
Mezi návštěvníky minifestivalu DUCHaplné hudby se nečekaně objevili i hejtman Zlínského 
kraje Libor Lukáš a pražský primátor Pavel Bém.  Foto: František Cívela
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Svatováclavské slavnosti
Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor 

Zdeňka Štěpánka KK Napajedla za podpory 
města Napajedla Vás zvou v rámci oslav 110. 
výročí povýšení Napajedel na město na „Sva-
továclavské slavnosti“, které se budou konat 
27. a 28. září 2008.               (více na straně 11)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných 
hasičů v Napajedlích pořádá v rámci podzimního úklidu 

Železnou sobotu. Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového 
šrotu, nachystejte jej, prosím, v sobotu 4. října 2008 v 7:00 hod. před Váš 
dům. Zajistíme jeho odvoz. Akce se koná za každého počasí! Všem předem 
děkuje

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Høebèín Napajedla a.s.
zve všechny příznivce koní 
na tradiční Chovatelský den, 
který se koná v pátek dne 26. 
září 2008. 

Program: 
 11:00 - otevření hřebčína pro veřejnost
 12:00 - předvedení plemenných hřebců, 
ročků a klisen s hříbaty
U příležitosti pořádání Svatováclav-

ských slavností, připravil Hřebčín Napa-
jedla a. s. na sobotu dne 27. září 2008 pro 
širokou diváckou veřejnost „Den otevře-
ných dveří“ s programem ukázek výcviku 
koní pod sedlem, program bude probíhat 
v prostorách hlavního areálu v hřebčíně 
v Napajedlích. 

Program:
 12:00 - otevření hřebčína pro veřejnost 
 14:00 - přehlídka plemenných hřebců
 14:30 - ukázky drezurního ježdění 

   - drezurní čtverylka
   - projížďky kočárem, jízda na 

   ponících pro děti
Srdečně Vás všechny zveme 

Železná sobota

Zahajovací koncert 
sezóny 2008/2009 

se koná v Klášterní kapli ve středu 24. září 
2008 v 19 hodin. Účinkují MUSICA GAUDEANS, 
komorní soubor: Kateřina Jansová – fl étna, Jiří 
Zelba – hoboj, Jakub Dvořák – violoncello, Pa-
vel Ciboch – kytara. Na programu zazní skladby 
J. S. Bacha, J. J. Quantze, G. Gershwina a slavné 
Obrázky z výstavy M. P. Mussorgského. 

P
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Slibný rozvoj Napajedel pokračoval až do 
první světové války. Napajedlané měli smutné 
zkušenosti z válečných událostí v poslední tře-
tině 19. století, kdy se ve městě v době prusko-
rakouské války rozložil pruský vojenský tábor, 
jeho generální štáb, v čele s generálem Adolfem 
von Bonim, si zvolil za své sídlo zámek. Bylo 
to po bitvě u Tovačova, dne 19. července 1866, 
když Prusové přitáhli do Napajedel a přivlekli 
s sebou taky choleru. Ubytovalo se zde na 
4 000 vojáků. Denně přiváželi raněné (40 – 60 
vozů), v Napajedlích byl zřízen provizorní 
lazaret. Několik Napajedlanů zaplatilo tyto 
události životem.

Zmíněné zkušenosti se nepochybně 
v rodinách tradovaly, a tak po vypuknutí 
první světové války nastal ve městě zmatek, 
v obchodech byly vykoupeny téměř všechny 
potraviny. Do války narukovalo z Napajedel 
kolem 200 mužů, skoro polovina se jich nevrá-

tila. Město Napajedla muselo dát k dispozici 
pro válečné účely čtyři dvouspřežní vozy 
s koňmi a vozky. Na opevňovací práce do 
Vídně poslal napajedelský cukrovar dalších 
pět povozů. K válečným účelům byly poříze-
ny soupisy psích potahů ve městě.

Odchodem mužů se zkomplikovala hospo-
dářská situace ve městě, chyběly pracovní 
síly, ženy musely, např. při žňových pracích, 
zastoupit muže. Nastala doba náhražkových 
potravin. Byly omezeny dávky krmiva pro 
koně a dobytek. Byl omezen prodej masa, 
další potraviny se kupovaly na tzv. chlebenky, 
moučenky, lístky na cukr atp.

Napajedelským nádražím projížděly vojen-
ské vlaky s rakouskými a německými vojáky, 
které narušovaly osobní dopravu. Válečné 
hospodářství zasáhlo všechny složky života 
včetně výchovy dětí, které se podílely na 
sběrech nejrůznějších předmětů pro potřeby 
válečného průmyslu, zhotovovaly oděvy pro 
vojáky, žačky pletly punčochy, svetry atp. 
Mládež se podrobovala vojenskému výcviku 
organizovanému spolky Sokol a Orel. Zhoršení 
zásobovací situace, narůstání drahoty, černý 
trh – to byly průvodní znaky té doby. Zátěží 
pro místní obyvatelstvo byl také příchod 
vystěhovalců z Bukoviny a Haliče (600 Židů) 
a Polska (200 osob). 

Zajímavou kapitolou tohoto období je účast 
Napajedlanů v zahraničních legiích. Přes třicet 
mužů bojovalo v ruských legiích, Napajed-
lany najdeme také v legiích francouzských 
a italských. Po návratu domů se legionáři 
sdružili v místní jednotě Obce legionářské pro 
Napajedla a okolí, aby přispívali k zabezpečení 
a obraně Republiky československé.

Památku padlých spoluobčanů uctili Napaje-
delští vybudováním pomníku na místním hřbito-
vě (nad kaplí). Pro pozůstalé byl zřízen Vdovský 
a sirotčí fond veškeré ozbrojené moci.

Důsledky válečných událostí vyústily v roz-
pad tří největších evropských říší (německé, 
ruské, Rakouska-Uherska). Otevřela se také 
cesta pro vznik samostatného českého státu.

Milada Písková

Napajedla mìstem - 6

   ÚØAD PRÁCE ve Zlínì informuje
Upozorňujeme příjemce dávky státní so-

ciální podpory přídavek na dítě, že příslušné 
předtisky pro uplatnění nároku na uvedenou 
dávku po 30. září 2008, stejně tak i další potvrze-
ní, doklady a prohlášení (např. Prohlášení osob 
o příjmech rozhodných pro nárok, Doklady 
o výši ročního příjmu, Potvrzení o studiu), již 
nebudou rozesílány poštou.

Náleží-li výplata přídavku na dítě za září 
je nutné pro zajištění výplaty dávky po 30. 
září 2008 příslušné předtisky odevzdat ná-
sledovně:

 do 30. 9. 2008 - Potvrzení o studiu - jde-li 
o dítě, které se soustavně připravuje na budou-
cí povolání na střední nebo vysoké škole, nebo 
o dítě, které plní povinnou školní docházku 
(jde-li o školní rok začínající v kalendářním 

roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, 
a o roky povinné školní docházky po tomto 
roce následující)

 do 30. 9. 2008 (nejpozději do 31. 10. 
2008) - Doklad o výši ročního příjmu spolu 
s Prohlášením osob o příjmech rozhodných 
pro nárok (popř. Prohlášení osob, které nemají 
příjmy rozhodné pro nárok na dávky) 

Výše uvedené tiskopisy si vyzvedněte na 
místně příslušném pracovišti státní sociální 
podpory, kde budete zároveň poučeni o dalším 
postupu ve vyřizování dávky státní sociální 
podpory přídavek na dítě.

Všechny tiskopisy, potřebné k uplatnění 
nároku na dávky státní sociální podpory, jsou 
rovněž dostupné na internetových stránkách 
MPSV (www.mpsv.cz).

Blahopøejeme
12. 8. 2008 se dožila Marie Horňáčková 

krásných 99 let. Při návštěvě členek SOZ, 
rodiny a milých sousedek nám řekla usměvavá 
paní na dotaz: „Máte recept na dlouhověkost?“ 
– „Chce to pohyb“. Přejeme jí i nadále zdraví, 
boží požehnání a nechť jí nohy stále slouží. 
Děkujeme za pěkné přijetí a těšíme se na 
setkání opět zase za rok. Členky SOZ

40 let od srpna 1968
Památku obětí srpnové okupace ČSSR uctila 

položením kytice k hrobu Jaroslava Nováka 
starostka Ing. Irena Brabcová spolu se členy 
napajedelského Muzejního spolku. Jaroslav 
Novák zahynul 21. srpna 1968 u pražského 
rozhlasu.
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Moravské chodníèky
Většina obcí na Slovácku má své tra-

diční zvyky, které dodržují, např. hody, 
poutě, obchůzkové obřady. V Napajed-
lích takové tradice nejsou zaznamenány, 
a proto vznikl folklorní festival „Moravské 
chodníčky“.

Letos se toto setkání souborů konalo 
poosmé a zúčastnilo se deset souborů, což 
bylo l70 účinkujících. Naštěstí těsně před 
začátkem pořadu vysvitlo z černých mraků 
sluníčko, a tak si hlavní organizátoři - Klub 
kultury a soubor Radovan - oddechli.

Celý pořad zahájily poprvé děti z Ra-
dovánku a pak se střídala taneční čísla 
v podání souborů Radovan, Pozdní sběr, 
hanáckých souborů Hatě z Tovačova a ze 
Sazovic, Botíku z Březolup.

Působivý zpěv ženského sboru Babčice 
a mužského sboru Chlapčiska ze Spytihně-
vi umocnil pěkný dojem ze všech vystou-
pení. Také cimbálová muzika Převozník ze 
Spytihněvi je nezbytnou součástí celého 
festivalu.

Letos jsme přivítali zahraniční soubor 
z Borského Mikuláše, spřátelené obce 
na západním Slovensku. Všem se jejich 
bezprostřední taneční vystoupení líbilo 
a jejich harmonikáři přispěli k dobré náladě 
i po ukončení programu.

Večerní zábavu – besedu u cimbálu – 
zajistila muzika „Vinár“ z Veletin. 

Celá akce se opět konala za podpory 
Zlínského kraje, na krojové obutí Radovanu 
přispěla Nadace Děti – Kultura – Sport. 

Letošní setkání souborů skončilo 
a pevně věříme, že se můžeme těšit na 
devátý ročník.

Věra Holubová

Foto: František Cívela
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Pøístavištì výletních lodí 
Na konci měsíce srpna byla zahájena 

realizace přístaviště výletních lodí na místě 
doposud provizorního plovoucího přístaviště 
na Nábřeží pod blokem I. Investorem této 
akce je Ředitelství vodních cest ČR. Stavba 
představuje betonovou přístavní hranu v dl. 
40 m se zabudovanými pacholaty pro úvaz 
lodí a přístupový bezbariérový chodník 
š. 3 m. Na realizaci chodníku se podílí také 
naše město, investuje jeho část, která se 
nachází na pozemcích města. 

Současně byla zahájena i realizace přístaviš-
tě v Kostelanech, výstavba přístaviště v Uher-
ském Hradišti bude zahájena na podzim t. r. 
v návaznosti na dokončení povolovacích řízení. 
První dvě přístaviště budou do konce letošního 
roku hotova, do příští plavební sezóny by měla 
být spolu s novým přístavištěm v Uherském 
Hradišti turistům plně k dispozici.

Potenciálu rozvoje Baťova kanálu se Ředi-
telství vodních cest ČR dlouhodobě věnuje, 
převratným zlomem ve Zlínském kraji by se 
měla stát výstavba nové plavební komory 
u jezu v Bělově, která otevře vodní cestu až 
do Kroměříže. 

Zámoraví 
V současné době fi nišuje v této lokalitě 

výstavba splaškové kanalizace. Městu se poda-
řilo získat dotaci ze SFDI na výstavbu chodníku 
v ulici Zámoraví, takže jeho realizace může 
plynule při dokončovacích pracích na kanali-
zaci navázat. Současně s výstavbou chodníku 
je připravena i rekonstrukce veřejného osvět-
lení a rekonstrukce kabelové sítě. Protože 
výstavba chodníku zasahuje i do konstrukce 
komunikace III. třídy, která je v majetku Zlín-
ského kraje, byla při přípravě této investice 
vedena s jejím správcem, Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, jednání o spolufi nancování. 
Jednání vyústila dohodou, že Zlínský kraj 
bude investovat novou povrchovou úpravu 
celé této komunikace v úseku od napojení 
na I/55 až po železniční trať. Současně bude 
probíhat i oprava příjezdové komunikace do 
Halenkovic. Na sklonku tohoto roku bychom 
se tedy mohli společně potkat na Zámoraví 
při slavnostním ukončení všech těchto akcí, 
jejichž realizaci jsem po svém nástupu na post 
místostarostky města v roce 2003 obyvatelům 
této lokality přislíbila. 

Stavební akce na území mìsta Napajedla a Cyklostezka podél BK

Výstavba nového chodníku na Zámoraví. Foto: JS

Regenerace sídliště NábřežíPřístaviště
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Regenerace sídlištì Nábøeží - 
2. etapa 
V letošním roce jsme získali dotaci 4 mi-

liony Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na 
2. etapu regenerace našeho panelového síd-
liště. Navážeme tak na úspěšnou první etapu 
realizovanou v loňském roce. 

V rámci druhé etapy budou zrekonstruo-
vána stávající parkoviště – budou opatřena 
novým povrchem ze zámkové dlažby a budou 
zde vyznačena jednotlivá parkovací stání. 
Po dlouhých jednáních s Dopravním inspek-
torátem Policie ČR byla schválena úprava 
v dopravní obsluze a průběžná nábřežní 
komunikace bude částečně zjednosměrněna. 
Tato dopravní úprava umožní legalizaci parko-
vacích stání podél komunikace a zpřehlední 
průjezd tímto územím. 

Situaci úprav si můžete prohlédnout v in-
formační skříňce MěÚ u radnice. 

Třetí etapa úprav, kterou bychom rádi 
realizovali v příštím roce, zahrnuje kompletní 
rekonstrukci veřejného osvětlení a revitalizaci 
zeleně. 

Rekonstrukce chodníku a jeho rozšíření 
o pruh pro cyklisty podél Moravy je součástí 
Cyklostezky podél Baťova kanálu – o této akci 
píši na jiném místě. 

Stavební akce na území mìsta Napajedla a Cyklostezka podél BK

Rekonstrukce chodníku - Lány

Práce na regeneraci sídliště byly zahájeny

Ulice Dr. Beneše

Spojka Husova – Bartošova

Oprava chodníkù a komunikací 
Z letošního rozpočtu jsou fi nancovány 

opravy chodníků a komunikací. Budou zrekon-
struovány části chodníků v ulicích Bartošova, 
Jiráskova a Lány. Celkem se jedná o cca 2 500 
m2. V rámci oprav komunikací byly opatřeny 
asfaltovým povrchem již značně erodované 
betonové vozovky – ul. Dr. Beneše, Na Kapli 
a u sportovní haly. Tyto opravy jsou plně 
fi nancovány z rozpočtu města a představují 
fi nanční objem cca 2 mil.Kč. 

Rekonstrukce schodů

Rekonstruovaný chodník - Jiráskova: Foto JS

Bude pokračovat, i když jinou technologií, 
oprava asfaltového povrchu páteřní komu-
nikace. 

Další aktivitou této etapy je rekonstrukce 
prostor pro odpadové nádoby a jejich od-
clonění. 
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Výstavba cyklostezek 
Z hlediska dopravního se naše město nachá-

zí ve významném nadregionálním dopravním 
koridoru. Naším územím jsou trasovány:
- železniční trať č. 330 Přerov – Břeclav II. 

železničního koridoru
-  páteřní komunikace dopravní sítě ČR I/55 
-  připravovaná rychlostní komunikace R 55
-  dálková cyklotrasa č. 47 - „Moravská stez-

ka“
Dopravní osu města tvoří frekventovaná 

komunikace III/49724. 
Město v roce 2003 vypracovalo studii 

cyklistické dopravy. Studie byla projednána 

Stavební akce na území mìsta Napajedla a Cyklostezka podél BK

Bourání starých garáží

Rekonstrukce Hospodáøské školy 
na areál služeb - Sbìrný dvùr
V rámci 1. výzvy Operačního programu 

životní prostředí jsme uspěli se žádostí o dotaci 
na rekonstrukci areálu Hospodářské školy 
na sběrný dvůr a získali jsme na tuto akci 
dotaci ve výši 16 mil. Kč. Tato částka zahrnuje 
vybudování inženýrských sítí, zpevněných 
ploch, parkoviště, rekonstrukci hospodářské 
budovy a technologické vybavení sběrného 
dvora včetně nového nakladače. To, že jsme 
se mohli této výzvy úspěšně zúčastnit, bylo 
dáno zejména včasnou a dobrou projektovou 
připraveností. Rekonstrukce celého areálu 
Hospodářské školy na areál služeb města byla 
připravena již od roku 2005. Hledali jsme ale 
možnosti jejího fi nancování. A tato možnost 
se naskytla právě v podobě výzvy v OPŽP 
v podporované oblasti nakládání s odpady. 
Projekt jsme ovšem museli rozdělit na část, 
která se dotýkala pouze nakládání s odpady, 
a na část, která vytváří zázemí pro naše tech-
nické služby – tím je zejména hlavní objekt 
hospodářské školy. Na tuto část se nám zatím 
fi nancování nepodařilo zajistit. 

 Město Napajedla, jako původce produkující 
více jak 10 t nebezpečných odpadů a více jak 
1000 t ostatních odpadů za rok, nechalo zpraco-
vat a schválit Plán odpadového hospodářství 
města Napajedla v roce 2005. Dle stanoviska 
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 15. 
2. 2006 je POH města Napajedla v souladu 
s POH Zlínského kraje a POH České republiky. 
POH se tak stal dokumentem pro plánování 
a řízení odpadového hospodářství na území 
města Napajedla na dobu 5 let, tedy 
do 31. 12. 2010.

 V současné době město provozuje 
jeden sběrný dvůr, který je kapacit-

ně nedostačující, není vybaven moderními 
technologiemi a jeho rozšíření není možné 
z důvodu složitých majetkoprávních vztahů 
k přilehlým pozemkům. 

 Z důvodu naplnění ukazatelů daných POH 
města Napajedla, Zlínského kraje a potažmo 
i POH České republiky, hledalo město nejvhod-
nější řešení jak po stránce ekonomické, tak 

i po stránce dostupnosti a možnosti vybavení 
nového zařízení moderními technologiemi.

Po zvážení všech aspektů bylo rozhodnuto 
o vybudování nového sběrného dvora umís-
těného na pozemcích města, který se nachází 
v dostatečné vzdálenosti od obytných budov 
a přesto dobře přístupný veřejnosti, s mož-
ností umístění nových chybějících technologií 
z oblasti nakládání s odpady – umístění pa-
ketovacího lisu na papír, umístění mobilního 
štěpkovače, parkování nosičů velkoobjemo-
vých kontejnerů, zastřešení stání pro nádoby 
na tříděný odpad, samostatně oddělené místo 
určené pro zpětný odběr výrobků, dostateč-
ně velkých manipulačních ploch pro pohyb 
mechanizace a dokonalého zajištění celého 
objektu před vnikem nepovolaných osob. 

 Nový sběrný dvůr bude sloužit výhradně 
potřebám města Napajedla, jako původci 
odpadů, a v budoucnosti bude přímo na 
areál sběrného dvora navazovat nový areál 
Služeb města Napajedla, p.o., který vznikne 
rekonstrukcí hlavního objektu bývalé Hospo-
dářské školy.

Realizace stavby: srpen 2008–červen 2009.
Náklady na realizaci: 18 mil. Kč, z toho 

dotace 16 mil.Kč, 2 mil. Kč fi nancuje město ze  
svého rozpočtu.

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu
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s veřejností a po připomínkách schválena. Na 
jejím základě jsou v současné době vedeny 
kroky k postupné realizaci dvou, v této studii 
navržených, cyklistických stezek:

 MÍSTNÍ - „CYKLOSTEZKA CENTRUM“ 
je vedena centrem města a je jednoznačně 
využívána pro cyklodopravu místních oby-
vatel za prací a službami - cílem je zajištění 
bezpečnosti a plynulosti dopravy ve vazbě na 
frekventovanou komunikaci III/49724.

 TURISTICKÉ - „CYKLOSTEZKA PODÉL 
BAŤOVA KANÁLU“, která je trasována podél 
řeky Moravy a bude využívána zejména pro 
potřeby rekreační cykloturistiky. Je součástí 
cyklotrasy C 47 Moravská stezka 

 Cyklostezka TURISTICKÁ je součástí 
společného projektu Sdružení obcí pro roz-
voj Baťova kanálu: „CYKLOSTEZKA PODÉL 
BAŤOVA KANÁLU“.
• Je řešena v úseku dl. 45 km Uherský Ostroh 

- Kroměříž a bude na ni svedena trasa nad-
regionální trasy C 47 – Moravská stezka. 

• Je zařazena do programu Strategie cyklis-
tické dopravy ČR.

• V současné době je na první etapu části této 
stavby v dl. 2,9 km na katastru Napajedel 
(dl. cyklostezky 2,9 km) vydáno územní 
rozhodnutí

• Celkově protne katastr Napajedel v dl. téměř 
6 km

• Projekt na první etapu (úsek mezi železnič-
ním mostem a mostem u Fatry) je podpořen 
dotací z Evropské unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu

• Stavba 1. etapy se uskuteční během příštího 
roku

Ještě v letošním roce proběhne realizace 
4. ETAPY CYKLOSTEZKY CENTRUM, na 
kterou jsme získali ve výši 60 % uznatelných 
nákladů dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Jedná se o městskou stezku 
společnou pro chodce a cyklisty ležící v za-
stavěném území města, přiléhající k silnici 
III/49724 situovanou v jižní části Masarykova 
náměstí. Bohužel nebylo možné s ohledem na 
limitovanou šířku, která je dána vzdáleností 
stromové aleje od zástavby v tomto úseku, 
řešit oddělenou cyklostezku od chodníku, 
tak, jak je realizována v již realizovaných 
úsecích. Varianta samostatné cyklostezky 
podél komunikace byla zamítnuta také, protože 
by znamenala zánik téměř poloviny stání na 
vjezdech do jednotlivých objektů, které jsou 
využívány vesměs pro zásobování obchodů. 
Navrhovaná cyklostezka nebude sloužit jako 
tranzitní ale převážně pouze jako místní cílová. 
Jde o stavební úpravu stávajících ploch pro 
pěší a jejich rozšíření na 3,5 m. Celková délka 
tohoto úseku je 164 m. Navazuje na souvislý 
úsek cyklostezky dl. 962 m realizovaný v letech 
2005 až 2007. 

 CYKLOSTEZKA PODÉL BK AKTUÁL-
NĚ. V roce 2006 byla zrealizována cyklostezka 
Babice – Staré Město, na kterou v roce 2007 
navázala realizace cyklostezky Staré Město 
– Nedakonice. V letošním roce zahájí město 
Staré Město projekční přípravu propojení 

obou výše uvedených úseků. V letošním roce 
také předložily další členské obce Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě žádost o podporu na realizaci 
cyklostezek, a to v úseku Babice – Otrokovice 
a Kvasice – Kroměříž. Podpora na realizaci 
těchto úseků byla Regionální radou v měsíci 
červnu schválena a tyto úseky mohou být 
realizovány již v příštím roce.

Kromě části úseku cyklostezky v k. ú. Na-
pajedla (kde je nutné dořešit majetkoprávní 
vztahy), a úsekem mezi mostem přes Moravu 
v Kvasicích a Bělovským jezem, vznikne tak 
souběžně s řekou Moravou a Baťovým kanálem 
mezi Kroměříží a Nedakonicemi již v příštím 
roce souvislý úsek cyklostezky. Zbývající části 
budou řešeny jako 2. etapa a předloženy do 
další výzvy ROP. Ing. Irena Brabcová

Stavební akce na území mìsta Napajedla a Cyklostezka podél BK

Cyklostezka centrum - přehled etapovosti a realizace 

Etapa Char. Rok realizace Délka úseku Šířka Invest. náklady 

1. etapa samostatná 2005 170 m 4,0 m! 1,585 tis. Kč

2. etapa samostatná 2006 200 m 4,0 m! 2,182 tis. Kč

3. etapa samostatná 2007 592 m 2,2 m 1,955 tis. Kč

4. etapa Spol. C9 2008 164 m 3,5 m 3,000 tis. Kč
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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 341KDE 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

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ:
Po: Pavla orientální tance 16:45 h - začátečníci (od 15. 9.), Mirka pilates body 18 h, body forming 19 h 
Út: Helena fi tball 17 h a 18 h po tel. domluvě 605 959 339, Monika joga 19 h – začátečníci a mírně pokročilí 
St: Mirka pilates chitoning 18 h, interval body step 19 h, 
Čt: Pavla orientální tance 18 h – mírně pokročilí (od 18. 9.), Jana aerobik, posilování 19:15 h
Pá: Eva kurz hubnutí 16:30 h ( od 19. 9.) 
Cyklostudio: od září minimálně 2 jízdy denně v 18 h a 19:30 h , popřípadě v 16:30 h

Novinka: 3měsíční kurz „Hubneme s rozumem“ s Evou Urbanovou, zahájení v pátek 19. 9. v 16:30 h (počet míst omezen – 10 účastníků)

Přihlášky a info: Sport klub Eva 604 615 533, Fitcentrum Slavia, 728 341 341. 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

Poslední bytová výstavba na 
Nábøeží pokraèuje
Máte-li zájem pořídit si nový byt v Napajedlích, nabízí 

se Vám poslední příležitost. Stávající bytová výstavba na 
ulici Nábřeží pokračuje, blok A byl úspěšně zkolaudován 
v červenci, bloky B a C budou dokončeny do konce le-
tošního roku, nicméně 80% bytů je dnes již vyprodáno. 
Díky parkovacímu stání v ceně bytu nemusejí mít budoucí 
obyvatelé nových bytových domů na Nábřeží obavu, že 
by tu nenašli místo pro stání svého vozidla. 

Cílem projektu bylo vytvořit ojedinělý bytový komplex 
poskytující značnou míru soukromí, což odráží i fakt, 
že v jednom domě je umístěno pouhých 14 bytových 
jednotek. Dispozice a velikost bytů od prostorných 1+kk 
po 3+kk vycházejí z požadavků široké skupiny zájemců - 
rodin s dětmi, starších párů, mladých bezdětných dvojic 
i jednotlivců. Ukázalo se, že navržená skladba i dispozice 
bytů byly dobrou volbou. Díky orientaci východ-západ 
je zajištěno maximální oslunění a v případě bytů orien-
tovaných na západ uklidňující a vyhledávaný výhled 
do zeleně. 

Výhoda včasné koupě bytu ještě ve fázi projektu umož-
ňovala budoucím vlastníkům klientské změny a úpravy dle 
vlastních představ. Na druhou stranu, dnešní fáze výstavby 
nabízí zájemcům prohlídku již dokončených bytů.

Výhradním prodejcem bytů je Realitní kancelář STING, 
s.r.o. Na jejím tel. čísle 724 620 134 Vám budou poskytnuty 
všechny potřebné informace. 

Srdečně Vás tímto zveme na Den otevřených dveří, 
můžete se přesvědčit o průběhu realizace výstavby a pře-
devším shlédnout dokončené bytové jednotky. 

Akce se koná v sobotu 4. října 2008 od 9 do 13 
hod. 

DIGI-FOTO 10x15 cm do druhého dne, 
20–99 ks za 3,99 Kč 

bez poplatku.
Možnost zhotovení fotografi í 10x15 cm 
NA POČKÁNÍ ze všech digitálních dat, 

včetně mobilů - 8 Kč.

AKCE 10.–30. 9. 2008

D I G I - F O T O
FO T OATEL I ER - L UC I E ,  P a l a c k ého  97
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 Jak dlouho jste v Hřebčíně Napajedla 
působil a jak hřebčín v té době vypadal?

Do funkce ředitele napajedelského hřebčína 
jsem nastoupil v červnu roku 1976 a působil 
jsem zde do konce roku 2005.

V době mého nástupu měl hřebčín základní 
stádo 60–70 chovných klisen. Z veterinárních 
důvodů nepřijímal na připouštění klisny jiných 
chovatelů. Postupně jsme ale začali chovatel-
skou spolupráci výměny klisen na připouštění 
s polskými hřebčíny Gelejevko, Strzegom, Mosz-
na, ruským Voschoden a německým Graditz.

V další fázi se jevila ekonomická výhodnost 
připouštění klisen jiných chovatelů za úplatu. 
K tomu bylo ale nutno rozšířit ustájovací ka-
pacitu a rovněž plochu pastvin. Během 10 let 
byly uskutečněny velké investice do staveb. 
Byly postaveny dvě nové stáje, každá s kapa-
citou 50 boxů a rekonstruovány staré stáje. Ve 
stájích bylo zavedeno mechanické odklízení 
hnoje, které podstatně rozšířilo produktivitu 
práce ošetřovatelů. Mimo rozšíření ustájovací 
kapacity byla postavena nová správní budova 
se sociálním zařízením, vybudovány asfaltové 
cesty na Pěnném a řada menších investic. 
Postupně byla rozšiřována plocha pastvin až 
na současnou výměru přes 200 ha. K tomu 
bylo nutno vybudovat nové ohrazení pastvin 
v délce přes 40 km.

 Jaké organizační změny hřebčín 
prodělal?

Dlouhou dobu byl hřebčín začleněn do Ple-
menářského podniku Tlumačov a ten spadal pod 
generální ředitelství Státních plemenářských 
podniků v Praze. V roce 1990 byl hřebčín vydeli-
mitován z PP Tlumačov jako samostatný podnik. 
Bohužel vlivem nekorektního postupu vedení 
PP Tlumačov musel hřebčín při delimitaci pře-
vzít značnou část nesplacených úvěrů ve výši 
přes 14 000 000 Kč, jejichž splácení pak řadu let 
silně zatěžovalo ekonomiku hřebčína. V takové 
fázi hřebčín vstupoval do začátku období pri-
vatizace. Vedení hřebčína se rozhodlo přes zá-
sadní odpor pracovníků generálního ředitelství 

podat privatizační projekt na vytvoření akciové 
společnosti formou kupónové privatizace. Tato 
forma privatizace se jevila jako největší šance 
pro zachování další existence hřebčína. Byla 
protiváhou několika privatizačním projektům 
na přímý odkup hřebčína. Po značném úsilí 
a několika zvratech vznikla akciová společnost 
Hřebčín Napajedla s asi 2400 akcionáři. Během 
doby se ukázalo, že to byl správný krok, protože 
v krátké době divoké privatizace zanikla převáž-
ná část státních chovů koní, např. Albertovec, 
Netolice, Xaverov, Motěšice, Šamorín. Hřebčín 
Napajedla naopak zůstal nedotčen a nebyla 
nijak narušena kontinuita chovu anglického 
plnokrevníka.

 Jak se změnila situace hřebčína po 
privatizaci?

Nelze jednoduše popsat, jaké úsilí bylo 
nutno vyvíjet, aby hřebčín přežil bez úhony. 
Několikrát se zdálo, že naše úsilí bude marné 
a hřebčín se stane pouze prostředkem pro 
obohacení spekulantů, kteří jinak mluvili 
a úplně jinak jednali. Ale vytvoření akciové 
společnosti znamenalo překlenutí největšího 
nebezpečí zániku hřebčína a dalo možnost pro 
rozběhnutí další fáze. Bylo zřejmé, že postupně 
musí dojít ke koncentraci akcií do rozhodujícího 
balíku, ale ten se musí dostat do správných 
rukou, protože znovu mohlo dojít k situaci, že 
se balík akcií octne v rukách lidí, kterým půjde 
jen o obohacení.

Vedení hřebčína aktivně působilo při hle-
dání budoucího majitele kontrolního balíku 
akcií, který převezme zodpovědnost za další 
existenci napajedelského chovu a jeho rozvoj, 

ale hlavně má dost fi nančních prostředků na 
skoupení akcií.

Navíc mojí snahou bylo, aby hřebčín zůstal 
pokud možno v českých rukách. Strávil jsem 
zde velkou část svého života a těžce bych nesl, 
že se hřebčín stane cizím majetkem.

 Jak hodnotíte současnou situaci?
Musím říct, že v poměrně krátké době prošel 

kontrolní balík akcií rukama několika akcionářů. 
Všichni na začátku projevovali snahu aktivně 
působit k dalšímu rozvoji hřebčína a chovu 
anglického plnokrevníka. Postupně se ale uká-
zalo, že jejich fi nanční situace buď není ideální, 
nebo nemají kapitál na dokončení soustředění 
akcií a nebo se projevili úplně v rozporu s tím, 
co původně prohlašovali, a usilovali pouze 
o výhodný obchod s akciemi.

Říká se „konec dobrý, všechno dobré“. Sou-
časný většinový akcionář pan Antonín Sieklik 
se chová úplně jinak. Od začátku dokazuje, že 
základní záměr – pokračovat v tradici chovu 
anglického plnokrevníka a udržení vysoké 
úrovně napajedelského chovu, myslí vážně 
a upřímně.

Za období mého působení v hřebčíně jsem 
zažil řadu radikálních změn. Považuji za splnění 
mého poslání to, že napajedelský chov přežil 
bez újmy všechna úskalí. Jsem přesvědčen, 
že hřebčín stále bude nejdůležitějším chovem 
v ČR, udrží si svoje postavení a že i ekonomicky 
dokáže být soběstačný.

Ing. Zdeněk Hlačík

Všechno mohlo být jinak – z nedávné historie Høebèína Napajedla
Rozhovor pro Martinu Hradilovou poskytl Ing. Zdeněk Hlačík (bývalý dlouholetý ředitel napajedelského hřebčína)
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Již podeváté se konal tábor pro žáky zá-
kladních škol z Napajedel a Halenkovic. Letos 
jsme jeli spolu s 38 dětmi na Kopánky. Byly 
zde děti jak z 1. základní školy s vedoucími 
Simonou a Šimonou, tak i z 2. základní školy 
s vedoucí Olou, a samozřejmě nechyběli ani 
žáci z Halenkovic se svou vedoucí Petrou. 
Tábor se nám, ostatně jako vždy, velmi 
vydařil. Počasí bylo v pohodě, mládež bez-
vadná a družná, prostě vše proběhlo bez  
nejmenších problémů. 

Více naleznete na www.nsoci.cz
Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ 

Spoleèný tábor pro Napajedla a Halenkovice

Na tábor jsme se těšili,
rádi bychom si ho užili.
Bydlení na Kopánkách v chatkách má spoustu 
plusů,
odpovídalo to našemu vkusu.
Noční hlídka byla paráda,
někteří chtěli hlídat až do rána.
I když budíček, rozcvička a bodování pokojů 
mnohým strach nahání,
vše splnili jsme bez váhání.
I napajedelští herci Divadla Zdeňka Štěpánka 
za námi přijeli,
pohádkou o zvířátkách nás velmi pobavili.
Střílet ze vzduchovky jsme si zkusili,
někteří se dokonce i do terče trefi li…
Na psovody nás také bavilo koukat,
je neuvěřitelné, jak někteří pejsci umí po-
slouchat.
Také v různých soutěžích jsme si své síly 
změřili,
prostě jsme si ten prázdninový týden užili!!!

Prodej napajedelského zámku byl a je pod 
drobnohledem napajedelské veřejnosti. Již ně-
kolik let se hovořilo mezi občany o jeho využití, 
ale také o potenciálním novém vlastníkovi. Byla 
řada dohadů a spekulací…

Rádi bychom spoluobčany informovali, že 
zámek má již nového majitele, celá transakce 
související s jeho vlastnictvím je ukončena 
a zámek, včetně parku, vlastní společnost Zámek 
Napajedla, s.r.o.

Zprovoznění budovy zámku, včetně úpravy 
zámeckého parku, je otázkou záměrů a cílů spo-
lečnosti, v neposlední řadě i otázkou fi nanční.

Jak již bylo zmíněno, napajedelská veřejnost 
věnuje této lokalitě velkou pozornost a ptá se, co 
bude se zámkem a parkem? Dle prvotních záměrů 
by se zámek měl stát kulturně společenským 
centrem, které by mělo sloužit nejen občanům 
Napajedel, ale také široké veřejnosti ve Zlínském 
kraji a turistům. 

Nejčastější otázkou ze strany občanů je otáz-
ka týkající se uzavření či ponechání průchodu 
zámeckým parkem od severní k jižní bráně 
a naopak. Chtěla bych informovat občany Na-
pajedel, že v návaznosti na smlouvu o věcných 
břemenech mezi městem a vlastníkem objektů, 
je jim zabezpečen průchod parkem po určitých 
trasách, a to po vyasfaltovaných chodnících 
a nádvořích, kterými se občané dostávají přes 
zámecký park směrem od jižní k severní bráně, 
a naopak, dále pak ke klubu kultury a ke spor-
tovištím. Toto se však netýká využití parku jako 
takového, zejména travnatých ploch situovaných 
od kašny na nádvoří zámku, směrem na východ 
(ke Kalvárii). V současnosti tyto plochy „velmi 
aktivně“ využívá zejména mládež, která se tu 
shromažďuje od odpoledních hodin a své párty 
končí až v nočních hodinách. Nebudu se zde ro-
zepisovat o účelech těchto „pikniků“, ani o stavu 
parku, rybníčku a jiných částí parku v návaznosti 
na tyto aktivity. Tyto a další negativní jevy, jakými 
jsou velký průjezd cyklistů a zejména automo-
bilů, lidé a děti lozící po vzácných dřevinách či 
sochách v parku, výkaly psů v celém zámeckém 
parku atd. si vyžadují, abychom se těmito problé-
my začali zabývat a stanovili jasný provozní řád 
pro celý zámecký park, který by měl respektovat 
a dodržovat každý z nás. Naším cílem tedy není 
areál uzavřít, ale stanovit jasná pravidla, která 
budou muset respektovat všichni, kdo se v areálu 
zámeckého parku budou pohybovat.

Zámecký park je jedinečnou a výjimečnou 
lokalitou ve městě, kde se dá v klidu relaxovat 
a trávit příjemný čas procházkou či posezením, 
tudíž musíme udělat vše pro to, aby tomu tak 
opravdu bylo. Pevně doufám, že napajedelští ob-
čané nám v tomto budou nápomocni a nebudou 
naše snahy narušovat či jinak hatit.

Myslím si, že jako člověk, který se v Napajed-
lích narodil a celý život zde žije, jsem schopna 
pochopit vztah občanů Napajedel k této význam-
né napajedelské lokalitě. A právě proto bych vás 
všechny chtěla poprosit o spolupráci v této věci, 
protože nikdo nechceme mít doma, na zahradě 
či na jiném svém pozemku nepořádek a zničené 
věci. Podle toho bychom se měli k parku, k bu-
dově zámku a jiným památkám v rámci areálu 
chovat. Věřím, že se nám to podaří.

Mgr. Eva Gajdošík

Pohádková svatba na zámku a jiné akce
Zámek Napajedla je krásné místo jak pro zásnuby, tak svatební obřady 

i celé svatební slavnosti. 

 SVATEBNÍ OBŘAD

Ke svatebním obřadům můžete využít obřadní místnost – nádherný zrca-
dlový sál a nebo venkovní prostory v zámeckém parku.

 SVATEBNÍ HOSTINA

Zajistíme pro Vás svatební hostinu v zámecké jídelně a nebo v některém 
z místních salonků.

 SVATEBNÍ SLUŽBY

Zařídíme Vám fotografa, svatební výzdobu, hudební produkci, speciální 
focení v prostorách zámku, jízdu kočárem, svatební fotoalbum atd.

V prostorách zámku a parku v Napajedlích připravíme nejen svatby, ale 
také různé speciální akce – rodinné oslavy, soukromé párty, fi remní školení, 

teambuildingy, společenské večery, rauty, plesy apod.

Rezervace na tel: 603 972 549

Napajedelský zámek 
v otázkách a odpovìdích…

INZERCE
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       ČERVENEC 2008

 Pá 6. 6. v 19:30 hodin

 SWEENEY TOOD: Ďábelský holič 

z Fleet Street

 Pá 5. 9. v 19:30 hodin

 WANTED

 Vyber si svůj osud… akční fi lm USA, režie 

Timur Bekmambetov, hrají James McAvoy, 

Angelina Jolie, Morgan Freeman. Přístupný 

od 12 let, titulky, 109 min., vstupné 60 Kč

 So 6. 9. v 19:30 hodin

 KOPAČKY

 Neskutečně katastrofi cká romantická kome-

die USA, režie Nicholas Stoller, hrají Jason 

Segel, Kristen Bell, Mila Kunis. Přístupný od 

15 let, titulky, 101 min., vstupné 60 Kč

 Čt 11. 9. v 16:30 a 19:30 hodin

 BATHORY

 Vzkříšení čachtické legendy, režie Juraj 

Jakubisko, hrají Anna Friel, Hans Matheson, 

Karel Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, 

Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková.  

Přístupný od 12 let, 140 min., vstupné 70 Kč

 Pá 12. 9. v 19:30 hodin

 NEUVĚŘITELNÝ HULK

 Nenechte ho vzteky zezelenat, fantasy USA, 

režie Louis Leterrier, hrají Edward Norton, Liv 

Tyler, Tim Roth. Přístupný do 12 let, titulky, 

112 min., vstupné 60 Kč

 So 13. 9. v 19:30 hodin

 STALO SE

 Mohli jsme to vycítit... Viděli jsme znamení... 

A teď se to stalo...krimi USA, režie Night 

Shyamalan, hrají Mark Wahlberg, Zooey 

Deschanel, John Leguizamo. Přístupný od 

15 let, titulky, 90 min., vstupné 60 Kč

 Ne 14. 9. v 15:00 hodin

 PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

 MACH A ŠEBESTOVÁ II. na prázdninách 

 Přístupný, 63 min., vstupné 25 Kč

 Pá 19. 9. v 17:00 hodin

 KUNG-FU PANDA 

 Komedie USA, režie Mark Osborne, John Ste-

venson, hrají Jonathan Aibel, Glenn Berger. 

Přístupný, dabing, 92 min., vstupné 40 Kč

 So 20. 9. v 19:30 hodin

 AKTA X: CHCI UVĚŘIT 

 Krimi-detektivka; sci-fi , horror, fantasy, režie 

Chris Carter, hrají David Duchovny, Gillian 

Anderson. Přístupný od 12 let, titulky, 105 

min., vstupné 60 Kč

 So 27. 9. v 17:00 hodin

 VALL-I 

 Animovaný/rodinný, režie Andrew Stanton, 

hrají v českém znění Jan Maxián, Tereza 

Bebarová. Mládeži přístupný, český dabing, 

103min., vstupné 70 Kč

 Ne 28. 9. v 15:00 hodin

 PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

 ČARODĚJNÉ POHÁDKY II. 

 Přístupný, 66min., vstupné 25 Kč

Podìkování za pomoc
Truchlící rodina děkuje touto cestou 

všem, zejména policii, hasičům, bagristovi 

a ostatním občanům, kteří se ve složitých 

podmínkách podíleli na vyprošťování těla 

našeho tragicky zahynulého syna a vnuka 

Adama Šišky ze závalu. 

Lucie Šišková a Mikeskovi

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

 24. 9. 2008 Klášterní kaple  Zahajovací koncert 

 26. 9. 2008  Hřebčín Napajedla  Chovatelský den

 27. 9. 2008  Hřebčín Napajedla  Den otevřených dveří

 27. a 28. 9. 2008  Klub kultury  Svatováclavské slavnosti

 26.–28. 9. 2008  Jakin Zoo Safari  Dvůr Králové nad Labem

 3.–5. 10. 2008  Jakin  Lednicko-valtický areál na kole

 11. 10. 2008  KČT  Pochod podzimními Chřiby

Orientaèní pøehled záøiových akcí

KULTURA 
A SPO

RT

Těžko se píšou články o lidském neštěstí, ale 
ještě hůř se píšou články o lidské neohledupl-
nosti. Je velkou náhodou, že jsem společně se 
strážníky i policisty o problémech s parkováním 
v jednom čísle Napajedelských novin psal. Bo-
hužel někteří občané města Napajedel si článek 
nepřečetli a nevzali ho na vědomí. Tato situace 
se projevila při zásahu policistů, strážníků, 
rychlé záchranné služby a hasičů při oznámení 
o vážné nehodě. Policisté a strážníci se na místo 
nehody dostavili bez komplikací, nicméně vo-
zidlo hasičského záchranného sboru a rychlé 
záchranné služby již takové štěstí nemělo. Za 
„přispění“ bezohledných řidičů, kteří blokovali 
průjezd na Malině II se vozidla dostavila na 
místo s několikaminutovým zpožděním. Při 
záchraně života si mnoho z nás neuvědomuje, 
že jde často právě o minuty či vteřiny. V tomto 
případě je tzv. „každá ruka dobrá“ bez ohledu na 
možnost využití speciální techniky pro záchranu 
toho, co je pro nás pro všechny nejdůležitější, 
pro lidský život.

Ale pojďme se vrátit k hlavnímu tématu tohoto 
článku. Bezohlední řidiči parkující v katastru 
města Napajedel v tzv. problémových lokalitách 
jako jsou např. ulice Husova, Divišova, Příční, 1. 
máje, Smetanova a Na Malině. Tito řidiči někdy 
podceňují situaci a mnohdy nepředvídají možné 
následky. Je mnoho ulic v katastru města, jež 
jsou úzké, nesplňují potřebnou šíři a jsou blo-
kovány zde stojícími automobily. Protikladem 
jsou místa, která nejsou vůbec využita, jako 

např. parkoviště, vjezdy k rodinným domům, 
odstavné plochy apod. I my se můžeme dostat do 
podobné situace, že budeme potřebovat pomoc 
a vozidla se k nám nedostanou. Mysleme vždy 
na to, že na prvním místě je záchrana lidského 
života. Pro to, abychom byli lepší, jsme asi udělali 
málo, ale nejeden lidský život to už asi nevrátí. 
Zamysleme se na chvíli nad svým jednáním, nad 
tím, co právě děláme, zda nezpůsobujeme újmu 
jiným. Někdy by nám to všem pomohlo...

Někteří tento článek přehlédnou, někteří se 
alespoň na chvíli nad ním pozastaví a zamyslí se 
a ti lepší budou dělat vše proto, aby se podobná 
situace v budoucnu neopakovala. 

Chceme všem lidem jménem města Napajed-
la poděkovat za spolupráci při tragické události, 
která nás velmi zaskočila, kdy šlo o záchranu 
lidského života!! 

MP Napajedla, PČR Napajedla

Na prvním místì „život“

Svatováclavské slavnosti
Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor 

Zdeňka Štěpánka KK Napajedla za podpory 
města Napajedla Vás zvou v rámci oslav 110. 
výročí povýšení Napajedel na město na „Sva-
továclavské slavnosti“, které se budou konat 
27. a 28. září 2008. 

Letošní oslavy vypuknout v sobotu 27. září 
v 15:00 hod. slavnostním zahájením v Zámec-
kém parku před rybníčkem a následným Prapor-
covým kostýmovaným průvodem městem.

Od 14:30 až do 19:30 bude probíhat program 
v Zámeckém parku, v němž vystoupí:

Skupiny historického šermu Markus M 
z Přerova a Berendal ze Žlutavy, Skupiny stře-
dověké hudby Rattus Rattus z Přerova a Bak-
chus z Brna, Skupiny historických tanců Porta 
Temporis z Napajedel a Historické tance při 
DDM Napajedla, skupina středověkých pěvců 
Magna Misteria ze Zlína, Národopisný soubor 
Radovan z Napajedel, Flétnový soubor při ZUŠ 
R. Firkušného z Napajedel, Kejklíři v podání 
Sportovní gymnastiky ASPV Napajedla a Spor-

tovní gymnastiky Sokol Napajedla, Divadelní 
soubor Z. Štěpánka KK Napajedla, napajedelská 
mládež při Charitě sv. Anežky Otrokovice, Skauti 
Napajedla, Pěvecký chrámový sbor Napajedla 
a další skupiny, soubory a spolky.

Od 19:30 pak tradičně projde městem Po-
chodňový kostýmovaný průvod a po něm od 
20:30 hod. bude následovat večerní program 
v Zámeckém parku, kde vystoupí v krátkých 
vstupech opět už výše jmenované skupiny. 
Hlavním bodem večerního programu bude 
Ohňová show skupiny Tortus de Ignis z Cho-
touchova u Kolína. 

V neděli 28. září se uskuteční v 10:00 hod. Slav-
nostní kostýmovaná mše a po ní bude otevřena 
Cesta po stopách sv. Václava s doprovodným 
programem v Zámeckém parku. Podrobnosti 
budou koncem srpna vyvěšeny na plakátova-
cích plochách a na webových stránkách města 
www.napajedla.cz a na stránkách Divadelního 
souboru www.divadlonapajedla.wz.cz. 

Miroslava Havalová
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Mladí pro mladé
Již osmým rokem byl v areálu Hájenka 

u Pohořelic realizován zážitkový program 
občanského sdružení M2M nazvaný Mladí pro 
mladé. Sdružuje okolo sebe mladé lidi ve věku 
od 15 do 25 let a pomáhá jim smysluplněji trávit 
čas. „Je to super, úžasné, skládám velký obdiv 
vedoucím za to, co dělají pro mladé lidi,“ řekla 
nám jedna z účastnic Markéta Kalivodová. 

V průběhu týdenního programu účastníci 
pobývali v malých skupinkách po sedmi, pěstoval 
se zde pocit bezpečí a důvěry. Atmosféra byla 
zaměřena na sebepoznání a uvědomění si svých 
vlastních hodnot. To vše probíhá prostřednictvím 
her a nejrůznějších aktivit. Simulují se různorodé 
životní situace a účastníkům je ukázaná možnost, 
jak se například vyrovnávat s konfl ikty, jak je řešit 
a celkově je posilován jejich osobnostní růst. 
Program Mladí pro mladé je velmi různorodý. 

mezi jinými například víkendové akce pro žáky 
základních škol v Napajedlích, které jsou nejen 
fi nančně podporovány městem Napajedla. 

Ptali jsme se účastníků, jak se jim na táboře 
líbí, například Barbora Baráková nám řekla: 
„Na tábor jsem jela potřetí protože nikde jinde 
nezažiju intenzivnější pocit sebepoznání, sebe-
realizace a sounáležitosti.“ Marie Matyášová 
přikyvuje: „Tábor je skvělý, pokud mi to vyjde, 
pojedu i příští rok.“ Radim Kondler charakte-
rizoval Mladí pro mladé krátce, ale výstižně: 
„Dobří lidé, přátelská atmosféra, dobré hry.“ 
Objevily se však i extrémnější názory, třeba 
po druhé jedoucí Zuzany Lutnerové: „Myslím, 
že si tady člověk absolutně prodrbe hlavu 
a probere i to, co nechce. Lidi jsou tu úplně 
jiní, než všude jinde.“ 

„Zúčastnění mají nadále možnost setkat 
se na takzvané potáborovce, která proběhne 
pravděpodobně v listopadu,“ řekl předseda 
sdružení Jan Kropáček. 

Bc. Pavla Anthová

Kromě stěžejních malých skupinek se každý den 
objevovalo tzv. téma dne, které bylo zaměřeno 
na teoretické vzdělávání účastníků. Účastníci se 
tak dozvěděli důležité informace např. o verbální 
a neverbální komunikaci nebo emoční inteligenci. 
Teoretické znalosti pak měli možnost prakticky 
zrealizovat na každodenních odpoledních 
workshopech, ze kterých si mohli vybírat. Mezi 
nejzajímavější patří témata jako poruchy příjmu 
potravy, asertivita, feminismus, ale byly zde také 
výtvarné dílny, ve kterých probíhalo tetování he-
nou nebo se vyráběly sádrové masky. Společný 
čas měli účastníci možnost trávit formou fyzicky 
aktivních her zaměřených na spolupráci. Každo-
denně také pod vedením školených instruktorů 
probíhalo tančení salsy. 

Občanské sdružení M2M je ve své činnosti 
zcela ojedinělé. Ve Zlínském kraji působí již od 
roku 2001 a realizuje velké množství programů, 

Jako každoročně, i letos, připravili na so-
botu 11. října 2008, členové Napajedelského 
odboru KČT pro milovníky podzimního 
putování Chřibskými lesy již 37. ročník 
pochodu Podzimními Chřiby.

Trasa 16 km: začíná v Halenkovicích 
u obchodu, odkud půjdeme po červené 
značce na Hradskou, kde silnici opustíme 
a lesní cestou klesáme až na silnici vedoucí 
Kudlovickou dolinou. Zde červenou značku 
opustíme a pokračujeme vpravo po silnici 
(cca 1200 m), až k nově vybudovanému od-
počívadlo u svatého Huberta, kde narazíme 
na žlutou značku, po ní se dáme do leva přes 
betonový mostek směrem na Skalky. Stou-
pající cestou míjíme několik třetihorních 
skalních útvarů až přijdeme opět na červe-
nou značku, po které pokračujeme vpravo 
přes Sýpčiny a Komínské skály na Bunč. 
Kde můžeme využít pohostinství horského 
hotelu k malému občerstvení a pokračovat 
přes Komínské skály na Lesní osadu, kde 
je letos cíl našeho pochodu.

24 km: Společně s trasou 16 km přes Skalky 
na červenou značku. Zde odbočíme doleva 
směr Paseky-Košíky-Jankovice-Zlacká studán-
ka-Salaš-Bunč-Komínské skály-Lesní osada.

Startovné je 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, pro 
členy OKČT Napajedla sleva 20 Kč.

Prezentace od 7:00–7:55 hodin u Turistic-
ké chaty Na Kapli v Napajedlech. 

Odjezd autobusů z Napajedel ke startu 
v 8:05 hod. Odjezdy autobusu do Napajedel 
od 14:30 hod. po naplnění kapacity. Odjezd 
posledního autobusu v 17:00 hod. 

Můžete zvolit i vyjížďku na kole na cyk-
lotrase délky 65 km (Napajedla-Babice-Staré 
Město-Modrá-Bunč-Zdounky-Cvrčkovice-
Milovice-Kostelany-Lesní osada-Kudlovice-
Spytihněv-Napajedla. 

Startovné pro cyklisty je 10 Kč. 
Prezentace od 7:00–9:00. Odjezd indi-

viduelně. 
Akce se koná za každého počasí.
Podrobnější informace na tel. 732 827 726, 

e-mail: jitka.ing@seznam.cz. 

Pozvánka na turistický pochod Podzimními Chøiby

O putovní pohár
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem podniku Fatra a. s. pod záštitou 
města Napajedla pořádá 1. ročník soutěže 
požárních družstev O putovní pohár měs-
ta Napajedla jako součást oslav 110. výročí 
povýšení Napajedel na město. Termín konání: 
sobota 6. září 2008 v 9:30 hodin cvičiště před 
Fatrou, Napajedla.

Letní tábor M2M navštívila starostka města 
Ing. Irena Brabcová
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