
Článek a fotoreportáž ze Svatováclavských 
slavností přinášíme na straně 6 a 7. 

Foto: Lucie Cívelová
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Akce k 90. výroèí vzniku 
samostatného ès. státu
Akce v Napajedlích k 90. výročí vzniku 

samostatného československého státu:
Pátek 24. října v 16 hodin, položení květin u 

pomníku padlých na napajedelském hřbitově, 
v 17 hodin vzpomínkové setkání v napajedel-
ském muzeu – výstava Napajedla městem dopl-
něna novou expozicí ke vzniku republiky.

Neděle 26. října v 16 hodin slavnostní 
koncert v klášterní kapli.

Středa 29. října v 17 hodin Slavnostní setká-
ní u skautské lípy vedle městského kina.

55. výroèí založení Radovanu a 
5. výroèí založení Pozdního sbìru

Oslavy jsou součástí ofi ciálního pro-
gramu ke 110. výročí povýšení Napajedel 
na město

 Pátek 7. 11. 2008 v 19:00 hodin
 Vystoupení v divadelním sále klubu 

kultury
 Sobota 8. 11. 2008 v 16:00 hodin

 Vystoupení v divadelním sále klubu 
kultury

 Sobota 8. 11. 2008 od 20:00 hodin
 Beseda u cimbálu s CM Linda pro bývalé 

a současné členy souboru v napajedel-
ské sokolovně.
Vstupné 70 Kč. Další informace na 

plakátech.

Entomologický výmìnný den a výstava
Entomologický výměnný den a výstava se konají v sobotu 
18. října 2008 v budově TJ Solol Napajedla od 8 do 12 hod. 
Výměna a prodej hmyzu, plazů a přírodnin z celého světa. 

Informace na 604 670 861

En
1

Koncert k 90. výroèí
Koncert k 90. výročí vzniku republiky 

se koná v neděli 26. října 2008 v 16 hodin 
v Klášterní kapli v Napajedlích. 

Účinkuje VOX IUVENALIS - Pěvecký sbor 
VUT v Brně, sbormistr Mgr. Jan Ocetek. 
Zazní reprezentativní výběr české sborové 
hudby (A. Dvořák, B. Martinů a jiní...). 

Srdečně zve Klub přátel hudby v Napa-
jedlích. 

 2 Z jednání Zastupitelstva města

 4 Cesta kolem světa

 6 Oslavy sv. Václava

 9 Kroužky v DDM Matýsek

 10 Další adapťák na Žlutavě

 11 Program kina, kulturní přehled

 12 Memoriál Zbyňka Forsta
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Z jednání Zastupitelstva mìsta
Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz.

Zastupitelstvo mìsta 
mimo jiné

 neschválilo převedení zpevněných ploch 
umístěných na části pozemku KN p.č. 461/2 
mezi nově vybudovanými parkovišti před 
bytovými domy „Nové Nábřeží“ do majetku 
města Napajedla (druhá žádost)

 schválilo odkoupení pozemků pod přístupo-
vými chodníky k bytovému domu „Nové Nábře-
ží“ (na základě „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o prodeji pozemků…“ a dodatku č. 3 k výše 
uvedené smlouvě) mezi nově vybudovanými 
bytovými domy „Nové Nábřeží“ a veřejným 
chodníkem podél komunikace na sídlišti Ná-
břeží (dle GP č. 2339-44/2008) do majetku spol. 
PETRIOR, spol. s r.o. (třetí žádost)

 neschválilo odkoupení pozemků pod pří-
stupovými chodníky k bytovému domu „Nové 
Nábřeží“ mezi nově vybudovanými parkovišti 
a bytovými domy „Nové Nábřeží“ dle GP č. 
2327-26/2008 do majetku spol. PETRIOR, spol. 
s r.o. (třetí žádost)

 neschválilo prodej bytu č. 1376/5 v ul. 
Zábraní

 vyhlásilo záměr prodeje stavebních pozem-
ků p. č. 2074/106 + 2074/107 a p. č. 2121/29 v lo-

kalitě Malina III pro výstavbu rodinných domů 
za podmínek uvedených v záměru - termín 
uzávěrky: dne 24. 11. 2008 do 14:00 hodin

 schválilo rozpočtové opatření č. 41/2008 
týkající se fi nancování opravy poškozené auto-
busové čekárny: částku 132.000 Kč jako příjem 
pojistného plnění a 11.000 Kč z běžné rezervy 
rozpočtu města

 vzalo na vědomí předložený návrh progra-
mu ukončení oslav povýšení Napajedel na město 
a se vzdáním pocty napajedelskému rodákovi 
Rudolfu Firkušnému oslav a schválilo rozpoč-
tové opatření č. 45/2008 na úhradu nákladů 
spojených s pořízením označení Klášterní kaple 
názvem: Koncertní sál Rudolfa Firkušného

 schválilo v souladu s ustanovením § 47, 
odst. 5 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny 
č. 8 územního plánu města Napajedla

 vzalo na vědomí informace o dotacích r. 2008 
a schválilo investiční záměry na rok 2009

 vzalo na vědomí zápis z jednání fi nančního 
výboru dne 17. 9. 2008

 schválilo Dodatek č. 1 k Zásadám pro 
poskytování fi nančních prostředků městem 
Napajedla

 se seznámilo se zápisem z jednání Valného 
shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cesty na řece Moravě dne 24. 
6. 2008.

Prodej stavebních pozemkù
Město Napajedla prodá 2 stavební pozemky p. č. 2074/106 + 2074/107 a p. č. 2121/29 v lo-

kalitě Malina III pro výstavbu rodinných domů za podmínek uvedených v záměru - termín 
uzávěrky: dne 24. 11. 2008 do 14:00 hodin.

OZNÁMENÍ o dobì 
a místì konání voleb 

do zastupitelstev krajù
Starostka města Napajedla podle § 27 

zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev krajů a o změně některých zákonů 
oznamuje: Volby do zastupitelstev krajů se 
uskuteční dne 17. října 2008 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a dne 18. října 2008 od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do zastupitelstev 
krajů je 

 ve volebním okrsku č. 1 - Hřebčín - 
zasedací místnost I
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích 

Lány, Prusinky, Pěnné, Kamenec, Podluží, 
Moravní, Pod Zahrádkami, Kollárova, Že-
rotínova, Podzámčí, Zámecká, Na Malině, 
Nerudova, Sládkova, Vrchlického, Olbrach-
tova, Boženy Benešové

 ve volebním okrsku č. 2 - Hřebčín - za-
sedací místnost II
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v uli-

cích 2. května, 1. máje, Příční, K Pahrbku, 
Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komenského od ZŠ 
k zámku, Nad Zámkem, Divišova, Smetanova, 
Dvořákova, Janáčkova

 ve volebním okrsku č. 3 – budova 
Kina
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích 

Zábraní - činžovní domy, Třída Tomáše Bati, 
Nádražní, U Lázní, Zámoraví, Radovany, 
Svatoplukova, Sadová, Na Kapli, Komen-
ského - severní část od ZŠ, Masarykovo 
náměstí - jižní část od spořitelny

 ve volebním okrsku č. 4 – Společenská 
místnost DDM v budově 1. základní 
školy, Komenského 268
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích 

Jiráskova, Husova, Zábraní - rodinné domy, 
Bartošova, Zahradní, Dr. Beneše, Chmelnice, 
Za Humny

 ve volebním okrsku č. 5 – Městský 
úřad – 1.patro
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích 

Masarykovo náměstí – severní část od spo-
řitelny, Palackého, Nábřeží - č. p.1328–1341 
a činžovní domy č. p. 1516–1522

 ve volebním okrsku č. 6 – DPS Sado-
vá
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích 

Nábřeží č. p. 1342–1364.
Každému voliči budou doručeny tři 

dny přede dnem voleb do zastupitelstev 
krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Ing. Irena Brabcová, starostka města v. r. 

Rada města Napajedla vyhlašuje v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT 
ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, konkurs na 

funkci øeditele/øeditelky:
Mateřská škola Napajedla, Komenského 
1159, okres Zlín, příspěvková organizace 

Požadavky: 
• předpoklady pro výkon funkce ředitele 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění, 

• odborná kvalifi kace podle § 6 zákona č. 
563/2004 Sb., 

• znalost problematiky organizace a řízení 
ve školství a příslušných předpisů, 

• komunikativní typ s důrazem na týmovou 
práci, 

• občanská a morální bezúhonnost, 
• znalost práce na PC, 
• dobrý zdravotní stav,
• předpokládaný nástup 1. ledna 2009. 

K přihlášce doložte originály nebo úřed-
ně ověřené kopie následujících dokladů 
a příloh: 

• o požadované odborné kvalifi kaci (diplom 
i vysvědčení), 

• o celém průběhu zaměstnání a délce praxe 
potvrzený posledním zaměstnavatelem, 

• podrobný životopis, 
• koncepci dalšího rozvoje MŠ (max. rozsah 

5 stran formátu A4), 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 

3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání, 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsí-
ců). 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky 
včetně výše uvedených příloh:

poštou na adresu: Město Napajedla, Masa-
rykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, podací 
razítko nejpozději s datem 24. října 2008.

nebo osobně do podatelny Městského 
úřadu Napajedla, budova radnice, Masary-
kovo náměstí 89, Napajedla (obálka musí být 
označena „Ředitel/Ředitelka MŠ“), nejpozději 
do 24. října 2008 do 12:00 hod.

Kontakty:
Jarmila Šubíková, Mateřská škola Napa-

jedla, Komenského 1159, tel. 577 944 552
Ing. Milan Vybíral, místostarosta, tel. 

577 100 913
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Napajedla mìstem - 7
Zpráva o vzniku samostatného českoslo-

venského státu dorazila ofi ciálně do Napajedel 
telegrafi cky z napajedelského nádraží v noci 
z 28. na 29. října 1918. Je třeba připomenout, 
že někteří Napajedlané se na protirakouském 
odboji podíleli aktivně, byli členy masary-
kovské Maffi e (P. Cyril Seifert, A. Horák). 
Obecní zastupitelstvo podpořilo úsilí o vznik 
republiky deklarací již 22. února 1918. Dne 
29. října 1918 svolali představitelé obce slav-
nostní schůzi, na které pronesl starosta Josef 
Konečný projev o významu vzniku Republiky 
československé.

Atmosféra ve městě byla v době ukončení 
války neklidná. Lidé se radovali, ale součas-
ně je sužoval nedostatek potravin, nemoci. 
K tomu roku 1919 postihla město povodeň. 
Řeka Morava byla životodárná i vražedná. 
Nebylo roku, aby se zde někdo neutopil. Jako 
statečný zachránce proslul v Napajedlích 
Emil Spiro, který pomohl desítkám tonou-
cích (v době druhé světové války ho postihl 
židovský osud, zemřel v koncentračním 
táboře. Uznání se dočkal až dnes, kdy po 
něm bylo pojmenováno nové napajedelské 
přístaviště).

První výročí národního osvobození přiví-
tali Napajedlané slavností a vysazením Lípy 
svobody v Havlíčkových sadech.

S návratem vojáků do obce bylo nutno řešit 
umístění zdejší posádky, uvažovalo se i o využi-
tí zámecké budovy. Návrh na stavbu kasáren ale 
městská samospráva zamítla, a tak byla zdejší 
vojenská posádka odvelena do Bzence. 

Po první světové válce se v životě obce 
začínala rozvíjet činnost politických stran. 
Největší vliv na Napajedelsku na počátku 20. 
let měla Československá sociálnědemokratic-
ká strana dělnická. V parlamentních volbách 
roku 1925 pak získala nejsilnější pozice Čs. 
strana lidová..

Na další osudy města měla podstatný vliv 
skutečnost, že v nedalekém Zlíně se začalo 
dynamicky rozvíjet podnikání fi rmy Baťa. Ta 
měla mj. zájem postavit nové továrny v napa-
jedelském katastru, aby se přiblížila doprav-
nímu spojení, které v té době představovala 
především železnice. Napajedelští předsta-
vitelé ale její návrhy odmítli – s ohledem na 

možnost zhoršení životního prostředí. Expanzi 
baťovského podnikání ale nezastavili. V roce 
1932 koupil J. A. Baťa napajedelský cukrovar 
a postavil zde továrnu na výrobu plynových 
masek. V aukci získal napajedelský zámek, ze 
kterého vybudoval své reprezentační sídlo, 
a v severní části napajedelského katastru bylo 
umístěno Baťovo letiště.

V polovině 20. let se v Napajedlích uskuteč-
nila pozemková reforma. Ze zabrané půdy byly 
vytvořeny tři zbytkové statky, a to Prusinky, 
Topolná a Halenkovice. Zemědělstvím se živilo 
v polovině 20. let v Napajedlích 74 rodin. Další 
příležitost k obživě poskytovala Napajedlanům 
železniční dráha (cca 100 zaměstnanců). 
Největším průmyslovým podnikem ve městě 
byla Slavia, továrna na naftové motory. Kvalita 
produkce ji zařadila mezi nejvýznamnější 
podniky na Moravě. Pracovalo zde 500 děl-
níků, továrna vyrobila 250 motorů měsíčně. 
Ve 30. letech rozšířili bratři Paříkové výrobu 
o mlátičky pro malá a střední hospodářství. 
Motor Slavia sloužil také v sídle prezidenta 
republiky v Lánech.

V době mezi dvěma válkami se v Napa-
jedlích rozvíjelo i drobné podnikání. Bylo 
zde 13 hostinců, čtyři hotely, z řemeslníků 
nejvíce krejčích (21), šestnáct obuvníků, 
čtrnáct stolařů, osm švadlen, pět řezníků, 
pět pekařů, čtyři holiči, v podstatě všechna 
potřebná řemesla (sklenáři, bednáři, hodináři, 
kloboučníci, povozníci, knihaři, pokrývači, 
řezbáři, hrnčíř, puškař ad.). Bylo zde 201 
řemeslných živností.

V roce 1921 měla Napajedla 3616 obyvatel, 
žilo zde 1243 rodin v 695 obytných domech. 
Město vyvíjelo značné úsilí o vybudování 
nemocnice a o vybudování nových lázní. Ty 
byly kolaudovány v roce 1924. Ve dvacátých 
letech pokračovaly práce na úpravě vzhledu 
města. Bylo zavedeno elektrické osvětlení 
ulic. V roce 1925 odprodala Marie Baltazzi 
pozemky, lesy a budovy starého zámku 
olomouckému arcibiskupství. Ale ani tento 
krok ji neuchránil od katastrofálního hospo-
dářského úpadku. 

Na počest 10. výročí vzniku ČSR byl v Napa-
jedlích otevřen 28. října 1928 chudobinec a cho-
robinec. Město věnovalo velkou pozornost 
sociální politice, přesto odešla z Napajedel za 
prací do zámoří (hlavně do Argentiny).

Milada Písková

V neděli dne 2. 11. 2008 ve 14:30 hodin 
budou na místním hřbitově v Napajedlích 
provedeny 

VSYPY 
Bližší informace získáte v kanceláři Služeb 
města Napajedla, p. o., Na Kapli 387, tel. 
577 941 078

Žádosti o poskytnutí pøíspìvkù 
na èinnost pro rok 2009
V souvislosti s přípravou rozpočtu města 

na rok 2009 upozorňujeme případné žadatele 
(občanská sdružení, obecně prospěšné organi-
zace, církve, sportovní organizace, neziskové 
organizace aj.), že žádosti o příspěvek na 
činnost pro rok 2009 je možno podávat na 
Městský úřad Napajedla, odbor fi nanční, do 
30. 11. 2008. Žádosti lze podat osobně, poštou 
nebo na e-mailovou adresu podatelna@napa-
jedla.cz. K podání žádosti využijte upravený 
formulář, který je k dispozici na fi nančním 
odboru nebo na webových stránkách města 
www.napajedla.cz, v části Městský úřad - 
formuláře ke stažení – odbor fi nanční. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru

Platby za pronájem 
hrobových míst

Pokud nemáte zaplacen poplatek za 
pronájem hrobového místa na hřbitově 
v Napajedlích, můžete tak učinit denně 
v kanceláři Služeb města Napajedla, od 
7:00 do 14:00 hodin.

Informace o platbě získáte i na tel. 
577 942 341, 577 941 078 nebo na

www.ts.napajedla.net
Starosta Napajedel Josef Konečný a T. G. Masaryk ve Zlíně 24. června 1928 
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Společnost přátel ZUŠ R. Firkušného byla už 
posedmé garantem hudebního tábora. Téma 
bylo takříkajíc „všeobjímající“. Svět přece skýtá 
spoustu možností k inspiraci pro náměty nejen 
hudebního repertoáru, ale i soutěží a her. Děti 
se ráno probudily se „šikmýma“ očima a bylo 
jasné, že pro tento den je vedle každodenního 
hraní aktuální sportovní olympiáda.

Ranní válečné indiánské pomalování signali-
zovalo, že se děti vydají na brannou indiánskou 
stezku. Při návštěvě Španělska proběhla taneční 
soutěž s pokusem napodobit šarm španělských 
tanečníků a tanečnic; noční hra připomněla ta-
jemné dunění bubnů domorodých kmenů daleké 
Austrálie – každý táborník si musel u stařičkého 
šamana vybubnovat kouzelný náhrdelník. Afric-
ký den byl vlastně jakousi „cestou za vodou“. 
Vodu jsme našli včetně několika nádherných, 
ze dřeva vyřezaných trpaslíků opodál. 

Poslední den se nazýval „Letem světem“ 
a zakončoval jej Karneval v Riu, na kterém se 
sešli rozmanití příslušníci mnoha národů. Celé-
mu putování kolem světa předcházel naprosto 
konvenční a praktický úkol: každý si musel 
nelehkou, často velmi byrokratickou cestou 
vyřídit pas s vlastnoručně namalovanou foto-
grafi í. Do těchto pasů si děti ukládaly například 
diplomy ze soutěží. 

Myslím, že se letošní tábor velmi vydařil 
a děkuji všem, kteří jej pro děti jakýmkoli způ-
sobem pomáhali zajistit.

Lenka Hanáčková 

Cesta kolem svìta na Hudebním táboøe
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Na nádraží ČD v Otrokovicích bylo v pondělí 
25. 8. 2008 před polednem nezvykle živo; mladí 
hasiči z Napajedel odjížděli na své prázdninové 
SOUSTŘEDĚNÍ, a to tentokrát vlakem. Cesta 
vesele ubíhala, několikrát jsme přestupovali 
a už tu byla naše konečná - VELKÉ KARLO-
VICE. Vyšli jsme z nádraží a šli městem; naše 

veřejnost, např. Živý betlém, Den matek, vá-
noční besídky. Spolupracujeme také s jinými 
organizacemi v Napajedlích na nejrůznějších 
akcích. O letošních prázdninách v době od 
28. 6. do 8. 7. se pod naším vedením uskutečnil 
již 6. letní tábor, tentokrát na téma indiáni (viz 
foto). Každý náš letní tábor je na určité téma 
a při přípravě tábora si dáváme záležet na tom, 
aby byl program co nejvíce pestrý a autentický 
s tématem. 

Společná fotka účastníků našeho letošního letního tábora.

Volnoèasový klub pro dìti a mládež Naše setkání bývají každou sobotu: holky 
v 9.00 a kluci v 15.00 v budově bývalého 
kláštera v přízemí. Rodiče se můžou k nám 
přijít podívat i se svými dětmi a osobně se 
seznámit s vedoucími. 

Jsme vděčni za podporu jak Charitě, tak 
také městu Napajedla, pro které tuto činnost 
ve svém volném čase vykonáváme. 

Více o naší činnosti včetně rozsáhlé fotoga-
lerie a mnoho dalšího, na našich webových 
stránkách: www.napaweb.wz.cz 

Soňa Kropáčková, Lukáš Cívela

Soustøedìní mladých hasièù 2008
doprovodná vozidla, která vezla potraviny 
a zavazadla, nás postupně odvezla až k cíli, 
kterým byla CHATA CELNICA na Třeštíku. 
Tato chata a přilehlé chatky se staly na 5 dní 
naším domovem.

A co všechno mladí hasiči zažili? Měli kar-
neval i táborák, absolvovali spoustu soutěží 

Charita sv. Anežky Otrokovice poskytu-
je v Napajedlích již od r. 2002 zázemí pro 
klubovou činnost dětí a mládeže v budově 
bývalého kláštera. Za tuto dobu zde místní 
dobrovolníci uspořádali pro děti z Napajedel 
mnoho různých akcí – výlety, víkendovky, letní 
tábory, vystoupení pro veřejnost apod. Hlavní 
aktivitou jsou pravidelná sobotní setkání dětí 
a mládeže. Uvítáme zde každého zájemce, byť 
by nemohl docházet pravidelně.

Náplní sobotních setkání jsou společné 
hry důležité pro rozvoj osobnosti dětí jak po 
stránce fyzické, tak také duševní. Za přízni-
vého počasí chodíme hrát hry ven. Součástí 
našich setkání bývá tvořivá, ale i sportovní 
činnost. Děti se hravou a poutavou formou 
seznamují s hodnotami důležitými pro život 
každého člověka, jako přátelství, laskavost, 
slušnost, dobré vztahy ke kamarádům a ro-
dičům apod. 

Naše aktivity navštěvuje cca 40 dětí, 
převážně ve věku ZŠ, ale i mladší. Dětem se 
věnují stálí zkušení dospělí vedoucí, a tudíž 
jsou děti v bezpečí. Pro naše vedoucí je také 
důležité udržovat osobní kontakt s rodiči dětí 
a vzájemně v rámci možností s rodiči spolu-
pracovat. Od ostatních organizací pracujících 
s dětmi v Napajedlích se lišíme tím, že vedoucí 
se dětem věnují ve svém volném čase a bez 
nároku na honorář. Může také přijít kterékoliv 
z dětí. Není třeba se nijak přihlašovat, až na 
jednu výjimku, a to u letních táborů. 

Za dobu našeho dosavadního působení 
jsme uspořádali také mnoho akcí pro širokou 

sportovních i jiných: Pamatovák, fáborkový 
běh, táborovou olympiádu, hasičský víceboj 
i hudební soutěž X-FAKTOR. Vyšlápli si na 
Súkenickou rozhlednu, na Bumbálku a na 
moravsko-slovenské pomezí, sbírali borůvky, 
opékali špekáčky - prostě užívali si poslední 
prázdninové dny. O naše žaludky se velmi 
dobře postarali kuchaři, pestrý program při-
pravili vedoucí, o dobrou náladu se postarali 
všichni společně.

Počasí nám přálo, takže všech 40 účast-
níků (včetně 1 miminka) si poslední prázd-
ninový týden příjemně užívalo. Účastníky 
SOUSTŘEDĚNÍ byli mladí hasiči z Napajedel, 
Oldřichovic a Pohořelic, jejich kamarádi a 3 
rodinné týmy. 

Nazpět jsme se vraceli v pátek 29. 8. 2008 
zase vlakem přes Vsetín, Valašské Meziříčí 
a Hulín a večer už nás přivítala Napajedla - 
byli jsme doma!

(SDH Napajedla)
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Svatováclavs
Svatý Václav byl a je od prvopočátku až do dnešních d

za vzor politika, jemuž leží na srdci prospěch lidu, který mu 
premiéři, poslanci, to jsou jen dobová označení jednoho a téhož. L
i dnes můžeme stručně nazvat politickými představiteli své země 
až do položení svého života. Proto je zván nejmocnějším ochrá
a morálního úpadku. Pro jeho snahu udržet v zemi mír ho od rok
se kultem českého národa a jeho věhlas obsáhl celou Evropu.

V letošním roce plném osmiček a významných výročí spojený
kým číslem spojena. Podle historických pramenů se odhaduje, že
císař Karel IV, který v chrámu svatého Víta zbudoval svatováclav
rakvi, napsal o něm legendu a založil Univerzitu pražskou, jež rok
a s kopím v ruce, před nímž klečí Karel IV. a prosí za budoucí ge
továclavský chorál svorně z úst katolíků i kališníků. V roce 1848 
Borovského přejmenován na dnešní Václavské náměstí. Na ta
chorál spolu se Škroupovou písní „Kde domov můj“. V roce 1
náměstí vyhlášen vznik samostatného Československého stát
svědkem událostí roku 1968 a v roce 1988 se u sochy svatého

připojily k sametové revoluci. 
Je to náhoda, nebo nevysvětlitelná síla mezi nebem a

je kníže Václav uznáván patronem České země a den
Magická osmička hraje roli i v historii našeho města

město. Symbolicky je oslav 110. výročí povýšení svědkem
letos oslavil 1 100 let. 27. září 2008 přišel do Napajedel se

Paní starostko města Napajedel, děkuji za vlídné přijetí
tá. Pokaždé, když sem zavítám, objevím něco nového. U
potřeby obyvatel. Vím sám, jak je těžké vládnout. Sám js

na pokraji zkázy. Nešlo ani tak o nájezdníky a loupež
uvnitř země mezi pyšnými vladyky. Knížectví se tak

Jedni mě obdivovali, druzí pokládali za zbabě
každou cenu mír. Jen v míru je lid spokojený a

nepřítelem pro práci pozemskou byl čas. To
udělat. Nyní se však čas stal mým přítele

přimlouvat navěky. 
Kéž by jednou také město Napaje
existence. Pod mocnou ochranu s

nem svým i vaším mír a spoko
státu i našeho města. Za rok

Těmito slovy se rozlou
Napajedla Ing. Irena 

Václavem a jeh
Miroslava H

Foto Lucie a Františ
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avské slavnosti
ch dnů Českým národem uctíván, oslavován umělci, pokládán 
mu byl svěřen. Knížata, králové, hofmistři, generálové či prezidenti, 
ož. Lidí, kteří jsou určeni ke službě druhým a jež ve Václavově době 
mě a doby. Svatý Václav splnil své poslání politického představitele 
hráncem, ke kterému se vždy Češi utíkají v dobách válek, nesnází 
roku 995 uctívají a uznávají lidé věřící i ti, kteří v Boha nevěří. Stal 

.
ených s Českým státem je i postava svatého Václava s tímto magic-
e, že se narodil v roce 908. Největším ctitelem svatého Václava byl 
clavskou kapli, kam nechal přenést ostatky sv. Václava v nádherné 
roku 1348 přijala do své pečetě podobu svatého Václava ve zbroji 
í generace. Při volbě krále Jiřího z Poděbrad roku 1458 zněl sva-
848 byl Koňský trh v Praze z iniciativy a přispění Karla Havlíčka 
a takzvaných „táborech lidu“ v roce 1868 zněl svatováclavský 
ce 1918 byl před pomníkem zemského patrona na Václavském 
státu. S bolestí a marným protestem bylo Václavské náměstí 

tého Václava sešly v tichosti tisíce lidí, aby se o rok později 

em a zemí? Každý si to může vysvětlit po svém. Každopádně 
den jeho smrti byl stanoven Dnem české státnosti. 
ěsta. 13. listopadu roku 1898 byly Napajedla povýšeny na 
kem i kníže Václav, který by podle historických odhadů 

el se svým doprovodem, aby nám předal poselství.
řijetí mé i mojí družiny. Vaše město rok od roku vzkvé-
ho. Uznání zaslouží hlavně to, že vše je určeno pro 
ám jsem převzal zemi Čechů rozvrácenou a takřka 
peživé kmeny, které zemi sužovali, ale o rozbroje 
e tak stávalo zranitelné a snadno napadnutelné. 
abělce, ale má snaha byla udržet v zemi za 
ný a zem se může rozvíjet. Mým největším 
 Tolik jsem toho ještě pro blaho lidu chtěl 
telem, neboť se za Českou zemi mohu 

pajedla mohlo slavit 1 100 let své 
nu svatého Václava svěřuji jmé-
okojenost obyvatel Českého 
rok nashledanou. 
zloučila starostka města 
ena Brabcová se sv. 
jeho družinou

va Havalová

antišek Cívelovi
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OTEVŘENO: 

Po–Pá 9:00–21:00 hod 

So–Ne 15:00–21:00 hod 

tel: 728 341 341

CVIČÍME VE FITKU
KDE NÁS NAJDETE: Fitcentrum 
Slavia, areál Slavia Napajedla 

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

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ: Mirka
•pilates začátečníci - středa 17 h: pilates vám zmírní a odstraní bolesti 
zad a problémy s tím spojené. Získáte pevné, dlouhé a štíhlé svaly, především 
v choulostivých partiích břicha, stehen, hýždí a také zad a paží. Naučí vás 
efektivně, účinně a přirozeně pracovat s vaším tělem. Narovná držení vašeho 
těla a zlepší nejenom váš vzhled, ale hlavně váš pocit... Může cvičit kdokoli, 
bez omezení věku, bez předchozích pohybových zkušeností i po úrazech. 
Pilates je vhodné i pro těhotné a zejména pro ženy po porodu. 
Po 10 lekcích ucítíte rozdíl. Po 20 lekcích rozdíl uvidíte. Po 30 lekcích budete 
mít celé tělo nové. Joseph Hubertus Pilates
•pilates chi-toning (chi = energie, toning = zpevnění) -  středa 18 h: Jed-
ná se o typ dynamického, avšak zároveň i uvolňovacího pohybu. Využívá 
nesčetně prvků z jógy, pilates, 5 Tibeťanů a strečinku, jež vhodně a plynule 
kombinuje.
•interval body step - středa 19 h: kondiční cvičení – jednoduchá aerobní 
choreografi e na stepech, prokládaná posilovacími bloky zaměřenými na 
hlavní svalové skupiny horní a dolní poloviny těla
•pilates body - pondělí 18 h: účelem cvičení je posílení centra-jádra těla. 
Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. Dýchání okysličuje svaly a podporuje 
cirkulaci krve. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu a dýchání. Propracovává 
zádové, hýžďové a břišní svalstvo a napomáhá správnému držení těla.
• body forming - pondělí 19 h:  formovací lekce - posilovací lekce se 
základním zahřáním a intenzivním posilováním svalových skupin celého 
těla, vhodné i pro začátečníky

Bližší informace Vám poskytneme na tel.:

 728 341 341

Máte 2 hodiny denně čas? 
Práce na PC - www.pracezdomu.com 

Jarní-akce-0803_1.ai   5.4.2008   10:33:07

Podzimní akceP dzimní akcePodzimní akce

Akce trvá od 1. 9. do 30. 11. 2008Akce trvá od 1. 9. do 30. 11. 2008

AKTIVACE pro nové zákazníky
KABELOVÉ TELEVIZE

rezervace: 577 900 022 • e-mail: koskovanada@email.cz

S T YLOVÁ RES TAURACE 

A PIZZERIE

Široký výběr jídel a salátů

Menu od 60 Kč

Italská pizza, rozvoz v Napajedlích ZDARMA

Kuřácký i nekuřácký salónek

Slavnostní sál až pro 120 osob

Svatby

Narozeninové oslavy, promoce

Smuteční hostiny 
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Sportík  500,-
(sportovní miš-maš pro holky i kluky)
Fotbalová přípravka Maxi  500,-
(kopaná pro 1.–2. třídu)
Terč–střelecký kroužek  450,-
(střelba ze vzduchovky)
Florbal I. (do 5. třídy)  400,-
(oblíbená hra s hokejkami a míčkem)
Florbal II. (6.–9. třída)  450,-
(fl orbalový trénink, soutěže)
Hip - hop  400,-
(moderní, nejen taneční styl)

RŮZNÉ:

Brousek na jazýček  400,-
(náprava řeči pod odborným vedením)
Šachy  450,-
(tichý „sport“ pro přemýšlivé hlavy)
Receptík  500,-
(jak se stát skvělou kuchařkou)
Holky v marcipánu  500,-
(cukrářství a jeho nové trendy)
Mladý fotograf  600,-
(klasická + digitální fotografi e)
Toulky českou minulostí  450,-
(pro nadšené historiky)
Divadélko  400,-
(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)
Znaková řeč  400,-
(základy komunikace se světem ticha)

Pøedškolní dìti:
Angličtina Mini I., II.  400,-
(hry a písničky v angličtině)
Němčina Mini  400,-
(hry a písničky v němčině)
Dílnička I., II., III.  500,-
(hrátky s hlínou, zdobení)
Barvička  400,-
(hrajeme si s barvami a pastelkami)
Veselé pískání s pastelkami  400,-
(fl étnička a zdravé dýchání)
Žabičky  400,-
(pohybové hry, tanečky a písničky)
Aerobik Mini  400,-
(veselý aerobik pro nejmenší)
Brousek na jazýček  400,-
(cvičení správné výslovnosti)
Hrátky s Krtkem  400,-
(počítačové hry pro nejmenší)
Minihopsálek  400,-
(jednoduché country a pohybová
průprava pro děti od 5 let)
Fotbalová přípravka Mini  400,-
(fotbal pro nejmenší děti)
Budulínek ***  400,-
(zpívání, tanečky, básničky, divadélko
a pečení s tetou Hanou)

Mládež, dospìlí:
Taneční hodiny 500,- 
(10 schůzek v klasickém nebo latino
stylu, závěrečná prodloužená)
Angličtina 500,-
(začátečníci i pokročilí) 

Hopsálek 600,- 
(country tance a step) 
Stolní tenis 600,-
(ping-pong pro starší)
Hančin babinec u trouby 800,-
(pečení 1x měsíčně, termíny dohodou)
Základy práce na PC 600,-
(Windows + základy Wordu, 10x)
Práce na PC–Word  600,-
(výuka textového editoru Word, 10x)
Práce na PC–Excel 600,- 
(výuka tabulkového procesoru Excel)
Digitální fotografi e 600,-
(digitální focení, úprava fotografi í)
Internet a e-mail 600,-
(komunikace a získávání informací)
Relaxační cvičení na míčích 600,-
(pro všechny věkové kategorie)
Keramika pro dospělé 1.000,-
(příjemné podvečery s keramikou) 
Znaková řeč 500,-
(základy komunikace se světem ticha 
pro dospělé)
Fitbal–aerobik 600,-
(rytmické a posilovací cvičení 
na velkých míčích)
Orientální tance pro dospělé  700,-
(objevování pravé ženskosti)

Rodièe s dìtmi:
Klub Matýsek Mini 150,--
(maminky na MD s ročními dětmi)
Klub Matýsek Midi 150,-
(maminky na MD s 2letými dětmi)
Klub Matýsek Maxi 150,-
(maminky na MD s 3letými dětmi)
Keramika pro rodiče s dětmi 1.200,-
(společné vyrábění z hlíny, dekorování
keramických výtvorů)

Kroužky Oldøichovice:
Divadélko 400,-
(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)
Flétnička 400,-
(hra na sopránovou fl étnu)
Výtvarná všehochuť 500,-
(práce s různým výtv. materiálem)
Miš - maš 400,-
(sport, tvořivost, příroda, hudba,
každý si přijde na své…)

*** Kroužky označené hvězdičkami jsou
nové nebo v pozměněné podobě!

Kroužky v DDM Matýsek 1. ZŠ Napajedla

Dům dětí a mládeže Matýsek otevírá 
v novém školním roce 2008/2009

 Kurzy tanečních hodin pro do-

spělé – začátečníky vždy v úterý 
ve 20:00–22:00 hodin. První informativní 
schůzka se uskuteční v úterý 4. 11. 2008 
ve 20:00 h ve společenském sále DDM 
Matýsek Napajedla

a dále nabízí volná místa 
 v Kurzech práce na PC pro do-

spělé.

 První informativní schůzka se koná ve 
čtvrtek 30. 10. 2008 v počítačové učebně 
DDM Matýsek Napajedla

Školní dìti:
JAZYKY:

Angličtina hrou I., II.  450,-
(anglicky pro začátečníky i pokročilé)
Němčina hrou I., II.  450,-
(německy pro začátečníky i pokročilé)

TVOŘIVOST:

Keramická dílna I., II., III.   700,-
(modelování z hlíny, zdobení výrobků)
Kreativní práce I., II.  500,-
(zajímavé tvoření z různých materiálů)
Ateliér ***  500,-
(vše pro mladé výtvarníky)
Šikulky  400,-
(kroužek šikovných prstíků)

PŘÍRODA:

Voňavá zahrádka ***  400,-
(kytičky, bylinky, suchá vazba)
Botanický a včelařský  400,-
(zajímavosti o přírodě a včelaření)
Rybaření  400,-
(pro začátečníky, 1x za 14 dnů)

PRÁCE S POČÍTAČEM:

Rychlá písmenka  400,-
(na počítači všemi deseti)
PC-start + CD-romek  400,-
(vzdělávání se zábavou, 1.–3. třída)
Computer-machr  450,-
(Word, Excel, internet - od 4. třídy)

HUDBA:

Flétnička  400,-
(sopránová fl étna–zač. i pokročilí)
Kytarák I., II.  450,-
(s kytarou k táboráku snadno)
Šrumec „S“ ***  400,-
(zpívání na mikrofon, klávesový doprovod, 
1.–4. třída)
Šrumec „M“ ***  400,-
(stejná zábava pro 5.–6. třídu)
Šrumec „L“ ***  400,-
(ještě jednou totéž pro 7.–9. třídu)

SPORT:

Aerobik I.  400,-
(pro dívky i chlapce 1.–3. třída)
Aerobik II.  400,-
(pro dívky i chlapce 4.–5. třída)
Aerobik TEAM  500,-
(6.–9. třída, 2x týdně, soutěže)
Orientální tance I., II.  500,-
(zdravý a ladný břišní tanec)
FUN - roztleskávačky ***  400,-
(Atraktivní a rytmický pohyb)
Hopsálek  500,-
(country tance, step, dívky i chlapci)
Stolní tenis  450,-
(začátečníci i pokročilí, holky i kluci)
Odbíjená–přípravka  500,-
(míčová hra pro každého 5.–7. třída)
Historický tanec  400,-
(ladné tanečky našich předků)
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Není to poněkud podezřelé? Ve čtvrtek 
4. 9. 2008 se před devátou hodinou ráno trousili 
žáci 6. třídy 1. ZŠ Napajedla po Napajedlích 
a směřovali k autobusové zastávce. A podob-
nou situaci hlásila i Žlutava. Jak je možné, že 
šesťáci nebyli v době vyučování ve škole?! 
Je to jednoduché. Žáci 6. třídy a jejich paní 
učitelky jeli na Žlutavu, kde pro ně lektoři 
z o. s. M2M připravili adaptační kurz. A co že 
se tam dělo?

Hráli jsme spoustu her, z nichž nejvíc zaujaly 
hry Na paka a Na zelené zajíčky. Mimocho-
dem, znáte tu hru na malé zelené zajíčky? 
Mezi další oblíbené hry patřili Inženýři. Je 
obtížné vysvětlovat něco bez použití rukou? 
Může němý říct slepému, co slyšel? Jak těžké 
je prohlížet si obrázky se zavázanýma očima? 
Zeptejte se šesťáků. Neméně složitou hrou byla 
hra se záhadným názvem Flying the egg, ve 
které projektanti 6. třídy sestrojovali vesmírný 
modul, no považte, pro NASA! Na vycházce do 

Další adapťák na Žlutavì

okolí jsme měli možnost setkat se se slavným 
oštěpařem, který k nám přiběhl až z Pekingu, 
a dokázat mu, že jsme v hodu daleko lepší. 
Trpaslíci žlutavských lesů už asi nebudou mít 
rádi hru na Kevina a paní učitelky budou ještě 
dlouho přemýšlet, jak je možné, že děti po tak 
dlouhém a náročném dnu nebyly vůbec, ale 
vůbec unavené.

Mezi největší zážitky bezpochyby také pa-
tří návštěva nově zrekonstruované žlutavské 
školy, vlídné uvítání paní ředitelky a vynikající 
oběd ve školní jídelně.

Střední škola podnikatelská Zlín pořádá 

pasování 1. roèníkù, 
které se koná 24. 10. 2008 v 18:00 

v Musiclandu A
Co Vás čeká:

bohatý program a bohatá tombola
Srdečně Vás všechny zveme 

3. A SPOŠ Zlín

V sobotu 6. září 2008 se na cvičišti u Mo-
ravy naproti a.s. Fatra uskutečnil 1. ročník 
soutěže požárních družstev O putovní 
pohár města Napajedla. Soutěž navazující 
na fatrovskou tradici uspořádal pod záštitou 
města Napajedla Sbor dobrovolných hasičů 

1. roèník soutìže O putovní pohár mìsta Napajedla
ve spolupráci s Hasičským záchranným sbo-
rem podniku Fatra a.s. jako součást oslav 110. 
výročí povýšení Napajedel na město.

V kategorii dobrovolní hasiči - ženy zvítězilo 
družstvo SDH Pohořelice, v kategorii dobrovol-
ní hasiči - muži družstvo SDH Napajedla a v ka-

Výsledky: družstvo Přenos Požární útok Součet Pořadí

Kategorie dobrovolní hasiči - muži

SDH Napajedla 28,65 91,12 119,77 1.

SDH Pohořelice 31,78 102,46 134,24 2.

Kategorie profesionální hasiči

HZS ZLK KŘ Zlín 31,85 80,68 112,53 1.

HZSP Barum Continental Otrokovice 29,22 121,27 150,49 2.

Kategorie dobrovolní hasiči - ženy

SDH Pohořelice 44,19 118,31 162,50 1.

SDH Žlutava 46,68 116,78 163,46 2.

tegorii profesionální hasiči družstvo HZS 
ZLK KŘ Zlín, které se také stalo absolutním 
vítězem soutěže, a tím i na 1 rok držitelem 
putovního poháru města Napajedla.

Přes nízkou účast družstev se díky atrak-
tivitě pohárů a dalších cen, předávaných 
starostkou města Ing. Irenou Brabcovou, již 
dnes všichni soutěžící těší na další ročníky 
soutěže, která zahájila novou napajedelskou 
tradici.

(SDH Napajedla)

A proč si vlastně šesťáci jezdí na začát-
ku školního roku hrát? Řekněte, k čemu to 
bylo?
• abychom se seznámili s novými spolužáky
• na spolupráci
• abychom si víc rozuměli
• k tomu, aby se z nás stal kolektiv
• abychom se se svými novými spolužáky 

lépe poznali a skamarádili
(úryvky ze zpětných vazeb žáků)
Děkujeme všem, kteří se na úspěšném 

adapťáku podíleli.
za 1. ZŠ Napajedla i o. s. M2M 

Mgr. Efka Táborová
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  ŘÍJEN 2008

 Pá 3. 10. v 19:30 hodin 

 JAK UKRÁST NEVĚSTU

 Patrick Demsey je zpět v úsměvné komedii 

Jak ukrást nevěstu. Je úspěšný, sexy a užívá 

si života. Přijďte se podívat do kina na pana 

Dokonalého. Režie: Paul Weiland Hrají: Pa-

trick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin 

McKidd. Přístupný od 12 let titulky, 101 min., 

Vstupné 70 Kč 

 So 4. 10. v 19:30 hodin

 ÚTĚK DO DIVOČINY

 Drama USA, režie Sean Penn, hrají Emile 

Hirsch, William Hurt, Marcia Gay Harden. 

Přístupný od 15 let titulky 148 min. Vstupné 

65 Kč

 Pá 10. 10. v 17:00 hodin 

 ZAPOMENUTÝ OSTROV 

 Staň se hrdinou vlastního příběhu. Rodinný 

fi lm USA v českém znění, režie Jennifer 

Flackett, Mark Levin Abigail Breslin, Jodei 

Foster, Gerard Butler. Přístupný dabing 96 

min. Vstupné 50 Kč

 So 11. 10. v 19:30 a Ne. 12. 10. v 17:00 hod.

 MAMMA MIA 

 Největší fi lmová pohoda letošního léta, mu-

zikál VB, režie Phyllida Lloyd, hrají Meryl 

Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth. Přístupný 

titulky 108 min. Vstupné 65 Kč

 Ne 12. 10. v 15:00 hodin

 Pásmo pohádek pro děti. Vstupné 25 Kč

 Pá 24. 10. V 19:30 hodin 

 KONEČNĚ SPOLU

 Chtěla dítě, má ho mít. Režie Helen Hunt, hrají 

Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick. 

Přístupný od 12 let, titulky 96 min. Vstupné 

60 Kč

 So 25. 10. v 17:00 hodin 

 MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE

 Zlo se právě probudilo. Režie Rob Cohen, 

Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle 

Yeoh. Přístupný dabing 111 min. Vstupné 65 

Kč

 Ne 26. 10. v 15:00 hodin

 Pásmo pohádek pro děti. Vstupné 25 Kč

 Pá 31. 10. v 17:00 hodin

 SEZNAMTE SE S DAVEM 

 Jeho svět je vesmírně bohatý. Komedie USA 

pro děti v českém znění. režie Brian Robbins, 

hrají Eddie Murphy, Gabrielle Union, Ed 

Helms. Přístupný, dabing 91 min. Vstupné 

50 Kč

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

Orientaèní pøehled øíjnových akcí

KULTURA 
A SPO

RT

Vzpomínka
Dne 1. října vzpo-

meneme 3. výročí, kdy 
odešla navždy naše 
dcera, sestra, paní Markéta Stránská, 
rozená Remešová. 

Za vzpomínku děkují 
rodiče a sestra Lenka 

24.–28. 10. 2008 pořádá Odbor Klubu 
českých turistů Napajedla - Cykloturistický 
oddíl. Tel. mob. 732 883 246 formou SMS, nebo 
E-mail: napalku@centrum.cz. Cena akce: 
1210 Kč pro účastníky z Napajedel a okolí se 
společnou jízdenkou, 860 Kč pro účastníky, 
kteří se přepravují individuálně. Přihlášky: 
do 30. 9. 2008 včetně úhrady osobně, nebo na 
účet a platbu oznámit: e-mail, sms, nebo na ad-
resu: Jiří Kučera Nad Zámkem 1092 Napajedla 
763 61. Úhrada: na účet číslo: 1125296153/0800 
v. s. 241008. V ceně: jízdné vlakem tam i zpět; 
4x nocleh; organizační výdaje, přeprava kola. 
Ubytování: SPORTCLUB Komenského stezka 
Vranov nad Dyjí. Přeprava kol: Zahrnuta 
v ceně. Rozšířená přeprava zavazadel vla-
kem - tzn. každý si kolo nakládá sám a během 
přepravy si za něj zodpovídá. Odjezd: Vlakem 
z Napajedel 24. 10. 2008 v 9:02 hod. na spo-

14.–17. listopadu 2008 pořádá Odbor Klubu 
českých turistů Napajedla – Cykloturistický 
oddíl. Tel. mob. 732 883 246 formou SMS, e-mail: 
napalku@centrum.cz. Cena akce: 590 Kč pro 
účastníky z Napajedel a okolí se společnou jíz-
denkou, 490 Kč pro účastníky, kteří se přepravují 
individuálně. Přihlášky: do 31. 10. 2008 včetně 
úhrady osobně, nebo na účet a platbu oznámit: 
e-mail, sms, nebo na  adresu:  Jiří Kučera, Nad 
Zámkem 1092, Napajedla 763 61. Úhrada: na 
účet číslo: 1125296153/0800 v.s. 141108. V ceně: 
jízdné vlakem tam i zpět; 3x nocleh; organizační 
výdaje, přeprava kola. Ubytování: Turistická 
ubytovna DDM Kančí obora Břeclav. Přeprava 
kol: Zahrnuta v ceně. Rozšířená přeprava zava-
zadel vlakem – tzn. každý si kolo nakládá sám 
a během přepravy si za něj zodpovídá. Odjezd: 
Vlakem z Napajedel 14. 11. 2008 v 15:08 hod. na 
společnou jízdenku, sraz na nádr. ČD Napajedla 
v 14:45! Příjezd do Břeclavi v 16:25 hod. Ukon-
čení: 17. 11. 2008. Odjezd z Břeclavi v 15:47 hod, 
příjezd do Napajedel v 16:59 hod. Program: Indi-
viduální, k dispozici budou návrhy společných 
cyklotras. Např.: Lednicko-Valtický areál, vodní 
nádrže Nové Mlýny, Pavlovské Vrchy, Mikulov, 
Pohansko, lužní lesy okolo Břeclavi, soutok 
Dyje s Moravou, po moravských i rakouských 
vinných stezkách s možností degustace svato-
martinského vína. Promítání fotografi í z našich 
společných cykloakcí atd. Náročnost: Vhodné 
pro rodiny s dětmi, důchodce i pro náročnější 
cykloturisty, kteří si mohou zvolit obtížnější 
cyklotrasu. Pokyny: Ubytování je včetně lůžko-

Okolím Vranovské pøehrady na kole
lečnou jízdenku, sraz na nádr. ČD Napajedla 
v 8:40 hod!!! Příjezd do Znojma v 12:42 hod.  
Ukončení: 28. 10. 2008. Odjezd ze Znojma 
vlakem 12:58 hod, příjezd do Napajedel v 16:59 
hod. Program:  Individuální, k dispozici budou 
návrhy společných cyklotras. Např.: Vranov 
nad Dyjí,  ženijně technické zátarasy u Čížova, 
Hardeggská vyhlídka, hrad Hardegg, malova-
ný sklep v Šatově, vinice Šobes, hrad Bítov, 
zřícenina hradu Corštejna, Sealsfi eldův ká-
men, po cyklotrasách rakouským příhraničím 
atd. Náročnost: Vhodné pro rodiny s dětmi, 
důchodce i pro náročnější cykloturisty, kteří 
si mohou zvolit obtížnější cyklotrasu.Pokyny: 
Ubytování je včetně lůžkovin. Stravu si řeší 
každý sám. Možnost vaření, v místě ubytová-
ní je vybavená kuchyňka s nádobím, varná 
konvice, WC a sprchy k dispozici. 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků.

Klubu èeských turistù okolo Bøeclavi na kole
vin, objekt je vytápěn. Stravu si řeší každý sám. 
Možnost vaření,v místě je vybavená kuchyňka. 
Sprcha a WC k dispozici. Pořadatel nezajišťuje 
pojištění účastníků. Ať se kola točí!

Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka KK Napajedla za podpory 
města Napajedla pořádá od 23. do 25. října 
2008 1. ročník Divadelního festivalu pro 
dětského diváka. Dětská porota, složená 
s žáků základních škol, bude spolu s dětským 
publikem hodnotit 6 soutěžních pohádkových 
představení. Ve čtvrtek 23. 10. a v pátek 24. 
10. vystoupí vždy tři soubory. Dvě představení 
budou dopoledne, vhodné pro školy, školky, ale 
i pro veřejnost a odpolední představení bude pro 
širokou veřejnost. V sobotu 25. 10. pak proběh-
ne vyhodnocení festivalu, předání cen a Velký 
dětský karneval s programem. Součástí festivalu 
bude i doprovodný program v podobě výtvarné 
soutěže diváků, jejichž práce budou po skonče-
ní festivalu vystaveny v prostorách Knihovny 
a vestibulu Klubu kultury. Nejlepší práce budou 
následně vyhodnoceny a oceněny. Podrobné 
informace naleznete od 10. října na stránkách: 
www.napajedla.cz a www.divadlonapajedla.
wz.cz. Srdečně se na vás těší pořadatelé.

Miroslava Havalová

DF pro dìtského diváka

 17. - 19. října   jakin Dinopark Vyškov
 18.října   Sokolovna  Entomologický výměnný den a výstava  
 23.–25. října   Klub kultury  1. ročník Divadelního festivalu pro dětského diváka. 
 24.–28. října KČT  Okolo Vranovské přehrady
  24. října  položení květin u pomníku padlých na hřbitově
 24. října    muzeum  Setkání v muzeu
 26. října    Kláštěrní kaple  Koncert k 90. výročí vzniku republiky 
 29. října    SKAUT Slavnostní setkání u Skautské lípy
 7.–8. listopadu Klub kultury 55. výročí založení Radovanu a 5. založení Pozdního sběru
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Memoriál
Zbyňka Forsta

III. ročník fotbalového Memori-
álu Zbyňka Forsta pod záštitou To-
máše Zatloukala, poslance Evrop-
ského parlamentu, se uskutečnil 
v sobotu 6. září v napajedelském 

sportovním areálu. Stovka účastníků a diváků 
viděla atraktivní zápasy vedené v duchu 
fair play. Vítězství z předchozích tří ročníků 
obhajoval Wagón Napajedla. Týmu se sice 
nevydařil úvodní zápas, ale nakonec doposud 
putovní pohár získali do trvalého vlastnictví. 
V dramatickém fi nálovém zápase porazili FC 
Pohořelice. Nejlepším střelcem turnaje se stal 
hráč vítězného týmu Pavel Sedláček. 

Skupina A

Wagón Napajedla - Bernard Napajedla 0:1

Lokomotiva Vagón - FC Semtex Napajedla 1:3

Wagón Napajedla - Lokomotiva Vagón 11:0

Bernard Napajedla - FC Semtex Napajedla 1:2

Wagón Napajedla - FC Semtex Napajedla 2:0

Bernard Napajedla - Lokomotiva Vagón 4:0

Skupina B

Stará garda Fatry - Mlýn Vacenovice 0:4

Druko Zlín - FC Pohořelice 1:4

Stará garda Fatry - Druko Zlín 4:1

Mlýn Vacenovice - FC Pohořelice 1:2

Stará garda Fatry - FC Pohořelice 1:2

Mlýn Vacenovice - Druko Zlín 1:3

Semifi nále

Wagón Napajedla - Mlýn Vacenovice 7:1

Bernard Napajedla - FC Pohořelice 2:5

O 3. místo

Bernard Napajedla - Mlýn Vacenovice 6:2

Finále

Wagón Napajedla - FC Pohořelice 4:2

Tabulka střelců

Pavel Sedláček (Wagón Napajedla) 8 branek

Dan Kašný (Wagón Napajedla) 7 branek

Pavel Trčka (FC Pohořelice) 6 branek

...vítězné mužstvo Wagón Napajedla i s trenérem

...nejlepší střelec turnaje

... zahájení turnaje

... fotograf turnaje

... arbitři turnaje
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