
Hejtmana Zlínského kraje, lodivoda, starostku Napajedel a gen. ředitele Povodí Moravy spojuje 
lano nové lodi.

Římskokatolická farnost Napajedla Vás 
srdečně zve v sobotu 23. srpna 2008 od 
18:00 hod. na schodiště pod kostelem sv. 
Bartoloměje v Napajedlích na

II. roèník minifestivalu 
DUCHaplné hudby 
„Na schodech“

kde tentokrát zazní hudba zlínské pop-fol-
kové skupiny MRRK, uherskohradišťské 
folkové skupiny HUKL, slovenské folk-go-
spelové skupiny SLNOVRAT a vsetínské 
písničkářské jazz-folkové dvojice ŽAMBOŠI.

Ročník XIII.

Z obsahu novin

Èervenec–srpen
7– 8 / 2008

 4 Nová výletní loď vyplula 

 8 Hřebčín Napajedla očima chovatele

 12 1. Napajedelské pivní slavnosti

 16 Sport, Skate závody

Setkání 2008 
Již páté setkání českých hudebníků ze 

všech krajů světa, kde působí, se uskuteční 
v Klášterní kapli začátkem srpna. Bližší 
informace budou včas na plakátech.

Letní prázdniny
„Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo 

vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno 
velký pomník uprostřed parku, kam by všichni 
žáci nosili květiny, protože letní prázdniny jsou 
nejlepší věc na světě.“

K citátu z časopisu NŠOČI se s přáním krás-
ných prázdnin a šťastného návratu do školy 
přidává i redakce NN.

Moravské chodníèky
Moravské chodníčky se konají 9. 8. 2008; 

místo tradiční – zámecký areál, začátek 
v 15:00 hod; přislíbena účast následujících 
souborů - Radovan, Pozdní sběr, Radovánek 
z Napajedel, Hatě z Tovačova, Botík z Bře-
zolup, pěvecké sbory Chlapčiska a Babčice 
ze Spytihněvi, Cimbálová muzika Převozník 
ze Spytihněvi, Dětský soubor Studnička 
a Spolok ludovéj zábavy Slza z Borského 
Mikuláše a další...

 11. 7. 2008 
 ONCE 

 12. 7. 2008
 BOBULE 

 13. 7. 2008
 LETOPISY NARNIE - PRINC 

KASPIAN (dětský)

 14. 7. 2008
 U MĚ DOBRÝ

 15. 7. 2008
 HORTON (dětský)

 16. 7. 2008
 INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

 17. 7. 2008
 SEX VE MĚSTĚ

V e  d v o ř e  k l á š t e r a ,  v e d l e  s p o r t o v n í h o  a r e á l u  š k o l
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V měsíci červnu došlo k vyhodnocení žádostí 

o dotace, které jsme na začátku roku zpracovali 

a podali do jednotlivých dotačních programů. 

Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla po-

dána žádost o dotaci na 2. etapu regenerace 

panelového sídliště Nábřeží - žádost o 4,0 mil. 

Kč byla schválena. Letos budou na tomto sídlišti 

opravena velká parkoviště, dokončena úprava 

komunikace, úpravou projde dopravní značení 

a  místa na odpadové nádoby.

Na Státní fond dopravní infrastruktury jsme po-

dali žádosti dvě. Jednak na 4. etapu cyklostezky 

v centru města – pokračování již zrealizované 

cyklostezky po křižovatku u Asterixu, jednak 

na bezbariérový chodník na Zámoraví. Na 

cyklostezku jsme dostali dotaci ve výši 1,5 mil. 

Kč, na chodník 2,2 mil. Kč. 

Z Evropských fondů jsme byli úspěšní již 

u první výzvy v Operačním programu životní 

prostředí, kde jsme získali dotaci 16,2 mil. Kč na 

nový Sběrný dvůr v areálu hospodářské školy, 

o tom jsem vás však již informovala. 

Do Regionálního operačního programu NUTS 

2, kam plynou také evropské peníze, jsme podali 

v letošním roce tři žádosti o dotaci: v lednu na 

Cyklostezku podél řeky Moravy a na projekt 

revitalizace Městské památkové zóny Naše 

Napajedla 1. etapa. 26. června byla podána 

žádost o dotaci na rekonstrukci kláštera. 

25. června zasedala Regionální rada, která 

schvalovala projekty podané v rámci prioritní 

osy Bezmotorová doprava. Uspěli jsme v ní s na-

ším projektem na Cyklostezku podél Moravy 

a máme schválenu dotaci na 15,9 mil. Kč. Stejně 

byla úspěšná i naše spřátelená města v rámci 

Sdružení obcí podél Baťova kanálu a vodní cesty 

na řece Moravě: Kroměříž, Otrokovice a Spytihněv. 

Celkem se jedná o cca 12 km cyklostezky, která by 

měla být v koridoru řeky Moravy v následujících 

dvou letech vybudována, převážně na hrázích této 

řeky. Další úseky v dl. cca 5 km budou předmětem 

žádostí do dalších výzev této prioritní osy. 

Kromě této cyklostezky budou všechny ostatní 

akce zahájeny v průběhu letošního léta, prosím 

Vás o trpělivost a toleranci při jejich realizaci, kte-

rá vždy při stavbách tohoto charakteru způsobí 

krátkodobé zhoršení životního prostředí. 

Irena Brabcová, Vaše starostka

Další úspìchy v dotacích na investièní akce mìsta 

Občané města, motoristé, chci Vám sdělit jen 
něco málo o radaru Městské policie Napajedla. 
Cílem města Napajedla je zajistit nejen maximál-
ní dostupnost služeb v oblasti dopravy, ale dbát 
v  možnostech města i na bezpečnost občanů 
na místních komunikacích. Město Napajedla 
proto opravilo v některých lokalitách chodníky, 
vybudovalo stezky pro cyklisty a chodce, posta-
vilo bezpečnostní hrazení na hlavní komunikaci 
v centru města apod. Jedním z prostředků, jak 
zpomalit dopravu je i měření rychlosti radarem, 
který při své činnosti využívají strážníci Městské 
Policie Napajedla. 

Podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
dohlíží obecní policie v rozsahu tohoto záko-
na nad bezpečností a plynulostí silničního 
provozu. Městská Policie Napajedla proto 
v součinnosti s Policií České republiky provádí 
různé dopravně-bezpečnostní akce v různých 
lokalitách, kde je doprava na území města 
nejproblémovější. Chci řidiče upozornit, že 
stanoviště pro měření radarem se pravidelně 
mění, vymýšlejí se stanoviště nová a měření 
radarem se provádí v různých časových do-
bách. Při provádění dohledu nad bezpečností 
a plynulostí silničního provozu kontroluje 
policie nejenom řidiče motorových vozidel, ale 
i cyklisty, kteří v poslední době stále častěji 
jezdí neosvětlení a pod vlivem alkoholu.

 Dopravně-bezpečnostní akce se provádějí 
po domluvě s Policií České republiky, vždy jsou 
předem připravené a jsou co nejvíce utajené tak, 
aby se o nich veřejnost nedozvěděla. Tyto akce 
mají preventivní charakter a mají za cíl odhalit 
páchání trestní činnosti nebo páchání přestupků 
v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. Cílem není bezhlavě pokutovat řidiče 
(i když to tak většina řidičů vnímá), ale cílem je 
naučit řidiče ukázněné a slušné jízdě.

 Na závěr mi dovolte jen několik informací 
z praxe. Od 1. 1. 2008 je na území města nejčastěji 

měřená rychlost, kterou řidiči jezdí, 70 km/h, 
a to zejména v odpoledních hodinách. Největší 
naměřená rychlost je 148 km/h.

 Posledním případem je odhalení řidiče kami-
onu, který při kontrole strážníků Městské policie 
měl v dechu kolem 0.5 promile alkoholu v krvi. 
Městská policie rovněž pomocí radaru odhalila 
kradené vozidlo, které bez svolení rodičů půjčila 
jejich dcera svému kamarádovi (nezletilému), 
a ten se vozidlem „projel“ městem Napajedla 
rychlostí 95 km/h.

Nejproblémovějšími lokalitami jsou loka-
lity v okolí podniku Fatra Napajedla na třídě 
Tomáše Bati a ulice na Lánech. K 18. 6. 2008 
bylo odhaleno spáchání přestupků v provozu 
na pozemních komunikacích u 148 přestupců. 
Přestupky, které nelze vyřešit na místě, jsou 
oznámeny obci s rozšířenou působností, pro 
město Napajedla je to město Otrokovice.

Strážníci MP Napajedla 
a správní orgán MěÚ Napajedla

Informace o radaru Mìstské Policie

Zmìna OZV mìsta
Občané města Napajedla, majitelé psů, 

dovoluji si Vás upozornit, že zastupitelstvo 
města Napajedla schválilo dne 28. 4. 2008 
změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 
o veřejném pořádku. V článku č. 4 výše 
uvedené obecně závazné vyhlášky doplnilo 
odstavec 3, v němž se stanovuje povinnost 
držiteli psa zajistit, aby jeho pes měl při 
pohybu na veřejném prostranství na vidi-
telném místě platnou známku s evidenčním 
číslem. Tato změna byla vyvolána poža-
davkem strážníků Městské policie na lepší 
kontrolu majitelů psů, zda mají či nemají 
zaplacen poplatek za psa či zda dodržují 
povinnosti stanovené obecně závaznou 
vyhláškou o veřejném pořádku.

Ondřej Šubík, DiS. přestupkový orgán

Mìstská policie informuje
Občané města Napajedla, dovoluji si Vás 

upozornit, že s platností od 1. 1. 2008 došlo 
u Městské Policie Napajedla k rozdělení oblastí 
pro výkon služby (k rajonizaci) strážníků Měst-
ské Policie Napajedla tímto způsobem:

Za severní části města od radnice města 
zodpovídají str. Kalmárová a str. Kubíček. Za 
jižní část města od radnice města zodpovídají 
str. Hlavačka a str. Chaloupka. Velitelkou 
Městské Policie Napajedla je starostka paní 
Ing. Irena Brabcová. 

Dále připomínám, že úřední hodiny Městské 
Policie Npajedla jsou denně od 15:00 hod. do 
16:00 hod. Strážníky Městské Policie Napajedla 
můžete kontaktovat na tel: 577 100 944 nebo na 
služebním telefonu: 737 230 575. 

E-mail je: mestska.policie@napajedla.cz.
Ondřej Šubík, DiS. přestupkový orgán

Prodej pozemkù pro výstavbu RD
Město Napajedla prodá poslední 2 po-

zemky p. č. 2074/106+2074/107 a 2121/29 
pro výstavby rodinných domů v lokalitě 
Malina III. Uzávěrka dodání přihlášek je 
15. 9. 2008 ve 14:00 hodin. 

Starostka města Ing. Irena Brabcová předala ocenění nejlepším žákům ZŠ a popřála všem 
hodně štestí do dalšího života.
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Napajedlané byli odjakživa lidé družní, 
společenští a rádi se bavili. Od poloviny 19. 
století do 50. let dvacátého století zde bylo 
založeno více než sto spolků. Byly to spolky 
zábavné, vzdělávací, čtenářské, hudební, 
hospodářské, církevní, sportovní, charitativní, 
profesionální ad. Jejich rozvoj podporovala 
i napajedelská šlechta.

Mezi spolky s nejdelší tradicí patří Diva-
delní spolek. Hrávalo se na zámku, ale také 
v Hrubé hospodě, kam mívali přístup i pod-
daní. Na počátku 19. století přibyla školní 
představení, z jejich výtěžku se přispívalo 
chudým žákům. Do Napajedel zajížděly také 
divadelní společnosti. Divadlo nacvičovali 
sokolové, Čtenářský spolek, Orel i Skaut. V 19. 
století pořádali divadelní představení také na-
pajedelští studenti, kteří přijeli na prázdniny. 
Velký zájem obyvatel byl o loutkové divadlo. 
Divadlu se v tomto městě upsaly celé generace 
(např. Forstové, Úředníčkové, Jirsákové ad.). 
Nejstarší doklady o ochotnickém divadle se 
dochovaly ze 70. let 19. století. Ochotnický 
divadelní soubor působí ve městě úspěšně 
dodnes.

Čtenářsko-zábavní spolek byl založen 
v roce 1869. V roce 1883 se usnesl zřídit veřej-
nou knihovnu pro lid. Tím předběhl dobu o víc 
jak třicet let (veřejné knihovny byly státem 
zřizovány až po roce 1918). Na přelomu 19. 
a 20. století měl tento spolek zábavní odbor, 

rozdělený do tří sekcí, a to hudbu a zpěv, divadlo 
a přednášky. Spolková knihovna měla v roce 
1900 1041 svazků knih. Když byla postavena 
nová radnice, byly zde vyčleněny v přízemí 
dvě místnosti – pro knihovnu a čítárnu. Spolek 
pořádal také přednášky pro veřejnost, pozval 
do Napajedel např. cestovatele Stanko Vráze 
a Emila Holuba (ten pak věnoval napajedelské 
škole soubor ze svých přírodopisných sbírek). 
Když se stal knihovníkem spolku Václav Sova, 
pořídil tento spolek dvě tzv. kočovné knihov-
ny o stu svazcích knih, se kterými zajížděl do 
okolních vesnic. V roce 1904 byl v Napajedlích 
ustanoven Vzdělávací odbor sdružených 
spolků, který koordinoval činnost Čtenářského 
spolku, Sokola, Spolku divadelních ochotníků, 
Spolku řemeslných a koncesovaných živností 
a Hasičského spolku.

Počátky muzejního a archeologického 
spolku můžeme vysledovat až do 80. let 19. 
století, kdy byla na Moravě připravována 
Národopisná výstava českoslovanská, která se 
uskutečnila v Praze roku 1895. Iniciátory této 
akce byli mj. zakladatelé olomouckého muzej-
ního spolku (V. Prasek, I. Wurm, V. Havelková). 
V srpnu 1894 byla v Napajedlích uspořádána 
velká národopisná výstava (2000 vystavených 
předmětů, v Olomouci bylo na podobné výstavě 
vystaveno 2500 předmětů). Byly vystaveny 
lidové kroje, archiválie k historii napajedelské 
šlechty, lidové nádobí, archeologické nálezy, 
mapy, plány, zobrazení Napajedel, modely 
hradů a zámků ad. Výběr z těchto sbírek byl 
postoupen na pražskou výstavu a stal se součástí 

Napajedla mìstem - 5 nově založeného pražského národopisného 
muzea.

Sokolské hnutí se v Napajedlích rozvíjelo 
od 70. let 19. století, tělocvičná jednota Sokol 
byla založena v roce 1892. Sokolové cvičili 
nejdříve na loukách na pravém břehu Moravy, 
tam také pořádali veřejná cvičení, tělocvičnu 
jim půjčovala místní škola a hasiči. Prvním 
starostou napajedelského Sokola byl zvolen 
Roman Zapletal (otec spisovatelky Boženy 
Benešové). Spolek měl kolem 400 členů, 
k nejaktivnějším patřili úředník, básník a spi-
sovatel Jan Křen (přítel M. Tyrše) a učitel Ignác 
Libíček (vzdělavatel). V roce 1901 byl v rámci 
Sokola otevřen i ženský odbor. Sokolové také 
hráli divadlo, pořádali hudební produkce, 
výlety, měli vlastní knihovnu, pravidelně se 
zúčastňovali sokolských sletů.

Nejstarší doklady o existenci skautingu 
v Napajedlích se zachovaly z  20. let 20. století. 
Jeho zakladateli byli Albert Zakopal, František 
Šamánek, Miroslav Kohn, Oskar Hahn ad. 
Mimořádnou osobností v dějinách tohoto 
spolku byl Jaroslav Hodný, který se s myš-
lenkami skautského hnutí seznámil při svém 
pobytu v Americe a pro rozvoj skautského 
hnutí v rodné zemi udělal maximum. Sám šel 
mladším skautům svým životem příkladem. 
Zahynul během druhé světové války, když 
se aktivně zapojil do odbojového hnutí proti 
fašismu. Na jeho odkaz navazují napajedelští 
skauti dodnes, a to nejen včleněním jeho 
jména do názvu skautského oddílu.

Milada Písková

Město Napajedla provedlo v lokalitě lesa 
Kalvárie mýtní těžbu suchých a napade-
ných stromů. Po těžbě zůstaly na téměř celé 
ploše lesního porostu zbytky dřevní hmoty 
(větve, pařezy, zbytky kmenů atd.). Z důvo-
du zamezení rozšiřování chorob a škůdců 
je nutno tento prostor vyčistit. Vyzýváme 
proto občany, kteří by měli zájem o toto 
palivové dřevo, aby se přihlásili na oddě-
lení životního prostředí Městského úřadu 
Napajedla, které bude zjišťovat zájem 
a stanoví podmínky úklidu. Termín do 31. 
7. 2008. Kontakt: Stanislava Kozmíková, od-
dělení životního prostředí, tel. 577 100 917, 
mob. 737 230 586, fax. 577 100 915, e-mail: 
kozmikova@napajedla.cz

Výstava NAPAJEDLA 
MÌSTEM 1898-2008

V městském muzeu stále trvá výstava 
„Napajedla městem“ ke 110. výročí udělení 
městských práv. Můžete ji navštívit každý 
čtvrtek v provozní době muzea. Výstava bude 
mít ještě jednu malou vernisáž s novými expo-
náty k výročí české státnosti v říjnu 2008. 

Přijetí nejlepších žáků ZŠ starostkou města 17. června v obřadní síni napajedelské radnice
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Vážený pane hejtmane, vážení hosté, spřáte-
lené starostky a starostové, milí občané, vítám 
Vás všechny v Napajedlích, které v letošním 
roce slaví 110. výročí povýšení na město.

Tento rok se také významným způsobem 
dotkne našeho města v oblasti rozvoje plavby 
na řece Moravě a rozvoje této vodní cesty. Dnes 
zahajuje plavbu nová výletní loď fi nancovaná 
Zlínským krajem a pořízená Sdružením obcí 
pro rozvoj BK a vodní cesty na řece Moravě, 
jejímž aktivním členem je i naše město. Pro 
Napajedla to znamená návrat k pravidelné 
vodní dopravě, která zde byla již v osmdesá-
tých letech provozována výletní lodí Morava 
s kapacitou 150 pasažérů. 

Pravidelné výletní plavby, plavby s do-
provodným programem, plavby s hudební 
produkcí, plavby s ochutnávkou vín a kuli-
nářských specialit a plavby na objednávku 
(školní výlety, svatby, večírky, atd.) budou 
probíhat na vodní cestě mezi Otrokovicemi 
a Uherským Ostrohem. Loď je koncipována 
jako bezbariérová, je vybavena barem a WC. 

Zajímavostí je integrované nezávislé topení 
umožňující celoroční provoz až do zámrzu 
vodní cesty. Samozřejmostí je pak prostor pro 
přepravu jízdních kol či kočárků. Po realizaci 
plavební komory na jezu Bělov bude možné 
plout až do Kroměříže. 

V úzké vazbě na vodní cestu je jako dopro-
vodná aktivita, ale neméně důležitá, připra-
vována souběžně s vodní cestou situovaná 
cyklostezka. Na její první etapu v délce asi 3 km 
na našem území byla již podána žádost o dotaci. 
Je součástí integrovaného projektu cyklostezky 
Kroměříž Babice v celkové délce 17 km. 

Další významnou aktivitou, která se letos 
uskuteční, je realizace přístaviště lodí, zde, na 
tomto místě. Zástupci investora, kterým je Ře-
ditelství vodních cest, s prezentací této stavby 
a s jejím symbolickým zahájením souhlasili. 

Toto vše by se nepodařilo, kdyby nebyl 
rozvoj Baťova kanálu a související rozvoj tu-
ristické infrastruktury podporován Zlínským 
krajem v čele s panem hejtmanem Liborem 
Lukášem. 

Z projevu Ing. Ireny Brabcové, starostky mìsta Napajedla 
a místopøedsedkynì Sdružení 17 mìst a obcí pro rozvoj Baťova kanálu

P ø i v í t á n í  n o v é  l o d i  v  N a p a j e d l í c h
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Budoucí pøístav v Napajedlích již má své jméno
Slavnostním poklepáním na základní úvazek byla symbolicky zahájena výstavba „Pří-

staviště Emila Spiro – Napajedla“. Napajedelský občan Emil Spiro se narodil v našem 
městě roku 1897. Jeho největší láskou, kromě koní a prosperujícího povoznictví, byla naše 
řeka Morava, u které celý život bydlel. S bezpříkladným hrdinstvím a nasazením vlastního 
života zachránil desítky tonoucích. V roce 1934 jej zastupitelstvo města Napajedla navrhlo na 
státní vyznamenání za statečnost. Pomoc bližním se mu stala osudnou v letech válečných. 
Pomohl svým souvěrcům a zaplatil cenou nejvyšší, vlastním životem.

J. Souček, Muzejní klub Napajedla

Nová výletní loï vyplula!
Přivítání nové, ještě „bezejmenné“ lodi 

v Napajedlích proběhlo v režii napajedelského 
infocentra. S trochou nadsázky, jak se sluší pro 
první letní poledne u řeky, i s trochou vážnosti, 
jak se sluší vítat hejtmana Zlínského kraje pana 
Libora Lukáše a další vzácné hosty.

„Obranu napajedelské brány“, kterou nemůže 
nikdo plout bez našeho souhlasu, tvořili naši 
hasiči se stříkačkami a napajedelští vodáci, kteří 
přehradili řeku lanem a vlastními plavidly. Loď 
pokorně přistála podle pokynů Pavla Holuba 
v čele krojovaného Radovanu a paní starostka 
přivítala vzácnou návštěvu v Napajedlích. 
Pan hejtman slavnostně poklepal na základní 
kolík nového přístaviště, pan Hampala poprvé 
symbolicky přivázal novou loď u našich břehů. 
Náš požadavek zaplatit jednu korunu českou za 
roční proplouvání Napajedly vzal Libor Lukáš 
s humorem a vtipně odpověděl, že rád platí za 
všechny, kdo budeme loď užívat. Radovan opět 
pěkně zazpíval a vodáci vypustili místo bílých 
holubic „mírové dětské kačenky“. Poté opět 
otevřeli řeku a za mocného pokřiku a pozdravů 
nová loď odjela do Spytihněvi, kde při slavnost-
ním křtu dostala své jméno Morava.

J. Souček, 
foto František Cívela, Aleš Jirků a Vojtěch Souček

j dlí h již á é j é

Další foto na www.napajedla.cz - Fotogalerie

Mimoøádné jízdy Lodi Morava
každou èervencovou sobotu

Příjezd odjezd

Spytihněv - 10,00

Napajedla 10,45 10,50

Spytihněv     11,30  -

(zkušební provoz v červenci)
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1. Základní údaje:
- průplav Otrokovice - Rohatec (lidově Baťův 

kanál) je vodní cesta dopravně významná 
využívaná 0. třídy 

- návštěvnost – 65 000 návštěvníků ročně
- celková délka splavných úseků 82 km
- vodní cesta je spojnicí dvou krajů - Zlínského 

a Jihomoravského
- Zlínský kraj 
• 50 km splavných úseků
• 2 přístavy
• 4 přístaviště

- Jihomoravský kraj 
• 32 km splavných úseků
• 6 přístavů
• 6 přístavišť

2. Rozvoj vodní cesty
2.1 Budování přístavní infrastruktury
- ŘVC ČR zahájí v roce 2008 stavbu tří přístavišť 

městského typu (Napajedla, Uherské Hradiště, 
Kostelany nad Moravou)

- svazek obcí připravuje stavbu:
• přístavu bazénového typu s doprovodnou 

infrastrukturou, jako centra rekreační plavby 
ve Zlínském kraji. Přístav současně zajistí pro-
tipovodňovou ochranu lodí (předpokládané 
fi nancování - ROP NUTS 2 Stř. Morava, 2010) 

• pěti zastávkových míst v turisticky zajíma-
vých lokalitách (předpokládané fi nancování 
- ROP NUTS 2 Střední Morava, 2009)

• kotvícího místa s kapacitou osm lodí hausbó-
tového typu (dotace ZK 2008)

2.2 Prodloužení vodní cesty
- ŘVC ČR připravuje propojení dvou splavných 

říčních úseků, stavbou plavebního stupně 
Bělov

• stavba plavební komory spojí Baťův kanál se 
zdrží nad Bělovským jezem a umožní plavbu 
do Kroměříže, města památek UNESCO

• dojde k prodloužení vodní cesty o 14 km 
• realizací stavby dojde k nárůstu návštěvnosti 

vodní cesty až o 20%
2.3 Odstranění překážek plavby
- svazek obcí připravuje rekonstrukci osmi 

hospodářských mostů na kanálovém úseku 
Baťova kanálu za účelem zvýšení podjezdné 
výšky s významným dopadem na zkvalitnění 
podmínek turistické plavby.

3. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
3.1 Stavba cyklostezek
- v letech 2006 a 2007 vybudovaly obce Babice, 

Huštěnovice, Staré Město, Kostelany nad 
Moravou a Nedakonice 10,4 km cyklostezky 
vedoucí po hrázích Baťova kanálu. Stavba byla 
realizována na státních pozemcích na základě 
smlouvy se státním podnikem Povodí Moravy 
a její realizace byla podpořena z rozpočtu 
SFDI.

- svazek obcí připravuje navazující cyklostezku 
v úseku Babice – Kroměříž v celkové délce 
16,9 km. V r. 2008 byla podána žádost o podpo-
ru z ROP NUTS 2 Střední Morava na realizaci 
první části této cyklostezky v délce 12,1 km, 
s předpokládanými náklady 92,1 mil. Kč.

- cyklostezka podél Baťova kanálu je budována 
za účelem:

• zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy
• zvýšení atraktivity oblasti pro cest. ruch

Rozvoj vodní cesty Baťùv kanál na území ZK
• vytvoření páteřní trasy regionem s cílem 

dosažení růstu bezmotorové dopravy na úkor 
individuální motorové dopravy

3.2 Rozvoj lodního parku
- díky dotaci z rozpočtu Zlínského kraje byla 

v roce 2007 podpořena stavba pěti hausbótů, 
které jsou k dispozici v půjčovnách lodí ve 
Zlínském kraji

- díky dotaci z rozpočtu Zlínského kraje byla 
v roce 2008 postavena osobní motorová loď pro 
šedesát pasažérů. S touto lodí bude provozová-
na osobní vodní doprava (pravidelné plavby 
pro veřejnost a plavby na objednávku)

3.3 Ostatní infrastruktura cest. ruchu
- budování základní infrastruktury vodní cesty 

a s tím související růst počtu návštěvníků 
vytvářejí vhodné podmínky pro soukromé 
podnikání v oblasti cestovního ruchu. Již 

nyní je na vodní cestě Baťův kanál patrný 
růst zájmu o podnikání v oblasti pohostinství 
v kombinaci s půjčováním plavidel. Dá se 
předpokládat, že další investice do základní 
infrastruktury vodní cesty vyvolají růst sou-
kromých investic, a to i v oblasti ubytování, 
rekreačních a sportovních zařízení, atd.

4. Údržba vodní cesty
- Základním předpokladem rozvoje cestovního 

ruchu na jakékoliv vodní cestě je zajištění její 
funkčnosti. Na vodní cestě Baťův kanál zastá-
vá tuto úlohu správce vodního toku – státní 
podnik Povodí Moravy. 

5. Modernizace vodní cesty
Nositelem modernizace vodní cesty Baťův 

kanál je ředitelství Vodních cest ČR, které v le-
tech 1998 - 2007 investovalo do této vodní cesty 
řádově 110 mil. Kč.

Ing. Jiří Durďák, projektový manažer
Sdružení obcí pro rozvoj vodní cesty BK

Jízdní øád 2008 - Pravidelné plavby nové lodi Morava pro 60 osob
termín zastávkové místo příjezd odjezd 

Č
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d
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Spytihněv - 15.00
Napajedla 15.50 15.55
Otrokovice 16.35 -

Otrokovice - okruh
- 16.40

17.30 -
Otrokovice - 17.35
Napajedla 18.05 18.10
Spytihněv 19.00 -

so
b

o
ta

Spytihněv - 13.00
Babice 13.35 13.40
Staré Město 14.50 -

Staré Město - okruh
- 14.55

16.15 -
Staré Město - 16.20
Babice 17.30 17.35
Spytihněv 18.10 -

n
e

d
ě

le

Spytihněv - 13.00
Napajedla 13.50 13.55
Otrokovice 14.35 -

Otrokovice - okruh
- 14.40

15.30 -
Otrokovice - 15.35
Napajedla 16.05 16.10
Spytihněv 17.00 -

Změny jízdního řádu vyhrazeny. Přepravu jízdních kol je vhodné objednat předem. Množství přepra-

vovaných jízdních kol určuje kapitán. 

Plavby na objednávku: pro školní výlety, pro uzavřenou společnost (oslavy, večírky, svatby, 
fi remní akce), s degustací kulinářských specialit, s degustací vín, s možností vlastního cateringu 
nebo s doprovodným programem (hudební produkce).

Ceník Pravidelné plavby lodi Morava s možností pøepravy jízdních kol
palubní lístek dospělí

děti od 3 do 15 let 

a osoby ZTP

rodinný lístek

(2 dospělí + 1–3 děti)
Spytihněv

jednosměrný 70 Kč 35 Kč 150 Kč
Napajedla
Napajedla

jednosměrný 70 Kč 35 Kč 150 Kč
Otrokovice
Otrokovice okružní 70 Kč 35 Kč 150 Kč

Spytihněv
zpáteční 210 Kč 100 Kč 440 KčOtrokovice

Spytihněv
Spytihněv

jednosměrný 50 Kč 25 Kč 110 Kč
Babice
Babice

jednosměrný 90 Kč 45 Kč 190 Kč
Staré Město
Staré Město okružní 90 Kč 45 Kč 190 Kč

Spytihněv
zpáteční 210 Kč 100 Kč 440 KčBabice

Staré Město

Přeprava jízdních kol á 20 Kč. Zdarma: děti do 3 let, kočárek, pes na krátkém vodítku a s pevně 
nasazeným náhubkem. Množství přepravovaných jízdních kol, kočárků a psů určuje kapitán. 
Plavby na objednávku - cena dle dohody.

Kontakt tel.: +420 603 802 691 • email: hamboat@email.cz • www.hamboat.cz
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V úterý 17. června zavítali do Napajedel 
zástupci mateřské a základní školy z Borského 
Mikuláše v čele se starostou Jozefem Cákem. 

Návštìva MŠ a ZŠ z Borského Mikuláše
správního odboru. Hosté navštívili mateřskou 
školu, obě základní školy a Dům dětí a mládeže 
Matýsek, prohlédli si sportovní halu a sporto-

Promenádní koncerty 
Léto se nám rozbíhá na plné obrátky 

a jeho začátek přivítala řada čtyř nedělních 
promenádních koncertů. Rekapitulace či 
jakési zhodnocení je asi na místě. 

Začátek byl spjat s vystoupením těch 
nejmladších, a to žáků napajedelské ZUŠ. 
Další neděli pak sluch i zrak návštěvníků 
potěšila hudba od dívčího saxofonového 
orchestru z Luhačovic a po týdenní přestávce 
na schody kostela sv. Bartoloměje vystou-
pili zahraniční zástupci, přátelé z Borského 
Mikuláše, se svými heligónkami. Poslední 
červnový nedělní podvečer patřil vyznava-
čům dechové melodie a o to se postarala 
Topolanka. 

K poslechu tedy byla vcelku široká nabíd-
ka a zúčastněným se dle ohlasu připravené 
produkce líbily. Asi nebude na škodu pokra-
čovat v pořádání koncertů i v dalších letech, 
a tak k označení „promenádní koncerty“ 
připojit ještě slůvko „tradiční“.

Na konec poděkování všem, kteří se na 
přípravě a organizaci podíleli. 

Ing. Antonín Přikryl, Klub kultury 

a tím také ke zlepšení vzdělávacích služeb 
a práce s dětmi v obou obcích.

Starosta J. Cák pozval všechny naše ob-
čany na hody do Borského Mikuláše dne 20. 
července a na Búranské dožinky, které se 
uskuteční v neděli 24. srpna. V rámci hodových 
oslav proběhne mimo jiné Hodová přehlídka 
dechových hudeb a turnaj ve fotbale. Pozvání 
již přijali naši dorostenci a mladší žáci. Na 
Búranských dožinkách přislíbil svou účast 
soubor Radovan. 

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města

viště u základní školy. Návštěva probíhala ve 
velmi přátelské atmosféře a diskuse navázala 
na rozhovory z předchozí návštěvy našich 
ředitelů školských zařízení v Borském Mikuláši. 
Věřím, že spolupráce v oblasti školství bude 
přínosná pro obě strany a v rámci možností 
povede k získání dotací z operačního programu 
EU Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 

Delegaci doprovázeli místostarosta města 
Ing. M. Vybíral a Ing. Z. Sukupová, vedoucí 
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Pro Martinu Hradilovou poskytl rozho-
vor úspěšný majitel a chovatel několika 
koní – Ing. Dobroslav Hovadík.

Ing. Dobroslav Hovadík je jedním z majitelů 
a chovatelů, kteří již několik let úzce spolupra-
cují s Hřebčínem Napajedla. 

Je majitelem několika skvělých potomků 
chovné klisny CHANCI, podle které je pojme-
nována i stáj pana Hovadíka. Jsou to CHERI 
POND (Mill Pond – Chanci, Amyndas) a CHERI 
HONEY (Look Honey – Chanci, Amyndas). 
Úspěšný majitel je také chovatelem sedmi-
násobného vítěze CHERI RULESE (House 
Rules – Chanci, Amyndas). Všichni potomci 
matky Chanci byli odchováni v napajedelském 
hřebčíně a jejich otcové jsou výborní napaje-
delští plemeníci.

 Kdy jste se poprvé dostal ke koním?
Ke koním jsem se dostal jako malý kluk na 

vesnici, jednalo se vesměs o tažné koně v JZD, 
a při práci v lese. Museli jsme pomáhat a odmě-
nou pak bylo svezení na těchto koních.

 Proč právě anglický plnokrevník?
Proč právě anglický plnokrevník? Podívejte 

se na fotky vašich odchovanců a musí Vám 
to být jasné. Jsou to krásná zvířata nejen 
svým tělem, ale i duší. O tom se přesvědčí 
téměř každý majitel, který má svá zvířata rád 
a nejsou pro něj jen záležitostí byznysu nebo 
zviditelnění sebe sama. Známe svoje miláčky 
a v dané době víme, na co mají, a pokud se 
přidá i troška štěstíčka, pak sklízíme zasloužené 
vavříny. Ne vždy mám koně, kteří patří k lepší 
části dostihové špičky. Jsem velmi rád, když 
koně v daný moment ze sebe vydají maximum 
a předvedou to nejlepší, na co mají. Mám rád 
koně „srdcaře“, kteří bojují i s mnohem silnější 
konkurencí.

 I rodina se věnuje koním?
Rodina se věnuje koním úměrně svým ča-

sovým možnostem a jsme velmi rádi, když se 
všichni setkáme při dostizích ve Slušovicích 

nebo i jinde. Pak je to pro nás rodinný svátek, 
a když k tomu občas přibudou i vavříny, společ-
ná radost nezná mezí. V tomto roce by chtěly 
manželka a dcera zvládnout základy jízdy na 
koni, aby jejich prožitky byly ještě větší.

 V Hřebčíně Napajedla máte dvě chovné 
klisny. A to výbornou dostihovou klisnu 
SORGENII a také FAIRY, pyšnící se vyni-
kajícím původem. Prozradíte nám o nich 
něco?
V současnosti mám v hřebčíně klisnu 

Sorgenii, která předvedla na sportovním poli 

úžasné výkony a při větší dávce štěstí by se 
určitě zařadila do republikové špičky. Díky 
svému temperamentu, který zdědila po matce 
Sorelině, startovala až na výjimky z posledního 

startovacího boxu, což znamenalo naběhat 
nejvíce metrů ze startovního pole. Už její vstup 
do boxu s kapucí na hlavě byl velmi náročný, 
a jen díky kumštu jezdců a trenéra se nám to 
dařilo. Její optimální distance byla 1800 - 2000 
metrů. Nikdy nezklamala, a pokud nevyhrála 
nebo nebyla na dotovaných pozicích, tak 
jsme věděli, že dopadne nejlépe, jak je v dané 
situaci možné. Rád vzpomínám na chova-
telskou zkoušku v Mostě, kdy jen o krátkou 
hlavu prohrála s Ready for Life, která byla na 
vrcholu své slávy. Další vynikající výsledek 
dosáhla při dostizích v Bratislavě, kde stoupla 
do díry v trávníku a v závěru dostihu prohrála 
s Vltavou a slovenskou Kanou o tři čtvrtě 
délky. V těchto okamžicích se mi vléval nejen 
adrenalin do krve, ale hrnuly se mi do očí slzy, 
když jsem viděl svoje nádherné zvíře bojovat 
o vítězství. To jsou okamžiky, kdy se do zvířete 
bezmezně zamilujete a jste ztraceni. Člověk 
si musí užít okamžiky, kdy přebírá ocenění 
výsledků koně a práce trenéra, a v momentě, 
kdy chválíte koně za jeho výkon, musíte vnímat 
i prožitky koně, kterému roste sebevědomí a ví, 
že je vaše zlatíčko. Hůře je pak při zraněních, 
která se nevyhýbají nikomu, tedy ani koním 
ne. Mnohdy byste trpěli za ně, ale to nejde, 
a tak jim musíte rozumět a vycítit, co potřebují. 
Největšího úspěchu jsme se Sorgenií dosáhli 
druhým místem v dostihu Preis von Diana 
ve Vídni. Takový dostih musíte vidět a prožít, 
to nejde popsat pár slovy. Klisna Sorgenia 
je v současné době již nastávající matkou 
a s napětím budeme očekávat jejího prvního 
potomka po napajedelském překážkovém 
plemeníkovi MAGNUS.

Druhá klisna Fairy je pronajatá od přátel. 
Michalcovi od ní mají dvě krásné klisničky. 
Klisna nikdy pro zranění nestartovala, ale 
její původ ji předurčuje k produkci dobrých 
koní, a my společně věříme, že tomu tak 
bude. V současné době má klisna Fairy již 
třítýdenního hřebečka po napajedelském 
multišampionovi RAINBOWS FOR LIFE. 
Hřebeček je nádherný a je úžasné sledovat 

Høebèín Napajedla oèima chovatele

Ing. Hovadík se svou rodinou a trenér Radim Bodlák s koněm Arizon

Chovná klisna Fairy

Chovná klisna Sorgenia
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jeho první chvíle ve výběhu a neustálou 
energii. 

Při častých návštěvách dostávají obě 
klisny jablka a mrkev, aby i ony vnímaly, že 
nás mají. Od nich se pak člověk dočká více 
vděku, než od mnoha lidí, kterým někdy 
pomůže.

 Již tři roky je majitelem hřebčína fi rma 
BCL Otrokovice, ve vedení hřebčína 
rovněž proběhly změny. Jak tyto změny 
hodnotíte?
Hluboce se skláním před panem Sieklíkem, 

který zainvestoval grandiózním způsobem ve 
všech oblastech činnosti hřebčína. Toto se 
v minulosti z různých důvodů nedělo. Osobně 
se mi zdá, že šťastným tahem bylo i dosazení 
paní Margit Balaštíkové do ředitelské funkce. 
My chlapi sázíme na odborné kvality, ale ono 
je třeba využít i manažerských schopností 
a v tomto případě se to povedlo. Paní ředitelka 
podle mě správně vsadila na mladý kolektiv, 
který využívá bohatých zkušeností bývalého 
ředitele Ing. Zdeňka Hlačíka, ale i starších 
provozních pracovníků. Vlastní pracovní 

lastech činnosti 
z různých dův
e šťastným ta
Balaštíkové 
ázíme na odb

využít i manaž

ín
edělo

bylo i d
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měny

Hřebčín Napajedla Vás zve na návštěvu areálu hřebčína 

u zámku, kde je třeba se ohlásit osobně nebo telefonem

Volně přístupné pěšky či na kolech jsou cesty mezi pastvinami v Pěnném u slepých 
ramen řeky Moravy. Je však nutné dodržovat určená pravidla, aby byla zajištěna 

bezpečnost Vaše i bezpečnost koní. 

Je zakázáno: 
krmit koně, pokládat krmení na zem a do výběhů, vcházet do boxů a do výběhů, sedět 

na ohradách, sahat na koně, honit koně ve výběhu, křičet, vyvolávat zvuky, které by 
mohly koně vylekat.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme příjemný zážitek z návštěvy v krásné přírodě 
s ušlechtilými koňmi z našeho chovu, nejvýznamnějšího chovu anglického 

plnokrevníka v České republice.

Hřebčín Napajedla a.s., Zámecká 582 , 763 61 Napajedla, 
tel. : +420 577 941 009, +420 724 081 187, www.napajedlastud.com

atmosféra je velmi přátelská a věřím, že 
výsledky na sebe nedají dlouho čekat. Obrov-
skou devízou v kontaktu s chovateli, trenéry, 
Jockey Clubem ČR a Krajským úřadem je 
velmi příjemné, až noblesní vystupování paní 
Balaštíkové. Je velmi pozorná a vnímavá při 
projednávání jakékoliv problematiky a každý 
musí odcházet z hřebčína s pocitem, že do-
sáhl právě toho, čeho chtěl. A na tom všem 
už lze stavět. V úvodu jsem mluvil o velkých 
investicích pana Sieklíka. Již za minulého 
vedení začala obnova hrazení jednotlivých 
pastvin, proběhla rekonstrukce výběhů 
přímo v hřebčíně a třešničkou na dortu se 
stal nákup plemeníka Relaxed Gesture. Zatím 
se sice ještě nepotvrdily jeho kvality, ale já 
pevně věřím, že jeho doba přijde. Někdy si 
Matka příroda postaví hlavu a naše snažení 
není až tak úspěšné. Při pohledu na mladou 
klisničku, kterou zplodil, musíte být pře-
svědčeni, že všechno bude ke spokojenosti 
chovatelů. Obrovské změny se udály ve 
spolupráci s odborníky u nás i v zahraničí 
v oblasti odchovu. „Tajemství“ krmení a vý-
konnost odchovanců určitě potvrdí kvalitní 
práci celého realizačního týmu. Díky našim 
přátelům odchováváme z jejich klisny Fairy 
hřebečka po Rainbows for Life a těšíme se, 
až pod rukama odborníků dospěje.

Prožil jsem jako chovatel v hřebčíně kus 
svého života a rád vzpomínám i na řadové 
pracovníky, o kterých se pak většinou už 
nikde nedočtete. Jožku Zlatníka jsem nazval 
„dvorním porodníkem“, protože byl u narození 

převážné většiny mých hříbat, obdivoval jsem 
humor stájmistra pana Sádla, který mě nazval 
nejnedočkavějším chovatelem vůbec, a také 
pana Borusíka, který se staral a občas ještě 
stará o hřebce. Další již jmenovat nebudu 
a snad se jich to nedotkne, ale bez jejich práce 
by to nešlo. Díky vám všem.

 Určitě si také nenecháte ujít žádný 
Chovatelský den, na kterém se Hřebčín 
Napajedla prezentuje v září odborníkům 
i široké veřejnosti. Letošní Chovatelský 
den se uskuteční v pátek 26. 9. 2008, od 
11:00 hod. A následující 2 dny poté, 27. 
a 28. 9. 2008 proběhnou Dny otevřených 
dveří v areálu hřebčína s krátkým pro-
gramem.
Chovatelské dny v hřebčíně, to je obřad, 

který musí lahodit oku každého člověka. 
I ti, kteří nemají ke koním až takový vztah, 
pějí ódy. Již v bráně hřebčína vás přivítají 
usměvavé zaměstnankyně, koupíte si katalog, 
usednete na tribunu a potom začne očekávané 
divadlo. Předvedení hřebců jen naznačuje, že 
to krásné není u konce a poslední předváděný 
roček nebo klisna s hříbětem pak rozesmutní 
všechny, kteří koně milují. Koně od nejmen-
ších a nejmilejších, až po ty nejstarší patří 
ke koloritu Napajedel a já doufám, že tomu 
tak bude vždy. I když nejsem obyvatel Napa-
jedel, jsem hrdý na to, když se mohu přidat 
v Praze, Mostě, Bratislavě i jinde k debatám 
o odchovu anglického plnokrevníka u nás 
v Napajedlích.

Ing. Dobroslav Hovadík

Arzek

Fairy + hřebeček po Rainbows for Life

Cheri Pond
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(Napajedla, 19. června 2008) – Spo-
lečnost Fatra, a.s. uvedla do provozu ve 
výrobním závodě Napajedla novou linku 
na potisk speciálních paropropustných 
fólií a laminátů. Tato investice umožní 
zušlechtění stávající produkce fólií pro 
hygienu, a segment paropropustných fólií 
tak rozšíří své portfolio produktů s vyšší 
přidanou hodnotou.

„Rozhodli jsme se investovat do moder-
ního potiskovacího zařízení z toho důvodu, 
že v rámci tohoto businessu je patrný trend 
přechodu nepotištěných materiálů na potiš-
těné. Nová vysocekapacitní potiskovací linka 
nám navíc umožní realizovat dvě výrobní 
operace v jednom kroku – potisk a řezání,“ 
uvedl ke spuštění linky Ing. Petr Síleš, gene-
rální ředitel Fatra, a.s. Dodal, že Fatra patří 
mezi významné výrobce fólií pro hygienu 
a veškerá produkce je určena pro vyspělé 
zahraniční trhy. 

Paropropustné fólie a lamináty jsou 
dodávány do nadnárodních společností 
zabývajících se výrobou dětských plen, 
dámské hygieny a prostředků do zdravot-
nictví. Samotná výroba je velmi moderní 
a sofi stikovaná. Odpad vznikající při výrobě 
je automaticky recyklován a zpětně použit 

Fatra Napajedla a nová HI-TECH potiskovací linka

ve výrobě, která je velmi šetrná k životnímu 
prostředí.

Start nové potiskovací linky přinese spo-
lečnosti Fatra v poměrně krátké době tiskové 
kapacity pro výrobu paropropustných fólií 
a laminátů v objemu 120 milionů m2. Vedení 
Fatry předpokládá, že vložené investice se 
společnosti vrátí do pěti let. „Možnost bez 
problémů prodat naše výrobky v Evropské 
unii nám mimo vysokou kvalitu zajistí i fakt, 
že fólie jsou certifi kovány dle harmoni-
zované evropské normy EN 13956:2006,“ 
upřesnil Petr Síleš a dodal, že Fatra je mezi 
významnými hráči na trhu hygieny řazena 
mezi dodavatele s nejvyšší kvalitou a tato 
nová investice dále upevní velmi dobré 
postavení fi rmy na trhu.

Hasièi dìtem
„Dobré ráno, děvčátka a chlapci, hezký den 

paní učitelky, zdraví vás napajedelští hasiči“.
 Tato slova slyšeli někteří obyvatelé našeho 

města v pondělí 2. června 2008 hned třikrát - za 
hasiči totiž přišly v 9:00 hod. děti z mateřské 
školy, v 10:30 děti z obou základních škol a ve 
13:00 děti ze školní družiny.

Přivítal je starosta SDH Napajedla Dalibor Li-
dinec. Mladí hasiči se svými vedoucími Alenou 
Škopíkovou a Zdeňkem Hradilem jim pověděli 
o hasičích a o tom, jak se dříve hasívalo - to 
vše doplnili krátkým kulturním programem. 

Po malé otázkové soutěži „O lízátko“ se děti 
pustily do oblíbeného stříkání ze džberovek na 
pyramidu plechovek. Následovala prohlídka 
hasičských aut ve dvoře radnice, mnohé děti 
si i vyzkoušely, jak se v autech sedí. Svoji ná-
vštěvu ukončily ve zbrojnici, kde si prohlédly 
historické přilby a nezapomněly ani na album 
s fotografi emi z činnosti 
napajedelských hasičů. 
Ještě sladkou odměnu na 
cestu a děti se spokojeně 
vracely do školky.

Pro školáky byl pro-
gram bohatší: shlédli také 
ukázky z činnosti mladých 
hasičů, např. uzlovou štafe-

tu, štafetu požárních dvojic a hasičské kuželky. 
Mladí hasiči jim také povyprávěli, jaké úkoly 
plní ve hře Plamen. Školáci si prohlédli výstroj 
a výzbroj zásahového hasiče Jana Ančince 
a poslechli si houkání naší historické, již 52 
let staré Tatry 805. Velitel Petr Škopík a jeho 
zástupce Miroslav Mikeš pak děti seznámili 

s vybavením napajedelských požárních 
automobilů a zodpověděli nejednu otázku 
z činnosti hasičů při zásahu i při soutěžích. 
Také návštěva školáků v hasičské zbrojnici 
byla podstatně delší - děti si při odborném 
výkladu kromě fotografi í prohlédly i poháry 
a ceny, které získali hasiči při soutěžích, a také 
sbírku hasičských autíček. Na zpáteční cestu 
do školy dostaly děti nejen sladkou odměnu, 
ale i hasičské samolepky, pravítka a obrázky 
o činnosti mladých hasičů.

Tato akce se líbila malým i větším dětem - ha-
siči ji připravují každoročně k Mezinárodnímu 
dni dětí. Letos to bylo již popáté a navštívilo 
nás asi 250 dětí.

SDH Napajedla
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Chodíte rádi do školy? Je ve vaší škole le-
grace? Baví vás nejen přestávky, ale dokonce 
někdy i vyučovací hodiny? Chodit do školy je 
prostě prima zábava?

Tak to jste se určitě zapojili i vy do naší ce-
lostátní soutěže, kterou jsme vyhlásily my, vy-
chovatelky 1. základní školy v Napajedlích.

Soutěž byla vyhlášena v únoru a ukončena 
k 15. květnu 2008. Z celkového počtu 1 023 
prací (výtvarných, literárních, fotografi ckých) 
porota vybrala 27 vítězných prací, které se jí 
nejvíce líbily. Vítězné práce si mohli zájemci 
prohlédnout a přečíst v 1. poschodí školy, kde 

Deváťáci 1. ZŠ se rozlouèili se svojí školou 
„Rozlučák“ byl skvělý. Každý se snažil 

nějak do programu zapojit. Pozvali jsme 
všechny učitele, kteří nás provázeli celých 
devět let naší školní docházky. Až na pár 

drobných chybek se nám představení vyda-
řilo a myslím si, že to bylo pěkné rozloučení 
se základní školou.

Žákyně 9. třídy, Žaneta Zbránková

Celostátní soutìž „Ve škole je legrace“
byla zhotovena výstava, která trvala přibližně 
tři týdny.

Tímto bychom chtěli také poděkovat 
sponzorům naší soutěže. Díky jejich podpoře 
mohou být výtvarné práce zarámovány a vy-
staveny v pečovatelském domě v Napajedlích, 
kde ozdobí a zpestří společenskou místnost 
a chodby.

Sponzory byli: Ing. Pavel Ševčák, METAL-
ŠROT Tlumačov, Mgr. Petr Zatloukal, Benjamín 
s.r.o., NADACE: Děti – kultura – sport.

Děkují vychovatelky 1. základní školy v Na-
pajedlích S. Šulcová, Šimona Jirásková.

Účast v okresním kole biologické olympi-
ády mladších i starších žáků se stala na naší 
škole tradicí. Po velkém úspěchu v loňském 
roce, kdy se naši žáci Břetislav Staša a Alena 
Hiršová probojovali až do krajského kola 
a naše škola se umístila na 3. místě, se žáci opět 
zapojili do přípravy na soutěž. Letošní ročník 
byl zaměřen na fl óru a faunu luk a pastvin. 
Žáci se pečlivě připravovali a opět se nene-
chali zahanbit. V mladší kategorii okresního 
kola vybojovala Kamila Hudečková krásné 
2. místo a Jakub Vávra 4. místo. Ve starší 

kategorii vybojovala Alena Hiršová 8. místo, 
Eva Svobodová 2. místo a zároveň postoupila 
do krajského kola soutěže. 

Krajské kolo biologické olympiády se konalo 
14. 5. 2008 v ZOO Lešná. 

Eva Svobodová vybojovala pro naši školu 
cenné 3. místo a zároveň byla vybrána na 
soustředění nejlepších biologů z České re-
publiky.

Všem žákům děkujeme za vynikající repre-
zentaci naší školy v okrese i v kraji.

Mgr. Alexandra Sahajová

Reprezentace 2. ZŠ v biologické olympiádì

Ocenìní žákù 
výtvarného oboru ZUŠ
V měsíci květnu proběhla Krajská pře-

hlídka výtvarných oborů základních umě-
leckých škol Zlínského kraje v Uh. Hradišti 
pod záštitou hejtmana Libora Lukáše. 

V pátek 25. dubna 2008 se v Hradišti 
setkali učitelé výtvarných oborů všech 
pětadvaceti ZUŠ Zlínského kraje, z nichž 
pět škol získalo zvláštní cenu poroty. Mezi 
vybranými byla i napajedelská ZUŠ R. 
Firkušného.

Učitelé přivezli práce svých žáků, které 
poté vyhodnotila v Galerii Slováckého 
muzea odborná porota v čele s Taťánou 
Šteigrovou, profesorkou Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Tématem byla vyhlášena „Komunikace“, 
kterou mohli žáci znázornit libovolnou 
výtvarnou technikou. Nejzajímavější z děl 
poputují do celostátního fi nále ve Štern-
berku. Nejlepší pak budou nainstalována 
ve šternberském klášteře.

Z naší školy byly porotou vybrány do 
celostátního kola tyto výtvarné řady: „Umě-
ní - nástroj komunikace“, „Technika - nástroj 
komunikace“ (reprezentována počítačovou 
grafi kou), Mezilidská komunikace - „Můj 
svět“ a Komunikace mezi jinými světy - 
„Svět bájí a pohádek“. 

Vybrané práce zahrnují věkovou katego-
rii od prvních do devátých tříd základních 
škol. 

Zakladatelkou této přehlídky je bývalá 
členka ústřední rady v Praze Věra Roeselo-
vá, profesorka výtvarné katedry v Praze. 

Výsledkem její spolupráce s dalšími 
pedagogy pak byla výtvarná přehlídka 
„zušek“, kde se jednou za tři roky scházejí 
už od osmdesátých let učitelé a získávají 
inspiraci k výuce. 

Slavnostní vernisáž oceněných prací 
se konala 15. května v Galerii Slováckého 
muzea.

Výstavu bylo možné shlédnout v GA-
LERII SLOVÁCKÉHO MUZEA v Uherském 
Hradišti do 6. června 2008.

Zúčastněným žákům blahopřejeme 
a děkujeme za pěknou reprezentaci napa-
jedelské ZUŠ R. Firkušného.

za výtvarný obor 
pí. uč. Jana Válková a Kristýna Lagová 

Ohleduplný vztah k životnímu prostředí, 
podpora ekologického chování a vztah k pří-
rodě regionu patří mezi stěžejní témata výuky 
přírodopisu a ekologie na 2. základní škole. 

Kvalitní poznávání však musí být podpo-
řeno i kvalitním zázemím. Právě tato oblast 
dozná v příštím školním roce výrazných 
změn.

V novém roce bude vybudován v učebně 
chemie ekokoutek s velkou prezentační plo-
chou, na které budou moci žáci vystavit své 
práce s ekologickým zaměřením. 

Výrazně bude podpořena i praktická vý-
uka ekologie. Díky rozvojovému programu 
MŠMT Podpora environmentálního vzdělá-
vání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách 
v roce 2007 jsme získali fi nanční dotaci na 
vybavení třídy moderními laboratorními 
sadami pro žáky a na zakoupení kvalitních 
pomůcek (pH metr, luxmetr, miniskleníky, 
digitální váhy aj.). V plánu máme i založe-
ní meteorologického koutku vybaveného 
srážkoměrem, anemometrem, větrnou růžicí 
a digitální stanicí.

Pevně věříme, že moderní prostředí pod-
poří naše žáky k aktivní, tvořivé a samostatné 

Modernizace výuky ekologie na 2. ZŠ
práci. Velkou pozornost věnujeme i nadaným 
žákům, kteří budou využívat pomůcek pro 
přípravu na soutěže. O tom, že jich má naše 
škola dostatek, svědčí umístění na nejvyšších 
místech v okresním kole biologické olympiády 
v obou kategoriích, vítězství v okresní soutěži 
Nejlepší laborant a hlavně umístění ve dvou 
krajských kolech biologické olympiády a eko-
logické soutěže. 

Mgr. Alexandra Sahajová

Napajedla oèima mladé výtvarnice
Naše město má spoustu hezkých zákoutí, 

míst či objektů, které jsou vděčnými náměty 
pro výtvarníky nebo fotografy. Inspirovala 
se jimi i Kateřina Klhůfková, absolventka 
ZUŠ Rudolfa Firkušného (žákyně pí. učitel-
ky Kristýny Lagové). Za námět své absol-
ventské práce si vybrala například kašnu 
a jezírko v zámeckém parku, detail věže 
napajedelské radnice. Poetismus těchto 
prací ostře kontrastuje s realitou – kresbou 
černé skládky na Kalvárii. Zatímco některé 

práce jsou v duchu impresionismu, podoba 
kostela nebo podniku Fatra je velmi moderní 
s fantaskními prvky. Mezi vystavovanými 
pracemi nechybí prvek tolik charakteristic-
ký pro Napajedla – hlava koně. Práce jsou 
doplněny fotografi emi.

Napajedelské motivy tvoří náplň prací 
žáků výtvarného oboru nejen v roce, kdy 
město oslavuje, ale průběžně se prolínají 
dětskou tvorbou všech školních let.

Lenka Hanáčková
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Z a -
tím bez své 

historie, tedy premi-
érové pivní slavnosti pro-

běhly v pátek 13. 6. a v sobotu 
14. 6. v prostorách za klášterem 

u sportovního centra Napajedla. Tato 
dlouhodobě připravovaná akce vedená 

pod záštitou místostarosty města Napajed-
la Ing. Milana Vybírala nabídla výbornou 

příležitost, jak příjemně strávit volné chvíle se 
svými přáteli, známými, rodinou. Slavnosti piva, 

které byly provázeny kulturními a doprovodnými 
programy, přilákaly nejen střední generaci, ale také 

rodiče s dětmi, nejen místní, ale i obyvatele z okolí. 
Celkem se přišlo pobavit 1300 diváků. První den byla 

účast nižší. Počasí příliš nepřálo, extrémní chladno 
však nevadilo vytrvalým pátečním účastníkům, kteří 
si průběžně odbíhali pro další a další vrstvy oblečení. 
Pochopitelně také konzumace byla v tento den menší. 
Druhý den slavností byl už v mnohém úspěšnější.

 Pohodovou atmosféru vytvářely řady účinkujících, 
ale mohli k ní přispět i samotní diváci. Připraveny 
byly soutěže, které svojí tématikou mají k pivním 
slavnostem blízko. Například hod do dálky - sa-
mozřejmě bečkou, štafetový běh s - opět bečkou 
aj. Protože byl kulturní program předem znám, 
mohl si každý vybrat tu svou „parketu“. Podívat 

se a obdivovat výkony napajedelských gym-
nastek nebo tanečníků souboru Radovan 

a Pozdní Sběr. Anebo si poslechnout na 
lidovou notečku cimbálovou muziku či 

některou z rockových skupin. Hřebem 
sobotního odpoledne bylo vystou-

pení rockové skupiny Refl exy. 
Po 22. hodině se již hudební 

produkce značně ztiši-
la a dále se po-

kračo-
valo v duchu 
country. Zařazením 
country skupin do závěru 
večera se snažili organizátoři 
vyjít vstříc obyvatelům v blízkosti 
areálu, pro které byla tato akce jistě 
zátěží a kterým tímto patří dík za jejich 
trpělivost.

Na organizaci a přípravě se podílelo přes 
40 osob. Poděkování za bezproblémový prů-
běh patří Klubu kultury panu Přikrylovi a týmu 
Lidového domu pod taktovkou rodinného klanu 
Marušákových, kteří nachystali stánky s občerst-
vením. Připraveno bylo 10 druhů zlatého moku, 
celkem pak 30 000 piv, z čehož se zkonzumovala 1/6, 
dále alkoholické a nealkoholické nápoje a míchané 
drinky. K zakousnutí pak kulinářské speciality. Dě-
tem k sladkým nealko nápojům chutnala ještě sladší 
cukrová vata, dospělým zcela nečekaně k pivu nejvíc 
šmakovala vařená kukuřice.

V areálu po celou dobu slavností pracovala ur-
čená služba, která se starala o čistotu a pořádek. 
Po ukončení akce měla za úkol úklid odpadků, což 
však v podstatě nebylo nutné, protože účastníci se 
projevili jako velmi kultivovaní. Poděkování patří 
i dalším složkám, bez kterých by se tato akce 
neobešla: Městské a Státní policii, Červenému 
kříži, Sboru dobrovolných hasičů i ochotníkům 
divadelního souboru pana Štěpánka.

Touto úspěšnou akcí jsme si my Na-
pajedláci dokázali, že se bavit umíme 
a chceme, a proto doufám, že příští 
rok nashledanou!

Ing.  Milan Vybíral, 
místostarosta města
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Fotoreportáž: František Cívela
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CVIČÍME VE FITKU
OTEVŘENO: 

Po–Pá 9:00–21:00 hod 

So–Ne 15:00–21:00 hod 

tel: 728 341 341

Záležitosti s vodou vyřídíte 

ve Zlíně - Loukách

Společnost 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

má své Zákaznické centrum 

pro zákazníky ve Zlíně – 

Loukách, tř. T. Bati 383, 

760 49 Zlín. Zde si zákazníci 

mohou vyřídit veškeré změ-

ny, smlouvy, reklamace 

a SIPO. Bezplatná linka na 

Zákaznické centrum, na 

kterou také můžete 24 hod 

denně hlásit havárie pitné 

vody, je 800 100 063. 

Příspěvková organizace 

Služby města Napajedla 
přijme do trvalého pracovního 

poměru pracovníky pro údržbu 

komunikací a zeleně následují-

cích profesí:

řidiče nákladních vozidel, 
obsluhu komunální techniky, 

pracovníka s motorovou pilou, 
pracovníka s motorovou kosou,

zedníka – dlaždiče.
Bližší informace v kanceláři 

organizace – Na Kapli 387, 

nebo na telefonu

577 942 341, 577 941 078

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, NOVINKA – Internetová 
kavárna

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:
Pracovní doba Fitcentra se nemění, z technických důvodů zavřeno 4. – 10. 8., v tuto dobu 
otevřeno naše Fitcentrum v Otrokovicích (Společenský dům).
Cyklostudio: po–pá jízda v 19–20 hod. 
  (po: Jana, út: Dana - body, st: Vítek, čt: Alice, pá: Milena)

Tělocvična:  Helena - úterý v 17 hod a 18 hod - fi tball (nutno objednat)
   Pavla - pondělí 7.  7. v 16:30 pak vždy dle dohody břišní tance
   Mirka - od 24. 7. vždy ve čtvrtek v 18 h - slowtoning, v 19 h - interval body

Srpen – kurz HUBNEME ZDRAVĚ S POHYBEM
   10 lekcí změny životního stylu 
   10 lekcí pohybových forem

Kdy: pondělí a středa (19:00–21:00) - zahájení 4. 8. ukončení 3. 9. 2008

Odborný garant: Mgr. Eva Urbanová (nutriční poradce a instruktorka pohybových forem)

Přihlášky a info: Sport klub Eva 604615533, Fitcentrum Slavia, 728341341
Na kurz můžete čerpat příspěvek od vaší zdravotní pojištovny.
Podrobné informace o kurzu na www.sportklubeva.estranky.cz nebo ve Fitcentru Slávia

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341

nabízím grafi cký návrh a DTP služby:
•knihy, noviny, časopisy, brožury

•výroční zprávy, letáky, plakáty, vizitky...
prostě všechny tiskoviny,

a třeba Vám aspoň dobře poradím.

Zajistím výhodné kompletní 
ofsetové tiskové služby a distribuci.

Stanislav Hradil

tel.: 602 249 672

třa t

fseof
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ČERVENEC 2008
 Pá 4. 7. - 19:30

 Iron Man

 So 5. 7. - 19:30

 Mejdan v Las Vegas  

LETNÍ KINO 11.–17. 7. v 21:00 hod.

 Pá 25. 7. - 16:00

 Horton

 So 26. 7. - 17:00

 Indiana Jones... 

 So 26. 7. - 19:30

 František je děvkař

Je neobvyklé bilancovat uprostřed roku, 
a proto hned v úvodu vysvětlím proč. Je to 
rok od okamžiku, kdy byly představeny prv-
ní změny v oblasti kultury a zábavy, které 
se konají na území města. Změny začaly 
pozvolna a možná si ani nevzpomenete, co 
nového vzniklo.

Město Napajedla je město, které má v oblasti 
kultury dlouhodobou tradici. Pokud vzpomenu 
pilíře, jakou jsou divadelní festivaly činohry, 
loutek či moravské chodníčky s mnohaletou 
tradicí či oslavy svatého Václava, koncerty 
klasické hudby v klášterní kapli, máme být 
na co pyšni. Ale stále tu byl prostor na vznik 
nových, které si našly své místo. Dovolím si zde 
vyjmenovat promenádní koncerty, letní kino, 
závody in-line bruslích, ale i pivní slavnosti.

Ne za všemi stojí jen aktivita města, ale 
město se snaží podporovat i ty, kteří přichá-
zejí s nápady a energií realizovat něco pro 
zábavu lidí. 

Nové akce se setkávají s účastí stovek 
lidí a je o ně zájem. Svědčí to o schopnosti 
konkurovat televizi a hlavně o ochotě lidí se 
bavit a setkávat se svými přáteli. Třeba při 
konání některé z akcí. Nicméně je schopnost 
organizátorů a i návštěvníků omezená a je 
možné, že již narážíme na strop možností, 
které máme. Je pravdou, že když si najde ob-
čan akci „svého srdce“ a opustí pohodlí svého 
domova, pak se nebrání návštěvy dalších 
a tak celkově stoupá návštěvnost celkově i na 
akcích, na které by možná nešel. Nicméně se 
začíná projevovat nižší zájem u některých akcí 
a bude se muset i zde provést vyhodnocení 
jejich dalšího pokračování. To by se však 
nemělo dotknou pilířů, které jsou uvedeny 
v úvodu. Pro zvýšení atraktivity hledáme 
různé cesty. Jednak získáním fi nančních 
zdrojů mimo město a např. Moravské chod-
níčky budou hostit soubor ze Slovenska, tak 
jako divadelní festival byl ozvláštněn hrou 
v jazyku slovenském.

Na každé akci pozoruji, jak si vychovává 
své diváky. Např. promenádní koncerty mají 
již stabilní účast a jejich účastníci se dožadují 
dalších pokračování. I letní kino si našlo svou 
diváckou základnu mezi rodinami s dětmi 
a mládeží. Koncerty, při kterých vystoupí na-
pajedelská skupina Aventis, jsou vždy s účastí 
stovek diváků.

Dovoluji si připomenout i realizované pro-
jekty festivalu křesťanských písní na schodech, 
který i letos počítá s bohatou návštěvností. 
Velký zájem vznikl i při společné bohoslužbě 

všech čtyř napajedelských církví, který se ko-
nal, a doufám, že letos se konat bude, v kostele 
sv. Bartoloměje. 

Je třeba mít na paměti, že je rozdíl mezi 
zábavou a kulturou. Město musí podporovat 
obě a hledat mezi nimi vztah tak, aby zábava 
přiváděla lidi do oblasti kultury, která nebude 
vždy všelidová.

K zábavě musím připomenout práci všech 
spolků a organizací, kteří se starají o zábavu 
těch nejmenších, a to nejen při událostech, 
jako je dětský den, ale průběžně po celý rok. 
I v jejich práci můžeme vidět výsledek ve 
výchově nejen budoucího návštěvníka akce, 
ale i budoucího občana.

Právě z něho se rekrutuje návštěvník 
zábavy pro mladší a střední generaci. Zde 
je vyžadováno větší zatížení města hlukem 
a dalšími negativními projevy. Je těžko po-
soudit přesnou hranici mezi přáním se bavit 
a oprávněný požadavek těch, které tato zába-
va zatěžuje. Je třeba prosit o toleranci obou 
stran tak, aby dokázali pochopit druhého. 
Ne vždy tomu tak je, ať z jedné, tak z druhé 
strany. Obě strany by si měli uvědomit, že 
i oni budou jednou žít klidnějším životem 
a na druhé straně i oni v mládí se bavili 
obdobným způsobem. Z města se nemůže 
stát diskotéka a zároveň musí být prostor pro 
příjemný život všech generací. Ta mladší si 
teprve buduje kořeny. Jejich pevnost a patri-
oritmus jsou důležité k tomu, aby nám, při 
dnešních možnostech práce a žití v zahraničí, 
dali přednost svému vztahu k rodišti před 
vyšším platem v cizině. 

Proto zde děkuji všem za shovívavost 
v zátěži, kterou jim tyto zábavy, závody či 
vystoupení přinášejí.

Závěrem si dovolím ještě učinit pozvání na 
všechny letní akce a poděkovat organizátorům 
za jejich snažení. No a přát příjemné počasí 
pro účinkující i diváky.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města

Ohlédnutí se za kulturou v Napajedlích

Vzpomínka
Dne 11. srpna 2008 uplyne pro nás 

smutný a bolestný rok, kdy náhle zemřel 
náš drahý syn Pavel Kolomazník. Všem, 
kteří mu věnují vzpomínku, a tím uctí 
jeho památku, 

děkují rodiče

Obèanské sdružení ONŽ
poradna pro ženy a dívky
 Poradenská činnost 

- pomoc při hledání řešení obtížných ži-
votních situací vzniklých neplánovaným 
těhotenstvím, situací domácího násilí, 
zneužívání, partnerské problémy aj. 

- materiální pomoc sociálně slabým mat-
kám – formou poskytování výbaviček pro 
kojence 

- metody plánování rodičovství
 Primární prevence sociálně patologic-
kých jevů

- besedy pro mladší děti – základní informace 
o vzniku života,

  • nalezení vlastní identity, orientace dítěte 
ve složitých rodinných vztazích

 • sexuální zneužívání – jak se bránit, ná-
sledná pomoc

- besedy a přednášky pro starší děti a mlá-
dež 

  • pochopení vlastní osobnosti, otázky zná-
mosti, dospívání

  • rizika střídání sex. partnerů, prevence 
AIDS

  • neplánované těhotenství, zodpovědnost, 
úcta k životu

- besedy s rodiči na téma: dospívání, sexuální 
výchova v rodině

- osobní konzultace s mladými lidmi, rodiči 
při řešení konkrétních problémů 

- možnost shlédnutí a zapůjčení odborné 
literatury a videokazet

- klub pro ženy středního věku - Rút 
- klub pro ženy a dívky - Sára 
- linka pro ženy a dívky

Naše služby poskytujeme pro klientky 
z oblasti Zlínského kraje. Patří mezi ně rovněž 
klientky z Napajedel, které se na nás obracejí. 
Přednáškovou činnost zajišťujeme mimo jiné 
i na Základní škole v Napajedlích. 

Podle přání sponzorů uveřejníme podě-
kování na veřejných nástěnkách poradny, 
ve Výroční zprávě a na našich propagačních 
materiálech. Srdečně Vás zveme na prohlídku 
prostor poradny. 

Kontaktní osobou je Bc. Naděžda Fraiso-
vá, vedoucí poradny, tel. 577 222 626, mobil 
603 213 838 nebo Ing. Vlasta Klíčová – sociální 
pracovnice. 

Bc. Naděžda Fraisová, vedoucí poradny 
Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz

 6. - 19. 7. 2008 JAKIN Trampský tábor v Českém ráji

 11. – 16. 7. 2008 Město Napajedla  Letní kino

 3. - 10. 8. 2008 JAKIN Cyklistický tábor v Orlických horách

 srpen 2008 Klášterní kaple Setkání 2008

 9. 8. 2008  Klub kultury  Moravské chodníčky

 16. 8. 2008 Město Napajedla 9. ročník Napajedla Cup v nohejbale

 23. 8. 2008 Farnost Napajedla Festival na schodech

Orientaèní pøehled èervencových a srpnových akcíKULTURA 
A SPO

RT
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È e r v e n e c – s r p e n  7 – 8 / 2 0 0 8

V neděli 20. dubna se v otrokovické spor-
tovní hale konalo semifi nále soutěže „Děti 
fi tness aneb sportem proti drogám“. Této 
soutěže se z oddílu sportovní gymnastiky 
ASPV Napajedla zúčastnilo družstvo nejmlad-
ších žákyň se skladbou „ČARODĚJKY“, a to 
ve složení: Kateřina Švancerová, Kristýna 
Žáková, Lenka Omelková, Zuzana Otradov-
cová, Aneta Vávrová, Lucie Vybíralová, 
Johana Sajblová a Tereza Hladilová. Ze 14 
soutěžících družstev získaly 4. místo, které 
zajistilo postup do fi nálového kola.

Napajedelské gymnastky v O2 arénì
Finálový přebor České republiky vyvr-

cholil 17. května v pražské O2 aréně. Holky 
nastoupily ve stejném složení a neváhaly 
bojovat, přestože byly jedním z nejmlad-
ších družstev. Ve velké konkurenci z celé 
republiky se „ČARODĚJKY“ umístily na 
krásném 3. místě, za které jim byl odměnou 
velký pohár.

Holky podaly krásný výkon, kterým 
skvěle reprezentovaly naše město. Za to jim 
patří velký obdiv a blahopřání.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV

Skate závody

Ing. Milan Vybíral předal ceny nejlepším skate akrobatům ...

14. června ožil náš skatepark více než kdy 
jindy. Probíhaly zde závody těch, kteří to 
s prkýnkem umí, a byla na ně zvána i široká 
veřejnost. Hudba, zvučné moderování a pře-
devším až akrobatické výkony závodníků 
přilákaly na 300 diváků. V rámci programu 
prevence kriminality mládeže ukázali účastníci 
závodu dětem, mládeži i dospělým, jak se dá 
skatepark plně využít, a dali tak návod i dalším, 
co lze ve volném čase podnikat. Organizace 
celého závodu byla v režii mladých a myslím, 
že ji zvládli velmi dobře. Stejně tak hodnotím 
i akceschopnost a přizpůsobivost služeb města 
Napajedla. Rovněž dík patří všem, co se podíleli 
na tom, aby tento areál vznikl.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města
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