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Dne 26.11.2007 pracovníci Služeb města Napajedla p.o. za pomoci techniky instalovali do 
města dva vánoční stromy a to před budovu spořitelny na náměstí a před budovu městského 
kina. Tyto stromy městu věnovali manželé Sádlovi z ulice B. Benešové a manželé Vyoralovi 

z ulice Husovy. Věříme, že se budou našim občanům líbit a zkrášlí naše město v čase 
vánočním i povánočním.
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Z obsahu novin

Pøedvánoèní posezení
Předvánoční posezení s Radovanem, Rado-

vánkem, Pozdním sběrem, DSZŠ a cimbálovou 
muzikou Převozník - divadelní sál KK - sobota 
8. prosince 2007 v 18.00 hodin.

Prosinec 12/2007

Vánoèní jarmark
Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla již 

tradičně organizuje v sobotu dne 15. prosince 
2007 zájezd na „Vánoční jarmark v Rožnově“. 
Bližší informace na tel. čísle 577 944 091 nebo 
na stránkách kabelové televize Napajedla.
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2008

Napajedelští hasiči
přejí všem občanům města

veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

bez požárů a živelních pohrom

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pøání
Otevřená náruč a podané ruce, 
to jsou kapičky lásky a pomoci. 

Jsou to věci, pod kterými 
rozkvétají lidská srdce radostí. 
Jsou to klíče ke štěstí druhých. 
Nechť my všichni jsme těmito 

klíči nejen o Vánocích, 
ale po celý nový rok 2008.

Přejí členové SOZ v Napajedlích

Tøíkrálová sbírka 
Charita Česká republika pořádá v Napa-

jedlích v sobotu 5. ledna 2008 od 10 hodin 
Tříkrálovou sbírku 2008 na pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu 
charitního díla.

Vánoèní koncert 
Klub přátel hudby v Napajedlích Vás srdeč-

ně zve na vánoční koncert do Klášterní kaple. 
Hrát bude BoneTeT Brno - soubor šesti mla-
dých vynikajících trombonistů. Zazní barokní 
vánoční hudba a také skladby novějšího data. 
Závěr bude patřit společnému zpěvu koled. 
Koncert se koná ve čtvrtek 27. prosince 2007 
v 18 hodin.

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 
Vás zve na

Vánoèní koncert a výstavu
středa 12. 12., 

Klášterní kaple, 17:00 hod.

 2 Výstava Hanzelky a Zikmunda 

 3 Co nového ve výstavbě cyklostezek 

 9 Požární ochrana 

 12 Gymnastika ASPV má zlato

� �
V adventním čase se bude konat společná 

bohoslužba církví, které působí na území měs-
ta. Je to významná událost, protože se bude 
konat historicky první společná bohoslužba 
v Napajedlích. Jedná se o Římskokatolickou 
církev, Českobratrskou církev evangelickou, 
Církev československou husitskou a Církev 
adventistů sedmého dne. Adventní období 
nebylo vybráno náhodou. Je to období smíření, 
odpouštění a hledání bližního. 

Ekumenické setkání církví v Napajedlích
Na tuto ekumenickou bohoslužbu jsou sr-

dečně zváni všichni obyvatelé města a blízkého 
okolí. Bude se konat v kostele sv. Bartoloměje 
v sobotu 8. prosince v 17 hodin.

Ekumenickou bohoslužbu společně pove-
dou duchovní uvedených církví.

Tímto děkuji za tuto iniciativu církví a jsem 
rád, že i v našem městě dojde k ekumenické-
mu setkání

Ing. Milan Vybíral

Klub kultury zve
Sobota 8. prosince 2007 v 18.00 hod
Předvánoční posezení s Radovanem, Rado-

vánkem, Pozdním sběrem, DSZŠ a cimbálovou 
muzikou Převozník; divadelní sál KK

  Hodně zdraví, 

  štěstí a životní pohody 

v roce 2008 přeje 

 Městský úřad 

   Napajedla

 Hodně

 štěstí a

v roce 2

Městsk
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Po krátké a těžké nemoci zemřel 5. 
listopadu 2007 archeolog PhDr. Jiří 
Kohoutek CSc.

Odešel velký znalec historie, kamarád, 
přítel napajedelského Muzejního spolku. 
Vídali jsme jej s delšími přestávkami, při 
výstavách v muzeu, přednáškách, tema-
tických výletech po okolí. Snad proto se 
zdá, že odněkud opět přijede a jen tak 
mimochodem se zmíní o dalším převrat-
ném objevu.

Zanechal našemu kraji obrovský kus 
badatelské práce, vyzvednuté vlastníma 
rukama ze země, po níž my, laici, jenom 
chodíme. Jeho jméno bude navždy spojeno 
s hrady a sídlišti Jihovýchodní Moravy.

Odešel mezi krále a vladaře naší his-
torie, které tak dobře znal, už když byl 
mezi námi.

Za Muzejní spolek v Napajedlích
Josef Souček

 14. 2. 1919 narozen v Plzni 
 V roce 1938 absolvoval Masarykovo reálné 

gymnázium v Plzni, začal studovat na Vysoké škole 
obchodní a zde se setkává se s Jiřím Hanzelkou 
spolu vytvoří plán „5“ (pět světadílů)

 1939 – 1945 - po uzavření vysokých škol pracoval 
jako úředník

 1946 - absolvoval univerzitu a získává inženýrský 
diplom, přihlásil se na praxi u kopřivnické výrobní 
linky a tak spolu s JH přesvědčil vedení podniku 
Tatra, aby jim dalo k dispozici tehdy nejdokonalejší 
vůz Tatru T 87, tzv. ministerskou osmičku. Stali se 
obchodními zástupci fi rmy Tatra.

 22. 4. 1947 – 1950 - absolvoval s JH 1. cestu, na 
níž projeli celou Afriku. Dále pokračovali přes Jižní 
Ameriku do Mexika. V roce 1950 nedostali víza do 
USA. Byli nuceni přerušit cestu a triumfálně se vrátili 
do vlasti. Během cesty napsali 702 rozhlasových 
a 293 novinových reportáží, natočili tři celovečerní 
fi lmy Afrika I, Afrika II, Z Argentiny do Mexika a dále 
10 dokumentárních fi lmů

 1952 - cestopis Afrika snů a skutečností
 1953 - dostává Řád republiky, - fi lmy Z Maroka 

na Kilimandžáro, Od rovníku ke Stolové hoře
 1954 - cestopisy S Čs. vlajkou na Kilimandžáro, 

Přemožení pouště, - fi lm Z Argentiny do Mexika
 1956 - cestopis Afrika kolem Tatry, Tam za řekou 

je Argentina
 1957 - cestopis Přes Kordillery, Velké vody 

Iguazů
 1958 - cestopis Za lovci lebek
 1959 - stává se čestným členem Mezinárodního 

afrického klubu ve Vídni (IAC), - cestopis Mezi dvěma 
oceány

 22. 4. 1959 – 1964 - 2. cesta - na ní pod záštitou 
Akademie věd dvěma Tatrami 805 během 76 000 km 
projeli Blízký východ, Indii, Nepál, Sumatru, Cejlon, 
Japonsko a Sovětský svaz. 

 1961 - cestopis Obrácený půlměsíc
 1962 - cestopisy Kašmír – údolí u nebe, Turecko 

– minarety, fíky, popelky, Kurdistán – země povstání, 
legend a nadějí

 1962 - fi lm Kašmír - je-li kde na světě ráj
 1963 - cestopis Sýrie, od královny Zenobie ke 

královně naftě
 1965 - dostává Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy 

o vědu a lidstvo
 1967 - cestopis Tisíc a dvě noci
 1968 - vystoupil proti sovětské okupaci Českoslo-

venska (osobní poselství J. Jevtušenkovi v českém 
rozhlase)

 1969 - cestopis Světadíl pod Himalájemi
 1969 – 1989 - za politické názory se ocitá v izola-

ci, - vyloučen z KSČ, ze Svazu čs. spisovatelů, zákaz 
publikační činnosti, - bez zaměstnání, nepřiznán 
důchod.

 1991 - cestopis Cejlon, ráj bez andělů
 1992 - cestuje: Japonsko, Austrálie
 1993 - cena E.E. Kische
 1994 - cestuje: Austrálie, Nový Zéland
 21. 4. 1994 převzal Cenu města Zlína
 1995 - oceněn historickou pečetí města Plzně
 30. 11. 1996 - spolu s JH otevřel stálou expozici 

v MJVM „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti 
světadíly“

 1996 - oceněn výroční cenou nadace Pangea 
„Za nápravu věcí lidských“

 1997 - daroval s JH Městu Zlín svou práci a své 
vzpomínky do archivu, který nese jejich jméno

 1997 - knížka „Život snů a skutečnosti“ (50 otázek 
po 50 letech) společně s JH 

 1999 - knížka „Modrý Mauritius .... a přece 
Austrálie!“

 23. 2. 1999 - zlatá medaile Slezské univerzity 
v Opavě

 28. 10. 1999 - oceněn prezidentem V. Havlem 
medailí za zásluhy o Českou republiku

 28. 9. 1999 planetka č. 10173 pojmenována 
HANZELKAZIKMUND

 2000 - cestuje - Cejlon, Maledivy, - 18 cestopisů 
vydáno v 11 jazycích, 6,5 mil svazků, - člen Penklubu, 
Obce spisovatelů, Syndikátu novinářů.

Výstava H + Z 
Muzeum Napajedla ve spolupráci s Muzeem 

JV Moravy ve Zlíně uspořádalo výstavu H + Z, 
„60 let od startu inženýrů Hanzelky a Zikmunda 
na cestu kolem světa“. Vernisáž výstavy se 
konala v pátek 16. listopadu 2007 . Naše pozvání 
přijal pan Ing. Miroslav Zikmund. Navštívil na-
pajedelskou radnici a zahájil výstavu v muzeu. 
A tak se stala vernisáž dvacáté první výstavy 
nezapomenutelným zážitkem pro obdivovatele 
slavných cestovatelů. 

Foto z výstavy F. Cívela 

Ing. Miroslav Zikmund

Odešel pán hradù
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Město Napajedla v roce 2002 zadalo 
vypracování studie cyklistické dopravy. 
Tato studie byla projednána na jednání 
stavební komise za účasti veřejnosti a po 
připomínkách byla schválena. Na jejím 
základě jsou v současné době vedeny kro-
ky k postupné realizaci dvou, v této studii 
navržených, cyklistických stezek - místní, 
která je vedena centrem města, a turistické, 
která je trasována podél řeky Moravy. 

Cyklostezka místní má za úkol zajistit 
bezpečnou cyklodopravu místních obyvatel 
za prací a službami a je trasována podél 
průtahu komunikace III. třídy centrem měs-
ta. Její začátek je od vjezdu do Napajedel 
v ul. Dr. Beneše, zde by měla navazovat na 
cyklostezku Napajedla - Průmyslová zóna 
Napajedla - Otrokovice, která bude součástí 
připravovaného JV obchvatu R55 Otrokovic 
(zahájení jeho realizace je plánováno na rok 
2008). Dále pokračuje tato cyklostezka ulicí 
Zábraní, Palackého, Masarykovým náměstím 
a končí před křižovatkou u Asterixu. 2 etapy 
již byly v centrální části města v celkové délce 
cca 370 m realizovány. V současné době je do-
končována třetí etapa v délce téměř 600 m a to 
v průtahu ulic Zábraní a Palackého. Na další 
čtvrtou etapu v úseku Obchodní ulice – Aste-
rix je vypracována projektová dokumentace, 
vyřizuje se stavební povolení a chtěli bychom 
ji zrealizovat v příštím roce. Úsek v ulici Dr. Be-
neše je zatím zpracován pouze koncepčně ve 
variantách a úzce souvisí s případnou rekon-
strukcí komunikace III. třídy, která je v majetku 
Zlínského kraje a ke které nedojde dříve než 
při stavbě Jihovýchodní části obchvatu Otro-
kovic. Současně s realizací cyklostezky dochází 
i k rekonstrukci stávajících chodníků a k vyře-
šení odvodnění v problematických místech. 

Cílem města je vybudovat pro místní 
cyklistickou dopravu pohodlný a bezpečný 
prostor, a to v co nejdelší trase podél stále více 
dopravně zatížené komunikaci III. tř., která je 
vedena naším městem. 

Cyklostezka turistická je součástí společné-
ho projektu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 

kanálu, kde je řešena v úseku dl.cca 45 km od 
Uherského Ostrohu až po Kroměříž a bude 
na ni svedena trasa nadregionální trasy C 47 

– Moravská stezka. Úsek Babice – Kostelany 
v délce téměř 11 km je již realizován. V rámci 
sdružení byla pořízena společná dokumentace 
pro územní rozhodnutí včetně dokladové části. 
Každá obec si další přípravu stavby zajišťuje 
samostatně. Na našem katastru je navržena 
v celkové délce 5 km průměrné šířky 3 m se 
zpevněným povrchem. Většinově je trasována 
po hrázích řeky Moravy. Konkrétní povrchová 
úprava bude řešena v rámci dalšího stupně 

projektové dokumentace. Pracovně byla stav-
ba cyklostezky na našem katastru rozdělena 
do dvou etap. V současné době jsou vyřešeny 
majetkoprávní vztahy pro první etapu, která 
je uvažována v úseku od železničního mostu 
přes Moravu (dále již pokračuje na katastru 

Co nového ve výstavbì cyklostezek v našem mìstì

Oprava údajù 
Oprava údajů o počtu obyvatel na sídlišti 

v Napajedlích v článku o regeneraci panelo-
vého sídliště: 

Skutečnost je cca 2 500 obyvatel včetně 
Zábraní, Palackého a dostavby sídliště mezi 
kotelnami A a B. Údaj uvedený v minulém čísle 
NN -1100 obyvatel, odpovídá pouze původní 
zástavbě sídliště, blok I až XIV. Děkuji pečlivým 
čtenářům za upozornění. 

Ing. Irena Brabcová, starostka  

Po této hrázi povede  „turistická“  cyklostezka 

Realizovaná první etapa „místní“ cyklostezky

Otrokovic) až po silniční most u Fatry. Na za-
čátku příštího roku proběhne na tuto stavbu 
územní řízení. Současně probíhá příprava 
druhé etapy, jež pokračuje od fatrovského 
mostu až po hranici katastru se Spytihněví, 
která se nachází u slepého ramene Moravy 
Německé. Na tomto úseku jsou složitější 

majetkoprávní vztahy, město zde zahájilo 
v současné době výkupy pozemků. Pro vlastní 
realizaci cyklostezky je předpoklad využití 
dotací z Regionálního operačního programu 
strukturálních fondů Evropské unie. Maximál-
ní výše dotace je až 92,5 %. První výzvy budou 
vyhlášeny do konce tohoto roku, v jejich 
rámci bychom chtěli podat žádost o dotaci. 
Pokud bude žádost úspěšná, proces přípravy 
smlouvy o přidělení dotace bude trvat cca 6 
měsíců. Vlastní stavbu bychom mohli zahájit 
nejdříve na konci příštího roku a dokončit 
ji v roce 2009. Tato „turistická“ cyklostezka 
je koncepčně řešena jako doprovodná in-
frastruktura ve vazbě na vodní cestu Baťův 
kanál, která se začala v posledních letech za 
podpory Zlínského kraje rozvíjet. Vybudo-
vání cyklostezky na našem katastru výrazně 
přispěje k začlenění města do této turisticky 
atraktivní destinace. Současně se stavbou na 
našem katastru připravuje svůj úsek město 
Kroměříž až po katastr Kvasic a město Otro-
kovice. Zatím nedořešený je úsek na katastru 
Kvasic a Bělova. Jižně od nás svou přípravu 
zahájily obce Spytihněv a Babice. 

Ing. Irena Brabcová, starostka

V současné době probíhá realizace třetí etapy 
„místní“ cyklostezky.
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Poř. č. Název / účel Lhůta Úrok Horní hranice

 
Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací 
spojených s:

splatnosti 
max.

p.a. půjčky

1 Rekonstrukce, obnova střechy 5 let 4% do 100 tis. Kč

2 Dodatečná izolace domů proti spodní vodě 4 roky 4% do 80 tis. Kč

3 Zateplení obvodového pláště domu 5 let 4% do 100 tis. Kč

4 Obnova fasády domu včetně oplechování 5 let 4% do 100 tis. Kč

5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč

Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení na území mìsta Napajedla
Rada města Napajedla v souladu s usta-

novením čl. 5  Pravidel pro tvorbu a využití 
fi nančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Napajedla vyhlásila první kolo 
výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fon-
du rozvoje bydlení na území města Napajedla 
pro rok 2008. 

Žádosti o poskytnutí půjčky lze podávat 
v termínu od 20. listopadu 2007 do 31. ledna  
2008, a to poštou na adresu Městského úřadu Na-
pajedla nebo osobně přímo v podatelně úřadu. 

V prvním kole budou přijímány žádosti na 
půjčky podle následující tabulky.

Podmínky výběrového řízení, formulář 
žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbytné in-
formace podá fi nanční odbor, budova radnice, 
přízemí vpravo, dveře č. 102 (tel. 577 100 932,  
pí. Janošková). 

Informace k půjčkám a vzory žádostí 
jsou k dispozici i na webových stránkách 
města. 

Ing. I. Šlíma, fi nanční odbor

Nabídka prodeje obytných pøívìsù
Město Napajedla odprodá 2 ks přívěsů 

za osobní automobil značky Turiec, rok 
výroby 1986 (60 ZLA 66) a 1989 (27 ZLA 64). 
Součástí přívěsů je i stanový přístřešek 
a základní kuchyňské vybavení. Prodej 
se uskuteční formou obálkové metody za 
cenu nejvyšší nabídky, přičemž minimál-
ní cena je 15 000 Kč za 1 přívěs včetně 
příslušenství. Nabídky s uvedením SPZ 
přívěsu, nabídnuté ceny, adresy a s pod-
pisem zájemce odevzdávejte na podatelnu 
městského úřadu do 11. 1. 2008. Obálku 
označte nápisem „Přívěs“.

Pro podrobnější informace, popř. pro-
hlídku přívěsů vážným zájemcům volejte 
tel. 737 230 572 - p. Dalajka nebo 603 479 362 
- Ing. Jirků.

Nejen blížící se svátky vánoční, ale i změna 
jízdních řádů v hromadné dopravě je přede 
dveřmi. A tak mi dovolte, abych Vás touto for-
mou informoval, co nás čeká v dalším období. 
Jedná se o změny, které odstraňují chyby, které 
se postupně našly a změny související s další 
etapou budování IDS.

První k odstraňování chyb. Od června jsme 
přidali nové spoje, které vyjížděly a končily 
u hospodářské školy. V dobách víkendu se 
však ukázalo, že řidič má zde přestávku. Po 
dobu této přestávky musí cestující vystoupit 
z vozidla a tak se přestávka nad 10 minut jeví jako 
nešťastná, zvláště v zimních měsících. V záři 
jsme zkusili, v těchto případech, vyslat autobus 
k autobusovému nádraží ještě jednou tak, aby 
mohli cestující od autobusového nádraží jet co 
nejkratší cestou. Nicméně to vedlo k zatížení 
křižovatky a prodloužení doby jízdy.

Proto bude od 9. 12. změna, že „konečná“ 
bude u vlakového nádraží v Otrokovicích. Tato 
zastávka je jako jediná neprůjezdná, neboť 
všichni cestující zde nastupují nebo vystupují. 
Navíc zde budou i lepší hygienické podmínky 
pro řidiče. Proto muselo dojít i ke změnám časů. 
Časy odjezdů na dané zastávce do různých smě-
rů jsou dány jízdní dobou autobusu, který se po 
své jízdní trase vrací zpět na „konečnou“. Takže 
se musely nastavit nové časy, a to s ohledem 
na již zavedené zvyklosti cestujících. 

I přes složitost systému si všimnete zlepšení 
tzv. taktu dopravy – o víkendech jezdí některé 
autobusy ve stejných minutových časech 
v různé hodiny pro lepší zapamatování. Byly 
zohledněny časy dle příjezdu trolejbusů a vlaků 
v Otrokovicích. Byl posunut čas v neděli ráno, 
kdy se nemohli pracující z noční směny dostat 
do Napajedel. Zapracován byl i požadavek 
zaměstnanců Fatry, kterým chybělo pár minut, 
aby se po odpolední směně mohli dopravit 
domů. Snažili jsme se zapracovat maximum 
připomínek a požadavků. Nešlo však vyhovět 

které umožňuje to, že na jednu čipovou kartu 
budete moci jezdit všemi přepravci IDS. Pak 
nemusíte řešit, že Vám ujede autobus a musíte 
jet pozdějším spojem jiného přepravce.

Do začátku ledna by se mělo stihnout vytvořit 
„lístek“. Bude to elektronická verze lístku tak, 
jak jej známe ze Zlína. Stejná cena jízdy v zóně 
Napajedla bez ohledu na vzdálenost a přepravce. 
Mimo zónu však budete nadále platit jízdné dle 
kilometrů. To vše je nutné pro zavedení časové 
měsíční jízdenky. Její zavedení nastane po zvlád-
nutí všech dosavadních změn. Vím, že mnozí 
občané jsou nervózní, že jednotlivé etapy trvají 
tak dlouho. Ale je si třeba uvědomit, že Napa-
jedla jsou v tomto průkopníci a IDS tohoto typu 
je v Zlínském kraji první a jediná a zkušenosti 
jsou minimální. Proto postupujeme opatrně. Stále 
máme ze Zlínského kraje podporu organizační 
a technologickou a od našich zastupitelů podporu 
fi nanční, neboť je v rozpočtu města počítáno na 
rok 2008 na podporu IDS 600 tisíc. Což není malá 
částka. Uvědomme si, že je to služba, která slouží 
všem obyvatelům města a pomáhá zvyšovat 
kvalitu života. Proti sousedním městům je však, 
v přepočtu na obyvatele, stále malá a tak jsem rád, 
že jste tolerantní k jejím „dětským“ nemocem. To 
je vidět i meziměsíčním nárůstem přepravených 
osob. Věřím, že se naučí hromadnou dopravu 
využívat více cestujících, kteří svou spokoje-
ností i jízdným přispějí na další zdokonalování 
a rozšiřování IDS Napajedla.

Ing. Milan Vybíral
místostarosta města Napajedla

Valné shromáždìní Sdružení 
mìst a obcí Východní Moravy

V Napajedlích se dne 15. listopadu 2007 
konalo valného shromáždění Sdružení 
měst a obcí Východní Moravy. Jednání se 
zúčastnili starostové obcí celého Zlínského 
kraje, kteří jsou členy SMO VM.

Zmìny v dopravì IDS Napajedla
všem. Je to přeci hromadná doprava a ta, na 
rozdíl od individuální, jezdí v časech, kdy to 
vyhovuje více cestujícím. Přesto bylo dekla-
rováno RM nastavení časů tak, aby spojení na 
Otrokovice bylo s čekací dobou maximálně 45 
minut a o víkendech 90 minut i za cenu, že spoje 
nejsou vytíženy.

Při tvorbě jsme narazili na řadu předpisů v ob-
lasti bezpečnosti práce řidičů a tak, například, 
posunutí nočního spoje způsobilo posunutí 
ranního tak, aby byly dodrženy bezpečnostní 
časy. Proto mně mrzí absence pozdějších spojů 
v pátek a sobotu. To zatím nelze, pro stávající 
předpisy a nedostatek řidičů, zajistit.

Tato změna v časech by měla být již trvalejší-
ho rázu a JŘ se budou se měnit jen minimálně. 
To neznamená, že byste své náměty neměli 
zasílat na adresu doprava@napajedla.cz. Prosím 
nejen o návrhy změn, ale i potvrzení toho, že 
některé časy vyhovují a přejete si je zachová-
vat. Určitě bude co zlepšovat. I přes sebelepší 
zkoumání odborníků je reakce cestujících tím 
nejvýznamnějším faktorem při tvorbě, neboť 
právě Vy postřehnete to, co lze v záplavě čísel 
a vazeb přehlédnout. 

Budu se snažit aktualizovat zastávkové jízdní 
řády a vydávat „kapesní“ JŘ. Zkusíme i zlepšit 
podobu, která je na internetových stránkách. Pro 
seniory budou k dispozici individuálně i jízdní 
řády v takové velikosti, aby je mohli snadno 
přečíst. V jízdních řádech se objeví označení 
časů jízdy dalšího nízkopodlažního autobusu, 
který pořídilo ČSAD Uherské hradiště. Další, již 
třetí, autobus bude v dubnu. Kdyby nic jiného, 
tak upřednostňování nasazení nízkopodlažních 
vozů do napajedelska, je hmatatelným výsled-
kem práce na IDS. Jejich nasazení využívají 
nejen senioři, ale i maminky s kočárky. 

Kromě časů jsme pokročili v budování IDS 
i v dalších krocích. Jistě jste si všimli, že po-
stupně došlo k srovnání cen mezi jednotlivými 
dopravci. Bylo spuštěno „zápočtové“ centrum, 
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Vážení zákazníci,
rád bych Vás informoval o některých novin-

kách v kabelové televizi Napajedla.
V současné době je nejaktuálnější vánoční 

akce na zřízení, přesněji aktivaci kabelové 
televize. Tato nabídka se týká těch zákazníku, 
kteří mají přivedený kabel k domu, avšak 
služeb kabelové televize nevyužívají. Nyní 
mají možnost za aktivaci zaplatit jen 800 Kč 
a podmínkou je smlouva minimálně na 24 
měsíců (standardní cena za aktivaci je 3 512 
Kč). Akce trvá 3 měsíce, tedy od 15. 11. 2007 
do 15. 2. 2008. 

Od 1. prosince 2007 zavádíme nový tarifní 
program: „tarif VoIP“ za 395 Kč (332 Kč bez 
DPH) s parametry 1024/256 kbps, FUP 10 GB, 
agregace 1:2. Ten je určen Vám, kteří chcete 
využívat IP telefonii.

V průběhu prosince letošního roku dojde 
také k navýšení rychlosti internetového při-

pojení u vybraných tarifních programů při 
zachování stávajících cen. Tarify budou mít 
tyto rychlosti: Základní tarif 4096/256 kbps, 
Premium tarif 5120/256 kbps, Extra tarif 
5120/256 kbps (má vyšší FUP), Firma - ome-
zený tarif 3072/512 kbps, Firma - základní 
tarif 4096/512 kbps, Firma - premium tarif 
5120/512 kbps. Toto navýšení je náš dárek 
pro Vás.

Od 1. ledna 2008 pak u fi remních tarifních 
programů rušíme datové limity (FUP). 

Od začátku roku 2008 dojde také k částeč-
ným změnám ve vysílacím programu, a sice 
v omezené programové nabídce bude na 
kanálu S9 místo BBC vysílán program ČT4 
Sport (tato změna je vyvolána novou smlou-
vou s Českou televizí). BBC bude vysílán 
v základní programové nabídce na kanále 
S35. Ve stejnou dobu bude také program AXN 
nahrazen gastronomickým programem TV 

Kabelová televize Napajedla informuje 
Paprika, ta bude vysílat na kanále S29.

Od nového roku 2008 také rozšiřujeme 
komunikační cesty. Rozšíří se provozní doba 
v pondělí dopoledne. Provozní hodiny tedy 
budou: pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 
-16:30. Požadavky na nové zřízení přípojky 
kabelové televize nebo internetu budeme od 
ledna 2008 přijímat také telefonicky na čísle 
577 942 525. Jakékoliv další změny můžete 
u nás vyřešit zasláním Vašeho požadavku 
v listinné podobě (např. změna tarifu), nebo 
nás můžete navštívit v provozní dobu a věc 
osobně vyřešit.

Vážení zákazníci, dovolte mi prosím, abych 
Vám poděkoval za Vaši přízeň v letošním 
roce a současně abych Vám popřál radostné 
Vánoce v kruhu Vašich nejbližších a pokojný 
a naplněný nový rok 2008.

Ing. Antonín Jonášek,
 jednatel NTV cable s.r.o.
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Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali o hu-

debním dění v koncertní síni Klášterní kaple 
v Napajedlích.

Již od srpna 2004 pořádá Klub přátel hudby 
v Napajedlích pod záštitou Města Napajedla 
pravidelně jednou měsíčně koncerty v Klášterní 
kapli. Smyslem tohoto projektu je poskytnout 
vám širokou nabídku poslechu kvalitní hudby. 
Klasická komorní hudba, navíc živě prováděná 
výbornými interprety, je vždy příslibem nevšed-
ních zážitků. Naším cílem je nabízet Vám nadále 
tyto koncerty v co největší pestrosti nástrojové-
ho obsazení a různosti repertoáru. 

Ve středu 3. října 2007 proběhl Svatováclav-
ský koncert (tentokrát vyjímečně v chrámu sv. 
Bartoloměje), kterým jsme zahájili už čtvrtou 
koncertní sezónu.

 Během uplynulých tří let se podařilo usku-
tečnit velkou řadu koncertů v repertoárovém 
rozsahu téměř celých dějin evropské hudby. To 
vše v nejrůznějších nástrojových a pěveckých 
seskupeních.

Co se účinkujících týká, zastoupeno zde 
bylo celé spektrum hudebního školství a pro-
fesionality: 

- žáci a pedagogové několika ZUŠ (Napajedla, 
Slavičín, Kroměříž) 

- studenti a pedagogové konzervatoří (Kon-
zervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Kon-
zervatoř Evangelické akademie Kroměříž, 
Konzervatoř Brno) 

- pedagogové vysokých hudebních škol 
(Western Carolina University /USA/, JAMU 
Brno, AMU Praha, Univerzita Ostrava) 

- posluchači vysokých hudebních škol (JAMU 
Brno, AMU Praha, Univerzita Ostrava, Akadé-
mia umení v Banské Bystrici /Slovensko/) 

- poloprofesionální i profesionální soubory 
- vynikajícími hráči tuzemských i zahranič-

ních orchestrů (Česká fi lharmonie, Pražská 
komorní fi lharmonie, Orchestr královské 
opery v Oslu, Chamber Orchestra of Macao, 
Saarlandisches Staatsorchester Saarbrucken, 
Filharmonie Brno, Orchestr Janáčkovy ope-
ry Národního divadla v Brně, Filharmonie 
B. Martinů Zlín …)
Účinkovalo zde také několik pěveckých 

sborů: 
- mezinárodně proslulé Pěvecké sdružení 

moravských učitelů 
- brněnský sbor Vox Juvenalis
- komorní sbor Anima Una 
- sbory ZUŠ Slavičín

v projektu stavby nových varhan v chrámu sv. 
Bartoloměje. Nové koncertní chrámové varhany 
v Napajedlích budou dalším významným po-
činem na naší cestě do evropského duchovně-
kulturního prostoru, z něhož jsme byli krutě 
odříznuti a vykořeněni železnou oponou. 

Nové varhany budou po svém dokončení 
dalším významným prvkem kultury (zvláště 
té duchovní) nejen v Napajedlích, ale také 
v celém regionu.

  Chcete – li o stavbě nových varhan 
v Napajedlích vědět víc, navštivte naši novou 
webovou stránku:

http://napajedla.farnost.cz/varhany/
Na závěr – jako příslib dalšího rozkvětu 

hudby u nás v Napajedlích – příjměte krásná 
a srdečná slova jednoho z největších českých 

hudebních mágů, skladatele a dirigenta Jaro-
slava Krčka. Jeho květnový koncert s „jeho“ 
souborem MUSICA BOHEMICA patřil k vrcho-
lům všeho dosavadního dění v Klášterní kapli. 
Zajímavé a nezvyklé ovšem bylo sledovat dojetí 
účinkujících (!), které jejich velký šéf vyjádřil 
takto:

•••• •••• •••• •••• •••• ••••
V Praze 2. VII. 2007

Nejsou velká nebo malá místa, ani méně či 
více důležitá, neboť všude žijí lidé. Jsou však 
místa, která svítí srdečností, lidskou dobrotou 

a chutí přijímat krásu. Taková místa pak 
navzájem harmonizují vztahy, zahřejí u srdce 
a lidé, kterých se dotýkají, mají pak touhu vra-
cet se jako tažní ptáci do svých domovů. Není 
takových míst mnoho, ale Napajedla takovým 

místem rozhodně jsou.
Děkujeme vám za to, že jsme si mohli ve 

vaší nádherné a akusticky znamenité Klášterní 
kapli zahrát a zazpívat.

MUSICA BOHEMICA
Jaroslav Krček

•••• •••• •••• •••• •••• ••••
V podstatě všichni účinkující, kteří kdy hráli 

a zpívali v naší Klášterní kapli, se shodují ve 
dvou věcech: „Máte vynikající koncertní sál 
a v něm ještě lepší publikum“

Nechť je tedy koncertní síň Klášterní kaple 
v Napajedlích i nadále místem příjemných 
setkání a společné radosti z hudby. 

Petr Verbík, 

Hudební dìní v koncertní síni Klášterní kaple
Vystupovali zde také špičkoví představitelé 

svého oboru, např. : 
- Jiří Pavlica 
- Jitka Molavcová a Alfred Strejček (kteří se 

představili jako vynikající hudebníci) 
- herec Josef Somr 
- jazzový klavírista a skladatel Pavel Wlosok 

(profesor jazzu a kompozice na Western 
Carolina University - dlouhodobě úspěšně 
umělecky působí v USA) 

- Ritornello (Praha) – soubor historické hudby
- skladatel, dirigent, herec, klavírista a fi lozof 

Martin Dohnal

- sólistka Národního divadla v Brně Andrea 
Priechodská

- soubor Musica Bohemica s dirigentem Jaro-
slavem Krčkem
Podstatou naší dramaturgie je co největší 

pestrost a v rámci možností také atraktivnost 
koncertů. Často bývá program obohacen 
přesahy do lidové hudby, do duchovní hudby 
a do jazzu (a někdy také významně okořeněn 
nezapomenutelným uměleckým přednesem 
a průvodním SLOVEM – viz herci Jitka Molav-
cová, Alfréd Strejček, Josef Somr, David Vacke, 
charizmatičtí „vykladači“ hudby Jiří Pavlica, 
Martin Dohnal, Jaroslav Krček a další). 

Naše koncertní síň Klášterní kaple v Na-
pajedlích je ideálním prostorem pro konání 
koncertů. Je totiž nesmírně přitažlivá mimo 
jiné (a to hlavně) pro hudebníky, kteří jsou 
s její akustikou vždy nadmíru spokojeni a vy-
jadřují touhu moci si u nás opět zahrát. Kouzlo 
místa a vynikající akustické vlastnosti jsou zde 
základními charakteristikami. 

 
Dovoluji si připomenout památku mistra 

Rudolfa Firkušného, jejímž světlem je toto 
hudební dění v Napajedlích inspirováno. Je 
velmi podnětné a záslužné, když se v rodném 
městě velikána jeho odkaz dočká podpory mj. 
od stěžejní instituce – Města Napajedla. 

Město Napajedla je nejen garantem koncertů 
v Klášterní kapli, ale také hlavním fi nančním 
partnerem místní Římskokatolické farnosti 
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Ve dnech 4. 11. – 8. 11. 2007 jsme se spo-
lečně s ředitelkou MŠ Napajedla Bc. Leou 
Boďovou zúčastnily studijního pobytu ředi-
telů základních škol Zlínského kraje a lektorů 
NIDV v evropských institucích. Během čtyř 
dnů jsme společně s kolegy navštívili Radu 
Evropy ve Štrasburku, Evropský parlament, 
Komisi Evropské unie pro vzdělávání a kulturu, 
Radu a Stálé zastoupení ČR při Evropské unii 
v Bruselu. Akci organizoval Národní institut pro 
další vzdělávání na základě dotace Evropského 
parlamentu. 

Vzdělávací program „Evropská unie a my“ 
byl zaměřen na strukturu a činnost jednot-
livých evropských institucí, na hodnocení 
efektivity vzdělávacích systémů členských 
zemí EU. Zajímavým přínosem pro naši práci 
byla přednáška a následná diskuze s poslan-
cem Evropského parlamentu Mgr. Tomášem 
Zatloukalem na téma „České školy v EU“. 

27. září 2007 Evropský parlament naprostou 
většinou hlasů schválil zprávu našeho europo-
slance „Účinnost a spravedlnost v evropských 
systémech vzdělávání a odborné přípravy“. Ta 
konstatuje, že ve většině evropských vzdělá-
vacích systémů, včetně České republiky, ale 
s výjimkou severských zemí, jsou studijní 
výsledky žáků a studentů závislé na sociálně 
ekonomickém zázemí jejich rodin. To znamená, 
že fi nanční prostředky vložené do vzdělávací-
ho systému nedosahují požadovaného efektu. 
Základním úkolem pro předškolní a základní 
vzdělávání je odstranění tohoto handicapu 
a umožnění rovných příležitostí vzdělávání 
pro všechny děti. Zpráva dále doporučuje 
členským zemím cíleně intervenovat

do předškolního vzdělávání tak, aby 
mohla být zajištěna sociální rozmanitost tříd 
a školských zařízení s kvalitními vzdělávacími 
programy. Na úrovni základního vzdělávání 
zpráva varuje před negativními dopady časné 
kategorizace žáků a naopak zdůrazňuje při-

způsobení učebních plánů různým skupinám 
dětí založených na jejich schopnostech, a to 
v rámci jedné školy. 

Statistické údaje jednoznačně prokazují 
nejvyšší návratnost vložených fi nančních 
prostředků a lidského potenciálu právě do 
předškolního a základního vzdělávání. My 
kantoři velmi dobře vnímáme význam kva-
litního předškolního vzdělávání pro dobrý 
start dítěte v první třídě, přímou závislost 
počtu žáků na jednoho učitele ve třídě ve 
srovnání s úrovní dosažených vzdělávacích 
výsledků. Všichni asi také chápeme nezastu-
pitelný význam výuky alespoň dvou cizích 
jazyků na základních školách, za samozřej-
most považujeme ovládání informačních 
a komunikačních technologií, víme o nutnosti 
na jedné straně integrovat žáky se zvláštními 
vzdělávacími potřebami a na druhé straně 
dále rozvíjet schopnosti mimořádně nadaných 
žáků. Zároveň však společnost často bere 
jako samozřejmost, že těchto výsledků bude 
dosaženo především neutuchajícím nadšením 

a obětavostí učitelů. Jestliže se chceme vyrov-
nat nejefektivnějším vzdělávacím systémům 
v Evropě, které v současnosti představují 
skandinávské země, musíme také zohlednit 
výdaje na vzdělávání v těchto zemích, základní 
platy učitelů vzhledem ke kupní síle obyva-
telstva, asistenční služby apod. Je statisticky 
prokázáno, že investice do vzdělávání patří 
k těm nejefektivnějším. Vzdělání prokazatelně 
ovlivňuje ekonomický růst. Každý další rok 
průměrné školní docházky zvyšuje pro-
duktivitu práce v průměrné zemi nárazově 
o 6,2% a dlouhodobě o dalších 3,1%. Zvýšení 
účinnosti vzdělávání a odborné přípravy 
přinese návratnost investice jednotlivcům 
a společnosti až 8% ročně. Jsme malá země, 
nemůžeme se spoléhat na přírodní zdroje, 
na zásoby nerostných surovin, na atraktivní 
přímořskou polohu. Jediné na čem můžeme 
do budoucna stavět je vzdělanost a pracovitost 
našeho obyvatelstva. Buďme dobrými hospo-
dáři a investujme tam, kde se to vyplácí. 

Mgr.Dana Pospíšilová, řed. 1.ZŠ Napajedla

Evropská unie a my
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KDE NÁS NAJDETE: FITCENTRUM SLAVIA, 
ul. 2. května 685, areál Slavia Napajedla 
NAŠE SLUŽBY:  posilovna - 40 stanovišť  
tělocvična–stolní tenis, boxovací pytel  kulečník - bi-
liardový a karambolový závodní stůl  solárium–ver-
tikální a horizontální  cyklostudio, sportovní bar, 
kadeřnictví, masáže

OKÉNKO: DO POSILOVNY 
Fakta:
•pokud je sval využíván přibližně do úrovně 25 – 30% 
své kapacity, reaguje organismus poklesem síly a atrofi í 
(ubývání, zmenšování) svalové tkáně. Při zátěži v hranici 
30 – 40% maxima jsou fyziologické funkce svalu sta-
bilizovány, při vyšší zátěži dochází k procesu svalové 
hypertofi e (zvětšení, nárůst), projevující se mimo jiné 
i nárůstem svalové síly.
•při nedostatečné fyzické zátěži dochází ke snižování 
minerálového obsahu kostí (řídnutí kostí, osteoporóza), 
a to již v mládí.
•posilování vede k nárůstu aktivní tělesné hmoty a tím 
i k nárůstu hodnot bazálního metabolismu, tzn. vede 
k nárůstu hladiny tvorby energie k zajištění nezbytně 
nutných životních funkcí, a tím se omezuje ukládání 
energie ve formě tuků. Naše tělo může vydat prostřed-
nictvím svalů až 90% přijaté energie.
Závěr: 
když pravidelně správně posiluju nemusím držet diety, 
ale naopak musím jíst aspoň 5 krát denně vyváženou 
stravu (nejčastěji doporučovaný poměr jednotlivých živin 
ve stravě 15% bílkovin, 25% tuků, 60% sacharidů).
Po cvičení si mohu v klidu číst, dívat se na televizi 
a svalstvo roste a nedovolí ukládání tuků, naopak pokud 
potřebuje další energii k růstu , tak ji získá rozkladem 
již uložených tuků. Jak je to jednoduché. Nebojte se 
a přijďte si zacvičit, poradíme Vám. 
Příště: posilování žen, seniorů, dětí 

AKCE V PROSINCI: 
nově otevřená – kosmetika, manikúra a nehtový design- akryl, 
UV - Lucie Odstrčilíková, tel. 739918999
sobota 1. 12. 16:00 - 18:00 cvičení s Mirkou Kyliánovou 
(bodyforming, chi-toning ) 
sobota 1. 12. 17:00 - 19:00 dvouhodinovka na kole 
sobota 15. 12. 17:00 - 19:00 dvouhodinovka na kole

Bližší informace Vám poskytneme 
na tel.: 728341341

kadeřnictví, masáže

OKÉNKO: DO POSILOVNY

OTEVŘENO: 
Po–Pá    9,00 - 21,00 hod 

So–Ne 15,00 - 21,00 hod 

Nenechte se zaskočit případnou odstávkou vody!
Spolehněte se na včasné informace zdarma přímo do Vašeho mobilu.

Zaregistrujte se:
•  přes internet na www.voda-info.cz
•  telefonicky na 840 111 111–112
•  nebo zašlete SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112

(zavoláme Vám a Vaši registraci vyřídíme společně)
Cena SMS dle Vašeho tarifu. Provozovatelem systému je ComGate, a. s.

Zlínská vodárenská, a.s. 
www.zlv.cz

Půjčky na cokoliv, 
20.000 až 150.000 až na 6 let, 

pro důchodce do 65 let, zaměstnance, 
podnikatele (i začínající bez daňového 

přiznání) bez ručitele, bez velkého papírování,
Nově - schvalování již v kanceláři!!!
Svatoplukova 63, 763 61 Napajedla

Po, St, Čt  9:00 - 16:00
tel.: 603 977 823

CVIČÍME VE 
FITKU
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Napajedelští hasiči mají nové čerpadlo
Od října 2007 mají napajedelští dobrovolní 

hasiči k dispozici nové elektrické kalové čerpalo 
MAST T6L. Čerpadlo hasičům zakoupilo město 
Napajedla s významným přispěním Zlínské-
ho kraje, který dotacemi ze svého rozpočtu 
každoročně dobrovolné hasiče v celém kraji 
podporuje. Základní parametry čerpadla: čerpa-
dlo na odpadní vody T 6L, motor 1~ 230 V AC, 
výkon P1/P2 = 1,6/1,2 KW, odběr proudu 8,1 A, 
výkon čerpadla 660 l/min, výtlačná výška 18 m, 
průchodnost zrna Ø 8 mm, připojovací rozměry 
G 2" (C-52), hmotnost 21 kg, rozměry (ØxŠxD) 
200 x 500 x 230 mm, bezúdržbové, bezpečný 
běh na sucho, standardní plochý-sací systém, 
kabel 20m HO 7RN-F.G. JSDHM Napajedla

Blíží se Silvestr - dejte pozor také na zá-
bavnou pyrotechniku

Období vánočních svátků a Nového roku 
jsou svátky klidu, spojené se sváteční náladou 
a osobní pohodou. A právě s blížícím se kon-
cem roku mnozí z občanů nakupují zábavnou 
pyrotechniku, kterou chtějí konec starého roku 
a nástup nového oslavit. Používání pyrotechniky 
pro zábavné účely má však i svá pravidla, kterými 
by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí:

zábavnou pyrotechniku kupovat ve stálých • 
prodejnách nikoli u stánků na tržištích, i když 
zboží u stánků splňuje všechny podmínky 
k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit 
a znehodnotit 
nekupovat zboží, na kterém chybí návod • 
v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, 
označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení 
k prodeji a datum použitelnosti 
výrobky kupovat jen v původním balení • 
výrobce, pokud je zboží přebalené je lepší 
je nekupovat 
při používání se vždy pečlivě řídit návodem • 
při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na • 
sebe ani na druhé 
s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, • 
odpalovat by ji měl střízlivý člověk 
v žádném případě nepoužívat amatérsky vy-• 
robené různé pyrotechnické předměty 
kupované výrobky se nesnažit doma ještě • 
vylepšit, riziko úrazu je příliš velké 
pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem • 
rodiče by měli dětem na nový rok zakázat sbírat • 
nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, 
že na takové předměty by neměly sahat
Většina úrazů a požárů bývá způsobena ne-

správnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je 
třeba vždy postupovat podle návodu. Při nákupu 
je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít 
třeba do velkého obchodního domu, kde je větší 

záruka, že se zde nebude prodávat neschválené 
nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neo-
věřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná 
pyrotechnika může být velmi nebezpečná. 
Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. 
Nebezpečí může hrozit také na hromadných 
oslavách na náměstích a podobných místech, 
kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují 
ji přímo na těchto místech. Malé děti a domácí 
zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpeč-
nosti neměli brát s sebou.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika 
tříd nebezpečnosti a tím se mohou občané při 
nákupu řídit a rozhodnout se pro určitý druh 
výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskav-
ky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky 
a jiné. Toto zboží se může prodávat komukoliv 
bez omezení věku a kdekoliv, třeba na stánku. 
Pyrotechniku zařazenou do II. třídy - různé rakety, 
petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé 
předměty, gejzíry a další- mohou prodejci prodat 
pouze osobám starším 18 let. Pyrotechnické 
předměty vyšších tříd již volně prodejné ne-
jsou, mohou je koupit pouze občané s platným 
průkazem odpalovače ohňostrojů, který vydává 
Český báňský úřad.

Na to, kdy je možno na veřejných prostran-
stvích použít zábavnou pyrotechniku, pamatují 
vyhlášky měst a obcí. Podle obecně závazné 
vyhlášky města Napajedla č. 3/2002, o veřejném 
pořádku, je na vymezených veřejných prostran-
stvích ve městě zakázáno používat pyrotechnické 
výrobky určené pro zábavné účely. Ve dnech 31. 
prosince a 1. ledna je možné pyrotechnické vý-
robky určené pro zábavné účely na vymezených 
veřejných prostranstvích používat, a to pouze 
v souladu s příslušnými právními předpisy a při 
zachování bezpečnosti osob a zajištění ochrany 
zvířat a majetku. Dodržování této vyhlášky je 
kontrolováno Městskou policií a v případě jejího 
porušení bude postihováno.

Abychom mohli všichni společně a bezpečně 
vkročit do nadcházejícího roku 2008, dbejte, 
prosím, návodů na zábavných pyrotechnických 

Oboustrannì výhodná spolupráce pøitahuje

POŽÁRNÍ OCHRANA 

Jak už to tak bývá, kdo si nepomůže sám, 
druhý to za něho neudělá. Tento výrok beze 
zbytku platí i pro spolupráci fi rem se školami. 
I přes politické proklamace o nutnosti užší 
spolupráce se zatím žádné konkrétní kroky ze 
strany vlády neudály.

Proto nezbývá fi rmám nic jiného, než vzít vše 
do vlastních rukou, hledat partnery mezi školami 
a navazovat spolupráci při odborné výchově 
středoškoláků. Je to reakce na aktuální stav na 
trhu práce, kde se nedostává kvalifi kované pra-
covní síly. Dalším důvodem je zastavit masový 
odliv žáků na gymnázia a snaha nabídnout jim 
jako alternativu technické obory, které mají per-
spektivu. Je zapotřebí si uvědomit, že ne všichni 
mohou studovat na vysokých školách, ne všichni 
mohou dělat špičkové managery nebo techniky. 
Pořád zde bude převaha zaměstnanců, kteří 
budou pracovat jako operátoři na linkách a kteří 
svým umem a rukama budou vytvářet konečné 
výrobky, jež uspokojí i toho nejnáročnějšího 
zákazníka. A především o tyto zaměstnance 
fi rmám jde. Z tohoto důvodu se snaží navazovat 
kooperaci se středními odbornými školami, aby 
jim vychovávaly operátory-odborníky, kteří bu-

prostředcích a jiným výbušninám se vyhněte. 
Rodiče by v této době měli připomenout svým 
potomkům tato pravidla, neboť děti jsou tvorové 
zvídaví a touží prostě vyzkoušet všechno.

SDH Napajedla

dou připraveni zvládat požadavky na špičkové 
technologie. Tato příprava se však neobejde bez 
úzké spolupráce, protože bez znalosti prostředí, 
technologií, požadavků kladených na zaměstnan-
ce nemůže škola aktivně reagovat a upravovat 
učební osnovy tak, aby výsledný absolvent byl 
co nejlépe připraven do reálné praxe.

První vlaštovky se objevují i v gumárenských 
a plastikářských oborech. Před rokem se fi rmě 
Barum Continental Otrokovice společně se SOŠ 
Otrokovice podařilo znovuotevřít učební obor 
Chemik se zaměřením na zpracování kaučuku. 
Škola zajišťuje teoretickou část výuky a odborná 
praxe probíhá přímo v provozech fi rmy. O tom, 
že tato spolupráce je úspěšná vypovídá i to, 
že se přihlásilo dostatek žáků, aby mohl být 
otevřen další 1. ročník. 

Toto snažení nezůstalo „bez odezvy“. Do 
projektu se již aktivně zapojila i plastikářská 
fi rma Fatra Napajedla, která bude rovněž nabízet 
odbornou praxi ve svých výrobních provozech, 
a tím se rozšíří zaměření učebního oboru Chemik 
i na plastikářskou problematiku. 

Ale zájmem a prioritou fi rem i školy není 
pouze otevření jednoho učebního oboru. Již teď 

se připravují další aktivity k tomu, aby společně 
od příštího školního roku podporovaly strojní 
a elektro učební obory zaměřené pro potřeby 
provozní údržby. 

Spolupráce mezi fi rmami a školou je výhodná 
pro obě strany. Firma má možnost se podílet na 
výchově učňů tak, aby byli co nejlépe seznámeni 
s nejnovějšími trendy a technologiemi a nebyl 
rozdíl mezi teorií a praxí. Na druhé straně získá 
škola přístup k nejnovější informacím a také 
k fi nanční výpomoci na zlepšení vybavenosti 
laboratoří a dílen.

Důležitým úkolem je přesvědčit rodiče, že 
pro budoucnost jejich dětí jsou výhodnější 
technické školy, po jejichž absolventech je velká 
poptávka na trhu práce. Pracovat ve výrobě 
není nic podřadného. Špičkové technologie 
si vyžadují špičkové operátory, kteří pracují 
v podstatně lepších podmínkách než v minu-
losti. A v neposlední řadě, téměř každá fi rma 
má vypracován systém interního vzdělávání, 
takže ti nejlepší mají šanci dosáhnout i na vyso-
koškolské vzdělání. Nezapomínejme, že začínat 
od píky bylo heslo již starého pana Bati.

Ing. Zuzana Gojšová, Fatra a.s.
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Po stopách Velké Moravy 
Žáci sedmých tříd a žáci navštěvující 

seminář ze společenskovědních oborů (2. 

základní škola Napajedla, Komenského 298) 

se dne 12. října vypravili, i přes nepřízeň 

sychravého (podzimního) počasí, na exkurzi 

zaměřenou na památky, které se dochovaly 

po jedné z nejmocnějších říší vůbec, Velké 

Moravě. Předmětem našeho bádání se na první 

zastávce stal komplex křesťansko-církevních 

budov poblíž Uherského Hradiště. Další za-

stávkou byl pomník Velké Moravy, kde jsme 

mohli otestovat naše vědomosti ze zeměpisu 

a dějepisu, dále pak Archeoskanzen v Modré, 

kde jsme sami zjistili, že život našich předků 

v studeném a vlhkém počasí nebyl vůbec 

jednoduchý. Po takové zkušenosti jsme se 

posilnili horkým čajem a svačinami z domovů. 

Třešinkou na dortu naší dějepisné výpravy 

byla malebná a zároveň monumentální vele-

hradská bazilika. Naše páteční dopoledne se 

nestalo jenom možností, jak se ulíti ze školy, 

ale jak načerpat „bezbolestně“ nové informace 

a také možností, jak strávit den v kruhu dob-

rých přátel. Děkujeme proto všem pořádajícím 

učitelům za jejich ochotu. 

Břeťa Staša, IX.C

Dìsuplný Halloween 
Jak je již na naší škole (2. základní škola 

Napajedla, Komenského 298) zvykem, den před 

podzimními prázdninami, to bylo tentokrát 

ve středu, se konal svátek všech nejpodivněj-

ších nestvůrek a obludek - Halloweenský rej! 

Program tohoto nezřízeného řádění nezletilých 

dětí večer v areálu naší školy byl ryze tradiční; 

všechna maskovaná i nemaskovaná strašidla se 

dostavila k registraci v zámeckém parku. Až se 

všichni posbírali, vyrazili průvodem až k naší 

škole. Na nádvoří hrála nejrůznější hudba, pří-

šerky tančily, všichni se radovali, hodnotili se 

jak masky, tak i dýňové výtvory a nikdo nešel 

s prázdnou domů, protože cen a nejrůznějších 

sladkostí bylo víc než dosti. I když Halloween není 

zrovna v České Republice tradiční, i přes to se 

u nás v Napajedlích dočkal velké popularity. Na 

závěr zbývá snad jen poděkovat všem skvělým 

účinkujícím, za vedení a celou přípravu večera 

panu učiteli Mgr. Michalu Markovi a paní učitelce 

Mgr. Kristýně Markové, za příjemnou spoluprá-

ci paním učitelkám Mgr. Alexandře Sahajové 

a Janě Němčíkové, za technickou pomoc panu 

školníkovi Tabarovi a hlavně týmu skvělých 

Mladých novinářu, dííííky!!!   Břeťa Staša( IX.C)

Ètvrťáci v Praze
Učivo vlastivědy ve čtvrté třídě je ve velké 

míře zaměřeno na naši zemi a hlavní město 

Prahu. Aby učení bylo zábavnější a neprobíhalo 

pouze ve školních lavicích ukazováním obrázků 

Národního divadla či Karlova mostu, rozhodli se 

třídní učitelé 4. ročníků zajet se se svými žáky 

na památky naší stověžaté Prahy podívat. I přes 

to, že 23. říjen byl jedním z chladnějších dnů, 

exkurze se vyvedla náramně, dle plánu. Žáci 

navštívili Národní muzeum, prošli Václavským 

náměstím, na Staroměstském náměstí stihli orloj 

a potom zamířili přes Karlův most na Hradčany. 

Katedrála svatého Víta děti úplně ohromila svou 

monumentalitou. Žáci se plni zážitků a přede-

vším bezpracně získaných vědomostí vrátili 

večerním vlakem domů.

Mgr. Kristýna Marková (více informací a foto 

www. novaskola.napajedla.net)

Zlínský vorvaò 2007
31. října 2007 se uskutečnil 8. ročník soutě-

že žáků základních škol Zlínský vorvaň 2007. 

Celá akce proběhla ve zlínské sportovní hale 

Novesta a zúčastnilo se jí 37 základních škol ze 

Zlínského kraje a města Púchova. Nechyběla ani 

2. základní škola Napajedla, Komenského 298, 

která v této soutěži měla premiéru. 6 žáků od 3. 

do 8. ročníku si změřilo síly se svými soupeři 

ve 4 netradičních disciplínách. Nevedli si vůbec 

špatně a obsadili 11. místo. Domů odcházeli plní 

skvělých dojmů, s cenami v podobě volejba-

lových míčů a předsevzetím, že příští ročník 

budou ještě úspěšnější.

Mgr. Katarína Marčíková

Listopadová novinka!
Od listopadu lze omlouvat nepřítomnost 

žáka 2. základní školy Napajedla, Komenského 

298 ve vyučování prostřednictvím internetu. 

Toto bylo možné provést dosud pouze telefo-

nicky. Omlouvání přes internet je snadné. Na 

stránkách školy www.novaskola.napajedla.net 

najdete odkaz Informace pro rodiče a pak už 

stačí jenom vyplnit formulář, který bude doru-

čen přímo zástupcům ředitele. Upozorňujeme, 

že toto omlouvání nenahrazuje omluvenku 

v žákovské knížce. 

Mgr. Kristýna Marková

Celý rok jsme se na to těši-
li… Ptáte se na co? No přece na 
SVÁTEK duchů!

Prostranství před naší malou 
školičkou se vždy jednou v roce, 
a to 31. 10., mění v zemi příšer 
a strašidel. Sjíždějí a slítávají se 
zde mumie, čarodějnice, upíři 
a dostaveníčko si dávají všechny 
temné postavy z hororových 
fi lmů.

Náš svátek začal jako obvykle 
přivítáním, zkouškou strašení 
a bonbónkem na uvítanou. 
Všichni jsou už netrpěliví, těší se 
na průvod městem a prohlídku 
noční školy. Jestlipak tentokrát 
spatříme školní strašidýlko?

Ale co to ? Co se to děje? 
Někdo volá…: “Přišel dopis!“ Ale kdo nám 
to teď může psát? Nedočkavě otevírám 
psaní….Ale vždyť to je od našeho školního 
strašidýlka… Co jen může chtít? A zrovna na 
Halloweena? 

Všichni přítomní netrpělivě očekávají, 
co že to strašidýlko vlastně píše. Dopis je 
přibližně tohoto znění:

Všechny vás moc vítám, ale velice se omlou-
vám, neboť jsem musel jet oslavit Halloween ke 

Halloween aneb dopis od školního strašidla není doma, na návštěvu nechodí, a u strašidel 
to platí dvojnásob, prohlídka školy nepřipadá 
v úvahu….

Ale to přece vůbec nevadí! Máme bez-
vadný nápad! Všichni se podepíšeme na 
kouzelnou prezentační listinu, aby naše 
strašidlo vědělo, kolik příšerek a duchů 
se sešlo v tomto roce, a aby ho zamrzelo, 
o jakou skvělou společnost přišlo, když 
nebylo doma. 

A příště, to mi můžete věřit, si to pořádně 
rozmyslí, jestli na Halloweena odjede nebo ne.

S. Šulcová, 1. základní škola

svým kamarádům – také 
strašidlům, tudíž jsem 
mimo domov (školu). 

Ale v příštím roce, si na 
vás zavolám posily a po-
řádně vás vystrašíme! 

Podpis – vaše školní 
strašidlo

Co teď budeme dě-
lat? 

Protože se k tomu, kdo 
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KULTURA 
A SPO

RT
 PROSINEC

  So 1. 12. v 19:30 hodin

 DENNÍ HLÍDKA
 Noční hlídka odevzdala vládu. Fantasy fi lm  

Ruské produkce, hrají Konstantin Khaben-

sky, Mariya Poroshina, Vladimir Menshov. 

Přístupný od 15 let, 130 min., vstupné 60 Kč

  Pá 7. 12. v 19:30 hodin

 KRÁLOVSTVÍ
 Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít? 

Krimi USA, režie Peter Berg, hrají Jamie Foxx, 

Jennifer Garner, Jason Bateman. Přístupný 

od 15 let, 109 min., vstupné 60 Kč

  So 8. 12. v 19:30 hodin

 MŮJ VŮDCE: 
SKUTEČNÁ SKUTEČNOST

 Komedie Německa, režie Dani Levy, hrají 

Helge Schneider, Ulrich Muhe, Sylvester 

Groth. Přístupný od 12 let, 96 min., vstupné 

60 Kč

  Pá 14. 12. v 19:30 hodin

 PROBUZENÍ TMY
 Jen on se může postavit temnotě, aby za-

chránil svět. Horor, fantasy VB, režie David 

L. Cunningham, hrají Christopher Eccleston, 

Ian McShane. Přístupný od 12 let, 99 min., 

vstupné 60 Kč

  So 15. 12. v 16:00 hodin

 HVĚZDNÝ PRACH
 Příběh, který stvořila sama Fantazie. Fantasy 

VB v českém znění, režie Matthew Vaughn, 

hrají Michelle Pfeifer, Robert De Niro. Mládeži 

přístupný, 127 min., vstupné 40 Kč 

  Ne 16. 12. v 15:00 hodin

 BROUČKOVY TAJNOSTI
 Pohádkové pásmo pro děti: Smolíček, 

Broučkovy tajnosti, O Mikešovi, A měli se 

rádi, Krtek ve městě, Velká rodina. Délka 69 

minut, vstupné 25 Kč

  Pá 21.12. v 19.30 hodin

 MÉ DRUHÉ JÁ
 Thriller USA, režie Neil Jordan, hrají Jodie 

Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews. 

Přístupný od 12 let, 122 min., vstupné 70 Kč

  So 22.12. v 19:30 hodin

 ZBOUCHNUTÁ
 Stačí jeden úlet a končí legrace. Komedie 

USA, režie Judd Apatow, hrají Katherine 

Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd. Přístupný od 

15 let, 129 min., Vstupné 60,- Kč

  Pá 28. 12. v 19:30 hodin

 CRASH ROAD
 Komedie ČR, režie Kryštof Hanzlík, hrají Agáta 

Hanychová, Pavla Tomicová, Bohdan Tůma. 

Přístupný od 12 let, 90 min., vstupné 70 Kč

  So 29. 12. v 19:30 hodin

 INVAZE
 Sci-fi  USA, režie Oliver Hirschbiegel, hrají Ni-

cole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam. 

Přístupný od 12 let, 99 min., vstupné 65 Kč

  Ne 30. 12. v 15:00 hodin

 LYŠAJŮV SEN
 Pohádkové pásmo pro děti: Krtek a zápalky, 

Vánoční stromeček, Jak Mikeš zachránil 

Bobeše, Dvanáct měsíčků, Lyšajův se, Krtek 

a zelená hvězda, Rézi a Brok na vánočním 

trhu, Babička vypráví pohádku. Délka 62 

minut, vstupné 25 Kč.

Orientaèní pøehled prosincových akcí v Napajedlích

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

 5. 12.2007 Sokol Mikulášská besídka Sokol

 6. 12. 2007 Jarmark Trhy na náměstí

 7. 12. 2007 Klub důchodců Vánoční beseda

 7. 12. 2007 Jarmark Trhy na náměstí

 12. 12. 2007 ZUŠ Vánoční koncert a výstava

 8. 12. 2007 Klub kultury Předvánoční posezení

 27. 12. 2007 Klub přátel hudby Vánoční koncert

 31. 12. 2007 KČTaATOM Silvestrovský pochod

  Plesová sezona na Sokolovně:

 19. 1. 2008  Sokolská zábava

 9. 2. 2008  Hasiči - ples

 16. 2. 2008  2. ZŠ - ples

   1. 3. 2008  Junák - ples

 15. 3. 2008  1. ZŠ - ples

V ZUŠ R. Firkušného se uskutečnil akorde-
onový seminář, akreditovaný ministerstvem 
školství. Sešli se pedagogové z konzervatoří 
a ZUŠ Zlínského kraje, aby vyslechli před-
nášku o nových postupech a metodách hry 
na akordeon. Lektorem byl profesor Pražské 
konzervatoře Ladislav Horák, jehož aktivity 
sahají daleko za naše hranice. Přednáší na 
vysokých školách, natáčí pro rozhlas a tele-
vizi, je členem různých souborů, porotcem 
v mezinárodních soutěžích, spolupracuje 
s různými orchestry atd., to vše kromě 
České republiky v Itálii, Polsku, Dánsku, 
Andoře, Slovensku, Chorvatsku, Německu, 
USA. Je předsedou Společnosti českých 
akordeonistů.

Profesor Horák s sebou přivezl i klarinetistu 
Pavla Kačera a akordeonistu Jiřího Lukeše, 
žáky 4. ročníku Pražské konzervatoře. Tito 
dva mladíci předvedli na odpoledním koncertě 
perfektní souhru nástrojů, které se málokdy 
slyší hrát současně. Repertoár se skládal z děl 

moderních skladatelů. Koncert měl úspěch 
nejen u pedagogů, ale i rodičů a dětí.

Nádhernou kulisu tvořily semináři i kon-
certu akordeony, které až z Hořovic přivezl 
pan Zdeněk Koutný. Asi třicet akordeonů, 
naaranžovaných v prostorách kaple, se lesklo 
perletí a zářilo barvami. Všechny byly vyrobe-
ny ručně; hořovická fi rma je vyváží v podstatě 
do celého světa a jsou velmi žádané.

Den strávený ve společnosti akordeonů 
byl určitě přínosem pro všechny zúčastněné. 
A nádherné nástroje přímo vybízely: pojď, 
vezmi mne do náruče, budeme si spolu hrát.

Lenka Hanáčková

Den s akordeony

V neděli 11. listopadu patřil divadelní sál 
Klubu kultury v Napajedlích dětem. Divadelní 
soubor Zdeňka Štěpánka Klubu kultury uvedl 
divadelní premiéru pohádky „Zvířátka a lou-
pežnice“. Pod režijním vedením zkušeného dua 
Miroslava Medková a Tomáš Stolařík vznikla 
milá a zábavná podívaná pro malé i velké 
diváky. Členové souboru byli postaveni před 
hereckou výzvu v podobě živého zpěvu. Vždyť 
kde jinde získat zkušenosti než v pohádce pro 
děti, které vnímají více než dospělí a jen tak 
něco neomluví. A protože je to pohádka, vůbec 
nevadí, že Honzíkův zpěv spíše připomíná rep 
a když to rozjede naplno loupežnice Štípalka 
může se stydět i celá Hvězdná pěchota! Ale 
jak to v pohádkách bývá, zlo i zde bylo po-
trestáno a Mařenka po krátkém otálení řekla 
Honzíkovi ano. Zaplněný divadelní sál, ale i ti, 
kterým to tentokrát nevyšlo, se mohou už teď 

DS Zdeòka Štìpánka uvedl Zvíøátka a loupežnice
těšit na další akce pro děti na Klubu kultury.

Zcela jistě nesmí chybět poděkování za 
trpělivost Tomášovi i Mirce při zkouškách, za 
pilnou práci všech účinkujících, za teplo panu 
Tomkovi, za podporu panu Přikrylovi, za dob-
roty všem z bufetu, za krabice Prioru Zlín, za 
originální hudbu Mirce, za čisté kostýmy paní 
Medkové, za bezesnou noc nad omalovánkou 
do programu Mikimu, za světla Svaťovi a Ro-
manovi, ale hlavně za pohádkový sníh, který 
se na naše město v neděli snesl. Co víc jsme 
si mohli na premiéru pohádky přát… 

Divadelní soubor se snažil scénu pohádky 
vyrobit co nejpraktičtěji, a tak se představení 
„Zvířátka a loupežnice“ mohou hrát i v tělo-
cvičnách a školkách v okolních obcích. Máte-li 
proto zájem, ozvěte se řediteli Klubu kultury. 
Rádi za vašimi dětmi přijedeme. 

Milada Pauzová



Prosinec 12/2007 12

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, tel. 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: noviny@napajedla.cz  Vychází jednou za 
měsíc v nákladu 3300 ks. Uzávěrka do 12. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografi e se nevracejí. Vydavatel má právo pří-
spěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele    Placená inzerce 5000 Kč za 
1 stranu, inzerci příjímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz  Grafi cká úprava a sazba: Stanislav Hradil tel. 602 249 672  
Tisk HART press spol. s r.o. Otrokovice tel. 577 926 207  Povoleno MK ČR E12958  http://www.napajedla.cz

NA
měs
spě
1 st
Tisk

První závod gymnastické sezony se konal 
v Třebíči dne 13.10. 2007. Závod v Teamgymu 
pořádá sportovní škola zaměřená na sportov-
ní gymnastiku v Třebíči. Účastní se ho školy 
z České republiky i ze zahraničí.

Teamgym je soutěž družstev ve sportovní 
gymnastice, která má 3 disciplíny: akrobu, 
trampolínu a podiovou skladbu.

Pro zranění ve družstvu starších žákyň 
se tohoto závodu zúčastnilo jen družstvo 
mladších žákyň. Patří sem gymnastky: Mar-
tykánová Dominika, Hromadníková Tereza, 

První závod sezony 2007/08 a gymnastika ASPV má zlato!
Boudová Bohdana, Kočendová Veronika, 
Poznerová Růžena, Řezníčková Aneta, Ma-
ňásková Aneta.

Děvčata podala v závodu úžasný výkon 
téměř bez zakolísání a po závodu získala 1. 
místo. Je to pro oddíl i město obrovský úspěch. 
Vzhledem k velké účasti a vysoké úrovni závo-
du si tohoto prvenství vážíme nejvíce.

Byl to nádherný náročný závod, s krásným 
sportovními zážitky a pro nás i s nejkrásnějším 
zlatým koncem.

vedoucí oddílu SG ASPV

Finálovým závodem střeleckého víceboje 
v Kroměříži dne 8. 9. 2007 byla ukončena 
oblastní střelecká liga Klubů vojáků v záloze 
Valašsko-slovácka pro rok 2007. 

Celkem se ligy zúčastnilo více než 70 
závodníků z 12 klubů. Soutěž měla celkem 
6 kol a střílelo se na střelnicích v Kroměříži 
a Březolupech. Soutěžními disciplinami byla 
jak střelba z velkorážné pistole, tak i z ma-
lorážné pušky na různé druhy papírových 
a kovových terčů.

Na slavnostním vyhodnocení oblastní 
ligy KVZ v Kroměříži byli oceněni věcnými 
cenami, diplomy a poháry jak jednotlivci, 
tak i družstva.

V soutěži družstev zvítězil KVZ Valaš-
ské Meziříčí, druhý byl KVZ Vsetín a pěkné 
třetí místo si vybojoval KVZ Napajedla. 
O výsledek družstva se zasloužili střelci 

Oblastní støelecká liga KVZ Valašsko-slovácka 
Pavel Galatík, Jiří Maňásek a Miloslav 
Kašík.

V celkovém hodnocení jednotlivců se Pa-
vel Galatík umístil na 10. místě, Jiří Maňásek 
na 15. místě a Miloslav Kašík na 16. místě.

V soutěži o nejlepšího střelce z pistole 
si Jiří Maňásek vystřílel 4. místo, František 
Pavlas 7. místo a Miloslav Kašík 15. místo.

V soutěži o nejlepšího střelce z pušky 
získal Pavel Galatík 3. místo, Libor Kubíček 
6. místo a Jiří Maňásek 14. místo.

V soutěži střelců-veteránů nad 65 let zís-
kali ocenění napajedelští závodníci František 
Pavlas a Miloslav Kašík.

Všem oceněným závodníkům děkuji za 
úspěšnou reprezentaci nejen Klubu vojáků 
v záloze, ale též města Napajedla. Přeji hodně 
sportovních úspěchů v roce 2008.

J. Strmiska

Èeskomoravský pohár
Sportovní střelci Klubu vojáků v záloze 

Napajedla si vybojovali postup na Mis-
trovství ČR 

Českomoravského poháru 2007 ve stře-
leckých soubojových disciplinách z velko-
rážné pistole a malorážné 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 skončily KVZ Valašské 
Meziříčí a KVZ Vsetín-město.

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

Mistrovství České republiky se konalo 20. 
října 2007 na střelnici v Lulči u Vyškova.

J. Strmiska

DDM Matýsek Napajedla

Jarní lyžařské soustředění
KARLOV

2. –7. března 2008

Tradiční pobytový tábor pro rodiče s dětmi
Školený instruktor na lyže i snowboard

Možnosti sjezdového lyžování 
i běžecké trasy

Bohatý kulturní program pro děti i rodiče
Spoustu soutěží, 

her a zábavy na sněhu i bez
 Ubytování v Penzionu Karlovka

Bližší informace:
Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla

tel. 577 944 091

Neváhejte, je nejvyšší čas rezervovat si 
místa!

Sokol Napajedla Vás všechny zve
na tradiční 

Sokolskou zábavu,
která se koná 19. 1. 2008 na sokolovně. 

Přijďte se pobavit a zatancovat.
K tanci i poslechu bude hrát skupina

PRINZ z Otrokovic.

Uzávìrka lednového vydání 
Napajedlelských novin je 

12. prosince 2007


