana uči-
tele Mgr. Michala Marka. Další 2 hodiny daly 
dětem možnost vyniknout v literární soutěži 
s přírodopisným zaměřením připravené paní 
učitelkou Mgr. Kristýnou Markovou či v plnění 
úkolů zaměřených na oblast biologie člověka 
pod názvem Kriminálka Las Vegas, které žá-
kům nachystala paní učitelka Mgr. Alexandra 
Sahajová. 

Tématem letošního společného projektové-
ho dnu bylo lidské tělo. Vybraní žáci 8. B a žáci 
navštěvující seminář z přírodopisu si připravili 
zajímavé a netradiční nápady, které měli spoji-
tost s kriminalistikou a lidským tělem. 

Nejprve jsme si otipovali, jak moc dobře 
známe naše tělo, a poté nás čekala procházka 
kriminalistickou laboratoří. Zkoušeli jsme 
skládat části těla, otestovali jsme si smysly 
a seznámili jsme se s daktyloskopií. Neméně 

Internetové stránky města nabývají s po-
stupem času na významu a budou se stávat 
nejen vizitkou našeho města, ale i hlavním 
zdrojem informací pro naše občany i pro 
návštěvníky našeho města.

Proto mi dovolte, abych informoval o je-
jich rozvoji.

Předně získaly vzhled, který vychází 
z moderního znaku města a z logomanuálu, 
který defi nuje jeho použití. Během minulé-
ho roku proběhla změna technologie, která 
umožňuje operativněji měnit informace. Ta 
zároveň umožňuje přístupy více lidem, a tak 
se mohou o jednotlivé části starat ti, co mají 
danou oblast na starosti. Protože není v silách 
jednoho člověka postihnout všechny oblasti, 
budou fungovat stránky města jako „rozcest-
ník“, který Vás dovede k místu s informací, 
kterou hledáte.

Jednotlivé oblasti budou mít svoje sekce 
v rámci stránek města nebo bude na ně jen 
odkaz. Pro ty, co se budou integrovat do 
hlavních stránek města, se pak bude nabízet 
možnost vyhledávání z více pohledů, než je 
jen odkaz na ně. Například konání určité akce 
bude vyhledatelné nejen dle organizátora, 
ale i dle týdne, kdy se koná, či kategorie, do 
které spadá.

Do systému se přidávají nové moduly 
a tu dovolte, abych Vám představil jeden 
z nich. 

Jedná se o modul, který Vám umožňuje 
vyhledávat knihy v naší městské knihovně. 
Zatím funguje hledání podle klíčových slov 
v názvu či autora. 

Jak vyhledávání pracuje?
Předně si spustíte webové stránky města 

Napajedla volbou adresy www.napajedla.

Internetové stránky mìsta Napajedla
cz. V levé části naleznete hlavní seznam, ve 
kterém zvolíte rubriku kultura. Po této volbě 
se vám nabídnou jednotlivé podrubriky. 
Zvolíte knihovna. Tím se dostáváte na část, 
ve které Vás informují pracovníci knihovny 
o akcích, které knihovna pořádá nad rámec 
základní činnosti, provozním řádu či dalších 
informacích, které souvisejí s naší městskou 
knihovnou.

V horní části naleznete odkaz na modul 
„katalog“, který si dovolím blíže popsat. Po 
jeho spuštění se na obrazovce objeví kolonky 
k vyplnění názvu, autora či anotaci knihy, 
kterou hledáte. Po vypsání slova kliknete 
na tlačítko hledej. Pro názorný příklad si 
zvolte slovo Napajedla do názvu knihy. Po 
té se vypíše seznam knih s názvem obsa-
hujícím slovo Napajedla. V tomto seznamu 
naleznete nejen název, autora, rok vydání, 
ale hlavně informaci, zda je kniha půjčena 
či ne. Dostupnost knihy je označena zeleně. 
Pokud se nalezne více knih, pak se postupně 
zobrazí na více stránkách. Pomocí modrých 
šipek si pak můžete volit, zda budou seřazeny 
vzestupně či sestupně dle požadovaného 
kritéria

Systém pracuje tak, že jednou denně pro-
vádí aktualizaci, a tak se nové knihy objevují 
s maximálně jednodenním zpožděním poté, 
co je pracovnice knihovny zpracují. Rovněž 
informace o dostupnosti má toto zpoždění, 
a proto je třeba brát údaj o dostupnosti jako 
informativní.

Věřím, že tento modul Vás navnadí vyu-
žít služeb naší městské knihovny a přijít si 
půjčit knihu.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

Projektový den pro žáky 5. tøíd na 2. Základní škole Napajedla

zajímavý úkol měly připravený žákyně z 8. B, ve 
kterém nás seznámily se základy první pomoci. 
Nesmíme také zapomenout na tolik oblíbené 
mikroskopování. Během celého dopoledne 
asistovali také Mladí novináři.

Děkujeme žákům naší školy za pěkně 
připravený přírodopisný projekt a našim 
novým spolužákům přejeme, aby si jim u nás 
ve škole líbilo.

Mgr. A. Sahajová, Mgr. M. Marek

8. dubna by se dožil 33 let náš syn 
Radim Šarközi. Díky všem za vzpomín-

ku, rodiče a sourozenci
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  Pá 4. 4. v 19:30 hodin

 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
 Thriller ČR, režie Filip Renč, hrají Jiří Langma-

jer, Filip Blažek, Miroslav Krobot. Přístupný, 

92 min., vstupné 75 Kč

  So 5. 4. v 19:30 hodin

 P. S. MILUJI TĚ
 Slova, pro něž stojí za to žít... MILUJI TĚ. 

Romantický fi lm USA, režie Richard LaGra-

venese, hrají Hilary Swank, Gerard Butler, 

Lisa Kudrow. Přístupný od 12 let, titulky, 126 

min., vstupné 65 Kč

  Ne 6. 4. v 15:00 hodin

 KRTEK A OSLAVA
 Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek a osla-

va, Krtek a kamarádi, Krtek a zajíček, Krtek 

a kachničky, Krtek a myška, Krtek a houby, 

Vodnická pohádka, Psí kusy, Krtek a šťoura. 

Vstupné 25 Kč, 61 min.

  Pá 11. 4. v 19:30 hodin

 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
 Komedie ČR, režie Dušan Klein, hrají Bolek 

Polívka, zlata Adamovská, Josef Somr. Pří-

stupný od 12 let, 100 min., vstupné 75 Kč 

  So 12. 4. v 19:30 hodin

 MICHAEL CLAYTON
 Pravda se dá přizpůsobit. Thriller USA, režie 

Tony Gildou, hrají George Clooney, Sean 

Cullen, Tom Wilkinson. Přístupný od 12 let, 

titulky, 119 min., vstupné 65 Kč

  Pá 18. 4. v 19:30 hodin

 MONSTRUM
 Krimi USA, režie Matt Reeves, hrají Michael 

Stahl-David, Mike Vogel, Lizzy Caplan. Pří-

stupný od 15 let, titulky, 84 min., vstupné 

65 Kč

  So 19. 4. v 19:30 hodin

 LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
 Akční fi lm USA, režie Jon Turteltaub, hrají 

Nicolas Cage, Jon Voight, Diane Kráter. Pří-

stupný, titulky, 124 min., vstupné 70 Kč

  Ne 20. 4. v 15:00 hodin

 ČARODĚJNÉ POHÁDKY
 Pásmo pohádek pro nejmenší: Co to bouchlo, 

Dorotka a plamínek, Čarodějné pohádky-Pe-

pin, Matěj, Kokeš, Krtek zahradníkem, O Ka-

nafáskovi – Jak to začalo, 63 min., vstupné 

25 Kč

  Pá 25. 4. v 19:30 hodin

 SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
 Podle skutečné události. Tohle by si přece 

nikdo nevymyslel…režie Mike Nichols, hrají 

Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour 

Hoffman. Přístupný od 12 let, titulky, 102 

min., vstupné 65 Kč

  So 26. 4. v 16:00 hodin

 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
 To bude mazec. Rodinná komedie v českém 

znění. Režie Tim Hill, hrají Jason Lee, Jane 

Lynch, Cameron Richardson. Přístupný, 

dabing, 87 min., vstupné 40 Kč

  2. 5. JUMPER 

  3. 5. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 

  4. 5. PÁSMO POHÁDEK 

  9. 5. POKÁNÍ

Orientaèní pøehled dubnových akcí v Napajedlích

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

V neděli 9. března mělo několik desítek 
obyvatel Napajedel po obědě povidla. Přesněji 
řečeno jedno Povidlo. Stejnojmenný loutkový 
soubor z Otrokovic přijel dětem zahrát nastu-
dovanou pohádku Kašpárek pánem skalního 
hradu, zábavnou hříčku o tom, že strach 
dodává odvahu. Kašpárek utekl před panem 
králem, který jej chtěl oženit s princeznou. Při 
vysilujícím útěku se hladový Kašpárek setkal 
s lakomým hostinským. Jeho krédo „lepší je 
bejt lakomej než chudej“ způsobilo, že místo 
aby Kašpárka pohostil, poslal ho do skalního 
hradu. Hostinský dobře věděl, že o půlnoci 
tam přichází kostlivec, jenž každého, kdo 
ukáže strach, rozseká na kousky. Jak už to 
tak v pohádkách bývá, žádné krveprolití se 
nekonalo. Kašpárek strach měl, nedal ho však 
najevo, čímž si zachránil život, vysvobodil 
zakletého kostlivce – a co víc – stal se pánem 
skalního hradu. Vládnutí se ujal znamenitě. 
Loupežníci, kteří ho na začátku přepadli, se 
museli nedobrovolně stát dřevorubci a hostin-
ský dostal za úkol jeden týden hostit všechny 
poddané zadarmo. Poté se Kašpárek rozhodl 
jít zase „o dům dál.“

Jednoduchá zápletka v sobě skrývala 
spoustu detailů, které představení dodávaly 
na zajímavosti a oblíbenosti nejen u dětí, ale 
i u dospělých. Dnes již tradiční styl propojení 
marionet a živých herců, loutkového divadla 
a hraných výstupů, se souboru vyplatil. Před-
stavení na zajímavosti dodávala podobnost 
kostýmů loutek s kostýmy herců. Dětští diváci 
tak chvilkami mohli mít pocit, že loutky ožívají. 
Ani hudba nezůstala vůči ostatním složkám 
pozadu. Písně před oponou, zpívané naživo, 
byly chytlavé a melodické a způsobily, že 
některým dětem (možná i dospělým) zůstanou 

Kašpárek pánem skalního hradu - Aneb úspìch Povidla
ještě několik dnů v paměti. Jediná věc, která 
by se podle mého mohla souboru vytknout, 
byla poněkud zbytečná přestávka hned po 
20 minutách. Děti, které se bály, odešly domů 
a přišly tak o šťastný konec. Avšak s jistotou 
si dovolím poznamenat, že řada lidí by po 
nedělním obědě tento dozlatova upečený 
„povidlový zákusek“ uvítala častěji. 

Alena Janošková

Ze statistiky za rok 2007
Počet obyvatel k 31. 12. 2007 -  ..........7470
Přihlášeno - ............................................138
Odhlášeno -  ...........................................182
Narození -  ................................................74
Úmrtí -  ......................................................90
Uzavřeno manželství -  ...........................78
Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správního odb.

Prùmìrný vìk
Průměrný věk obyvatel Napajedel je 40,5 let. 

Nejčastějším příjmením je Polášek – Polášková 
(26 + 33). Nejčastějším mužským křestním 
jménem je Petr (207), Josef (186) a Jiří (184). 
Nejčastějším ženským jménem je Marie (250), 
Jana (155) a Eva (121). 

V roce 2007 se narodilo 74 dětí, z toho 38 
chlapců a 36 děvčat. Nejčastější chlapecká 
jména byla David, Marek a Štěpán, dívčí Eliška, 
Lucie a Veronika. 

Ing. Zdeňka Sukupová

Slavnostní nástup
Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-

lích pořádá u příležitosti svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů v neděli 4. května 
2008 v 17:00 hod na Masarykově náměstí, 
u sochy sv. Floriána Slavnostní nástup. 
Všechny občany města srdečně zve

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

 duben Matýsek Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo

 duben Matýsek Žhavé otázky - beseda se sexuologem

 duben Matýsek Čarodějnická superstar - soutěž ve zpěvu

 duben Matýsek Prodloužená u trouby VII. - ministerské koláče

 duben Matýsek Hopsálek v Praze - víkendové poznávání hl. města

 duben Matýsek Jo-jo! - dětská diskotéka

 5. 4. 2008  sokolovna  Výstava vín

 16. 4. 2008 Klášterní kaple  Dubnový koncert

 18. 4. 2008  muzeum  Vernisáž výstavy Napajedla městem

 19.–25. 4. 2008  Klub kultury 51. Divadelní festival

 26. 4. 2008  zámek  Zámecký bál

 30. 4. 2008  Klášterní kaple ZUŠ  Absolventský koncert a výstava

 1. 5. 2008  Otrokovice  Otevírání Baťova kanálu

 4. 5. 2008  Hasiči  Slavnostní nástup

 7. 5. 2008  Klášterní kaple  ZUŠ Absolventský koncert a výstava

 7. 5. 2008  Napajedla Kladení věnců u pomníků padlých

Film o Napajedlích
Dovoluji si tímto ještě jednou požádat 

všechny, kteří jsou ochotni poskytnout 
filmy, které zachycují historii života 
v Napajedlích, aby je přinesly do 15. 4. do 
infocentra tak, abychom je mohli nechat 
zpracovat v dokument, který připomene 
všem něco z poválečné historie Napajedel. 
Tento fi lm se bude pak promítat v kině při 
příležitosti oslav města

Ing. Milan Vybíral
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Pozvánka KÈT
Odbor Klubu českých turistů Napajedla zve 

v  sobotu 26. dubna 2008 příznivce jarního 
putování přírodou na pochod „Po národním 
parku Podyjí“ - kaňonem s hluboce zaříznutými 
meandry a skalními stěnami. Na 19 km trase: 
Popice-Sealsfi eldův kámen-Pod Šábesem-vi-
nice Šábes-U Milíře-Nový Hrádek-Lukov. Sraz 
účastníků a odjezd autobusu v 6:00 od Vinárny 
Na Kapli. Účastnický poplatek 300 Kč, děti do 15 
let 200 Kč, členové pořádajícího odboru 250 Kč 
a 150 Kč. Závazné přihlášky včetně úhrady 
startovného přijímá do 15. dubna 2008, každé 
pondělí po 20. hodině na chatě KČT Antonín 
Unger, nebo v pracovní dny pí. Janošková na 
MěÚ. Návrat z Lukova v 17 hodin. Doporu-
čujeme mapu KČT č. 81 Podyjí – Vranovská 
přehrada. Pořadatel nezajišťuje pojištění 
účastníků a vyhrazuje si právo při malém 
zájmu účastníků akci zrušit a vrátit účastnický 
poplatek v plné výši. Bližší informace každé 
pondělí po 20. hodině na Turistické chatě Na 
Kapli, případně tel. 737 314 939.

85 let skautingu 
v Napajedlích

V rámci tohoto výročí 
se konala 19. února 2008 
v naší klubovně Na Kapli 
schůzka 10. družiny Svoj-
síkova oddílu. Členy této 
družiny SO jsou skauti 
a skautky ze Zlínského 
kraje. Přivítali jsme je 
v připravené klubovně 
a účastníci byli spokojeni jak s průběhem 
schůzky, tak s naší klubovnou. Většině 
připomněla klubovnu, kde kdysi skauto-
vat začínali. Starou, dřevěnou s topením 
v kamnech na pevná paliva. Zdá se to 
sice zvláštní v dnešní době, kdy nám byty 
vyhřívá plyn nebo elektrika, nemusíme 
se starat o dříví, uhlí, hrabat se v popelu. 
Dnes již mnoho oddílů sídlí v klubovnách 
zděných, s dálkovým topením, vodovodem. 
Takže milá je i vzpomínka na klubovnu, kde 
se kdysi o tyto věci starat museli, tak jako 
my doposud.

Členem Svojsíkova oddílu může být 
skautka nebo skaut starší 60. let, kteří po 
celou svou dobu pracovali ve skautingu 
převážně v činovnických funkcích a jsou do 
tohoto oddílu navrženi a schváleni vyššími 
orgány Junáka. Momentálně je průměrný 
věk v tomto oddíle 77 let. Proto se nediv-
me, že mnozí se v naší klubovně vrátili do 
doby, kdy skautovat začali. Z Napajedel jsou 
členy Svojsíkova oddílu Zdeněk Pavlíček, 
František Pavlík, Josef Sudolský a Lubomír 
Sudolský.

-ofka-

Speciální olympiády 2007

Dne 15. 3. 2008 proběhl v sálech sokolovny 12. ples 1. ZŠ Napajedla. Tradiční ozdobou plesů 1. ZŠ 
jsou předtančení žáků devátých tříd. I letošní polonéza se mimořádně vydařila. Nezapomenutelný 
kulturní zážitek si odnášejí nejen návštěvníci plesu a rodiče žáků, ale také žáci sami. Vedení 1. 
ZŠ Napajedla srdečně děkuje sponzorům a všem, kteří se na přípravách plesu a jeho realizaci 
podíleli.                                                                                                                 Radka Táborová

K úspěchu a reprezentaci Napajedel popřál Michalu Klevetovi místostarosta Napajedel Ing. Mi-
lan Vybíral.

V loňském roce se obyvatel města Na-
pajedla Michal Kleveta zúčastnil Speciální 
olympiády 2007 v Číně. Sportovní utkání se 
konala v Shangai, elegantním a moderním 
městě plném mrakodrapů.

Michal je zdravotně postižený, užívá so-
ciální služby v sociálně terapeutické dílně 
Naděje o.s. v Otrokovicích a již dlouhodobě 
se věnuje jízdě na kole. Trénuje sám i v rámci 

sportovního klubu Naděje. Se sportovním 
klubem také vyrazil v září 2007 do Číny, aby 
se zúčastnil závodu v jízdě na kole. Ve velké 
konkurenci vybojoval krásnou bronzovou 
medaili.

Vybojovaný úspěch po návratu oslavil 
s kamarády z terapeutické dílny, přinesl 
fotografi e i již zmíněnou medaili.

V další sportovní činnosti mu přejeme 
hodně úspěchů.

Alena Kašná
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