
Zámecký bál v Napajedlích v krásném prostředí napajedelského zámku se uskutečnil 26. dubna 
2008. Fotoreportáž Františka Cívely přinášíme na straně 2.

Ročník XIII.

Padesátý první ročník Divadelního festivalu v Napajedlích byl opět největší přehlídkou amatér-
ského divadla na celé Moravě. Fotoreportáž i zhodnocení uveřejníme v příštím čísle NN.
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Klub kultury Napajedla a umělecká agentura 
Aleny Bastlové z Opavy ke Dni matek pro Vás 
připravily operetní zábavný pořad

Líbánky s operetou
Účinkují sólisté operety Moravskoslezského 

národního divadla v Ostravě a opery Slezského 
divadla v Opavě.

Zábavný pořad se koná 10. května 2008 
v divadelním sále Klubu kultury v Napajedlích. 
Začátek v 15:30 hod. Vstupné 80 Kč.

Předprodej vstupenek od 23. dubna do 
6. května 2008 v Knihovně Napajedla. Mož-
nost zakoupení vstupenky rovněž těsně před 
zahájením představení.

Oslava Dne matek
Charita Napajedla ve spolupráci s Klu-

bem kultury a loutkovým souborem "Klu-
bíčko" Vás zve v neděli 11. května 2008 
do loutkového sálu v zámeckém parku 
v Napajedlích na oslavu Dne matek. 

V programu vystoupí děti z Charity 
v pásmu písniček, scének a na závěr lout-
kový soubor sehraje pohádku "Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký". 

Srdečně zveme všechny maminky 
a děti ke společné oslavě jejich svátku. Za-
čínáme v 15:00 hodin. Vstupné: 20 Kč. 

Kvìtnový koncert
Květnový koncert v Klášterní kapli - účin-

kují: sólistka Janáčkovy opery Národního 
divadla v Brně Andrea Priechodská - soprán, 
sólista opery Divadla J. K. Tyla v Plzni To-
máš Kořínek - tenor, klavír - Helena Fialová 
(Český fi lharmonický sbor). Zazní slavné 
operní árie. 

Koncert se koná ve středu 28. května 2008 
v 19 hodin. Srdečně zve Klub přátel hudby 
v Napajedlích. 

Pìvecký koncert 2008
Základní umělecká škola Rudolfa Firkuš-

ného Napajedla Vás zve na čtvrtek 5. 6. 2008, 
v 17:00 hod. do Klášterní kaple.
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Zámecký bál a úvodní slovo starostky mìsta
"Vážené dámy, vážení pánové, vzácní 

hosté,
Jsem ráda, že jste přijali pozvání na zámecký 

bál pořádaný městem Napajedla. Dovolte, abych 
za Vás všechny přivítala mezi námi nejvyššího 
představitele Zlínského kraje pana hejtmana 
Libora Lukáše s manželkou, náměstka hejtmana 
Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka 
s manželkou a poslance Evropského parlamentu 
pana Mgr.Tomáše Zatloukala s manželkou. 

Dnešním zámeckým bálem vrcholí týden 
kulturních a společenských akcí pořádaných 
u příležitosti zahájení oslav 110.výročí povýšení 
Napajedel na město. Byla zahájena výstava 
Napajedla městem, včera skončil 51.divadelní 
festival ochotnických souborů. Všechny tři 
akce společně vypovídají o tom, že Napajedla 
jsou významným městem s bohatou historií 
a hlubokou kulturní tradicí. To ocenil také 
František Josef I., když městys Napajedla 
13.listopadu 1898 povýšil na město. Jak se 
město během těchto 110.let měnilo si můžete 
prohlédnout na výstavce fotografi í instalované 
v předsálí. K tanci a poslechu Vám bude, zde 
v zrcadlovém sále, hrát napajedelská hudební 
skupina Aventis, v prostorách zámecké kaple své 
umění předvede cimbálová muzika Stanislava 
Gabriela. Hudební produkce doplní svým 
vystoupením skupina historického tance. 

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou 
dnešního večera a všem kteří nám přispěli 
dary do tomboly. Hlavním sponzorem dnešního 
zámeckého bálu je Fatra a.s. Napajedla, kterou 
zde zastupuje její ředitel pan Ing.Petr Síleš. 

Scházíme se zde v prostorách napajedelského 
zámku u příležitosti této společenské akce již 
podruhé. Zda nám okolnosti týkající se prodeje 
zámku umožní setkat se zde i potřetí, dnes 
nevíme, proto si dnešní večer hodně užijte.

Přeji Vám příjemnou zábavu." 
Ing. Irena Brabcová
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Delegace ze slovenské obce Borský Mikuláš 
vedená starostou Jozefem Cákem navštívila 
v dubnu Napajedla

31. kvìten v ulicích mìsta
Další aktivitou, kterou si Napajedla připo-

menou své 110. výročí povýšení na město, 
je akce, která se bude konat v ulicích města 
v sobotu 31. května. Den plný sportu a zá-
bavy organizačně zajišťuje FITCENTRUM 
SLAVIA, Dům dětí a mládeže Matýsek, 
Volejbalový oddíl, TJ Fatra Slavia, TJ Sokol 
a napajedelští skauti. 

Hlavní sportovní akcí bude 2. ročník zá-
vodů IN-LINE, který se pojede na městském 
okruhu vymezeném Masarykovým náměs-
tím, ulicí Na Kapli, Sadovou a Svatoplukovou 
v délce 1 km. Jeho první ročník byl hodně 
zdařilý, tak se máme určitě na co těšit. Přijďte 
si zazávodit nebo povzbudit soutěžící! 

Protože následující den slaví naši nejmen-
ší svůj svátek, je dopolední a odpolední 

doprovodný program věnován právě jim. 
Dopoledne na upravených sportovních 
plochách na sídlišti Nábřeží proběhnou 
sportovní soutěže pro nejmenší, odpoledne 
v parku Na Kapli Vás čeká program "Řemesla 
starých Napajedel". 

V podvečer předvedou svou produkci 
v prostoru u kina a sokolovny hudební kapely 
a den vyvrcholí koncertem napajedelské 
skupiny Aventis, která v letošním roce oslaví 
35 let svého působení. 

Před jeho zahájením si ráda připiji 
s Vámi všemi, která tato akce pořádaná 
pod hlavičkou města u příležitosti jeho 
110. výročí povýšení na město osloví, na 
jeho další rozkvět . 

Irena Brabcová, starostka města 

V souvislosti se závody IN LINE bude 31. 5. 2008 od 13 do 18 hodin 
pro motorovou dopravu uzavřeno Masarykovo nám. v úseku od 
spořitelny po křižovatku u lékárny, ulice Svatoplukova, Sadová 
a Na Kapli. Prosím o shovívavost spoluobčany, kterých se osobně 
toto omezení dotkne. (bližší informace na straně 6–7)UPOZORNÌNÍ!

Investièní akce, na které byly v letošním roce k 31. bøeznu podány žádosti o dotace 
Název akce Název dotačního programu Poskytovatel dotace

Revitalizace sportovního areálu škol města 
Napajedla - dokončení 

EHP/ NORSKO Ministerstvo fi nancí 

Naše Napajedla – město pro život - Revitalizace veřej-
ných prostor Městské památkové zóny 1.etapa

Regionální operační program
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu. Priorita 2.2 Rozvoj měst 

NUTS II - Střední Morava 

Cyklostezka podél Baťova kanálu - 1. etapa na katastru 
Napajedel 

ROP. Prioritní osa 1 Doprava 
Priorita 1.3 Bezmotorová doprava 

NUTS II - Střední Morava 

Projekt regenerace panelového sídliště Nábřeží, 
2. etapa (oprava parkovišť, míst na odpadové nádoby)

 Regenerace panelových sídlišť pro rok 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Bezbariérový chodník Zámoraví Podprogram na zvýšení bezpečnosti dopravy Státní fond dopravní infrastruktury

Cyklostezka Masarykovo náměstí – 4. etapa (ul. Ob-
chodní-Asterix)

Podpora výstavby cyklistických stezek Státní fond dopravní infrastruktury

Investièní akce z evropských fondù
V první žádosti, kterou jsme podali v rám-

ci dotací z evropských fondů plánovacího 
období 2007–2013 jsme byli úspěšní! 

V říjnu minulého roku podalo město žádost 
o dotaci v rámci první výzvy Operačního 

programu životního prostředí. Byla to žádost 
na rekonstrukci areálu technického zázemí 
hospodářské školy, kde má vzniknout kapacita 
z hlediska ochrany životního prostředí zajištěný 
moderní sběrný dvůr technických služeb. 

Celý projekt je v předpokládané hodnotě 
18 mil. Kč. Jeho součástí je rekonstrukce 
hospodářského objektu na garáže a sklady, 
kompletní technická infrastruktira a vlastní 
technologické vybavení sběrného dvora. 

Dotace byla přiznána v maximální výši 
85 %. 

Irena Brabcová, starostka města 
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Napajedla mìstem - 3
Povýšení Napajedel na město nebylo jen 

radostnou událostí, která posilovala sebe-
vědomí obyvatel i představenstva obce. Při-
neslo obci také určité závazky a povinnosti. 
Přeměna řemeslnicko-rolnické společnosti 
v maloměstskou probíhala pozvolna. Stejně 
se měnil i vzhled obce po formální stránce. 
Proklamovaný městský charakter obce pod-
pořilo městské zastupitelstvo řadou důležitých 
rozhodnutí a plánů, jejichž cílem bylo ozdra-
vění životního prostředí a také zvýraznění 
městského charakteru Napajedel. Na prvním 
místě to byla stavba městské kanalizace 
(1902), kterou si také vynutila i skutečnost, že 
v poslední čtvrtině 19. století obyvatelé trpěli 
častými infekčními chorobami a byla zde i vy-
soká dětská úmrtnost. Nové město, mělo-li se 
rozvíjet, muselo být lépe propojeno se svým 
okolím.A tak byl roku 1902 postaven přes řeku 
Moravu nový železný most (zničen na konci 
druhé světové války).

Jeho konstrukci dodaly Vítkovické železár-
ny, stavební práce provedla fi rma Schleps. 
Nově byla vydlážděna cesta z města k nádraží 
a postaveny silnice do okolních obcí (Pohoře-
lice, Žlutavy, Halenkovice). V témže roce se 
začalo s dlážděním centra obce a byly také 
pojmenovány některé nové ulice (Svatoplu-
kova, Kollárova, Divišova, Zámecká ad.). Bylo 
vytyčeno hlavní náměstí, které od roku 1914 
neslo jméno císaře Františka Josefa I.

Podnikání v obci mělo podpořit také zřízení 
městské spořitelny. První výbor spořitelny zvo-
lilo zastupitelstvo obce v listopadu roku 1899, 
jeho předsedou se stal Ignác Sauer. Spořitelna 
byla slavnostně otevřena 1. ledna 1900.

V roce 1902 byl založen jeden z největších 
průmyslových podniků ve městě, strojírenská 
výroba bratří Paříkových, která zpočátku 
produkovala hospodářské stroje a slévárenské 
polotovary.

V témže roce doznívá hospodářské pod-
nikání napajedelské šlechty. Aby se mohl A. 
Baltazzi plně věnovat chovu koní, začal hos-
podářské podniky zadluženého velkostatku 
rozprodávat.

Symbolem růstu významu Napajedel a zá-
roveň projevem uspořádání záležitostí veřej-
ných se stalo budování nové radnice, která 
byla slavnostně otevřena v srpnu roku 1904. 
Díky velkorysosti našich předků je symbolem 
Napajedel dodnes. 

Milada Písková

Zase nám pøibylo nìco pìkného…
Jak si všimla určitě většina našich občanů, přibyl nám v centru města opět jeden pěkný 

koutek. Jedná se o nové dětské hřiště, které je určeno pro děti ve věku od 3 do 12 let a je 
umístěno mezi kinem a parkem v ulici Na Kapli. 

Točitá skluzavka, kreslící tabule, hopsalo a malá lezecká stěna si určitě najdou své pří-
znivce mezi našimi nejmenšími a po dokončení terénních úprav, zasetí trávy a doplnění 
o odpočinkový mobiliář, se tento kout stane i pěkným místem k odpočinku v centru města 
pro naši starší generaci. 

 Stanislava Kozmíková – oddělení životního prostředí

Semináø pro pracovníky školských zaøízení
31. března proběhl seminář, který se zabýval problematikou získávání peněz z fondů 

Evropské unie. Cílem bylo hledání námětů, které lze uplatnit v případných projektech. 
Přednášející byli pracovníci Regionální rozvojové agentury, kterou zřídilo Sdružení měst 
a obcí východní Moravy, jehož jsou Napajedla členem. O tom, že RRA je fundovaná, 
svědčí i fakt, že se stala hodnotitelem projektů pro oblast příhraniční spolupráce. Důležitá 
byla i nabídka konzultací zdarma a maximální pomoc pro ty, co naleznou odvahu se 
pustit do projektů. Možnost získávání peněz mimo rozpočet města je pro příspěvkové 
organizace důležitá, ale náročná. Aby se jim cesta usnadnila, dělá město maximum 
včetně schválení pravidel, jak pomůže s dofi nancováním projektů či odměnění těch, co 
budou projekty psát. Věřím, že budou úspěšní v získávání peněz z projektů a získané 
prostředky pomohou zlepšit nejen výuku, ale i prostředí zařízení.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města
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Vážení přátelé, milí hosté,
dovolte mně, abych vás přivítala na 22.vý-

stavě v našem muzeu, která je pořádaná ke 110.
výročí povýšení Napajedel na město.

Již v 80. letech 19. století začali napajedelští 
radní uvažovat o získání statutu města. Ofi ciální 
žádost byla podána v roce 1887, ale tato byla 
zamítnuta a vrácena.

Získání statutu nebylo věcí samozřejmou 
a představitelé obce usilovali o povýšení 
Napajedel na město více než 10 let.

Teprve v jubilejním 50. roce nástupu císaře 
Františka Josefa I. na trůn se úsilí Napajedel-
ských setkalo s úspěchem. 

Na základě výnosu Ministerstva vnitra ze 
dne 18. listopadu 1898 Jeho veličenstvo roz-
hodnutím ze dne 13. listopadu ráčilo Napajedla 
povýšit na město. Jmenovací listinu, pode-
psanou Františkem Josefem I., jejíž originál si 
dnes můžete prohlédnout, obdržela městská 
rada 4. března 1900.

Císař povolil obci užívat městský znak.
Městský charakter obce podpořilo mnoho 

důležitých rozhodnutí. Např. byly pojmeno-
vány ulice, provedena kanalizace, postaven 
most, vydlážděny ulice a postavena radnice. 
Osmička na konci letopočtu - 1898 - se stala 
i pro naše město osudová. Jak postilhy osudové 
osmičky Napajedla za 110 let, to je vlastně téma 
nynější výstavy.

I přes mnohé historické okolnosti se Napa-
jedla stále úspěšně rozvíjejí.

Pevně věříme, že tomu tak bude i nadále.
Garanty tohoto rozvoje jsou dnešní zastu-

pitelé a proto jsme přesvědčeni, že Napajedla 
budou stále významnějším a krásnějším měs-
tem regionionu.

Věra Holubová, vedoucí muzejního spolku

IDS Napajedla
Upozorňujeme občany, že v polovině 

měsíce června dochází ke změnám jízdních 
řádů autobusů. Důležité připomínky či 
náměty ke změnám je nutno předem 
projednat s dopravci. Proto bychom přivítali 
Vaše náměty a postřehy k autobusové 
dopravě na stále platné e-mail adrese: 
doprava@napajedla.cz nejpozději do 10. 
května 2008. Připomínky zaslané po tomto 
datu již nebude možno zapracovat do změn 
jízdních řádů, které proběhnou v měsíci 
červnu 2008.

Ing. Milan Vybiral

VÝSTAVA NAPAJEDLA MÌSTEM 1898–2008
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„Napajedla in-line 2008“ aneb øítíme se ulicemi mìsta

Opět po roce ovládnou městské ulice in-
line bruslaři. Fitcentrum SLAVIA a Město 
Napajedla pořádají 31. 5. 2008 od 13.00 h 
v rámci oslav 110 let města Napajedla dětský 
a sportovní den na kolečkových bruslích a v ka-
tegorii začátečníci na všem, co má kola kromě 
bicyklů. Záštitu nad závody převzali starostka 
města Napajedla Ing. Brabcová a nadšenec 
všeho, co má kola či kolečka, JUDr. Ing. La-
dislav Samohýl. Naše město se dostalo mezi 
dalších 7 měst (Opava, Plzeň, Kvilda, Praha, 
Liberec, Hradec Králové a Račice), která mají 
právo uspořádat nejvyšší českou soutěž na 
in-line bruslích. Akce pod názvem „Napajedla 
in-line 2008“ O2 InLine Cup - Českomorav-
ský pohár Inlajn.Cz bude probíhat centrem 
města na uzavřené silnici s pěkným asfaltovým 
kobercem. Centrum závodů bude v Městském 
kině. Celou akci bude moderovat Rádio Čas Zlín 
a v jejím průběhu mohou všichni závodit se 
svými kamarády o věcné ceny na uzavřeném 
okruhu. V kategoriích open (price money 
10 000 Kč) se představí česká a slovenská 
špička in-line bruslení a je vedeno jednání 
i s týmem NOVIS Martiny Sáblíkové, takže je 
určitě na co se těšit. Pro příchozí byl vypsán 
závod kategorie Fitness na 5 okruhů. Všichni 
jste též zváni na velký doprovodný program 
- představení automobilových novinek, vete-
ránů a závodních aut. Své umění představí 
modeláři, gymnastky a další.

ap

Opět po roce ovládnou městské ulice in

„Na

kové dráze. Tato část celodenního programu 
k oslavám města se uskuteční v době od 9.00 
do 11.30 hod. 

Určitě si nenechte ujít možnost shlédnout 
v akci gymnastické a aerobikové týmy napa-
jedelských zájmových organizací při jejich 
pódiových vystoupeních v mezičase startů 
jednotlivých kategorií závodů in-line.

Od 15.00 h bude celou akci „Napajedla in-line 
2008“ doprovázet program s názvem „Řemesla 
starých Napajedel“ v parku Na Kapli. Zde na-
jdete několik stánků s ukázkou řemesel a cechů 
Napajedel, čímž si připomeneme historii 110 let 
starého města. Na připravených stanovištích 
můžete zručnost mistrů nejen pozorovat, ale 
budete mít možnost „řemeslo“ vyzkoušet nebo 
si něco vlastnoručně vyrobit. DDM Matýsek 
a Junák Napajedla vás srdečně zvou i na tuto 
část programu.

Napajedelský závod O2 InLine Cup je 
vypsán těchto kategoriích:
 Začátečníci – 2002 a mladší s rodiči, 1 okruh
 Mladší žactvo – 1998–2001, 6–9 let, 2 okruhy
 Starší žactvo – 1992–1997, 10–15 let, 4 okruhy
 Open – sprint – volné, 10 okruhů

 Open – půlmaratón – volné, 21 okruhů
 Volně příchozí fi tness 5 okruhů

Jeden okruh měří 1 020 m.

Přihlášky:
Protože počet startujících je omezen, dopo-

ručuje se zaregistrovat ve fi tcentru SLAVIA, 2. 
května 685, tel. 728341341 nebo na 2. základní 
škole Napajedla, kabinet tělesné výchovy 
Mgr. Pácl nebo Mgr. Polák do 23. 5. 2008. V pří-
padě nenaplnění jednotlivých kategorií přímo 
v místě registrace na sportovní den. 

Další případné informace na:
www.ssco.beline.cz, www.centrumslavia.cz, 
www.o2inlinecup.cz.

V každé kategorii se vyhlašují vždy tři 
nejlepší závodníci, kteří obdrží věcné ceny. 
V kategorii open – půlmaratón je price money 
10 000 Kč. Muži a ženy se hodnotí zvlášť a každý 
účastník závodů obdrží tričko s logem. Přijděte 
otestovat své možnosti a pobavit se.

Závody se budou konat na uzavřených 
silnicích a z těchto důvodů žádáme obyvatele 
ulic Na Kapli, Svatoplukova, Sady, Palac-
kého a nám. T. G. Masaryka o pochopení 
a co největší opatrnost v průběhu celé akce. 
Uzavírka ul. Palackého, Svatoplukovy 
a nám T. G. Masaryka potrvá od 13:00 hod 
do 18:00 hod. Ulice Na Kapli a část Sadové 
bude uzavřena do 02:00 hod. A právě sem, 
před Městské kino a jeho okolí, se po skončení 
závodů přesune veškerý program: vyhlášení 
výsledků závodů v rámci O2 InLine Cup, 
Music Fest – streetparty a Napajedla slaví 
110 let a Aventis 35 let.

Celé akci bude předcházet dopolední pro-
gram pro děti na zrekonstruovaných hřištích 
sídliště Nábřeží, který zajišťují členky napa-
jedelského volejbalového klubu. Na těchto 
plochách je připraveno „Sportování pro 
nejmenší“, jako např. závodění na tříkolkách 
a odrážedlech, hry s míčem, soutěže na překáž-
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35
V letošním roce slaví skupina Aventis 

35. výročí svého vzniku.

Předchůdcem Aventisu byl již v pováleč-
ných letech slavný „velký taneční orchestr“ 
vedený kapelníkem Petrem Göttzem. Z tohoto 
orchestru vznikla za vedení Luboše Morávka 
v roce 1973 kapela Aventis. Obsazení se po-
stupně měnilo, tenčilo a kapela ovlivňovaná 
módními trendy se stále více orientovala 
na pop a rock. Současná sestava vykrysta-
lizovala příchodem nového bubeníka Jiřího 
Maňáska v roce 1987, ale již před ním přišel 
v roce 1983 kytarista Vlastimil Regent a stal 
se něčím jako kapelník, nahradil Luboše 
Morávka.

Termín „kapelník“ však není v Aventisu 
vůbec přesný. Vždyť jakého kapelníka měli 
Beatles, Rolling Stones a další? Spolu s těmito 
dvěma nově příchozími „napajedláky“ tvoří 
kapelu ještě dva zkušení „hradišťáci“ Jiří 
Burďák a Pavel Vráblík.–

Repertoár kapely tvoří písně dobře 
prověřené časem, doplněné osvědčenými 
hity posledního období. Sami „aventisáci“ 
tíhnou k písničkám, které se dobře hrají, 
zpívají, na které se dobře tančí a které mají 
dobrý ohlas u publika všech věkových ka-
tegorií. Aventis prošel mnoha zahraničními 
angažmá – hráli ve Vídni, Belgii, Německu. 
Nejdelším úvazkem byly Luhačovice, kde 
hrávali celých 20 let, vždy 4 měsíce v roce, 
ale zato denně. Své publikum mají nejen 
doma v Napajedlích, ale po celém regionu. 
Jsou známí na mnoha místech Moravy, jejich 
druhým hudebním domovem je Uherské 
Hradiště a okolí.

Členové:
Vlastimil Regent
V kapele kytarista, zpěvák, vedoucí, zvuko-

vý mistr. Absolvent LŠU – obor housle, dříve 
člen napajedelské bigbítové kapely Easy Hell, 
profesionální muzikant. Rád sportuje, hrával 
fotbal, hokej, nyní stolní tenis a vášeň – ku-
lečník. V zaměstnání obsluhuje NC stroje. 

Oblíbené rčení „Všechno špatné je k něčemu 
dobré“. Oblíbenou tekutinou je pivo.

Jiří Burďák
V napajedelských hudebních skupinách 

se pohybuje od mládí. Byl klavíristou pů-
vodního orchestru P. Göttze, pak Aventisu, 
kde je dodnes. V kapele obsluhuje několik 
klávesových nástrojů současně, aranžuje, 
podílí se na tvorbě hudebních podkladů. 
Bývalý stavební technik v Uh. Hradišti. 
Záliby vnoučata, sport, zahrada – v mládí 
vesloval. Oblíbené nápoje: pivo, červené 
víno.

Pavel Vráblík
V kapele basový kytarista, zpěvák, obsta-

ravatel textů, aranžér a znalec cizích jazyků. 
Tak trochu umělecký šéf. V minulosti hrál 
v takových kapelách jako Bodláci, Spektrum 
a dalších uskupeních. Pracoval jako ekonom, 
nyní v důchodě se věnuje zahradě, rád sportu-
je, velkým koníčkem je vaření. Z tekutin dává 
přednost vínu, následuje pivo, oblíbenou 
lihovinou je fernet.

Jiří Maňásek
Nejmladší člen, bubeník, zpěvák, mluv-

čí. Rád hraje na kytaru, absolvent LŠU 
obor housle u známého napajedelského 
pedagoga Josefa Noska. Hrával v kapelách 
Fenix, Optimus, Record. Největší posluchač 
hudby z celé kapely – má doma velký archiv, 
který se hned tak nevidí. Rád sportuje, 
hraje hokej, lyžuje, závodně střílí. Profesně 
středoškolák elektro, zajímá ho technické 
vybavení kapely.

Kapela
Disponuje profesionálním zvukovým 

a nástrojovým vybavením světových značek. 
Toto vybavení, spolu s řemeslnou zručností 
a zkušenostmi jednotlivých členů, přispívá 
k tomu, aby posluchači odcházeli po ukon-
čení hudební produkce naprosto spokojeni. 
Výsledkem je technicky výborná interpre-
tace hitů s vlastním osobitým charakterem 
a vysoký počet návštěvníků na akcích, kde 
Aventis vystupují.

Kdo je hudební skupina AVENTIS

A kdo by mìl vystoupit ve veèerním programu…
POST-IT: Pražská rocková skupina, která vystupuje s Davidem Kollerem a Suport Lesbiens. 
V dubnu jim vyšlo třetí CD.

AIRFARE: Trojice mladých nezávislých hudebníků, kteří dělají hudbu poctivě, jako za sta-
rých časů a prožívají vzestupy i pády rokenrolu. Frontmanem kapely je zpěvák a kytarista 
Thomas J. Lichtag. Skupina získala cenu TV Óčko jako objev roku.

CLOU: Ve své tvorbě zpívají výhradně anglicky a jejich muziku lze popsat jako svébytně 
pojatý high-school american pop rock.

PRAGUE SKA CONSPIRACY: V jejich hudbě se snoubí prvky klasického r‘n’b‘ a soulu. 
Hlavní osobností kapely je výborná zpěvačka Mariana s africkými kořeny. I přesto, že skupina 
vydává své debutové cérečko až v lednu 2008, stihla během prvního roku a půl své existence 
odehrát přes stovku koncertů.

TOXIQUE: Skupina se objevila jako blesk z čistého nebe. Jako předkapela hráli se skupinou 
Monkey Business, soutěžili v Eurosongu, byli nominováni na hudební ceny Óčka v katego-
rii objev roku a dostali se do semifi nále soutěže Coca-Cola PopStar. Hlas zpěvačky Kláry 
Vtiskové přechází od šansonu k erotickému chrapláku s příjemným černým zabarvením. 
Vypráví o láskách, zklamáních, dokáže být živelná i plná smutku. V jejím vyprávění je i trocha 
teatrálnosti, která upoutá a baví.

Orientaèní program:
13:00–14:00 

prezence závodníků v Městském kině – 
ochranná přilba je povinná!!!

14:15–14:30 

závod na 1 020 m, začátečníci

14:30–14:45

závod na 2 040 m, 6–9 let nadace O2

14:45–15:05 

závod na 4 080 m, 10–15 let nadace O2

15:05–15:40 

závod na 10 200 m, open sprint

15:40–16:10

závod na 5 100 m pro příchozí

16:10–17:10 

závod na 21 420 m, open O2 InLine 2008 
půlmaratón mužů a žen
17:30

vyhlášení výsledků závodů O2 InLine 
Cup

17:45–20:45

Večerní program před kinem
Stage: Challenge Fest streetparty 

20:45–24:00

Město slaví 110 a AVENTIS slaví 35 let

Orientaèní doprovodný program:
9:00–11:30

Sportování pro nejmenší na hřištích 
Nábřeží
15:00–18:00

Řemesla starých Napajedel v parku Na 
Kapli. Pokud chcete vyzkoušet originální 
potisk, přineste si vlastní světlé tričko. 
Fotbalový stadion Na Kapli

9:30 hod

FS Napajedla - Ostrožská Nová Ves - mistr. 
utkání krajské soutěže starších žáků
11:15 hod 

FS Napajedla - Ostrožská Nová Ves - mistr. 
utkání krajské soutěže mladších žáků
16:30 hod 

FS Napajedla - FC Vsetín - mistrovské 
utkání DIVIZE "E"
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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 SOLÁRIA 
Barva kůže je vyvolána celou řadou vnitřních a zevních faktorů (tloušťka rohové vrstvy, množství mela-
ninu – pigmentu kůže, prokrvení kůže a množství hemoglobinu – červeného kožního pigmentu, stupeň 
zavodnění kůže, obsah tukových látek v kůži). Ochranu před UV zářením zajišťuje vrstva rohová (nej-
povrchnější a nejtenčí část kůže, obměňuje se přibližně po 28 dnech), obsah melaninu, hemoglobinu, 
kyselina urokánová, betakarotén a další. V horních vrstvách pokožky dochází vlivem záření k tvorbě 
vitaminu D.
UV záření ovšem navozuje výrazné změny i v imunitním systému kůže, které mohou vést i ke vzniku 
nejrůznějších chorob. Při dlouhodobém působení světla nebo opakovaných intenzivních expozicích 
vyvolají změny stárnutí kůže (vysušení, vrásky, pigmentové skvrny) a zvýšený výskyt kožních nádorů. 
Vedou se polemiky – opalovat se nebo ne? Myslím si, že nejdůležitější je heslo: „Od každého trochu 
neškodí“ nebo „Všeho s mírou“. Světlo a záření nám dodává dobrou náladu, vitamín D, takže dodržujme 
pravidla bezpečného opalování a omezíme nebezpečí. 
 kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu
 během opalování si chraňme oči brýlemi
 nepoužívejme před opalováním make-up a parfémy
 v soláriu není vhodné ležet nehybně, neprokrvená místa se neopálí
 po opalování se aspoň 2 hod. nesprchujte – přeruší se tím proces pigmentace
 neopalujte se ve stejný den v soláriu i na slunci 
 počet opalování za rok nemá překročit padesát
 jedna kůra má mít max. 10 opalování, po každém opalování následuje den volna, pak 4 týdny 

přestávka
 určete si v provozovně fototyp vaší pleti – tím počet minut opalovací kúry na jejich přístrojích
 i v soláriu se můžete spálit, stačí jedna minuta navíc
 kdo by neměl používat solária: děti do 12 let, osoby s kůží fototypu 1, osoby s chronickým 

a akutním onemocněním jen po poradě s lékařem, osoby s čerstvými jizvami, popáleninami, po 
chemickém bělení kůže nebo po ošetření lasery

AKCE V KVĚTNU:  IN LINE Napajedla 2008 Českomoravský pohár na kolečkových bruslích 
Napajedla 31. 5. 2008 od 13:00 hod
Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341

OTEVŘENO: 

Po–Pá 9,00 - 21,00 hod 

So–Ne 15,00 - 21,00 hod 

tel: 728 341 341

23. KVĚTNA 2008, ZLÍN
„PŘEHLÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ – VÁŠ ÚSPĚŠNÝ START“ 

Cíl: prezentace fi rem, resp. nabídky volných pracovních míst směrem k uchazečům 
o zaměstnání, zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti.

Místo konání: Sportovní hala Novesta Zlín
Čas: 10:00–18.00 hod.

Kontakt: Úřad práce – Institut trhu práce
Telefon: 577 577 181

E-mail: michaela.greplova@zl.mpsv.cz
Akce se uskuteční pod záštitou ředitele Úřadu práce ve Zlíně 

Ing. Zdeňka Semeráda a náměstka hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka.

Pronajmu zkolaudovanou 
provozovnu v Napajedlích pro 
kosmetiku, manikuru, pedikuru 

a masáže. Volné ihned. 
Informace na tel. 606 103 050.

Beletrie
 Cimický Jan: Poslední návrat. Novela 

o sblížení chirurga na penzi a desetiletého 
venkovského chlapce.

 Delinsky Barbara: Stopy po ženě. V uply-
nulých letech byla Robyn Hartová novinářkou, 
která toho příliš mnoho vypátrala, a navíc o tom 
i mluvila. Dnes má novou totožnost, vypadá 
jinak, jmenuje se jinak, ale stále má strach, že 
ji nepřátelé najdou a že tentokrát neunikne.

 Follett Ken: Kavky. Speciální tým složený 
výhradně z žen dostává téměř nesplnitelný 
úkol. Během 2. světové války mají proniknou 
do telefonní ústředny, která spojuje německá 
vojska s nejvyšším velením v Berlíně.

 Forsyth Frederick: Čtvrtý protokol. 
Čtvrtý protokol je tajný dodatek k dohodě 
o nešíření jaderných zbraní podepsaný mezi 
SSSR, USA a Velkou Británií v červenci 1968. 
Přísně utajená skupinka mocných se rozhodne 
jej porušit.

        Nové knihy v Knihovnì Napajedla

Zámìry mìsta
Napajedla

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 

11. 6. 2008 ve 14:00 hodin. 
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Jaro přišlo i k babičkám a dědečkům… 
Jo jo, je tady jaro! Všechno se kolem zelená, 
krásně kvete a voní. Teplota je příjemná 
a láká nás do přírody, kde nádherně zpívají 
ptáci. Dokonce jsem již zahlídla i první 
ještěrku! Prostě, sluníčko trošku vysvitne 
a hned je na tom světě veseleji. A aby bylo 
veseleji i našim babičkám a dědečkům 
v Pečovatelském domě Pod Kalvárií, jaro 
přišlo až do jejich domovů. Na oknech se 
jim najednou objevily květinky, berušky 
i broučci.Celý domov jim rozkvetl… Mnohým 
z obyvatelů již nohy neslouží tak, aby mohli 
na vycházku do přírody, tak příroda přišla 
za nimi. Prostě – JARO JE TADY!!! 

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Mladé talenty
Jako každý rok se v celostátním měřítku 

uskutečnily soutěže základních uměleckých 
škol. Letos se soutěžilo ve hře na akordeon, 
housle, klavír a kytaru. O průběhu soutěže ve 
školních a okresních kolech včetně fotodo-
kumentace se můžete dočíst na internetové 
adrese www.zusrf.cz. Na tomto místě bych 
chtěla vyzdvihnout úspěchy našich žáků 
v krajských kolech. Výborná mladá klavíristka 
RENÉE BERNATÍKOVÁ zvítězila v krajském 
kole, které se konalo v Kroměříži. Renečce 
je 7 let a soutěžila v nejmladší kategorii. Je 
chybou, že nejmenší děti nepostupovaly do 
ústředního kola. Ani tam by se určitě Renée 
neztratila. Její citlivý hudební projev spojený 
s náležitou technickou vyspělostí osloví každé-
ho posluchače. Velký podíl na úspěchu má paní 
učitelka Iva Kosová, která mladou klavíristku 
vede od jejích prvních doteků kláves. 

Vynikajícího úspěchu dosáhli v krajském 
kole akordeonisti. Do krajského kola v Rož-
nově po Radhoštěm jsme museli vypravit 
hned celý autobus. Tři sólisti - Martin Švanda, 
Jonáš Harník a Jana Hlaváčková byli ve svých 
kategoriích oceněni 2. místem. VERONIKA 
KOVALČÍKOVÁ získala v VI. kategorii 1. místo 
a postoupila do ústředního kola v Teplicích. 
V kategorii akordeonových orchestrů se ten 
náš stal absolutním vítězem krajského kola. 
Orchestry svou soutěžní pouť končily v tomto 
kole. Všechny akordeonisty včetně orchestru 
připravila paní učitelka Petra Strašáková. Přede-
vším její výstup s akordeonovým orchestrem 
jí přinesl velké uznání kolegů.

Houslisti měli také úspěšné zastoupení 
v krajském kole, jež se konalo ve Zlíně. Radka 
Kaňovská, žákyně paní učitelky Lenky Hanáč-
kové, získala 2. místo v kategorii nejmladších. 
I Radunka je příslibem do dalších „soutěžních“ 
let a jistě z ní vyroste výborná houslistka.

Uznání patří všem dětem a učitelům, ale 
také rodičům, v nichž mají naše děti obrovské 
zázemí a podporu.

Lenka Hanáčková

Podìkování vám
Kdo přišel v úterý 15. 4. v 8:30 hodin do 

našeho kina na vystoupení pro malé děti a děti 
z MŠ, jistě se moc pobavil a nelitoval. 

Jak se dětem program líbil, svědčilo to, že při 
známých písních z pohádek spontánně tleskaly 
a někdy i zpívaly. Program byl obohacen 
i tancem přibližujícím atmosféru ORIENTU. 
S rozzářenými tvářemi se aktivně zapojovaly do 
pohádkových hádanek. Vždyť svět princezen, 
trpaslíků, JŮ, HELE a všech ostatních bytostí 
je dětem tak blízký. Velký dík patří Haničce 
Svobodové, která tuto akci poprvé pro děti, 
které milují zpěv, připravila a učí je touto 
formou rozdávat radost i jiným.

Na další akci se těší 150 zúčastněných a přejí 
všem hodně elánu do další práce.

Marie Vaňáčová

Zase víkendovka 
No to je teda otrava…Třináctá víkendovka 

Učit se žít spolu v 1. ZŠ Napajedla… Kdo 
tam má pořád chodit? Vždyť co je na tom 
tak zajímavého? 

Poznáte nové přátele, možná, že je dokon-
ce objevíte i mezi těmi starými. Na pozadí 
různých netradičních her se vyřádíte jak 
fyzicky, tak i psychicky. Dozvíte se mnoho 
zajímavých věcí o sobě i o druhých. Některé 
vás třeba i překvapí. Zaběháte si, zatančíte 
si, zamyslíte se, přiučíte se. Pochutnáte si 
na skvělém jídle, posedíte na lavičce pod 
oknem a pokecáte s kamarády, setkáte se se 
známými tvářemi z řad lektorů, ale také se 
seznámíte s novými. Spíte ve škole, naučíte 
se nějakou zajímavou výtvarnou techniku, 
jestli se vám nechce tvořit, můžete se potré-
novat v asertivním jednání. Z víkendovky 
si odnesete tolik, kolik do ní vložíte.

No řekněte, není to nuda? Kdo by na 
takovou akci šel?

Účastníci „třináctky“ vzkazují:
 Víkendovka je SUPÉÉÉR), fakt ji doporu-

čuji každému.
 Rozhodně doporučuji aspoň na jednu 

víkendovku jít.
 Nepřemýšlejte nad tím, jestli jít nebo nejít! 

Prostě vemte přihlášku a jděte! Opravdu 
to stojí za to!!!

 Vemte si polštář.
 Pravděpodobně se potkáme. 
 Na víkendovku určitě běžte, možná si 

řeknete, že pár her není nic tak úžasného, 
ale je!!!

 Víkendovka je skvělá zábava. Moc se mi 
tam vždycky líbí, výborné společné pro-
gramy a báječné skupinky...příště jdu zase 
(teda, pokud mi do toho něco nevleze).

 Určitě běžte, poznáte lidi, kterým můžete 
věřit a skvěle si s nimi popovídat

 Nenechte si to ujít!!!
 Určitě se příště zúčastním...

Bude čtrnáctá víkendovka v listopadu 
2008?

Uvidíme… Za tu uplynulou děkujeme 
všem účastníkům, vedení 1. ZŠ Napajedla, 
lektorům z M2M a osvědčenému realizač-
nímu týmu. 

obě Mgr. Táborové
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Finanèní poradna
Svazu dùchodcù informuje
 Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P sjed-
náváme slevy:

• na pojištění domácností
• na pojištění nemovitostí
• na pojištění zákonné a havarijní u osobních 

automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměst-

navateli
 Pro ostatní klienty fi nanční poradny 
sjednáváme slevy:

• na elektrickou energii (roční vyúčtování 
4–6%)

• na služby vybraného mobilního operátora, 
pevné linky a internetu

• na pojištění domácnosti a nemovitostí (slevy 
10–20%)

• na zákonné a havarijní pojištění osobních 
aut (10–20%)

• na dodávky plynu
 V případě zájmu ofoťte a vezměte s se-
bou:

• občanský průkaz, průkaz ZTP, ZTP/P
• vyúčtovací fakturu za elektrickou energii + 

lístek SIPO
• fakturu Vašeho mobilního operátora
• pojistné smlouvy na domácnost, nemovi-

tost
• smlouvy zákonného a havarijního pojištění 

osobních automobilů
• smlouvy penzijního, úrazového a životního 

pojištění
• fakturu Vaší pevné linky

Finanční poradna je bezplatná!

 Bližší informace:
Kancelář Svazu důchodců, 
Randýskova 1800, Zlín 760 01 
Telefon: 577 432 914 nebo 739 446 788
Kontaktní místo: od 21. 4. 2008
Napajedla, Dům s pečovatelskou službou 

Sadová 1554 – přízemí, v části jídelny, každé 
pondělí od 9:00–11:00 hod.

Finanční poradnu můžou využít i sociálně 
slabší rodiny a rodiny s dětmi !!!

 !!! Neplaťte víc, než je potřeba !!!

Požární ochrana - Vypalování porostù
 Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, které je 

s výjimkou zákazů týkajících se konkrétního 
prostředí (např. lesa) nebo období (např. 
doba mimořádného sucha) jinak na vyhra-
zených místech povoleno, je vypalování 
porostů všeobecně zakázáno. 

 Vypalování znamená spalování suché 
trávy a křovisek na ploše, nikoliv na hroma-
dě. Právě v tom, že jde o plošné vypalování, 
spočívá jeho nebezpečnost, pokud se do této 
činnosti pustí jednotlivec. Stačí prudší závan 
větru a oheň se vymkne kontrole a rozšíří 
se tak, že se jeho uhašení nedá zvládnout. 
Za větru se pak oheň rychle šíří a vůbec mu 
nejsou na překážku drátěné či dřevěné ploty 
soukromých a jiných pozemků. Od vypalová-
ní vzniká každoročně obrovský počet požárů. 

 Vypalování je podle zákona o požární 
ochraně samostatným přestupkem, za 
který může být fyzické osobě uložena 
pokuta ve výši až 25.000 Kč. Dojde-li ke 
škodě většího rozsahu, zranění, usmrcení 
nebo k přímému ohrožení většího počtu 
osob, je vypalování překvalifi kováno na 
trestný čin.

 Vypalování velmi často nezpůsobí hmotné 
škody, má ale za následek vážné zranění nebo 
i smrt viníka přestupku.

 Občané, nevypalujte plošně porosty. 
Vyhnete se tak nejenom možnosti ulo-
žení pokuty, ale především nebudete 
ohrožovat život a majetek svůj ani svých 
spoluobčanů!

SDH Napajedla

My už se o to snažíme. Asi před pěti měsíci 
jsme se dozvěděli, že se pořádá soutěž Zlínská 
CO

2 
liga. Co to je? Soutěž, ve které se snažíme 

zmenšit produkci oxidu uhličitého, který způ-
sobuje skleníkový efekt..

Nejdřív jsme vyplnili dotazníky o obnovitel-
ných zdrojích a zmenšení spotřeby elektřiny. Na 
konci února se někteří žáci vydali na exkurzi 
do Hostětína. Podívali jsme se na přírodní 
sušičku ovoce, čističku vody a poslechli jsme 
si přednášku o spotřebě CO

2 
na Zemi. 

Vytvořili jsme také zajímavý letáček o tom, 
jak uspořit energii.Tento letáček si můžete 

Každý mùže udìlat nìco pro planetu Zemi!
zdarma vyzvednout na obecním úřadu v Poho-
řelicích a Komárově, na radnici, ve vybraných 
obchodech a v naší škole. 

Vyrobili jsme komiksy o snížení množství 
oxidu uhličitého, velkou stolní hru a pexeso. 
Spočítali jsme také spotřebu energie a emise 
oxidu uhličitého na škole a navrhli drobné 
změny. 

Na výsledek našeho projektu se můžete přijít 
podívat k nám do školy na hodinu žáků pro uči-
tele a veřejnost koncem dubna. Přesný termín 
bude vyvěšen na plakátech a ve škole.

Hana Niklová, 7. A, 2. ZŠ Napajedla

Žáci 2. ZŠ vyhrávají, kde se dá
Družstvo dívek v doprovodu Mgr. K. Marčí-

kové se zúčastnilo 28. 3. 2008 okresního kola 
soutěže ve sportovní gymnastice, kde dívky 
obsadily 1. místo a zajistily si tak postup do 
kola krajského, které proběhlo ve Vsetíně 
8. 4. 2008. I zde zanechaly naše gymnastky 
po sobě výraznou stopu – opět vyhrály 1. 
místo. Soutěžily Michaela Geržová, Kristýna 
Geržová a Gabriela Řezníčková (všechny 7. B). 
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě 
dívek v gymnastických oddílech, protože 
odvádí výbornou, ale bohužel nedostatečně 
oceněnou práci.

V polovině února proběhlo okresní kolo 
chemické olympiády a žákyně 9. D, Edita 
Hudečková, zde obsadila 2. místo. Protože 
tohle místo bylo postupové, reprezentovala 
Edita naši školu i v kole krajském, 27. 3. 2008 
ve Zlíně, kde v tvrdé konkurenci vybojovala 
12. místo.

Na 2. místě v okresním kole recitační soutěže 
zazářila Tereza Jirušková (7. B) s prózou Ivana 
Vyskočila. Všichni držíme palce do krajského 
kola, které proběhne 23. 4. 2008 v Uherském 
Hradišti.

Mgr. Kristýna Marková

Vstupem do Schengenu se nic nemění na 
povinnosti prokázat se v případě kontroly 
platným cestovním dokladem. Při překročení 
hranic proto musíte mít s sebou platný občan-
ský průkaz nebo cestovní pas. Cestovní pasy 
mají dobu platnosti v nich uvedenou, platnost 
občanských průkazů bez strojově čitelné zóny 
končí nejpozději 31. 12. 2008. Tímto dnem končí 
platnost občanských průkazů vydaných do 
31. 12. 2003, zároveň končí povinná výměna 
občanských průkazů, která začala již v roce 
2005. Občanské průkazy nemusejí měnit ob-

čané narození před 1. 1. 1936, pokud mají ve 
svém občanském průkaze dobu platnosti „bez 
omezení“. Od 1. ledna 2009 by se tak občané 
měli prokazovat již jen občanským průkazem 
se strojově čitelnou zónou.

Povinnost cestovat s platným dokladem 
totožnosti platí i pro děti mladší 15 let. Tato 
podmínka nemusí být splněna pouze v pří-
padě, že je dítě zapsáno v cestovním dokladu 
rodiče, který ho na cestě doprovází.  Od 1. 
března 2008 je opět možné nechat si zapsat 
dítě mladší 10 let do cestovního dokladu rodi-
če. Pokud rodiče chtějí, aby mělo dítě vlastní 
pas, měli by o něj požádat v termínu alespoň 
měsíc před odjezdem, protože zákonná lhůta 
pro vydání  dokladu je 30 dnů. Správní popla-
tek za vydání pasu dítěte ve věku 5-15 let je 
100 Kč, u dětí do 5 let věku činí 50 Kč. Pokud 
chce zákonný zástupce požádat o vydání pasu 
pro dítě, musí předložit svůj platný občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Dítě do 15 let musí 
předložit také doklad „Osvědčení o státním ob-
čanství ČR“, který vydává Krajský úřad Zlín. 

O cestovní pas musí občan požádat osobně 
u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu. Tam si jej 
musí také převzít. Občané s trvalým pobytem 
v Napajedlích žádají o cestovní pas na Měst-
ském úřadě v Otrokovicích. To platí také pro 
děti starší 5 let. O vydání cestovního dokladu 
pro dítě do 5 let věku a o zapsání dítěte do 
cestovního dokladu mohou rodiče požádat 
také na MěÚ v Napajedlích, dveře č. 105.

Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odboru

Cestujeme po Evropì - cestovní doklady
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KULTURA 

A SPO
RT

DUBEN 2008
 Ne 4. 5. v 15:00 hodin

 A ZASE TA ŽOFKA

 Pohádkové pásmo pro děti :Dorotka a ježi-

baba, Krtek a karneval, Jak Žofka pořádala 

slavnostní představení, Jak Žofka přinutila 

pštrosovi vytáhnout hlavu z písku, Jak Žofka 

poslala Irču zachránit tapíra, Krtek a buldo-

zer, O Kanafáskovi – Jak sháněli panenku, 

Jak trhali zub. 61 min., vstupné 25 Kč

 Pá 9. 5. v 19:30 hodin

 POKÁNÍ

 Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim 

naděje. Drama VB, režie Joe Wright, hrají 

Keira Knightley, James McAvoy, Romola 

Garai. Přístupný od 15 let, titulky 122 min., 

Vstupné 65 Kč

 So 10. 5. v 19:30 hodin

 27 ŠATŮ

 Navždy za družičku? Komedie USA, režie 

Anne Fletcher, hrají Katherine Heigl, James 

Marsden, Eddward Burns. Přístupný od 12 

let titulky 109 min., vstupné 65 Kč

 Pá 16. 5. v 19:30 hodin

 LET’S DANCE 2 STREET DANCE

 Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš... 

Romantický, hudební fi lm USA, režie John M. 

Chu, hrají Robert Hoffman, Briana Evigan, 

Will Kemp. Přístupný od 12 let, titulky 98 

min., vstupné 65 Kč

 So 17. 5. v 19:30 h, Ne 18. 5. v 17:00 hodin

 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

 Rodinná komedie Španělska, Německa a Fran-

cie v českém znění, režie Frédéric Forestier, 

Thomas Langmann, hrají Clovis Cordillac, 

Gérard Depardieu, Alain Delon. Mládeži 

přístupný, dabing 117 min., vstupné 65 Kč

 Ne 18. 5. v 15:00 hodin

 ČARODĚJNÉ POHÁDKY II. 

 Pohádkové pásmo pro děti: Aby bylo jasno, 

Čaroděj. pohádky, labuť, Franta Nebojsa, 

medvídek, Babička vypráví pohádku, Dorot-

ka a drak, Krtek malířem O Kanafáskovi – jak 

byli zvědaví, 66 min., vstupné 25 Kč

 Pá 23. 5. v 19:30 hodin

 TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

 Žádná úniková cesta není bezpečná. Krimi 

USA, režie Ethan Coen, Joel Coen, hrají Javier 

Bardem, Josh Brolin, T. Lee Jones. Přístupný 

od 15 let titulky 122 min., vstupné 65 Kč

 So 24. 5. v 19:30 hodin

 USA VERSUS JOHN LENNON

 Dokument USA, režie: David Leaf, John 

Scheinfeld. Přístupný od 12 let, titulky, 96 

min., vstupné 65 Kč

 Pá 30. 5. v 17:00 hodin

 KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ

 Jejich svět je blíž, než si myslíte. Rodinný 

fantasy fi lm USA v českém znění, režie Mark 

Waters, hrají Freddie Highmore, Sarah Bolger, 

Nick Nolte. Mládeži přístupný, dabing, 95 

min., vstupné 40 Kč

 Ne 1. 6. v 16:00 hodin

 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

 Nová fi lmová pohádka Zdeňka Trošky, hrají 

Jan Dolanský, Lad. Potměšil, Tať. Medvecká. 

Mládeži přístupný 98 minut Vstupné 75 Kč

Orientaèní pøehled kvìtnových akcí v Napajedlích

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

 4. 5. 2008 Hasiči Slavnostní nástup

 7. 5. 2008 Město Napajedla Kladení věnců u pomníků padlých

 10. 5. 2008 Tenis  Napajedla – ŽLTC Brno

 11. 5. 2008 Klubíčko  Den Matek

 17. 5. 2008  Tenis  Napajedla – Bajda Kroměříž

 17. - 18. 5. 2008  A-TOM Otvírání skal Držková

 18. 5. 2008 Tenis  Napajedla - TK Slavičín

 24. 5. 2008 Volejbalový klub Napajedelský „Květňák“

 24. 5. 2008 A-TOM Jarní kilometry Rozsutec

 28. 5. 2008 Včelaři Den otevřených dveří – školní včelín

 28. 5. 2008 Klášterní kaple Květnový koncert

 30. 5.–1. 6. 2008  JAKIN Malá Skála v České ráji

 31. 5. 2008 Fitcentrum Slavia Napajedla IN-LINE

 5. 6. 2008 ZUŠ Pěvecký koncert 2008

2. roèník turnaje v SUDOKU
Ve čtvrtek 10. dubna 2008 se žáci naší školy 

zúčastnili 2. ročníku turnaje v SUDOKU pro 
žáky 1. stupně, který pořádala ZŠ UNESCO 
Uherské Hradiště. Na turnaj přijelo více než 
padesát žáků z několika okolních škol. Soutě-
žilo se ve třech kategoriích: kategorie A – 3. 
ročník, kategorie B – 4. ročník a kategorie 
C – 5. ročník. 

Naši školu reprezentovali: Kateřina Benko-
vá, Marek Hlavačka, Petra Húsková – (3. třída); 

Bohdana Boudová, Markéta Štěpáníková – 
(4. třída); Kristýna Galatíková, Tomáš Hrdina, 
Anna Přílučíková – (5. třída). Skvělého úspěchu 
dosáhla Petra Húsková, která ve své kategorii 
zvítězila! Také v kategorii B jsme se dostali na 
pomyslné stupně vítězů. Markéta Štěpáníková 
obsadila 2. místo! Oběma děvčatům blahopřeje-
me! Poděkování si zaslouží za přípravu a snahu 
také ostatní chlapci a děvčata.

Mgr. Michal Halaška

Vèely a vèelaøi
Přehled akcí pro veřejnost v roce 2008

 11. 3. přednáška v klubu důchodců na téma 
včelí produkty s ochutnávkou medoviny 
(p. Ančinec, Ing. Švancer)

 28. 5. prohlídka školního včelínu 12–16 
hodin

 14. 6. prohlídka školního včelínu, prodej 
včelích produktů 14–18 hodin

 23. 6. – 26. 6. besedy na školním včelíně 
pro děti ZŠ – dopoledne
Školní včelín se nachází v areálu zámeckého 

parku, jsou v něm umístěna 4 včelstva, 

o která se stará předseda napajedelských 
včelařů přítel Ančinec společně s osmi 
dětmi včelařského kroužku pod vedením př. 
Žaludka. V zimním období se děti v kroužku 
učily teorii, vyráběly svíčky ze včelího vosku 
a rovněž zhotovily několik ptačích budek 
a krmítek. V současné době se kroužek 
připravuje na oblastní kolo soutěže Zlatá 
včela, které se bude konat v Troubkách 
u Přerova. Včelařský kroužek se schází 
pravidelně každou středu od 13:30 do 15:00 
hodin na školním včelíně. Popřejme našim 
mladým včelařům hodně radosti a potěšení 
v jejich ušlechtilé činnosti.

ZO ČSV, o.s. Napajedla jednatel Jan Pavlík
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Valná hromada Sokola
Rok se s rokem sešel a náš Sokol měl Valnou 

hromadu. Všichni členové a příznivci Sokola 
se sešli 29. března v 15 hodin na sokolovně 
v Napajedlích. Našeho setkání se zúčastnilo 
40 členů a 3 vzácní hosté. Paní Ing. Irena 
Brabcová, starostka města Napajedla, sestra 
MUDr. Olga Charvátová, starostka Sokolské 
župy Komenského a bratr Ing. Jiří Krejčiřík, 
místostarosta župy Komenského.

Valnou hromadu jsme zahájili hudebním 
pochodem. Poté jsem pokračovala přivítá-
ním hostů a společným uctěním památky 
zemřelých členů sokola. Následovalo přečtení 
programu a přednesení jednotlivých zpráv. Po 
zprávě matrikářky to byly zprávy hospodářská, 
zpráva náčelnictva a cvičitelů, zpráva fi nanční-
ho hospodáře, kontrolní a mandátové komise. 
Po zprávách jsem otevřela diskusi. Sestra 
Charvátová pohovořila, co je nového na župě 
a jaké jsou připravované akce pro veřejnost. 
Bratr Krejčiřík nám řekl o školení bezpečnosti, 
které se bude konat v Olomouci.

Na závěr valné hromady jsem poděkova-
la všem přítomným členům a také celému 
výboru za dobře odvedenou práci pro Sokol 
v Napajedlích.

Na úplný konec jsme si všichni společně 
zazpívali sokolský pochod „Spějme dál“.

Pavlína Slouková, jednatel

Při příležitosti letošního dne Země se s ma-
lým předstihem v sobotu 12. 4. 2008 konalo 
čištění břehů řeky Moravy. Tuto akci pořádalo 
v dřívějších letech napajedelské Nesehnutí 
ve spolupráci se skauty, poslední dva roky 
se o organizaci stará skautské středisko Jerry 
Hodného Napajedla. 

Skauti opìt vyèistili bøehy Moravy

Akce se uskutečnila za nečekaně příjem-
ného počasí. V sobotu odpoledne se sešla 
skupinka skautů a jeden zástupce veřejnosti 
(děkujeme) u chmelnické lávky. Na březích Mo-
ravy v úseku mezi silničním mostem a mostem 
u Fatry jsme posbírali vše, co tu lidé během 
roku vědomě či automaticky odložili. Celkový 
výsledek čítal tři pytle PET lahví, pytel skla a 4 
pytle ostatního odpadu. Nutno podotknout, 
že značnou část tvořily také psí exkrementy 
pečlivě zabalené v igelitových sáčcích. Přes 
úžas a překvapení některých přihlížejících 

Druhá jarní vycházka 
Odbor Klubu českých turistů Napajedla 

zve v  sobotu 24. května 2008 příznivce 
jarního putování přírodou na pochod 
„Slovenským Národním parkem Rozsutce - 
Jánošíkovi Diery“ Jedná se o oblast bohatou 
na skalní útvary a vodopády zpřístupněnou 
žebříky a lávkami. Jedná se o cca 6hodino-
vou vycházku na trasách:

A: Těrchová hotel Diery – sedlo Med-
zirozsutec – Malý Rozsutec –Podrozsutec 
– Nové Diery – Podžiár – Štefanova. 

B: Těrchová hotel Diery – Podrozsutec 
– Rozsutec – sedlo Medzirozsutec – Horné 
Diery – Podžiár – Štefanová. 

Sraz účastníků a odjezd autobusu v 6:00 
od Vinárny Na Kapli. Účastnický poplatek 
300 Kč, děti do 15 let 200 Kč, členové pořá-
dajícího odboru 250 Kč a 150 Kč. Závazné 
přihlášky včetně úhrady startovného při-
jímá do 15. května 2008, každé pondělí po 
20. hodině na chatě KČT Antonín Unger, 
nebo je možno se přihlásit v prodejně U. F. 
O. model Ellen Krejčiříkové na Masarykově 
náměstí v otevírací době (po–pá 9:00–11:30, 
13:30–17:00, sobota 8:30–11:00). Návrat ze 
Štefanové v 17 hodin. Doporučujeme turis-
tickou mapu č.110 Malá Fatra Vrátná. 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků 
a vyhrazuje si právo při malém zájmu účast-
níků 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.     Karel Janošek

jsme svou činnost ukončili asi za dvě a půl 
hodiny, svezli všechen odpad a připravili ho 
k odevzdání do sběrného dvora.

Škoda, že mnozí stále necítí potřebu starat 
se o místa, která tak samozřejmě a rádi vyu-
žívají. Není třeba se nutit do žádných veřejně 
prospěšných akcí. Úplně by stačilo, kdyby 
postupně zmizely důvody, proč je konat.

Zdeňka Šupková - Čonza

NN2008-05-barva.indd   12NN2008-05-barva.indd   12 26.5.2008   9:06:5626.5.2008   9:06:56


