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U příležitosti státního svátku položili představitelé města Napajedla věnce u památníku
obětí první světové války a u hrobu armádního generála Josefa Šnejdárka

6. 10. 2007 bylo na městském úřadě přivítáno do života 11 občánků.  Fotoreportáž Fran-
tiška Cívely z vítání občánků najdete na straně 6.
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Pozvánka
Naši milí senioři, opět se na Vás těšíme na 

„Vánoční besedě“, která se uskuteční v pátek 
7. prosince 2007 v sále Sokolovny v 15 hod.. 
Letos Vás pohladí po srdci dechová hudba 
Lanžhotčanka.

Zvou srdečně členové SOZ v Napajedlích

Klub kultury
Premiérové představení divadelní pohádky 

Zvířátka a loupežnice v podání DSZŠ. Místo 
konání divadelní sál KK Napajedla; začátek 
15:00 hod., dne 11. 11. 2007.

NAPAJEDELSKÁ PODKOVA; 23. 11. 2007 
V 19:30 hod. v divadelním sále KK Napajedla 
- tradiční setkání ve stylu country, na kterém 
zahrají: Jižané, Hazard, Karma, Gympleři 
a zatančí taneční soubor Rolničky.

Vystoupení rockového sboru z Uh. Hradiště 
SVATÝ PLUK dne 30. 11. se začátky v 8:30 a 10:30 
hod. a večerním představením v divadelním 
sále KK Napajedla. 

Na 2. 12. 2007 je připraven dětský "Před-
mikulášský karneval" v divadelním sále KK 
se začátkem v 15:00 hod..

Předvánoční posezení s programem, na 
kterém spolupracuje Radovan, Radovánek, 
Pozdní sběr a DSZŠ s cimbálovou muzikou 
"Převozník" ze Spytihněvi. Kde? Opět v diva-
delním sále KK Napajedla dne 8. 12. 2007 se 
začátkem v 18:00 hod..

Klub pøátel hudby 
Klub přátel hudby v Napajedlích vás 

zve na koncert při příležitosti Dne boje 
za svobodu a demokracii. Zazní „hudba 
svobodné Ameriky“: slavné muzikálové 
a populární jazzové písně převážně ame-
rických autorů (G. Gershwin, L. Bernstein, 
A. L. Webber…). Účinkuje sólistka Národ-
ního divadla v Brně Andrea Priechodská 
a její hosté. Koncert se koná ve středu 21. 
listopadu 2007 v 19 hodin v Klášterní kapli 
v Napajedlích.

Výstava v muzeu
„60 let od startu inženýrů Hanzelky a Zik-

munda na cestu kolem světa“.
Vernisáž v pátek 16. listopadu 2007 
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Knihovna Napajedla Vás zve na besedu 
se spisovatelkou Simonou Monyovou 
v úterý 27. 11. 2007 v 17:00 hodin v knihov-
ně. Součástí besedy bude autorské čtení 
a prodej jejích knih
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Rok po volbách 
Před rokem se v našem městě, stejně jako 

v celé republice, uskutečnily volby do obecní-
ho zastupitelstva. 11.listopadu se konalo usta-
vující zasedání Zastupitelstva města Napajedla 
, na kterém byla zvolena sedmičlenná rada, 
místostarosta a starostka města. Během uply-
nulého roku nedošlo k žádným personálním 
změnám vzhledem k této volbě. Proběhlo 7 
veřejných zasedání zastupitelstva. Zastupitelé 
na nich rozhodovali o věcech, které jsou dle 
zákona O obcích výlučně v jejich pravomoci, 
většinou se jedná o záležitosti majetkové a fi -
nanční. Při jednání strávili celkem 16 hodin, 
a ne vždy bylo jednoduché se rozhodnout. 
Ve všech případech se jednalo o zasedání 
skutečně pracovní a konstruktivní. Většina 
zastupitelů je zapojena do pracovních komisí 
a výborů, které se většinou schází pravidelně 
každý měsíc.

Rada města, která na svých jednáních napl-
ňuje zásadní rozhodnutí ZM, zasedala celkem 
22 krát a radní strávili na svých jednáních 
celkem 75 hodin. Mimo to jednala ještě v pů-
sobnosti obchodních společností města. Při 
zahájení svého působení schválila a zveřejnila 
na své funkční období programové prohlášení. 
V následujícím textu si Vám dovoluji podat 
souhrnnou zprávu o její činnosti za uplynulý 
rok. Vychází ze základního dokumentu rady 
a tím je její Programové prohlášení na roky 
2006 – 2010. 

1. Strategický rozvoj mìsta úprava 

Rada města vychází při svých rozhodnutích 
ze základních rozvojových dokumentů města 
: Územního plánu města Napajedla a jeho 
schválených změn, aktualizovaného Programu 
regenerace Městské památkové zóny, Progra-
mu regenerace panelového sídliště Nábřeží, 
Návrhu bezbariérové trasy v rámci Národního 
rozvojového plánu mobility pro všechny, 
Strategického plánu rozvoje města Napajed-
la, Studie Optimalizace využití nebytových 

prostor v majetku města, Koncepce bytové 
politiky města, Studie cyklistické dopravy.. 
K revizi či novelizaci těchto dokumentů nebylo 
nutné zatím přistoupit. Nový koncepční doku-
ment týkající se městských komunikací bude 
vypracován v dalším období. Problematika 
aktualizace Městské památkové zóny je zástup-
ci našeho města řešena na platformě Sdružení 
historických sídel Čech a Moravy, jehož jsme 
členem. V současné době je připomínkován 
nový památkový zákon, který zásadním způ-
sobem změní schvalovací procesy a postavení 
Městských památkových zón. 

2. Finance

ZM schválilo dlouhodobý fi nanční plán, 
který zabezpečuje průhlednost fi nančních 
toků tak, aby byl zajištěn rovnoměrný rozvoj 
města. RM byl zahájen proces hledání úspor 
v transparentním a efektivním nakládání 

s majetkem města a v optimalizaci organizač-
ních struktur městského úřadu, obchodních 
a příspěvkových organizací města a městské 
policie. Pohledávky jsou důsledně vymáhány 
včetně cesty soudní. Dodatečné příjmy jsou 
aktivně hledány především ve státním rozpočtu 
a jeho účelových fondech.Veškeré realizované 
investice kromě oprav byly realizovány za 
pomoci dotací. Byla zahájena příprava na 
čerpání ze sektorových operačních programů 
a Regionálních operačních programů, které 
jsou fi nancovány ze Strukturálních fondů 
Evropské unie (v říjnu byl podán projekt 
v rámci první výzvy Operačního programu ŽP 
na realizaci nového Sběrného dvora v areálu 
Hospodářské školy).

3. Životní prostøedí

Je respektován princip trvale udržitel-
ného rozvoje města, nevyhnutelné zábory 

Spuštění 1. etapy IDS

Rekonstruovaná DPS Pod Kalvárií
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6. Sport, školství a kultura

Jsou respektována stávající školská zařízení, 
jejichž zřizovatelem je město Napajedla. Čin-
nost ZUŠ Rudolfa Firkušného je podporována 
příspěvkem na její provoz. RM podporuje 
kulturní a sportovní aktivity pro děti a mládež 
konané organizacemi pod hlavičkou města 
tak i ostatními zájmovými organizacemi. Byly 
zpracovány nové zásady pro fi nancování 
zájmových organizací působících ve městě 
v oblasti sportu a kultury , které napomohou 
spravedlivějšímu a transparentnějšímu přeroz-
dělování fi nančních prostředků.

V oblasti kultury byla zahájena tradice po-
řádání Letního kina a hudebních podvečerů 
v prostoru kostelních schodů. Na základě 
velkého zájmu veřejnosti, se kterým se tyto 
akce setkaly, budou mít své pokračování 
i v příštím roce.  Zásadní debata nad uspořá-
dáním jednotlivých kulturních složek města 
a nad jejich koncepcí proběhne v následujícím 
období a to ve vazbě na rekonstrukci kláštera, 
který se má stát střediskem části kulturních 
aktivit města.

7. Veøejný poøádek

RM zřídila bezpečnostní komisi, která 
v průběhu roku monitorovala činnost městské 
policie a do konce roku předloží radě hodnotící 
zprávu, na jejímž základě rada posoudí rozsah 
aktivit a náklady na její další činnost. 

8. Investièní priority

• Dokončení rekonstrukce kláštera na Kul-
turně vzdělávací centrum – je zpracován 
projekt stavby, v roce 2008 bude podána 
žádost o dotaci 

• Regenerace panelového sídliště Nábřeží - byla 
zahájena 1.etapa, je připravována etapa 2.

• Revitalizace komunikací pro pěší, vozidlo-
vých, veřejných ploch a VO v rámci MPZ 
Napajedla - probíhají práce na projektu, 
v příštím roce se bude město ucházet o do-
taci na tuto akci z Regionálních operačních 
programů 

• Investiční akce Odvodnění pravobřežní části 
Napajedel byla zahájena, dokončena bude 
v roce 2008

• Rekonstrukce hospodářské školy na areál 
služeb města – na akci byly podány žádosti 
o dotaci 

• Ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj BK 
je připravována realizace cyklostezky podél 
řeky Moravy

• Na základě fi nanční podpory města byla 
zahájena generální obnova varhan v kostele 
sv. Bartoloměje .

• Dokončení revitalizace sportovního areálu 
vybudováním dalšího víceúčelového hřiště 
s možností jeho zastřešení nafukovací halou 
a realizací 3. etapy sportovního a technic-
kého zázemí v prostorách kláštera - tento 
investiční Záměr je ve fázi posuzování 
možnosti jeho zařazení do dotačních titul

• Výstavba venkovních koupališť se zázemím 
a relaxačního centra s bazénem - tento in-
vestiční záměr je ve fázi posuzování náplně, 
lokality a hledání strategického partnera.

Ing. Irena Brabcová , starostka 

městské zeleně a vynucené zásahy do ní jsou 
kompenzovány náhradní výsadbou a rekulti-
vací. Každoročně je do výsadby nové zeleně 
investováno 300 tis.Kč. Pokračuje spolupráce 
s odbornou zahradnickou fi rmou na kultivaci 
stávající zeleně ve městě. Třídění sběru ko-
munálního odpadu probíhá dle schváleného 
Plánu odpadového hospodářství. V oblasti ŽP 
byla zahájena velká investiční akce Odvodnění 
a likvidace odpadní vod z lokalit na pravém 
břehu Moravy, dokončena bude v příštím 
roce.  S ohledem na probíhající soudní žaloby 
v kauze Zlínská vodárenská, nebylo zatím ze 
strany města iniciováno jednání týkající se 
sjednocení majetkových poměrů v kanalizační 
infrastruktuře. 

4. Doprava

Po nespočtu jednání a konzultací byl ve 
spolupráci s ČSAD Vsetín a.s. a Zlínským kra-
jem vytvořen Integrovaný dopravní systém 
Napajedla, jehož první etapa byla spuštěna 
v měsíci červnu. V souladu se schváleným 
ÚPN bylo vydáno stanovisko k připravované 
stavbě R 55, které jste si mohli přečíst v mi-
nulém vydání NN. Navzdory negativnímu 
postoji města k technickému řešení křižování 
s železničním koridorem město výstavbu R 55 
podporuje. Je naplňován Záměr bezbariérové 
trasy v rámci Národního plánu rozvoje mobility 
pro všechny v letošním roce 2. etapou. Pro 
příští rok je připravována etapa 3. Pokračuje 
výstavba cyklostezek - v letošním roce bude 
dokončena 3. etapa v centrální části města, tzv. 
„místní trasy“. Pro příští rok je připravováno 
její dokončení 4.etapou mezi ulicí Obchodní 
a křižovatkou u Asterixu. Současně probíhají 
přípravné práce na výstavbě Cyklostezky 
„turistické“ podél řeky Moravy. V letošním 
roce by mělo být zahájeno územní řízení pro 
její první etapu. 

5. Bydlení

Je respektována schválená Koncepce 
bytové politiky města. V letošním roce byla 
dokončena rekonstrukce DPS Pod Kalvárií 
a vznik 16 ti nových chráněných bytových 
jednotek. Všechny byty byly k 1. listopadu 
obsazeny novými nájemníky. Byla zahájena 
rekonstrukce nebytových prostor v DPS Sa-
dová na nové 3 bytové jednotky určené pro 
nízkopříjmové rodiny. 

Promenádní koncerty
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Panelové sídliště Nábřeží je tvořeno 27 
bytovými domy s 980 bytovými jednotkami 
s přibližně 1100 obyvateli a rozkládá se na 
ploše 4,4 ha .Město začalo přípravné práce 
na programu regenerace tohoto sídliště již 
v roce 2004. Program regenerace vychází 
z dotačního titulu Ministerstva pro místní 
rozvoj a připravoval se s cílem získat na tuto 
akci dotaci. V roce 2004 byla provedena anketa 
mezi obyvateli sídliště a návrh byl s veřejností 
konzultován na veřejném projednání , byl na 
základě připomínek dopracován a předložen 
ZM v témže roce ke schválení .

Výsledný rozsah a charakter úprav řešených 
v programu regenerace panelového sídliště 
byl navržen na základě potřeb a požadavků 
obyvatel sídliště vyjádřených v průběhu zpra-
cování elaborátu v souladu s majetkoprávními 
vztahy – všechny aktivity musí být realizovány 
na pozemcích města a fi nančními prostředky 
města. Prvořadým cílem tohoto programu je 
zkvalitnění obytného prostředí v souladu s po-
třebami všech věkových skupin obyvatelstva 
s jejich mnohdy protikladnými požadavky. 
Důležité je především řešení problematiky 
volného času dětí a mládeže, zkvalitnění 
dopravní obslužnosti sídliště a parkovacích 
míst a zvýšení celkové bezpečnosti obyvatel. 

Na první etapu byl vypracován v roce 2005 
projekt stavby, byla vyřízena legislativa a bylo 
požádáno o dotaci, bohužel bezúspěšně. 
Bezúspěšná byla snaha získat dotaci i v roce 
2006. Naše úsilí bylo oceněno až v letošním 
roce a to dotací na 1. etapu regenerace ve výši 
6 mil.Kč. Finanční spoluúčast města je ve výši 
3 mil.Kč a je zajištěna z privatizace bytového 
fondu. Bohužel rozhodnutí o získání dotace 
město obdrželo až na počátku prázdnin. Ihned 
bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
stavby, přesto se nám nepodařilo, s ohledem 
na lhůty platné v tomto řízení a další schvalo-
vací proces na ministerstvu pro místní rozvoj, 
zahájit akci dříve než v průběhu měsíce září. 
Podle platného rozhodnutí MMR musí být 
dokončena do konce tohoto roku.

V rámci první etapy, která je právě v realizaci 
jsou fi nancovány tyto aktivity: 

1. Oprava dětských hřišť
7 dětských hřišť (v souladu s koncepčním 

materiálem Optimalizace dětských hřišť) bude 
doplněno dětským mobiliářem včetně laviček, 
z hlediska bezpečnosti nevyhovující prvky 
budou odstraněny. Dvě hřiště budou oploce-
na - u bl. VIII a u knihovny. Na tuto aktivitu je 
vyčleněna částka 980 tis.Kč.

2. Oprava rekreačních ploch
Jedná se o šest asfaltových ploch rozlože-

ných na celém území sídliště. Tyto plochy bu-
dou všechny zkvalitněny novým asfaltovým po-
vrchem. Dvě z těchto ploch budou předurčeny 
svým vybavením menším dětem (basketbalové 
koše, lajnování podporující aktivity této věkové 
skupiny dětí), jedna tato plocha bude rozšířena 
na parametry odpovídající základnímu rozměru 
hřiště, jedna ze stávajících ploch tyto parametry 
již má. Jedna plocha bude opatřena mantinely. 
Jednotlivé plochy budou doplněny mobiliářem 
v podobě laviček, odpadkových košů a dopro-
vodné zeleně – živých plotů tlumících hluk 

z těchto ploch.Na tuto aktivitu je vyčleněna 
částka 1 840 tis. Kč. 

3. Doplnění mobiliáře
Hlavní pěší trasy budou opatřeny plochami 

pro odpočinek - budou zde osazeny parkové 

Regenerace sídlištì Nábøeží zahájena
fondů vymezuje tyto aktivity pro města nad 
50 tisíc obyvatel. 

Dovolte, abych závěrem poděkovala Vám, 
obyvatelům tohoto sídliště, za trpělivost 
a spolupráci při výstavbě. V průběhu každé 
stavby dojde ke zhoršení životního prostředí, 
tato újma by však měla být vykoupena jeho 
zlepšením po dokončení stavby.

Ing. Irena Brabcová, starostka

Skatepark dokonèen!
Po třech letech hledání a přípravných 

prací bylo dobudováno očekávané hřiště 
pro skate.

V lednu letošního roku byla městem po-
dána na ministerstvo vnitra žádost o dotaci 
ve výši 720 tis. Kč z programu Partnerství 
v rámci prevence kriminality mládeže. V prv-
ním čtvrtletí tohoto roku bylo rozhodnuto 
o přidělení dotace ve výši 400 tis. Kč. S ohle-
dem na tuto částku při spolufi nancování akce 
městem ve výši 10 % byl navržený program 
skateprvků zredukován a upraven do podoby 
v jaké byl v minulém měsíci dodavatelskou 
fi rmou zrealizován. Troufám si konstatovat, 
dle zatím hojné návštěvnosti, že se vydařil 
a mám z toho upřímnou radost. 

Vybavení hřiště sportovními prvky před-
cházely investice města na úpravu sportovní 
plochy. V loňském roce bylo investováno 300 
tis. Kč a na zkrácení autobusového nádraží 
- byly přerušeny ostrůvky a dobudována 
komunikace pro otáčení autobusů . Plocha 
vyčleněná pro skate hřiště byla oplocena 
a odvodněna. V letošním roce byl za 150 
tis z městského rozpočtu, upraven pomocí 
nového asfaltového koberce povrch této 
plochy. Stejná částka byla na tuto aktivitu 
zajištěna sponzorsky. 

Přáli jsme si společně, aby se nám podařilo 
získat dotaci a zrealizovat v Napajedlích, 
i když ne v ideální lokalitě, kvalitní skatepark. 
V současné době, kdy bylo hřiště předáno 
do užívání si přeji, aby sloužilo co nejdéle 
a co nejlépe. Tomu by mělo přispět důsledné 

lavičky, odpadkové koše a doprovodná zeleň. 
- v rámci ochrany čistoty životního prostředí 
na sídlišti je nutné doplnit odpočinkové plochy 
odpadkovými koši. Na tuto aktivitu je vyčleně-
na částka 914 tis. Kč.

4. Úprava komunikací pro pěší
Jedná se rekonstrukci páteřních chodní-

ků s bezbariérovým řešením. Celkem bude 
rekonstruováno 2400 m2. Na tuto aktivitu je 
vyčleněna částka 3 700 tis. Kč. 

5. Oprava komunikace
Budou opraveny výtluky v komunikaci 

a ošetřeny dilatační spáry. Součástí tohoto 
objektu měla být i změna organizace dopravy 
tak, aby mohlo být zlegalizováno podélné 
stání podél komunikace, bohužel nám tento 
záměr neschválil dopravní inspektorát poli-
cie ČR. Na tuto aktivitu je vyčleněna částka 
530 tis.Kč. 

S ohledem na poměrně pozdní termín rea-
lizace této stavby, ale jak jsem již výše uvedla, 
nebylo možné stavbu zahájit dříve, nepodaří 
se dodavateli upravit staveniště do té podoby, 
v jaké se nacházelo před vlastní realizací. Mám 
na mysli zejména úpravu travnatých ploch. 
Tyto budou defi nitivně ošetřeny až v jarních 
měsících. 

V současné době jsme zahájili přípravu na 
projektové dokumentaci pro 2. etapu. Její sou-
částí dle schváleného Programu regenerace 
bude oprava povrchu stávajících parkovišť 
a úprava ploch pro odkládání komunální-
ho odpadu. Předmětem třetí etapy by pak 
měla být rekonstrukce veřejného osvětlení 
a revitalizace zeleně. Tyto etapy připravu-
jeme, nevíme však, zda bude v příštím roce 
tento dotační titul na MMR vůbec vypsán. 
Jiný dotační titul zaměřený na tyto aktivity 
neexistuje a avizované fi nancování pomocí 
Operačního programu mmr z evropských 
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Během několika uplynulých let investovalo 
město Napajedla nemalou fi nanční částku do 
vybudování nových a rekonstrukce některých 

Provozní øád na dìtských høištích v Napajedlích
stávajících dětských hřišť. Se zvyšujícími se 
nároky na bezpečnost těchto zařízení bylo 
nutno stanovit systém jejich kontrol, údržby 
a zásady provozu, které by měly eliminovat 
rušivý provoz na hřištích a jejich poškozování. 
Z těchto důvodů schválila Rada města na svém 
zasedání dne 8. 10. 2007 provozní řády dětských 
hřišť na území našeho města.

Provozní řády budou vyvěšeny u násle-
dujících ofi ciálních dětských hřišť na našem 
území:

- dětské hřiště Jiráskova ulice
- dětské hřiště Husova ulice
- dvě dětská hřiště Nábřeží
- dětské hřiště u sportovního areálu za 2. 

Základní školou
- dětské hřiště Malina I.
- dětské hřiště v ulici 1. máje
V příštím roce je plánována výstavba nové-

ho dětského hřiště v centru města v prostoru 
za kinem v ulici Na Kapli.

Všechna dětská hřiště jsou určena pro 
věkovou kategorii dětí od 3 do 12 let. Děti 
a mládež staršího věku mají k dispozici jak 
několik rekreačních hracích ploch na území 
sídliště Nábřeží, tak sportovní areál za 2. 
základní školou a nově i SKATE park u auto-
busového nádraží. 

V rámci projektu „Regenerace sídliště Ná-
břeží“, jehož první etapa se již realizuje, bylo 
pamatováno i na dětská hřiště a hrací plochy, 
které dostanou „nový kabát“. Prvky, které 
neodpovídají platným normám, budou de-
montovány a některé z nich budou nahrazeny 
prvky novými. Dětská hřiště a hrací rekreační 
plochy budou rovněž doplněny drobným mobi-
liářem – odpadkovými koši a lavičkami. Chybět 
nebude ani základní dosadba zeleně.

Věříme, že při dodržování jak provozních 
řádů na dětských hřištích, tak i zásad slušného 
chování každého z nás, budou všechny hrací 
plochy sloužit svému účelu dlouhou dobu.

Stanislava KOZMÍKOVÁ
Oddělení životního prostředí

Ve spolupráci se společností DIPS Zlín 
a Službami města Napajedla, p.o. vzniklo 
na místním hřbitově další pěkné zákoutí 
u hlavního vstupu. Tímto pomalu pokračuje 
naplňování projektu „Revitalizace místního 
hřbitova Napajedla“. Líbí se Vám?

Stanislava Kozmíková 
oddělení životního prostředí

dodržování provozního řádu, který schválila 
RM podle návrhu dodavatelské fi rmy. Tým do-
davatelské fi rmy je tvořen aktivními vyznavači 
tohoto sportu a jejich návrh vycházel z vlastních 
zkušeností. Chtěla bych tímto požádat Vás, sou-

časné i budoucí uživatele našeho skateparku, 
abyste si provozní řád dobře přečetli a řídili 

se jím. Proto aby Vám dlouho vydržel 
ale hlavně pro Vaši vlastní bezpečnost 
a zabránění úrazům. Za to Vám předem 

děkuji a přeji Vám, abyste si skatepark užívali 
s radostí co Vám síly umožní.. 

Ing.Irena Brabcová, Starostka 

P.S. zákaz jízdy kol je skutečně myšlen 
vážně. Prvky jsou vyrobeny z voděodolné 
překližky omezené životnosti a každé poško-
zení tohoto materiálu jeho životnost výrazně 
snižuje. Při používání kol je velké nebezpečí 
tohoto poškození jeho kovovými částmi. 
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Tomáš John Baťa, kanadský podnikatel 
českého původu, přichází na svět 17. září 
roku 1914 ve Zlíně jako syn Tomáše Bati st., 
zakladatele obuvnického koncernu Baťa. 

V mládí se Tomáš John vyučí ve fi rmě 
svého otce, poté studuje obchodní akademii 
v Uherském Hradišti, další vzdělání získává 
pak ve Švýcarsku a Velké Británii. 

Krátce před vypuknutím druhé světové 
války (v březnu roku 1939) se Baťa vrací 
z Velké Británie domů - je potřeba přenést 
fi remní sídlo z Československa, kterému hrozí 
reálné nebezpečí okupace Německem, za 
oceán, do Kanady. 

Těsně před okupací pak Tomáš John Baťa 
Československo v čele více než dvou set 
fi remních odborníků (přes Belgii a Spojené 
státy americké) opouští a usidluje se v To-
rontu, kde zakládá obuvnickou společnost 
Bata Shoe Company. Nedaleko od Toronta 
pak zakládá město Batawa, které se má stát 
kanadským Zlínem. 

Po vypuknutí druhé světové války Baťa 
přichází se stejným krokem jako jeho otec 
za světové války první - využívá válečné 
konjunktury a vyrábí obuv pro kanadskou 
armádu, zároveň se mu daří získat zakázku na 
výrobu zbraní, střeliva a dalšího vojenského 
materiálu: fi rma Baťa během válečných let 

mocně pomáhá rozvíjet kanadský průmysl 
a potažmo celé hospodářství. 

Po skončení druhé světové války, během níž 
mimo jiné vstupuje do řad kanadské armády, 
Tomáš John Baťa zůstává v Kanadě, odkud 
řídí aktivity koncernu Baťa, jehož zahranič-
ní fi liálky získává po soudních sporech se 
strýcem (nevlastním bratrem T. Bati st.) J. A. 
Baťou - pod vedením T. J. Bati pak koncern 
rozšiřuje svoji výrobu do Asie a Afriky. 

Citelným zásahem do rozvoje koncernu je 
přitom znárodnění československé části Baťo-
va podniku na základě Benešových výnosů 
v roce 1945 (později je podnik přejmenován 
na Svit a samotný Zlín po roce 1948 na Got-
twaldov) - nicméně postupem času se T. J. 
Baťovi podaří vybudovat obří nadnárodní 
obuvnický koncern s více než sto továrnami 
v devadesáti zemích. 

V roce 1979 T. J. Baťa získává za své zásluhy 
o rozvoj kanadského hospodářství nejvyšší ka-
nadské státní vyznamenání, a to Řád Kanady.  
Do Československa pak T. J. Baťa přijíždí teprve 
po obnovení demokratického zřízení v zemi 
v roce 1989, v roce 1991 je mu propůjčen Řád 
T. G. Masaryka II. třídy. 

Tomáš Baťa je ženatý, s manželkou Sonjou 
má syna (Thomas George Baťa, který nyní řídí 
baťovské obuvnické impérium) a tři dcery. 

Tomáš John Baťa (nar. 17.9.1914) 
„Syn zakladatele obuvnického koncernu Baťa“ 

Vzácná návštìva v Napajedlích
Pana Tomáše Baťu jsme uvítali 16. října v Napajedlích. Po 
návštěvě Fatry si prohlédl napajedelskou radnici a živě se 
zajímal o současnost našeho města.
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Vítání obèánkù
Včera se nám narodilo děťátko,

na hlavičce chmýří, v očích nebe.
Jen ať se ti mezi námi líbí,

jako ty se líbíš nám.

6. 10. 2007 bylo na městském 
úřadě přivítáno do života 

11 občánků.  Děti z MŠ a žákyně 
2. základní školy je pozdravily 

básněmi a písněmi.

Rodina je základ společnosti
o tom přece není pochybnosti.

Mámo, táto, co si budem povídat,
co už o tom víme, chcem Vám zazpívat …

Mějte nás rádi, mámy, tátové,
mějte nás rádi právě takové.
Víme to od dědy a babičky,

že jsme Váš věrný obrázek celičký.

SOZ Napajedla
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CVIČÍME VE FITKU

PŮJČKY • HYPOTÉKY • ÚČTY • KARTY

GE Money Bank

Považujte to za své
S Expres půjčkou 
rychle získáte, cokoli chcete

Žádejte on-line na
www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844

RPSN 13,64 % s odkladem splátek o 3 měsíce. Bez odkladu RPSN 14,86 %. 
Splatnost úvěru 84 měsíců. Akce platí do 31. 12. 2007.

Regiony A5 sirka CB.indd   1 8.10.2007   9:52:20

GE MONEY BANK a.s., 
Masarykovo náměstí 94, 76361 Napajedla 

tel.: 577944161, 577942537

KDE NÁS NAJDETE: FITCENTRUM SLAVIA, ul. 2. května 685, 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

OTEVŘENO: 
Po–Pá 9,00 - 21,00 hod 
So - Ne 15,00 - 21,00 hod 

OKÉNKO: DO CYKLOSTUDIA 
indoor cycling si našel cestu do naší země až v novém tisíciletí. O to rychleji nabral na 
obrátkách a zaujal obrovské množství lidí. Doporučujeme každému , aby si toto skupinové 
cvičení vyzkoušel na vlastní kůži, to se prostě musí zažít. Kdo přesto ještě váhá, zda se 
„hromadné jízdy na kole nikam“ zúčastní, ať odhodí veškeré obavy a příjde alespoň 
jednou, a pak se uvidí. 
Co zažijete: • nejefektivnější aerobní spalovací trénink s účinným kardiovaskulárním efektem, 
vhodný i pro osoby s nadváhou nebo s bolestmi kloubů • účinné skupinové cvičení, které spojuje 
hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku s přesně dávkovaným tréninkem, jezdíme 
s měřiči tepové frekvence • nemusíte se učit žádné složité pohyby, zapracujete na své fyzičce 
a zároveň pročistíte svoji mysl, i když je vám šedesát nebo máte 130 kg • při jedné lekci spálíte 
průměrně 400 – 700 kcal, aniž byste zatížili své klouby • pravidelným tréninkem si vytvarujete 
postavu – získáte pevné hýždě a štíhlé nohy, naučíte se správně dýchat při zátěži
Co potřebujete: •zamluvit si předem jízdu v daný den a hodinu • na 1. jízdu přijít o 15 

min. dřív a naučit se s instruktorem nastavit kolo • mít sport.obuv s pevnou podrážkou, 
pohodlné sport. oblečení, ručník, cyklist. lahev (je možno zapůjčit) 
Naše programy: 
up and down power drive – časté a rychlé změny, vyšší tepová frekvence 65–90 % MHR* 
(instr. Jana), interval – střídající se intervaly zátěže a zotavení 60–85 % MHR (instr. Alice, 
Milena, Kamil, Vítek), body form – 30 min. jízdy, 30 min. cíleného posilování na opomíjené 
partie 55–75 % MHR (instr. Dana). (*MHR = maximální tepová frekvence)

AKCE V LISTOPADU: 
neděle 4. 11. 14:00–17:00 hod. „Cvičení s Evou Urbanovou a jejím hostem“, 
povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu, kapacita tělocvičny je omezená–před-
prodej lístků od 15. 10. v baru 
sobota 17.11. 16,30–18,00 cvičení s Mirkou Kyliánovou, bodyforming, chi-
toning  

Bližší informace Vám poskytneme na tel.:  728 341 341
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Adaptační kurz pro žáky šestých tříd, nebo 

chcete-li Adapťák, proběhl ve dnech 13. a 14. září. 

Naše škola ho již tradičně pořádala ve spolupráci 

s občanským sdružením M2M.

Přechod na druhý stupeň někdy pro žáky bývá 

docela náročný. Představte si, že máte najednou 

okolo sebe bandu nových, neznámých spolužáků, 

každou hodinu Vás učí někdo jiný, máte sice tříd-

ního učitele, ale pořádně zatím ani nechápete, co 

to vlastně je a k čemu se to používáJ. Prostě se na 

vás najednou nahrne hromada dosud neznámých 

starostí a Vy si s tím musíte poradit.

Adaptační kurz slouží nejen k tomu, aby si šes-

ťáci od každodenních starostí odpočinuli, ale také 

(a to hlavně) k tomu, aby se mohli prostřednictvím 

her a zábavných aktivit seznámit s novými, či sblížit 

se stávajícími spolužáky, poznat svého třídního 

učitele a prostě se na ten život na druhém stupni 

postupně adaptovat.

A jak se letošním šesťákům na adapťáku líbi-

lo? O tom vypovídají následující úryvky z jejich 

ohlasů:

• Doporučil bych tenhle kurz každému, protože 

se má zkusit všechno a aspoň se vyspíte někde 

jinde, než doma.

• První se zdálo, že s ostatníma šesťákama dobří 

kámoši nebudem, ale začalo se to měnit, začali 

jsme spolupracovat. Třeba při hře.

• Účelem adapťáku taky bylo seznámit se s Na-

pajedlákama / Žlutavákama.

• Bylo to super. Určitě o sto procent lepší než 

sedět doma a nudit se.

• První jsem myslela, že se hlavně uleju ze školy, 

ale hned jak jsme přijeli mě to začalo bavit.

• Konečně jsem se poznala se všemi ze Žlutavy.

• Vzkaz pro příští šesťáky: Jeďte, protože se líp 

poznáte a zahrajete si spoustu dobrých her.

• Na adapťáku jsem nebyla a mrzí mě to. Vážně 

moc. Nejela jsem tam, protože jsem byla nachla-

zená. Ti, co nechtějí jet, tak ať jedou. Slyšela 

jsem od spolužáků, že je to tam supr. Takže 

neváhejte a jeďte.

• Byl supr na 100% doporučuju každému. Mnoho 

her, velká procházka.

• Jeďte tam a uvidíte.

• Klidně bych jela ještě jednou… A teď tak pře-

mýšlím, jestli nemám propadnout J.

• Ahoj páťáci, moc bych chtěl jet znovu, fakt vám 

to závidím. Budete hrát hry jako inženýři, fotbal, 

kolíček… Prostě vám to moc moc doporučuju.

• Bylo to fakt good!!! Dobré hry, soutěže a jídlo. 

A dobře se vyspěte.

• Byla tam sranda, být váma, jedu tam taky.

• Musíte tam určitě jet, protože je tam moc sranda. 

Příjemnou cestu vám přeje AdamJ.

• …ta soutěž byla dobrá nejen, protože jsme 

vyhráli, ale i proto, že jsme spolupracovali jako 

tým.

Mgr. E. Táborová

Adapťák

DDM Matýsek se po úspěchu v loňském 
školním roce , přihlásil i letos do podprogramu 
MR01-07 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 
v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském 
kraji, s projektem „ Klub Matýsek nejen baví,ale 
i vzdělává …“ Podprogram , vyhlášený Zlín-
ským krajem, je vyjádřením fi nanční podpory 
Zlínského kraje pro volnočasové aktivity DDM 
a SVČ a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdě-
lání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 
Zlínského kraje s cílem zvyšovat kvalitu, mimo 
jiné, i u zájmového vzdělávání.

Projekt byl hodnotitelskou a výběrovou 
komisí přijat a v současné době probíhá jeho 
plnění.

Podstatou projektu „Klub Matýsek nejen 
baví, ale i vzdělává …“ je zpracování výukového 
programu, který je určen ženám na mateřské 
dovolené, navštěvujících spolu se svými dětmi 
Klub Matýsek v DDM Napajedla. Důvodem pro 
zařazení tohoto vzdělávacího programu do 
náplně Klubu Matýsek je jednak obohacení 
činnosti klubu, jednak podtržení také jeho 
vzdělávací činnosti. Společné schůzky matek 
a jejich dětí jsou přínosem pro posílení rodin-
ných vazeb, děti si zvykají na nové prostředí, 
na nové kamarády, na začlenění do kolektivu. 

Ve čtvrtek 11. října jsme my deváťáci odvážně 
nastoupili do autobusu a připojili se ke svým 
„spolužákům“ z prvních tříd. Každý deváťák 
měl jednoho „svého“ prvňáčka.

A vyjeli jsme. Přibližně za půl hodiny jsme 
dorazili do Buchlovic. Bylo tam krásné náměstí, 
ale my jsme si to namířili k ještě krásnějšímu 
zámku, vlastně spíše k zámecké zahradě. Ještě 
před vstupem do zahrady jsme se několikrát 
vyfotili. Hned na nádvoří se naši svěřenci vrhli 
na pávy, kteří zde pyšně korzovali. Začali jsme 
za nimi běhat (za prvňáčky samozřejmě) a říkat 
jim, že se to nesmí. Po pro deváťáky docela 
namáhavé honičce se nám děti podařilo sehnat 
do houfu a vyrazit s nimi na prohlídku parku. 
Krásné cestičky se klikatily podél trávníku a nád-
herných stromů, keříků i kašen. Asi za hodinu 
jsme se sešli za zámkem. Tam se děti nasvačily 
a některé uplatnily svůj výtvarný talent při 

Také maminky vystoupí za stereotypu ženy na 
mateřské dovolené, vymění si své zkušenosti 
s výchovou dětí, společně si pohrají, pobaví 
se , ale mohou si také rozšířit své vědomosti 
a znalosti. Za tím účelem je zpracován výuko-
vý program, který je modulový a účastnice si 
mohou vybrat podle svých potřeb a úrovně zna-
lostí. Každý modul je nastaven na požadované 
vstupní znalosti, která se bude dále rozšiřovat 
a rozvíjet tak, aby účastnice tohoto programu 
byly schopny počítač uživatelsky ovládat. S re-
alizací tohoto výukového programu je spojen 
také nákup kvalitní výpočetní techniky, která 
umožní školiteli uplatnit poslední trendy ve 
výuce informační techniky.

Absolventky tohoto vzdělávacího programu 
budou moci uplatnit získané znalosti a vědo-
mosti při návratu z mateřské dovolené zpět 
do pracovního procesu a očekáváme u nich 
i snadnější uplatnění na trhu práce.

Závěrem je nutno poděkovat Zlínskému 
kraji, že vypsanými projekty podporuje nejen 
nabídku mimoškolních aktivit, ale podporuje 
i kvalitní trávení volného času dětí, mládeže 
i jejich rodičů.

Ing. Eva Přikrylová
ředitelka DDM Matýsek Napajedla

DDM Matýsek informuje …

Prvòáèci a deváťáci - mentoring
kresbách do písku. Pak následovaly soutěže. 
Prvňáčci závodili v běhu, skákali po jedné noze 
a tak. Každý z deváťáků fandil právě tomu svému 
prvňáčkovi. Protože jsme z toho byli všichni 
mírně unavení, šlo se zpět na náměstí. Tady byly 
průlezky, na které si naši mladší spolužáci hned 
vylezli, ale také cukrárna, do které jsme zavítali 
nejen my, ale i paní učitelky. Pak někteří z našich 
kluků předvedli prvňáčkům žonglování diablo 
a fl owerstick, což jsou takové dvě tyčky a na nich 
jedna další, se kterou se dělají různé kousky. 
Prvňákům se to okamžitě zalíbilo a všichni si 
to chtěli vyzkoušet. Den plynul strašně rychle 
a bohužel se blížila chvíle odjezdu. Nikomu se 
nechtělo. V autobuse se všichni se všemi fotili 
a deváťáci po té „makačce“ tiše oddechovali. 
Ale určitě by si to znovu zopakovali, protože 
to bylo báječné. 

Za všechny žáky 9. třídy 1. ZŠ Iva Svobodová
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Rok s rokem se sešel a u nás v knihovně 
opět, již po jedenácté, proběhl ve dnech 1. – 
5. 10. 2007 Týden knihoven. V rámci progra-
mu tohoto pro knihovnu výjimečného týdne 
se uskutečnila řada zajímavých akcí. 

Knihovna není jen pùjèování knih

Nová čtenářka Zuzanka Škopíková…

zdarma, v případě potřeby jsme se jim indivi-
duálně věnovali. 

Nejstarší návštěvnicí byla naše čtenářka 
paní Květoslava Zakopalová.Vyhledávání na 
internetu zvládla obdivuhodně.

Mimořádný zájem o burzu …

Paní Květoslava Zakopalová a internet …

Táhnou, táhnou, vytáhnout nemohou…

 Ve čtvrtek a v pátek se přišly podívat do 
knihovny děti mateřské školy. Pro ně byla při-
pravena dramatizace pohádky O veliké řepě, 
v které si samy zahrály. Za herecké výkony na 
ně čekala sladká odměna.

V tomto týdnu se přihlásilo 66 nových 
čtenářů, z toho 48 dětí.

Pohádkové pexeso…

Žáci druhých tříd obou základních napaje-
delských škol vyplnili Pohádkové dotazníky, 
ve kterých odpověděli na 3 otázky: která je 
jejich nejoblíbenější pohádka, nejoblíbenější 
pohádková bytost a jaká 3 přání by jim měl 
splnit pohádkový dědeček. Vyplněné dotazní-
ky všech dětí visí v chodbě před knihovnou, 
budete-li mít zájem, můžete si je přijít prohléd-
nout. Odpovědi jsou někdy opravdu zajímavé. 
Kromě vyplnění dotazníků děti také navštívily 
knihovnu a těm, které ještě nebyly přihlášeny, 
byly slavnostně předány nové průkazky, čímž 
se staly našimi čtenáři. Velmi je zajímalo, zda 
se jim jejich přání, která napsaly do dotazníku, 
plní. Předpokládáme, že ano, od čeho jsou 
pohádkoví dědečci.

K další akci tohoto týdne patřila burza star-
ších časopisů a měla velký ohlas. 

Senioři, maminky na mateřské dovolené 
a začátečníci mohli přijít ve středu na internet 

Kdo měl zájem se přihlásit jako nový čtenář, 
mohl tak učinit zdarma a hříšníci s upomínkou 
vraceli knihy bez sankčního poplatku.

 Ve čtvrtek potom byla možnost bezplatného 
připojení k internetu i pro ostatní zájemce, a to 
až do 19:30 hodin. Ostatní dny byl internet za 
poloviční cenu.

Uživatelům jsou k dispozici dvě internetová 
pracoviště s tiskárnami a skenery. Obě tato 
počítačová vybavení byla v říjnu 2006 získána 
z „Projektu rozšíření internetu do knihoven ve 
Zlínském kraji“, ze „Společného regionálního 
operačního programu (SROP)“. Tento projekt 
je spolufi nancován Evropskou unií a Město 
Napajedla se na něm podílelo uhrazením 11% 
z pořizovací ceny. Tyto počítače mohou zájemci 
využít i k práci v MS Wordu a MS Excelu.

Jelikož týden je na všechny akce, které 
chceme pro naše čtenáře stihnout, krátký, 
ještě v dalších dnech po Týdnu knihoven se 
pořádaly besedy pro žáky šestých tříd. Na nich 
se seznámili s historií knihovny a s novými 
knihami pro mládež z naší nabídky. Nechyběla 
zde ani malá soutěž ve formě pexesa, kde 
chlapci a děvčata ukázali své znalosti.

Jsme rádi, že se lidé stále vracejí do 
knihovny, která je pro ně nejen oázou klidu 
a odpočinku, ale také místem poučení a zdro-
jem informací.

Martina Trávníčková, Knihovna Napajedla
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  So 3. 11. v 16:00 hodin

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil 

do pátého ročníku čar a kouzel. Režie: David Yates, 

hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. 

Přístupný, český dabing, 138 min., vstupné 65 Kč

  Ne 4. 11. v 15:00 hodin 

 – pohádkové odpoledne pro děti

BROUČCI - A BYLA ZIMA 
Pohádkové pásmo pro děti: Zvířátka a Petrovští, 

Broučci - Byl podzim, Broučci - Loučení, Broučci 

- A byla zima, Krtek o vánocích, O pyšné noční 

košilce, Jak postavit sněhuláka, Jak křeček snědl 

dědu Mráze. 70 min., vstupné 25 Kč

  Pá 9. 11. v 19:30 hodin

WARHOLKA
Když Andy potkal Edie, život se stal uměním. 

Drama USA. Režie George Hickenlooper, hrají Guy 

Pearce, Beth Grant, Sienna Miller. Přístupný od 12 

let, titulky, vstupné 60 Kč

  So 10. 11. v 19:30 hodin

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁ-
LE. Smutná komedie ČR, režie Jiří Menzel, hrají 

Oldřich Kaiser, Milan Lasica. Přístupný od 12 let, 

114 min., vstupné 65 Kč

  Pá 16. 11. v 17:00 hodin

SIMPSONOVI VE FILMU
Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo. 

Režie: Daviv Silverman. Přístupný, český dabing, 

88 min., vstupné 40 Kč 

  So 17. 11. v 19:30 hodin

BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Všechno si pamatuje. Nic neodpouští. Krimi 

USA, režie Paul Greengrass, hrají Matt Damon, Joan 

Allen, Julia Stiles. Přístupný od 15 let, titulky, 115 

min., vstupné 60 Kč

  Ne 18. 11. v 15:00 hodin 

 – pohádkové odpoledne pro děti

BUDULÍNEK
Pohádkové pásmo pro děti: Kaštánek a Doubek, 

Budulínek a Mandelinka, Otýlie a 1580 kaněk, Pa-

nenka a uhlíři, Jak Kocourkovští potrestali vrabce, 

Švec a Čert. 60 min., vstupné 25 Kč

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
  21.- 23.11. v 16.00 hodin 

Po skončení každého promítání proběhne již 

tradiční losování tomboly!

  St 21. 11. - RATATOUILLE
Komedie pro skutečné fajnšmekry. Animovaný 

fi lm pro děti, režie Brad Bird. Přístupný, český da-

bing, 110 min., vstupné děti 25 Kč, dospělí 30 Kč

  Čt 22. 11. - SPLÁCHNUTEJ
Někdo skončí tam dole. Komedie VB pro děti, 

režie David Bowers, Sam Fell. Přístupný, český da-

bing, 86 min., vstupné děti 25 Kč, dospělí 30 Kč

  Pá 23. 11. - ZA PLOTEM
Ochutnejte dobrodružství. Animovaná komedie 

USA pro děti, režie Tim Johnson, Karey Kirkpatrick. 

Přístupný, český dabing, 83 min., vstupné děti 25 

Kč, dospělí 30 Kč

  So 24. 11. v 19:30 hodin

KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
I kamarádství by mělo mít své meze. Komedie 

USA, režie Dennis Dugan, hrají Adam Sandler, 

Kevin James. Přístupný od 12 let, titulky, 115 min., 

vstupné 60 Kč

  Pá 30. 11. v 19:30 hodin

DISTURBIA
Každý vrah je něčí soused. Krimi USA, režie D. 

J. Caruso, Hrají Shia LaBeouf, Charrie-A. Moss. Pří-

stupný od 15 let, titulky, 105 min., vstupné 60 Kč

Orientaèní pøehled Listopadových akcí v Napajedlích

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

 7. 11. Matýsek Bim-bam I. - různé způsoby výroby keram. zvonečku
 9. 11. KČTaATOM Noční výsadek pěšky
 9.–10. 11. Matýsek  Listopad v Kocourkově - setkání táborníků
 v listopadu Matýsek Prodloužená u trouby II. - věnečky a špičky 
 v listopadu Matýsek Jo-jo! - dětská diskotéka 
 v listopadu Matýsek Advent začíná - výroba adventních věnečků 
 v listopadu Matýsek Barevný podzim - vycházka za podzimními krásami 
 13. 11. Klub důchodců Beseda s ved knihovny
 13. 11. Matýsek  Krásné drápky - zdravé, krásné a nazdobené nehty
 16. 11.  Muzeum  Hanzelka a Zikmund
 16. 11. KČTaATOM Okolo Břeclavi na kole do 18. 11. 2007
 17. 11. Rybáři Rybářská zábava 
 21. 11. Klub přátel hudby Koncert k 17. Listopadu 
 21.–23. 11. Kino Dětský fi lmový festival 
 23. 11.   Klub kultury  Napajedelská podkova
 24. 11. Matýsek Termály - zájezd na Podhajskou
 v listopadu Matýsek O zelený hrozének - taneční soutěž Hopsálku
 24.–25. 11.  1. ZŠ  Učit se žít spolu
 v listopadu Matýsek Patláníčko II. - výukový program pro MŠ s keramikou 
 30. 11.   Klub kultury  Svatý pluk
 1. 12. KČTaATOM Mikulášský pochod do 2. 12. 2007 
 2. 12.    Klub kultury Předmikulášský karneval
 5. 12. Sokol Mikulášská besídka Sokol 
 6. 12. Jarmark Trhy na náměstí 
 7. 12.   SOZ  Vánoční beseda
 8. 12.   Klub kultury  Předvánoční posezení

RM Napajedla pojednávala změnu otvírací 

doby v knihovně. Při rozhodnutí byl brán ohled na 

potřebu plnění standartů knihoven pro města naší 

velikosti a hlavně na to, aby měli občané města 

přístup do knihovny každý pracovní den. Toto 

rozhodnutí je opřeno o uvědomění důležitého 

postavení knihovny k přístupu k informacím 

a vzdělávání všem lidem ze všech sociálních 

skupin. Vždyť cena knih v posledních letech 

tak vzrostla a tak knihovna nachází více a více 

čtenářů. Navíc je knihovna i místem k veřejnému 

přístupu k internetu.

Je si třeba uvědomit, že knihovna není jen 

půjčování knih, ale je to množství knihovnické 

práce a spousty aktivit, které jsou zajišťovány. 

Dovolím si vzpomenout i aktivitu při předprodeji 

lístků na akce v Napajedlích, který tímto bude 

každý den. Nemálo práce je i s regionální funkcí 

Zmìny otvírací doby v knihovnì
knihovny, která pomáhá provozu knihoven 

v okolních obcích. Další množství práce s dětmi 

a i seniory není třeba zmiňovat.

Vzhledem k velké ochotě a nadšení pracov-

nic knihovny věřím, že vše zvládnou a budou 

i nadále aktivní v práci při získávání nových 

čtenářů tak, jak tomu bylo doposud. 

Ing. Milan Vybíral

Nová otvírací doba knihovny
Pondělí  13:00–17:30
Úterý  9:00–12:00  13:00–17:30
Středa   15:30–17:30
Čtvrtek  9:00–12:00  13:00–17:30
Pátek   13:00–17:30
Nová otevírací doba - pro děti
Úterý   13:00–16:00
Čtvrtek   13:00–16:00

há provozu knihoven

Kino plus
Protože může být kino součástí příjemného 

prožití podzimního večera, vznikla zajímavá 

nabídka pro diváky kina:

1.  po předložení vstupenky kina

• LIDOVÝ DŮM – sleva na konzumaci 35 

Kč

• BALTACI - sleva 30 % na bowling

• BALTACI - v neděli pohár pro děti zdar-

ma!

2. Od listopadu hrajeme v pátek a v sobotu

3.  Každou sudou neděli promítáme v 15.00 

hod. pásmo pohádek pro děti jen za 25 Kč

4.  V kině je v provozu bufet

DDM Matýsek Napajedla
přichází s nabídkou obnovení oblíbených 

zájezdů do Termálních lázní Podhájska. 
První zájezd je naplánován na sobotu 24. 
listopadu 2007 - cena 300,- Kč.

Zájezd se uskuteční pouze v případě, že do 
pátku 16. listopadu bude autobus plně obsazen 
a uhrazeny platby všech účastníků!

Bližší informace osobně v DDM Matýsek 
Napajedla nebo na telefonu 577 944 091
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Vzpomínka na den, na kte-
rý se špatně vzpomíná. Je vždy smutná. Ale 
nevzpomínat, zapomínat by bylo ještě horší. 
Vzpomínáme na 27. listopad 1942, protože to 
byl poslední den našeho prvního sborového, 
nyní střediskového vůdce, bratra Jaroslava – 
Jerry Hodného. V tento den skončil jeho život 
na popravišti fašistického Německa.

Bratr Jaroslav Hodný byl napajedelský 
rodák a po návratu do napajedel, ve třicátých 
letech zorganizoval s několika stávajícími skau-
ty napajedelský skauting do sboru – střediska 
a tento se rychle rozvíjel. Bohužel další činnost 
byla přerušena obsazením ČSR Německem 
a vzniklou druhou světovou válkou. Bratr 

První paprsky chladného podzimního 
slunce se právě snažily rozehřát studenou 
zemi i ptáčka cvrlikajícího ve svém hnízdě, 
ve větvích hustého keře, rostoucího vedle 
skautské klubovny na Jiráskově ulici. Ten ale 
brzy umlkl a zaposlouchal se, aby se hned na 
to vyhoupl do vzduchu a zjistil, čí hlasy to 
narušily tohle tiché, poklidné ráno.

„Brr..zima. Ale jinak to počasí vypadá slibně, 
to teda jo…“ „Šak ono se oteplí..“ „No, jen aby 
se spíš nezatáhlo a nezačalo pršet…“

Byly to hlasy několika skautů, směřujících 
rovnou ke klubovně. Jak se měl tvoreček, 
plachtící si zvědavě ve vzduchu dozvědět, byl 
první říjnový víkend – čas Memoriálu Jerry 
Hodného – závodů, pořádaných napajedel-
skými skauty.

Netrvalo to moc dlouho a klubovna ožila 
dalšími hlasy. Závodníci z Napajedel, Otro-
kovic, Pozlovice či Uh. Hradiště se pomalu 
dostavovali na místo a doháněli poslední 
vědomostní nedostatky. Po krátkém přivítání 

Sokol Napajedla 
První říjnovou sobotu dne 6. 10. 2007 jsme si 

udělali pěkný podzimní výlet. Kdo? Náš Sokol 
Napajedla. Vyjeli jsme autobusem na Pulčiny. 
Zde jsme si stanovili dvě trasy dlouhé asi 8 
kilometrů. Jedna pro náročné vedla přes Skalní 
Město na Vyhlídku. Druhá pro méně náročné 
a děti musela obejít tohle Skalní město. Obě 
skupiny se sešli na místě, kterému se říká 
Hradisko. Cestou jsme sbírali hřiby, které se 
nedaly přehlédnout. Děti se předháněly, kdo 
najde větší kousek. Příroda nám ukázala jak 
umí podzim vymalovat. Čas rychle ubíhal až 
jsme došli k autobusu, který nás vyvezl opět 
na Pulčiny. Tady jsme si opekli špekáčky, které 
nám při odjezdu od Sokolovny předal bratr 
starosta Mikšík. Za doprovodu kytary jsme 
si všichni pěkně zazpívali známé písničky. 
Dětem se vůbec nechtělo jet domů. K soko-
lovně jsme dojeli po 17. hodině. Doufáme, že 
se výlet všem líbil. 

Pavlína Slouková

Èeskomoravský pohár 2007
Sportovní střelci Klubu vojáků v záloze 

Napajedla si vybojovali postup na Mistrov-
ství ČR Českomoravského poháru 2007 
ve střeleckých soubojových disciplinách 
z velkorážní pistole a malorážní pušky.

Stalo se tak na kvalifi kačním přeboru 
Valašsko-Slovácké oblasti, který se konal 
na střelnici v Březolupech 1. 9. 2007. V silné 
konkurenci získali 3. místo v družstvech 
KVZ, když před nimi skončili KVZ Valašské 
Meziříčí a KVZ Vsetín-město.

Družstvo KVZ Napajedla střílelo v se-
stavě Pavel Galatík, Jiří Maňásek, Stanislav 
Košař a Karel Řezanina.

Mistrovství ČR se bude konat za účasti 
10 nejlepších družstev KVZ z celé České 
republiky začátkem října 2007 v Lulči. 

J. Strmiska

XXIV. Memoriál Jerry Hodného
na nástupu se na nic nečekalo a všichni se 
s chutí pustili na trať, do plnění úkolů, které 
pro ně byly nachystány.

Splnit úkol, zakreslit si do mapy další 
stanoviště a běžet dál. Poznávat okolí Na-
pajedel ale i bloudit při snaze zkrátit si trať. 
Šplh po laně, První pomoc, signalizace…čas 
ubíhal, slunce se pomalu naklánělo k západu 
a i překvapený ptáček už se znovu uvelebil 
do svého hnízda a pozoroval dobíhající 
hlídky. Tím den ale nekončil. Někteří uléhali 
do stanů a odpočívali, někteří jeli domů, ale 
většina zamířila k napajedelské radnici, kde 
jsme měli dohodnutí výstup na věž. Sluneční 
kotouč právě zapadal a v údolí se šířil stín. 
Pohled na podvečerní město í jeho okolí byl 
nádherný.

Ani když se setmělo, nebyl všemu programu 
konec. Zatímco skauti a skautky si s pocitem 
snad dobře odvedené práce lebedili na 
základně, roveři a rangers vyráželi n a trať, 
na očekávaný noční závod. Až když byl i ten 
odběhlý, nastal čas na spánek, nebo dlouhé 
povídaní do noci.

„Vstávát a cvičít!“ „Ale já mám ještě nóc..“ 
Byla neděle, druhý a poslední závodní den. 
Společnost na klubovně se rozrostla o naše 
nejmladší – světlušky a vlčata, kteří se se 
zvědavostí a očekáváním v očích rozhlíželi 
kolem. Dneska čekal závod i je. Tak jako v so-
botu se vše rychle rozběhlo. Nástup, rozdání 

Hodný se zapojil do ilegální činnosti v rámci 
organizace Obrana národa. Byl vedoucím 
okrsku Napajedla. Činnost však byla odhalena 
a on byl v prosinci 1939 zatčen. Po výsleších 
a vězení byl v srpnu 1942 odsouzen k trestu 
smrti a 27. 11. 1942 popraven.

Na jeho počest nese naše středisko jeho 
jméno, které mu bylo Náčelnictvem Junáka 
uděleno již v r. 1946. V r. 1945 byly uspořádáné 
skautské závody, nazvané Memoriál bratra 
Jerry Hodného. Tak jak byl Junák zakazován 
a obnovován, tak byl ibnovován i tento me-
moriál.Památka na bratra Jerry hodného se 
stále udržuje, což svědčí i letošní XXIV. Ročník 
těchto závodů.

100 let skautingu - Vzpomínka

čísel… a zatímco skautky a skautky se snažili 
předvést to nejlepší ze svého kulinářského 
umění v závodě vaření na ohni, po městě se 
rozprchli rozhodčí a soutěžící hlídky mladších 
členů. Tento závod nebyl tak dlouhý a tak 
všichni vraceli zrovna do gulášem provoněné-
ho vzduchu a kuchařům, spokojeně či méně 
baštícím své výrobky.

Netrvalo to dlouho a onen vzduch rozčísl 
zvuk píšťalky – konečně přišlo očekávané 
vyhlašování výsledků. A jak to dopadlo. Pro 
místní rodáky možná líp, než čekali. Světluškám 
těsně uniklo bronzové a skautkám zlaté umístě-
ní. Skauti, vlčata a roveři (letos spíše rangers) 
si odnesli z prvních míst putovní sošky.

 Ceny byly rozdány, stany sbaleny a nezbý-
valo než zavřít krám a jet domů. Hřiště a klubov-
na na Jiráskové se opět propadala do obvyklého 
ticha, které rušil jen zpěv osamělého ptáčka, 
přicházející odněkud z blízkého keře… 

Monika Sudolská


