
VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA

ROÈNÍK IX.

CENA 5,- KÈ

DNES SI PØE ÈTE TE
� Z jenání městské rady a zastupitelstva

� Program 47. divadelního festivalu

� Co mně život dal

� Český pohár v Napajedlích

� Programy kin a divadel

DUBEN 2004

Úprava náměstí
Město Napajedla schválilo ve svém 

rozpočtu na rok 2004 investiční akci Napa-

jedla – autobusová zastávka, chodníky 

a stavební úpravy pro zvýšení bezpeč-

nosti provozu podél průtahu silnice 

III/49724 v hodnotě 2,7 mil Kč. 

Stavba řeší úpravy centrální části 

Masarykova náměstí v Napajedlích, za-

měřené na zvýšení bezpečnosti provozu 

podél průtahu silnice III/49724. Jedná se 

zejména o tyto dopravní problémy: 

-   oddělení vlastního průtahu silnice III/

49724 od zpevněných ploch náměstí 

a zamezení neorganizovaného pohy-

bu vozidel při vjíždění a vyjíždění na 

komunikaci

-   nevhodné umístění autobusové za-

stávky z hlediska absence regulérního 

zastávkového pruhu

-   zpomalení dopravy na průtahu silnice 

III/49724 v centrálním úseku náměstí 

a zvýšení bezpečnosti přecházejících 

osob vložením dělících ostrůvků.

Projekt vycházel ze schválené urba-

nistické studie náměstí, zpracovala jej 

Projektová kancelář A-S – ing. L. Alster.  

Předpokládané zahájení stavby je začát-

kem června a její ukončení v polovině 

srpna. Stavba bude probíhat ve spolu-

práci s Ředitelstvím silnic Zlínského kra-

je, v jehož správě je právě komunikace 

III/49724. 

Na řešenou akci budou v dalších 

letech navazovat úpravy zpevněných 

ploch náměstí. Přímo související investicí, 

která bude realizována na náměstí ještě 

v letošním roce,  je rekonstrukce veřej-

ného osvětlení v rozsahu navržených 

stavebních úprav. V současné době bylo 

zahájeno výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Předpokládaný termín realizace 

je od 1.června do poloviny srpna letoš-

ního roku. 

Ing. I. Brabcová, místostarostka

První v kraji
Flétnistky Iva Dupalová, Eva Šmídová a 

klavíristka Radana Měřínská ze ZUŠ Rudolfa 

Firkušného v Napajedlích získaly v krajském 

kole celostátní soutěže ZUŠ ve své kategorii 

1. místo. Srdečně blahopřejeme a úspěšnému 

triu i panu učiteli Petru Verbíkovi děkujeme 

za výbornou reprezentaci školy. 

J. Hanáčková

Vítězné trio Iva Dupalová, Eva Šmídová a 

Radana Měřínská. 

Cena pro Napajedla
Ocenění za vynikající pedagogickou 

činnost a významný přínos pro výchovu a 

vzdělávání mladé generace převzalo v úte-

rý 30. března v Kongresovém sále Interhotelu 

Moskva dvacet nejlepších pedagogů Zlínského 

kraje. Mezi nimi učitel Cyril Bureš, provázený 

ředitelem školy Miroslavem Veselým. 

Mezi dvaceti vyznamenanými pedagogy 

bylo šest učitelů základních škol. Ocenění 

byli nejlepší učitelé ze zvláštní, umělecké 

a mateřské školy i domu dětí a mládeže. 

Plnou polovinu oceněných tvořili učitelé ze 

středních škol. Jak si práce oceněných učitelů 

váží potvrdili svou přítomností i starostové a 

místostarostové vesnic a měst. 

Při slavnostním shromáždění ke Dni 

učitelů blahopřál Cyrilu Burešovi ředitel ZŠ 

Komenského 298 PaedDr. Veselý a kolegové 

z učitelského sboru se připojují k blahopřání 

medailonkem, který otiskujeme na str. 5.

Soutěž o nejhezčí rozkvetlý balkon a okno, o nejhezčí okrasnou zahrádku či okrasnou zeleň 

okolo firemních objektů vyhlašují pro letošní léto Napajedla. Čtěte uvnitř listu. -red- 

Vzpomínka
Město Napajedla Vás zve k účasti na pietní 

vzpomínce na počest obětí druhé světové 

války, která se koná v pondělí 3. května v 

15.30 hodin u pomníku na Kalvárii a v 16 hodin 

u pomníku na Masarykově náměstí.
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Správní záležitosti
• jmenovala členy komisí konkurzů na 

místa ředitelů 

- ZŠ Komenského 268 -  předseda MVDr. 

Antonín Černocký,  členové Mgr. Tomáš Za-

tloukal - zástupce určený zřizovatelem, Mgr. 

Jarmila Růžičková - zástupce odb. školství 

KÚ Zlín, Mgr. Ivan Jozífek - odborník v ob-

lasti státní správy ve školství, Mgr. Helena 

Hegerová - pedagogický pracovník školy a 

Mgr. Hana Pátková - zástupce České školní 

inspekce

- Mateřská škola Komenského - předseda 

MVDr. Antonín Černocký, Mgr. Tomáš Za-

tloukal - zástupce určený zřizovatelem, Mgr. 

Věra Skorcová - zástupce odb. školství KÚ 

Zlín, Mgr. Jana Moučková - odborník v ob-

lasti státní správy ve školství, Věra Reptová 

- pedagogický pracovník školy a Mgr. Hana 

Hrubá - zástupce České školní inspekce

• jmenovala členy komise pro vyhodno-

cení soutěže na prodej bytu č. 1377/6 v ul. 

Zábraní: ing. Jaroslav Kříž, člen RM, Bc. 

Alena Zekičová, vedoucí odboru SMIR, ing. 

Miroslav Polášek, ředitel NBTH, s.r.o., JUDr. 

Zuzana Havlová, ved. odd. právního a pře-

stupkového

Majetkové záležitosti
• souhlasila s umístěním lehké, snadno 

demontovatelné pergoly ze dřeva na části 

pozemku KN p. č. 79/3 v pronájmu manželů 

Antonína a Ivety Grebeníčkových po dobu 

platnosti nájemní smlouvy 

• schválila vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN st. p. č. 510 manželům ing. Lu-

bomíru a Jaromíře Kubišovým 

• souhlasila s žádostí Hany Machové o sta-

novení lhůty pro pronájem prodejní buňky 

v ulici Lány na pět let

• neschválila vyhlášení záměru prodeje 

části pozemků KN p. č. 461/7 a p. č. 130/17 

v k. ú. Napajedla společnosti PEGAS II. spol. 

s r.o.

• seznámila se s návrhem smlouvy o pro-

vedení stavebních úprav a úhradě nákladů a 

smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě 

č. p. 94 ul. Palackého s Mgr. Evou Klugovou

• schválila uzavření smlouvy o nájmu ne-

bytových prostor v domě č. p. 87 s Úřadem 

práce ve Zlíně

• na žádost A. Dominikové schválila 

ukončení nájemní smlouvy na pronájem  

části pozemku KN p. č. 1718 

Bytové záležitosti 
• souhlasila s ukončením nájemní smlou-

vy s manžely Vaculovými na byt č. 21 v ul. 

Nábřeží a s uzavřením nájemní smlouvy na 

jmenovaný byt s manžely Janem a Renatou 

Maděrovými

• seznámila se se zápisem z jednání ve 

věci rekonstrukce kotelny Malina a uložila 

NBTH, s.r.o., odboru SMIR, fin. odboru, odd. 

práv. a přest. zapracovat do zásad prodeje 

bytů v majetku města řešení dodávek tepla 

a technologií na dodávku tepla a ing. M. 

Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. vést jednání 

se zbývajícími odběrateli tepla z bytových 

domů na Malině č p 1287-89, 1284-86 ve věci 

finanční účasti na modernizaci kotelny

Finanèní záležitosti
• seznámila se se zmařenými investice-

mi minulých let (Rekonstrukce kotelny C 

Nábřeží Napajedla a rekonstrukce ÚT) a 

souhlasila s odpisem projektové doku-

mentace z r. 1996, akce: „Úprava topného 

systému v domech 1084 – 1086 a 1087 – 1089“ 

v celkové částce 18 270,- Kč a projektové 

dokumentace z r. 1999, akce: „Studie re-

konstrukce kotelny C sídliště Nábřeží Na-

pajedla“ v celkové částce 14 800,-- Kč v tom 

smyslu, že se jedná o zmařené projekty, 

které nebudou realizovány

Rùzné
• přijala nabídku společnosti Chronos 

– Vladimír Dvořák na pořízení elektronic-

kého bití pro věžní  hodiny na radnici v ceně 

47 800 Kč

• seznámila se s nabídkou Petra Böhma, 

bytem Zlín – Malenovice, na sečení trvalých 

travnatých ploch ve městě Napajedla  s do-

poručením využít nabídku v příštím roce

• schválila poskytnutí příspěvku 10 000,- Kč 

v roce 2004 na úhradu části nákladů spoje-

ných s předplaveckým výcvikem pro 40 dětí 

Mateřské školy Napajedla

• schválila nákup automobilu od firmy 

Zlín-Car pro Městskou policii Napajedla

• schválila výši pronájmu sálu Kina Na-

pajedla paní Razimové za účelem promítání 

naučných programů pro ZŠ ve výši 800,-- Kč 

za každou započatou hodinu

• udělila souhlas společnosti Pyro&Art 

s.r.o. Olomouc výjimku z OZV č. 3/2002 

– povolení odpálení malého ohňostroje 

z prostorů zámeckého parku dne 25. 3. 

2004 ve 23.55 hodin

Bez usnesení
• vzala na vědomí zápis z 10. zasedání 

školské komise ze dne 17. 2. 2002 

• vzala na vědomí oznámení ZŠ Napa-

jedla, Komenského 268 o přeřazení tří žáků 

zapsaných do prvních. tříd na ZŠ Napajedla, 

Komenského 298

• vzala na vědomí zápis z jednání sportovní 

komise ze dne 24. 2. 2004 

• vzala na vědomí stav plnění 40 usnesení 

rady města ke dni 29. 2. 2004 

• vzala na vědomí zápisy z jednání stavební 

komise ze dne 22. 1. 2004 a 3. 3. 2004 

Zastupitelstvo města dne 15. března 2004

• schválilo investiční záměr na:

-   rekonstrukci tělocvičny ZŠ Komenského 

298, tak aby měla parametry sportovní 

haly

-   rekonstrukci stávajícího škvárového 

hřiště – náplň určí odborná komise

-   opravu tělocvičny a jídelny na klášteře 

na funkční sportovní prostory

-   nafukovací halu nad víceúčelovým hřiš-

těm pro míčové hry

• schválilo bezúplatný převod pozemku 

KN p. č. 6405/2 o výměře 166 m2 z majetku 

státu (zastupovaného Úřadem pro zastupo-

vání státu ve věcech majetkových) na obec 

Napajedla v k. ú. Napajedla

Z jednání zastupitelstva a rady města
Rada města dne 8. března 2004

Veøejné zakázky
• schválila návrh výzvy veřejné soutěže na 

zhotovitele stavby „Napajedla – autobusová 

zastávka, chodníky a stavební úpravy pro 

zvýšení bezpečnosti provozu podél průtahu 

silnice III/49724 – 1. etapa“ a seznam dodava-

telů stavby , kteří budou výzvou osloveni:

-   DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, Zlín 

– Prštné

-   SVS – CORRECT s.r.o., Bílovice 176

-   SSŽ a.s., odštěpný závod Zlín, U Dřevnice 

330, Zlín - Louky

• schválila složení komise pro otevírání 

obálek s nabídkami veřejné zakázky „Na-

pajedla – autobusová zastávka, chodníky 

a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti 

provozu podél průtahu silnice III/49724 – 1. 

etapa“ a jmenovala členy komise: Ing. Jan 

Rubíček, bytem Kroměříž, Lukáš Vavruša, 

bytem Napajedla, Bc. Alena Zekičová, bytem 

Napajedla. Náhradník: Ing. Aleš Jirků, bytem 

Napajedla

• schválila složení komise pro posouzení a 

vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Na-

pajedla – autobusová zastávka, chodníky a 

stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti 

provozu podél průtahu silnice III/49724 – 1. 

etapa. Členové komise: Ing. Jan Rubíček, by-

tem Kroměříž – předseda, Ing. arch. Michal 

Hladil, bytem Napajedla, Ing. Aleš Jirků, bytem 

Napajedla, Ing. Irena Brabcová, bytem Napa-

jedla, Bc. Alena Zekičová, bytem Napajedla. 

1. náhradník Lukáš Vavruša, bytem Napajed-

la. 2. náhradník Ing. Miroslav Polášek, bytem 

Napajedla

• schválila uzavření smlouvy o dílo s fir-

mou POZIMOS a.s. na rekonstrukci prostor 

bývalého bytu v domě č. p. 94 na kanceláře za 

cenu díla 374 831,-- Kč včetně DPH v souladu 

s rozpočtem města

• schválila uzavření smlouvy o dílo s 

firmou DIPS ZLÍN spol. s r.o. na dokončení 

stavby „Úprava dvora  a příjezdová komuni-

kace ulice Sadová v Napajedlích“ – objekt pří-

jezdová komunikace v souladu s rozpočtem 

města na rok 2004 v objemu 300 000,-- Kč

• schválila uzavření smlouvy o dílo č. 

01/2004 s Antonínem Gajdošíkem na akci 

„montáž osvětlení – Sportovní areál u ZŠ 

Napajedla – stavební úpravy fotbalového 

hřiště a atletických sektorů“

• schválila uzavření smlouvy o dílo se 

společností DIPS Zlín s.r.o. na akci „oprava 

chodníku v ulici Zámecká“ ve výši schvále-

ného rozpočtu

• seznámila se s vyhodnocením nabídek 

na výběr dodavatele akce „Revitalizace 

školského areálu – dokončení výměny oken 

v havarijním stavu v ZŠ č. p. 298 v Napajed-

lích a výměna oken v havarijním stavu v MŠ 

Komenského č. p. 1159 v Napajedlích“ ve 

prospěch  společnosti JAVORNÍK–CZ–PLUS 

s.r.o., která nabídla cenu za provedení díla 

v částce 8 207 470,- Kč bez DPH

• schválila uzavření smlouvy o dílo se 

společností Technická správa města, s.r.o. 

Napajedla na dodávku dětských hřišť
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Rada města dne 22. března 2004

Majetkové záležitosti
• schválila vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p. č. 2901/2 pod garáží v ul. Pod 

Kalvárií ing. Milanu Kozmíkovi

• v rámci dořešení vlastnických vztahů 

k pozemkům pod komunikací v ulici Na Kapli 

schválila vyhlášení záměru směny pozemků 

ve vlastnictví spol. Baltaci za pozemky stejné 

hodnoty ve vlastnictví města

• schválila udělení výpovědi nájemní 

smlouvy se  St. Horákem na pronájem části 

pozemku na autobusovém nádraží pod no-

vinovým stánkem z důvodu rekonstrukce 

autobusového přístřešku a okolních ploch

• z důvodů budování inženýrských sítí a 

komunikace pro výstavbu nových rodinných 

domů v lokalitě Malina III schválila udělení 

výpovědi nájemních smluv na pozemky měs-

ta nájemcům M. Poláškové, E. Kolomazníkové, 

M. Gärtnerové, manž. Kašným, E. Hajduchovi, 

V. Šenkyříkovi (bytem Napajedla)  a M. Vo-

bůrkové (bytem Otrokovice)

• schválila vyhlášení záměru na pronájem 

nebytových protor v domě č. p. 94 v ul. Palac-

kého, dříve užívané jako Blatnická vinárna, 

v souvislosti s ukončením dosavadní nájemní 

smlouvy

Bytové záležitosti
• schválila změnu nájemního vztahu na byt 

č. p. 1052 v ul. 1. máje a souhlasila s uzavřením 

nájemní smlouvy s Lukášem Luňákem

• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

na byt č. 10 v ul. Komenského č. p. 1531 s 

manž. Žaludkovými

• schválila seznam žadatelů o byt, platný 

od 1. 4. 2004 

• souhlasila s provedením výběrového ří-

zení a prodejem bytu č. 1377/6 v ul. Zábraní 

L. Veselé

Rùzné
• schválila uzavření kupní smlouvy na 

na pořízení přídavného elektronického pů-

lového bicího zařízení k hodinovému stroji 

městské radnice

Rekonstrukce Sadová 
Začátkem dubna byly dokončeny 

práce na rekonstrukci  komunikace v ulici 

Sadová, která vede k lékárně u zdravot-

ního střediska a do dvorní částí objektů 

situovaných na „Obchodní ulici“. (pozn. 

V  uvozovkách proto, že se jedná pouze o 

zaužívaný název ulice ne oficiální, který 

je Na Kapli). 

Akce byla zahájena již v minulém 

roce, kdy zde byla vybudována nová 

kanalizace, která doposud v tomto úze-

mí scházela a  parkoviště a komunikace 

v dvorní části – zde se jednalo o sdruženou 

investici všech  majitelů  předmětných 

nemovitostí. V letošním roce pak byla 

dokončena parkovací místa u lékárny 

a příjezdová komunikace z ulice Sadová. 

Realizaci ke spokojenosti investora zajistila 

firma DIPS s.r.o.Zlín.

Ing. I.Brabcová, místostarostka

  … zkraje 
Rozvoj dopravy

Představitelé kraje se starosty 

obcí projednali generel rozvoje sil-

niční, železniční, letecké, cyklistické, 

vodní i kombinované dopravy. Obsa-

huje popis základních záměrů, jejichž 

realizaci Zlínský kraj prosazuje. Jde 

o dálniční napojení,  budování rych-

lostních komunikacích ze severu na 

jih a ze západu na východ. Důležité 

je propojení se Slovenskou republikou 

a provázání hospodářského prostoru 

střední Moravy s Povážím. Zabývá se 

i rozvojem regionálního letiště, budo-

váním železničních tras a cyklostezek. 

Platit má do roku 2030.

Regionální podpùrný zdroj
Krajské zastupitelstvo bude rozho-

dovat o vzniku obchodního subjektu 

Regionální podpůrný zdroj. Jeho pro-

střednictvím by získaly malé a střední 

podniky možnost přístupu k financování 

svých rozvojových projektů, zaměře-

ných na čerpání peněz z evropských 

fondů. Jde o pilotní projekt tohoto typu 

v rámci České republiky, v zahraničí je 

standardním nástrojem. 

Díky spolupráci s bankami, v první 

fázi půjde o Českomoravskou záruční a 

rozvojovou banku a Českou spořitelnu, 

by mohlo být podpořeno až 40 projektů 

do celkového finančního objemu zhruba 

250 milionů korun. V dalších fázích by 

se měl tento objem několikanásobně 

zvyšovat. 

Obnova turistického znaèení
Klub českých turistů Valašsko 

– Chřiby dostane od kraje finanční 

dotaci ve výši 180 tisíc korun. Peníze 

jsou určeny na obnovu a údržbu turis-

tického značení, které má vést k regulaci 

osob v krajině, zejména na chráněných 

územích. 

Na území Zlínského kraje je vyznače-

no celkem 1 960 kilometrů pěších stezek, 

1 600 kilometrů cyklistických tras a 24 

kilometrů lyžařských tras se 160 mapa-

mi a třemi tisíci směrovkami. Většina se 

nachází právě na chráněných územích. 

Roční náklady na realizaci, údržbu a re-

konstrukci turistického značení v kraji 

přesahují půl milionu korun.

Výzkumné centrum
Záměr, aby se Zlínský kraj stal 

společně s Univerzitou Tomáše Bati 

spoluzakladatelem výzkumného cen-

tra, schválili krajští radní. Účast kraje 

při založení centra by byla jedním z kon-

krétních kroků, které plynou z dohody 

o spolupráci uzavřené mezi Zlínským 

krajem a univerzitou. Samotné centrum 

by přispělo především k rozvoji podni-

kání, ke snížení růstu nezaměstnanosti 

a zvýšení vzdělanosti v regionu.

• seznámila se s žádostí J. Úlehly o proná-

jem prostoru na uskladnění dřeva a výrobu 

palet s tím, že město nedisponuje vhodnými 

nebytovými prostorami

• souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjč-

ce sběrných nádob na separovaný odpad se 

Zlínským krajem

• stanovila cenu stravného pro zaměst-

nance ZUŠ Napajedla a DDM Napajedla, 

stravující se v ZŠ Komenského 298, ve výši 

ceny potravin

• uložila pokutu podnikateli M. Masaříkovi  

za porušování obecně závazné vyhlášky č. 

3/2002 o veřejném pořádku 

• schválila dohodu o vzájemné prezentaci 

na webových stránkách s Evropskou databan-

kou, zastoupenou firmou DATA PLUS, s.r.o.

Bez usnesení
• vzala na vědomí zápis z jednání sboru 

pro občanské záležitosti ze dne 2. 3. 2004 

• vzala na vědomí zprávu o činnosti Měst-

ského úřadu za rok 2003 

ilustrační foto Sadová
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Rozkvetlé město 
Město Napajedla vyhlašuje pro rok 2004 

soutěž s názvem „ROZKVETLÉ MĚSTO“.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni 

občané našeho města s výjimkou zaměst-

nanců Městského úřadu Napajedla, členů 

zastupitelstva, rady města, komisí a výborů 

města a dále zaměstnanci společností zalo-

žených městem.

Soutěž bude rozdělena do čtyř ka-

tegorií 

1. rozkvetlý balkon

2. rozkvetlé okno

3. okrasná zahrádka 

4. okrasná zeleň okolo firemních objektů

Organizace soutěže

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí 

osobně v oddělení životního prostředí 

Městského úřadu Napajedla (budova rad-

nice 1. poschodí, dveře č. 201), kde vyplní 

stručnou přihlášku – termín přihlášení je do 

20. 5. 2004 včetně.

Prohlídky přihlášených objektů budou 

probíhat v době od 1. 6. do 25. 9. 2004. a po-

řizování fotodokumentace. Do 30. 9. komise 

vyhodnotí průběh soutěže a vítězům zašle 

oznámení během měsíce října. 1. 11. pro-

běhne v obřadní síni napajedelské radnice 

vyhlášení výsledků.

Ceny v jednotlivých kategoriích

Ceny budou předány formou peněžních 

poukázek, za které si budou moci výherci 

vybrat domácí a zahradnické potřeby v pro-

dejně Zdeňka Omelky, Masarykovo náměstí 

69, Napajedla, a to v termínu do 15. 12. 2004 

včetně. Pokud si výherce v uvedeném termí-

nu zboží nevybere a nevyzvedne, poukázka 

propadá.

Výše cen 

Kategorie rozkvetlý balkon: 1. místo 400 

Kč, 2. místo 300 Kč, 3. místo 200 Kč

Kategorie rozkvetlé okno: 1. místo 300 Kč, 

2. místo 200 Kč, 3. místo 100 Kč

Kategorie okrasná zahrádka: 1. místo 500 

Kč, 2. místo 400 Kč, 3. místo 300 Kč

Kategorie okrasná zeleň kolem firem-

ních objektů: 1. místo 600 Kč, 2. místo 400 

Kč, 3. místo 300 Kč.

Bližší informace mohou zájemci obdržet 

na oddělení životního prostředí Městského 

úřadu Napajedla – Stanislava Kozmíková, 

tel. 577 100 917, e-mail: kozmikova@napa-

jedla.cz.

Stanislava Kozmíková, odd. život.prostředí

Geroj a Farmář
Představujeme Vám nové reprezentanty 

hřebčína a města, čtyřleté starokladrubské 

bělouše, hřebce Sacramoso Gera a Sacra-

moso Farma. 

Oba mladíci jsou trvale ustájeni v napaje-

delském hřebčíně a mají již i civilní přezdívky 

Geroj a Farmář. Do bělostné barvy teprve 

dorostou, zatím se chlubí šedočerným a 

šedorůžovým nádechem. Farmář je živější, 

reaguje na mlasknutí okamžitě, Geroj se 

tváří, že nedoslýchá. Napajedelské ulice a 

okolí si osvojují na pravidelných vyjížďkách 

a v sobotu 3. dubna vezli svou první svatbu. 

Obstáli se ctí, však jsou také příbuzní kočáro-

vých koní, kteří vozí panovníky evropských 

monarchií. 

Kočárovou bryčku vedli městem zkušení 

mistři pan Sádlo a pan Borošík ve slavnost-

ních uniformách. Že za vším stojí náš pan 

starosta MVDr. Antonín Černocký málokoho 

překvapí, prostě i svatební obřady dělá dobře 

a originálně.

S Gerojem a Farmářem se vrátil do 

Napajedel klapot podkov kočárových koní. 

Denně je můžete vidět při tréninkových 

vyjížďkách, a nebudou se zlobit, když si na 

cestě seberete vzácné čisté hnojivo, které za 

sebou občas trousí.

J. Souček

Pro většinu přihlížejících rarita, pro 93-letého svatebčana plukovníka Miroslava Novosada 

vzpomínka na dávné časy.

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Z důvodu revize trafostanice bude 

13. května 2004 v době od 7:45 hod. do  

12:30 hod. přerušena dodávka elektric-

ké energie v ulicích Komenského od 

č.p.603 po 634 a 939 a na protější straně od 

garáží po č.p.669 a 1529-1531, Jiráskova - 

od sídliště po ul.Husovu, Husova - buňka 

(potraviny) + č.p.1084 - 1089, Zábrání - od 

č.p.178 po 163 + č.p.180,182 a 344.
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Charitní šatník
V minulém roce založila Charita sv. 

Anežky Otrokovice v prostorách bývalého 

kláštera v Napajedlích  charitní šatník. Za 

několik měsíců činnosti lze konstatovat, že 

byl vykonán kus nezištné práce pro společ-

nost, zasluhující uznání a dík.

Každé úterý a čtvrtek odpoledne si mů-

žete přijít vybrat oblečení pro sebe a členy 

své rodiny, naopak přinést odložené věci, 

které vám doma překážejí. Ať tak či onak, 

prospějete tomu, kdo je ve svém těžkém 

životě odkázán především na pomoc dru-

hých lidí. Až se nashromáždí dostatečné 

množství peněz na dopravu, bude šatstvo 

spolu s dalšími nashromážděnými věcmi 

předáno potřebným v rámci mezinárodní 

humanitární spolupráce. 

Jistě mnohé z vás potěší zájem Charity 

rozvíjet v našem městě další své aktivity. Pro 

začátek jde o omezenou nabídku pečovatel-

ské služby nemocným a nemohoucím, a to 

o donášku nákupu, pomoc s úklidem apod. 

Pochopitelná je snaha rozsah služeb nadále 

rozšiřovat. K tomu je ovšem třeba najít lidi, 

kteří by bez nároku na finanční odměnu byli 

ochotní věnovat část svého volného času a 

stát se členy našeho kolektivu. Těšíme se na 

každé nové přátelství a partnerství.

Kontaktujte nás: Po, St, Pá 18 – 20 hodin, 

tel 577 645 329, schránka Charity sv. Anežky, 

Komenského 205, Napajedla.

Simona Mlýnková

S žákyní naší školy, jejíž rodiče finančně 

podporují studia 15leté Stelly Solomon z Indie, 

se členové kroužku Mladých novinářů domlu-

vili na společné akci a v týdnu od 15.března 

do 19.března uspořádali akci nazvanou Týden 

bez bonbonu. Stella je dívka, která mnohdy 

chodí do školy hladová a nebýt finanční 

podpory se zahraničí pravděpodobně by 

neměla možnost splnit si svůj sen stát se 

učitelkou.

Celý týden měli žáci naší školy možnost 

odpustit si sladkosti, které si ve velkém množ-

ství zakupují ve školním bufetu, a takto ušet-

řené drobné věnovat na sbírku pro Stellu. Za 

drobný příspěvek děti obdržely od Mladých 

novinářů symbolický papírový bonbon jako 

poděkování za pomoc. Ve středu 24.března 

jsme předali spolu s dopisem pro mladou 

dívku a podpisy našich žáků adoptivním 

rodičům Stelly celých 1 800 Kč. 

Napajedelské základní umělecká škola 

je zatím dvouoborová. Pod jednou střechou 

tvoří hudebníci a výtvarníci. Už dříve jsme 

se snažili obohatit působnost školy o taneční 

obor. Tento záměr se nezdařil, ale od nového 

školního roku 2004/2005 zakládáme literárně 

dramatický obor. 

Co bude jeho náplní? Bude mít obrovský 

rozsah – od výuky správné výslovnosti až po 

opravdový herecký projev. Při dramatickém 

vyjádření musí každý do určité míry odhalit 

sám sebe, otevřít své nitro. Děti se budou učit 

nestydět se, koordinovat řeč těla s mluvním 

projevem. Čeká je recitace, loutkoherectví, 

herecké etudy, experimentální projekty, di-

vadelní představení. Pomaličku polehoučku 

budou vnikat do tajů dramatického umění. 

Začnou přemýšlet, jak působí jejich jednání 

na lidi kolem, o svém vzhledu. Zamyslí se 

nad tím, co chtějí prostřednictvím jeviště 

říct lidem v hledišti. Budou rozebírat motivy 

jednání ztvárňovaných postav, obsah textu. 

Nový obor v ZUŠ

V diskusi – v dětském věku velmi otevřené 

a bouřlivé – si objasní, co kladného a zá-

porného ta která role obnáší. Je naděje, 

že s kladnými hrdiny se ztotožní, záporné 

odsoudí. Není to potěšující záměr?

Věnovat se tomuto druhu umění je i velkou 

psychoterapií. Vede k otevřenosti, schopnosti 

vyjádřit to, co se ukrývá v dětské duši. I my 

dospělí víme, že sdělená radost je dvojnásobná 

a starost poloviční.

Nábor do literárně dramatického oboro 

proběhne koncem školního roku. O jeho termí-

nu budeme zájemce v předstihu informovat.

L. Hanáčková

Poprvé a ne naposled
Březen – měsíc knihy skončil v Klášterní 

kapli 1. dubna. Na provizorních pultech se 

sešlo téměř 1700 knih, které zabíraly místo 

v domácích knihovnách. Více než 500 knih 

našlo své nové majitele, V kasičce na obnovu 

kaple přibylo 3 619 korun 50 haléřů. Zbylé 

knihy budou roztříděny, část uložena na příští 

rok, zbytek odvezen do sběru na recyklaci 

papíru. Spokojených návštěvníků bylo na 

tři sta. Na nejčastější dotaz dostali kladnou 

odpověď: Měsíc knihy bude opět příští rok 

v březnu. J. Souček

Týden bez bonbonů aneb S pomocí druhým bychom nikdy neměli váhat 
Možná si říkáte, k čemu takové akce? 

Na výchově dětí se podílí nejen rodiče, ale 

částečně i škola, a proto si klademe za cíl 

naučit naše děti nebýt lhostejné k osudu 

druhých lidí, kteří se nenarodili do takových 

podmínek jako třeba ony. Proto každým ro-

kem v květnu pořádáme Květinový den na 

pomoc lidem postižených rakovinou, proto 

jsme sbírali desetníky a dvacetníky pro men-

tálně a tělesně postižené a nyní jsme chtěli 

pomoci dívce v daleké zemi, kde čas jako by 

se zastavil. Vždyť nikdo z nás nemůže vědět, 

kdy on bude potřebovat podobnou pomoc 

od ostatních. O tom, že žáci a učitelé naší 

školy nejsou lhostejní k utrpení a bídě, které 

musí snášet jiní lidé, jistě svědčí předešlé i 

následující akce, o kterých si můžete přečíst 

na www.novaskola.napajedla.net. Děkujeme 

všem, kteří pomáhají s námi.

MM

Pozvánka na koncerty
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

28. 4. 2004 v 17.00 h v klášterní kapli

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

5. května 2004 v 17.00 h v klášterní kapli

Na koncertech vystoupí žáci – absolventi 

I. a II. cyklu ZUŠ ve hře na klavír, housle, 

kytaru, klarinet, akordeon, flétnu.
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Blahopřejeme
Pan učitel Cyril Bureš vystudoval peda-

gogickou fakultu v Brně, obor matematika-fy-

zika. Po mnoha letech v učňovském školství 

nastoupil v roce 1985 na novou základní školu 

v Napajedlích. 

Je skvělým pedagogem, pro žáky i kole-

gy v učitelském sboru dobrým vzorem. Jeho 

vyučovací hodiny jsou na vysoké úrovni po 

stránce odborné i metodické. Dokáže žáky ak-

tivizovat, nutí je přemýšlet, logicky vyvozovat 

a aktivně užívat nabyté vědomosti. Výsledkem 

jsou znalosti žáků, kteří nemají problémy při 

přijímacích řízeních na středních školách a 

dobře zvládají další studium. Po letech se 

za ním vracejí s poděkováním za vše, čemu 

je naučil. Na žáky je náročný a spravedlivý, 

ke každému z nich má individuální přístup, 

respektuje jeho osobnost, snaží se poznat jeho 

povahu i prostředí, v němž žije. 

Je velmi dobrým kolegou, umí rozdávat 

optimismus, nikdy neodmítne pomoc mladším 

a méně zkušeným. K problémům přistupuje ra-

cionálně a hledá optimální způsoby řešení.  

Ve škole není pedagoga, který by věnoval 

dětem více volného času. Jeho mimoškolní 

činnost je plných třicet let spojena s folklór-

ním souborem Radovánek. Vychoval několik 

generací v lásce k lidové písničce, pod jeho 

vedením se soubor účastní krajských přehlí-

dek, v loňském roce byl vybrán k účinkování 

na festivalu ve Strážnici. Jeho zpěváčci vítězí 

v okresních přehlídkách a účastní se celo-

státních soutěží. Vysoce ceněna je i jeho 

cimbálová muzika. Bez Radovánku a muziky 

se neobejde žádná školní akce, soubor pořá-

dá samostatná vystoupení a spoluúčinkuje 

na spoustě společenských akcí pořádaných 

napajedelskou obcí. Jsou to tisíce hodin, které 

dětem věnoval.

Je uznávaným odborníkem v oboru 

lidová píseň, je vášnivým sběratelem písní a 

lidové slovní tvořivosti. Podílel se na vydání 

Zpěvníku v roce 1988. Napajedlané jej znají 

jako primáše cimbálové muziky Radovan, 

několik let pracoval v protidrogové komisi 

při Městském úřadu.

Jeho názory, moudrá životní filozofie a 

nezměrný optimismus ovlivní každého, kde 

se s ním setká. Je nejen vynikající pedagog, 

ale především dobrý člověk.

Základní škola 298 Napajedla

Klub kultury Napajedla Vás zve na 
47. divadelní festival ochotnických souborů 

konaný pod záštitou ministra kultury České republiky,  hejtmana Zlínského kraje a 

starosty města Napajedel

SOBOTA Divadlo Zdeňka Štěpánka Klubu kultury Napajedla

24. dubna John Patrick TANČÍCÍ MYŠI

   Patronát Městský úřad Napajedla

NEDĚLE Rádobydivadlo Klapý

25. dubna Ingmar Bergmann  TAKOVÁ PODIVNÁ KOMBINACE CITU 

   Patronát Obecní zastupitelstvo Žlutava

PONDĚLÍ Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná

26. dubna Leonard Gershe  MOTÝLI 

   Patronát Fatra Napajedla

ÚTERÝ Divadlo DOSTAVNÍK Přerov

27. dubna Rey Cooney, Vlasta Hartlová  TO NEŘEŠ

   Patronát GZ-Sand, s .r. o., Napajedla

STŘEDA Malá scéna Zlín

28. dubna Woody Allen, Petr Nýdrle  

   Patronát GAMEX CZ, s. r. o. Napajedla

ČTVRTEK Divadlo AUREKO I Ostrava

29. dubna George Tabori  

   Patronát MBE, s. r. o., Napajedla 

PÁTEK Divadelní soubor IPSEN Vsetín  

 30. dubna Robert Thomas  PAST 

   Patronát Technická správa města, s. r. o., Napajedla 

47. divadelní festival sponzorují Fatra Napajedla, RT 90 Napajedla, BRAMO Napajedla.

Začátky představení v 19.30 hodin, vstupné 50 Kč, předplatné na celý festival 250 Kč. 

Předplatenka je slosovatelná. Mediální partner NTV cable, s.r.o.

Zahajují domácí
Divadlo Zdeňka Štěpánka se na letošní 

festivalový ročník připravovalo opět pod re-

žisérským vedením Ivana Kaliny z Městského 

divadla Zlín. Práci celého kolektivu bude na 

jevišti prezentovat dvanáct představitelů rolí 

hry Johna Patricka Tančící myši. Soubor se 

představí na festivalu v novém personálním 

složení  a po dvou letech konverzačních 

komedií (30 vteřin lásky, Košilka) zvolil letos 

myšlenkově hlubší hru. Vrátil se k autorovi 

s jehož hrou sklidil divácký zájem a jednu 

z individuálních festivalových cen v roce 

2001 – Podivná paní Savageová.  

Je to počtvrté, co se na napajedelském 

jevišti setkáváme s Johnem Patrickem, z toho 

třikrát v podání domácího souboru. Autor 

poskytuje ve svých hrách místo pro nejrůz-

nější lidské charaktery a uvádí postavy do 

situací, při jejichž řešení se projevují v celé 

své nahotě. 

Naopak charaktery členů souboru se pro-

jevily při přípravě hry - stoprocentní docházka 

do zkoušek, kázeň, maximální osobní nasaze-

ní, vědomí kolektivní práce a úcta vůči svým 

partnerům. Přívlastky, které nejsou v divadle 

vždy samozřejmé. Amatérské nevyjímaje. A už 

to je důvod, aby 47. festivalový ročník patřil 

v napajedelském Divadle Zdeňka Štěpánka 

k těm lepším. A pokud se týká jejich úvodního 

festivalového vystoupení – zlomte vaz!   -vb-

foto: Fr. Cívela
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Světlo pro Evropu
Město Napajedla vstupuje 1. května spolu 

Českou republikou do Evropské unie. 

Je to velký krok kupředu v naší novo-

dobé historii a dá se říci i velký krok zpět, 

k historickému zakotvení Moravanů do okolní 

Evropy. Nic již nebrání volnému pohybu od 

Alp k Baltskému moři, po stezce, která Napa-

jedly odjakživa prochází.

Nad Napajedly na vrchu Maková stojí 

nová socha „Přátelství“ od mladé napa-

jedelské výtvarnice Evy Plaširybové. Se 

svými přáteli na bývalé hvězdárně vztyčila 

svoji verzi původně keltského znaku. A je 

symbolické, že sochu dělí jen napajedelské 

údolí Moravy od nejnovějšího archeologic-

kého výzkumu u Kvítkovic. Zde, jak nám řekl 

PhDr. Jiří Kohoutek, sídlili nejen Keltové, ale 

jsou zde i hroby z mladší doby bronzové, 

osídlení staré 7000 let.

Ale zpět do současnosti. Skauti v Olo-

mouckém kraji chystají na pátek 30. dubna 

Valpuržinu noc, známé pálení čarodějnic, spo-

lu s oslavou našeho vstupu do EU v prvních 

minutách dne 1. května. Celou akci nazvali 

Světlo pro Evropu. K jejich výzvě se připo-

Socha přátelství na Makové.

Archeologické nálezy v Malenovicích 

odhalily pod zemědělskou půdou, po 

které povede dálnice, pozůstatky lidské-

ho osídlení. 

Nejzajímavější nálezy z vykopávek již 

byly vystaveny ve Zlíně, část souboru spo-

lu s nejnovějšími objevy spatří veřejnost na 

výstavě v Napajedlích pod názvem „Dobré 

místo k žití - 7000 let“. Zahájení výstavy se 

plánuje na měsíc červen.. 

jíme v Napajedlích ohněm na Makové, kde 

můžeme jak pálit čarodějnice, tak i přivítat 

vstup do EU.

J. Souček

Misky vah zná každý. A také jazýček, 

který ukazuje, na kterou stranu se právě 

misky převažují. Mé kulatiny mě přivedly 

k zamyšlení, na kterou stranu se misky pře-

klápí v mém životě.

Na pravou stranu dávám ty pěkné věci. Tak 

např. kantořina. U mě se spojila s koníčkem. 

A to je přece radost. Kdo neviděl rozzářená 

očička dětí, nepochopí. A stačí třeba i malý 

pokus ve fyzice. Další závažíčko jsou rodiče. 

Na ty jsem měl štěstí. Jsou pro mne stále vzo-

rem lidského spolužití a pracovitosti. Vpravo 

je také většina spoluobčanů a kolegů v zaměst-

nání, mé děti a vnoučata, sourozenci.

Cimbálová muzika a soubor Radovan 

přispívají velkou měrou k zatížení pravé 

misky. S nimi jsem prožil nádherné po-

city a jsem jim za to velkým dlužníkem. 

Vpravo jsou určitě Napajedla a Žlutava 

se svým nádherným okolím, překrásnými 

zákoutími. Stačí se podívat od spořitelny na 

kostel, školu, faru a každý si uvědomí tu nád-

hernou kompozici budov a střech. Stoupáte 

cestičkou na Radovany a odpolední slunce 

osvětluje Napajedla za vašimi zády. Stačí 

se otočit. Pohled ze Žlutavy je překrásné 

panorama všech hor kolem nás. Chřiby, Bílé 

Karpaty, Hostýnské vrchy a široké průhledy 

na Hanou a Slovácko.

Při tomto uvažování jsem určitě na 

některé závaží zapomněl. Už vím, byl jsem 

letos mezi pedagogickými pracovníky kraje, 

kteří byli ocenění za svou práci. To je ale 

zásluha vedení školy, mých kolegů z nové 

školy a mých žáků.

Na levé misce toho moc nenajdu. Mozek 

bolestivé a nepříjemné zapomíná. A to je dob-

ře. Ale přece se nějaký přívažek najde. Třeba 

rodiče žáků, kteří se zajímají o své děti až 

Co mně dal život aneb Vážení o vážení
když nastanou problémy. To je potom často 

hlavním viníkem škola. Nebo politikaření v na-

šem městě. Pár lidí otravuje ovzduší např. 

kolem sloučení škol. Pokud bude málo dětí, 

tak je logické, že k tomu musí dojít. To jsou 

zákony ekonomiky. Využít nechuti ke sloučení  

některých kolegů a rodičů k vytvoření strany 

je přinejmenším podivné.

S jedním problémem si nevím rady. 

Dát ho vlevo nebo vpravo? To je postoj 

veřejnosti ke kantorskému stavu. Všichni 

říkají, že si váží učitelů a jejich práce. Ale 

konkrétní postoje se poněkud liší. Když jsem 

byl odvezen panem ředitelem M. Veselým 

do Zlína, abych převzal krajské ocenění, na 

hotelu Moskva panovala příjemná přátelská 

atmosféra. Potom začal vlastní ceremoniál. 

Jednotliví pedagogičtí pracovníci, a bylo nás 

z celého kraje pouze dvacet, předstupovali 

před shromáždění v doprovodu ředitelů škol 

a starostů nebo místostarostů svých obcí a 

měst. Jenom my z Napajedel jsme tam stáli 

sami. Ředitel školy a já. Trochu mně to bylo 

líto. Starosta Uh. Brodu to vyjádřil tak, že 

u tohoto aktu chtěl být, protože si práce 

kantorů váží. A tak nevím, na kterou misku 

tento problém položit.

Ještě mi dovolte, abych moc poděkoval 

všem, kdo připravili v březnu program k mým 

šedesátým narozeninám. Klubu kultury, 

jmenovitě Pavlu Pilátovi, rodině Holubové 

za přípravu a režii programu, muzice a ta-

nečníkům Radovanu, muzice Radovánku, 

muzice J. Černíka a vám všem, kteří jste na 

program přišli. 

A závěr mého vážení? Jak vidíte, pravá 

miska mých vah stejně většinou převažuje.

Cyril Bureš, učitel z nové školy, 

kterému táhne na sedmdesátku.

U sochy autorka umístila pamětní desku.
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Nové knihy 
v Knihovně Napajedla

Nauèná literatura
� Breuer William: Tajné zbraně 2. světové 

války. Autor přibližuje čtenářům tajnou bitvu 

vedenou daleko za frontovými liniemi mezi 

vědci, kteří vložili své schopnosti a dovednosti 

do služeb Spojenců i mocností Osy.

� Cloud Henry: Hranice. Příručka se snaží 

odpovědět na otázku – kde jsou zdravé meze 

ve vztazích a v osobním životě.

� Cloud Henry: Změna přináší uzdravení. Pu-

blikace se zabývá problematikou mezilidských 

vztahů a sebeurčení vlastní identity.

� Kimmig Peter: Klíšťata. Příručka o biologii 

klíšťat, nemocech, které přenášejí a o diagnóze 

i léčbě borreliózy a klíšťové encefalitidy. Pozor-

nost je věnovaná i preventivním opatřením.

� Němec Dušan: Maďarsko. Praktický prů-

vodce na cesty.

� Jazairová Pavla: V Indii. Cestopis.

� Silver Jules: Numerologie. Kniha názorně 

předvádí podivuhodné kombinace i význam čí-

sel a na příkladech známých osobností ukazuje, 

jak zjistit charakter, dispozice a životní šance 

každého jedince.

Životopisy
� Cimický Jan: Srdce a skalpel. Ivan Piskáček 

se narodil počátkem 20.století v Rusku. Jeho ži-

vot byl předem naplánován – byla mu určena 

dráha diplomata. Jenže se k moci dostal Stalin a 

Ivan se ocitl v pracovním táboře na Sibiři.

Beletrie
� Barrett Maria: Čekání na lásku. Do své dcery 

They vkládají ctižádostiví vědci Jack a Hedda 

Marshallovi obrovské naděje. Zapomínají však, 

že dívka potřebuje hlavně upřímnou rodičov-

skou lásku a každodenní pozornost.

� Bednarz Klaus Na východ od slunce. Autor 

se vydal po stopách severoamerických Indiánů, 

kteří kdysi táhli od Bajkalu až na Aljašku. Vznikl 

tak záznam fascinující cesty plné dobrodružství 

a nezapomenutelných dojmů.

� Blyton Enid: Dobrodružství na ostrově. Ro-

diče dvojčat Robina, Peggy a jejich sestry Nory 

jsou po havárii letadla už dva roky nezvěstní. 

Děti žijí u tety a strýce, kteří je nemají nijak 

v lásce. Proto jim kamarád Jack pomůže utéct 

na opuštěný ostrůvek. Pro děti.

� Brown Sandra: V šachu. Televizní reportérka 

Tiel odjíždí na dovolenou, když v rádiu zaslech-

ne zprávu, že byla unesena dcera texaského 

multimilionáře. Tiel vycítí, že z této události by 

mohl být úžasný mediální trhák.

Výtvarný obor ZUŠ Rudolfa Firkušného zve všechny příznivce umění na květnovou výstavu 

do budovy ZUŠ. Výstava je výsledkem sjednocení výtvarných řad dětí ze tří škol – napajedelské 

ZUŠ a dvou detašovaných pracovišť v ZŠ Spytihněv a ZŠ Halenkovice. 

Výstava se koná od 5. do 28 května.

Na vaši návštěvu se těší žáci výtvarného oboru pod vedením učitelky J. Vaňáčové.

Desetiletý Nšoči
Nespletli jsme se. Je to ON a před 

nedávnem oslavil desáté narozeniny. Žáci 

Základní školy Komenského 268 narozeniny 

náležitě oslavili a o svém školním časopise 

nám napsali:

Když vyšlo první číslo našeho časopisu, 

přesně 10. března, bylo psáno ještě na psacím 

stroji a nemělo název. Na ten byla vyhlášena 

soutěž a vyhrál NŠOČI -  první písmena názvu 

Náš školní oblíbený časopis informuje.

Po delším tápání a improvizaci se ustálily 

jednotlivé rubriky a teď zde máme Aktuality 

z naší školy, Zajímavosti, Naše práce, Perličky, 

Cha cha koutek a Křížovky. Do časopisu přispí-

vají žáci svými školními pracemi, povídkami, 

básněmi či vtipy. Někteří anonymně, jiní se 

podepíší a rádi vidí své jméno napsáno pod 

dílkem, které se jim podařilo, které je stálo něco 

práce a úsilí. Vždyť složit báseň nebo napsat 

pěknou slohou práci není vůbec jen tak.

Časopis má ještě jeden důležitý význam. 

Organizuje mládež, která se chce bavit a něco 

dokázat. Ať je to čištění studánky na Makové, 

oslavy Halloweena, tábory, účast a pomoc na 

akcích školy a další.

I teď máme některé z nich před sebou. 

Dámská jízda se spaním ve škole, táborák aj. 

Zúčastníme se v tomto školním roce také dvou 

soutěží. Jestli vyhrajeme? No samozřejmě, 

jsme přece nejlepší … ale o tom zase příště.

Chtěli bychom popřát svému časopisu 

ještě aspoň sto let a aby byl pořád tak bezva 

jako je!

S. Šulcová, ZŠ Komenského 268

 Jaké by to byly narozeniny bez dortu?

Dveřmi do historie
Kytička pro maminku

Zveme Vás na malé kulturní odpoledne, 

věnované maminkám k svátku. Písničkou i 

slovem přijdou blahopřát Berušky z Otroko-

vic, děti z napajedelské charity a chrámový 

pěvecký sbor Napajedla. Těšíme se na setkání 

v neděli 9. května v 15 hodin v klášterní kapli 

v Komenského ulici.

Charita sv Anežky Otrokovice v Napajedlích 



9NAPAJEDELSKÉ duben/2004

Na novém fotbalovém hřišti ve sportovním 

areálu škol zahájila jarní část soutěží žá-

kovská družstva. Foto A. Jirků

Delegáti největší sportovní organizace v Na-

pajedlích, Tělovýchovné jednoty Fatra-Slavia, se 

v březnu sešli na valné hromadě. Při účasti 82 % 

pozvaných delegátů se ohlédli za uplynulým 

obdobím a zhodnotili svou práci.

Jednání řídil předseda jednoty Ing. Pavel 

Chaloupka. Zprávu o činnosti přednesl tajemník 

jednoty Petr Chaloupka, o hospodaření informo-

vala ekonomka M. Gärtnerová a zprávu kontrolní 

a revizní komise přednesl Ing. Vrbík.

Ze zpráv se delegáti např. dověděli, že

-    největšími sponzory TJ FS jsou Městský 

úřad a Fatra Napajedla

-   náklady na energie dosáhly téměř 200 tis. 

korun

-   náklady na pronájem tělocvičen v základ-

ních školách 183 000,- Kč

-   členové oddílů se starají odpovědně o 

svěřený majetek a náklady na jeho údržbu 

překročily 250 000,- Kč

-   inventura movitého majetku zjistila hodnotu 

1 264 000,- Kč

-   počet členů jednoty k 31. 12. 2003 byl 762 a 

40 % stavu tvoří členové do 18 let

-   formou členských příspěvků bylo získáno 

121 000 Kč.

Bohatý byl výčet činnosti jednotlivých od-

dílů. Např. jen Klub českých turistů uskutečnil 

v uplynulém roce více než 40 akcí. 

Nejdůležitější je však skutečnost, že zmíně-

ných 762 lidí dává přednost aktivnímu sportu 

a tělovýchově a na sportovních soutěžích dělá 

Napajedlům dobré jméno. Z tohoto pohledu 

jsou sportovci zklamáni, že zastupitelé města 

nenašli dostatek odvahy a vůle k tomu, aby 

ve sportovním areálu u základní školy vyrost-

la tolik potřebná a očekávaná sportovní hala. 

Uvážíme-li, že se sportu v našem městě věnuje 

Největší sportovní organizace hodnotila

Do you speak Englisch? Sprechen Sie 

Deutsch? Hallo! Hi! Guten Tag… slýcháme 

v dnešní době čím dál častěji. Většina z nás 

vlastní televizní přijímač, mnozí i satelit nebo 

mají připojení ke kabelové televizi. Dennodenně 

k nim spousta z nás zasedá a víme, že ne všechny 

pořady lze sledovat v mateřském jazyce. Třeba 

taková stanice MTV, oblíbená všemi teenagery, 

vysílá pouze v angličtině, programům RTL a PRO 

7 porozumíme pouze s alespoň základními zna-

lostmi němčiny, ale ani stanice slovenské televize 

STV 1 a 2 nejsou pro mnohé zástupce mladší 

generace zcela srozumitelné.

Děti se v naší základní škole začínají učit 

cizí jazyky, nejčastěji anglicky a německy, od 

čtvrté třídy. Během studia se seznamují nejen 

s jazykem samotným, ale i s kulturou, tradicemi 

a zvyky cizích zemí. V hodinách pracují s vi-

deonahrávkami, magnetofonovými záznamy. 

v jazykové učebně se sluchátky. Učí se poznávat 

slovníky, orientovat se v cizojazyčných textech 

a každodenních situacích.

Každoročně pořádá jazyková sekce naší 

školy školní kolo olympiád v anglickém a 

německém jazyce. Děti si tak mohou porovnat 

své jazykové znalosti se svými spolužáky. Tato 

soutěž se skládá ze tří částí. Nejdříve děti od-

povídají na otázky a plní úkoly dle poslechu. 

V další disciplině hovoří na předem přichystaná 

témata (např. moje rodina, město, volný čas a 

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
koníčky, sporty, v restauraci apod.) a třetí, pro 

většinu nejobtížnější úkol, je řešení jazykových 

situací. 

V kategorii šestých ročníků se na 1. místě 

v olympiádě Aj umístila Jana Niklová. Ze sed-

mých ročníků byla nejúspěšnější Monika Tala-

šová a v nejstarší kategorii osmých a devátých 

tříd zvítězila Alena Jurčová. 

A jak dopadli němčináři? Školního kola se 

zúčastnilo 30 soutěžících. V kategorii šestých a 

sedmých tříd byly nejlepší Gabriela Hospůdko-

vá a Michaela Močičková. V kategorii osmých a 

devátých tříd zvítězila Iva Beranová.

Šest vítězek školního kola postoupilo do 

okresních kol. Děvčata si změřila své jazykové 

znalostí se  stejně úspěšnými dětmi z dalších škol 

na Zlínsku a přesvědčila nás, že jsou opravdu 

ta nej. V němčině obsadila Michaela Močičko-

vá první místo a Gabriela Hospůdková  druhé. 

V angličtině patřilo prvenství Monice Talašové 

a třetí místo Aleně Jurčové.

Jazykové schopnosti nejsou vrozené, 

musejí se rozvíjet ve vyučovacích hodinách 

i mimo školu, mnohdy na úkor volného času 

žáků i vyučujících.

Děkujeme tedy všem za svědomitou pří-

pravu a gratulujeme ke skvělému umístění. 

Udělali nejen sobě, ale i nám ve II. základní 

škole v Napajedlích, velkou radost.

Sekce cizích jazyků, ZŠ Komenského 298

Český pohár v Napajedlích
Turistický závod je řazený do kategorie 

malých sportů a „turistický“ se jmenuje proto, 

že jej pořádají Klub českých turistů a Asociace 

turistických oddílů mládeže. To již naši pozorní 

čtenáři znají a rovněž vědí, že se jedná o běžecký 

terénní závod v délce 2 - 3 km pro žákovské 

kategorie a 4 - 6 km pro kategorie dorostu a do-

spělých. Běhá se po vyznačené trati, která je 

doplněna neznačenými azimutovými úseky, kde 

se závodník pohybuje podle udaných stupňů a 

metrů. Na trati je i řada dalších technických a 

teoretických kontrol, na kterých se za nesprávné 

provedení přičítají trestné minuty k běžeckému 

času. Žákovské kategorie závodí ve 2 členných 

hlídkách, dorost a dospělí závodí jednotlivě. 

Soutěže probíhají systematicky po celý rok. 

Aby závodník postoupil na Mistrovství České re-

publiky musí úspěšně projít jednotlivými závody, 

od kol místních, přes Krajský pohár a Mistrovství 

kraje až po Český pohár. Závody Českého poháru 

jsou čtyři na různých místech v České Republice, 

zpravidla dva moravské a dva české. 

A právě pořádáním prvního závodu Českého 

poháru sezóny 2004 byl letos pověřen Radou zá-

vodů oddíl Azimut 1403 a odbor  KČT Napajedla. 

Tento závod se bude konat v sobotu 8. května. 

Start bude v zámeckém parku, odkud závodníci 

poběží přes Starou horu do výběhů, dále na Bakoš 

a do lesního výběžku u Prusinek a odtud zpět 

do výběhů a přes Boříček na lesní hřiště a  přes 

Kalvárii do lomu, kde bude cíl. 

Pokud chcete poznat na vlastní oči co 

to je „turistický závod“, který dosud nese 

známku amatérského přístupu ke sportu bez 

profesionalizace, a jaké nadšení mezi závodníky 

panuje, přijďte se podívat. Atmosféra závodů je 

možná i díky nadšení lidí, kteří to nedělají pro 

peníze, neopakovatelně úžasná. Od snahy dětí 

dosáhnout na vítězství, přes neuvěřitelné zaujetí 

všech soutěžících, dospělé nevyjímaje, kteří si 

o překot sdělují zážitky z trati, úspěchy a neú-

spěchy v jednotlivých disciplinách atd. Myslím, 

že každý, kdo opravdu zažije tuto atmosféru, je 

zasažen a stane se aspoň platonickým přízniv-

cem turistických závodů. 

Žádáme občany Napajedel, aby v době 

konání závodů v sobotu 8. května od 8 do 16 

hodin nenechávali volně pobíhat psy a umož-

nili nerušený pohyb závodníků v uvedených 

lokalitách. Žádáme také řidiče, aby věnovali 

zvýšenou pozornost a ohleduplnost k pohybu 

závodníků v ulicích: Komenského, Nad zámkem,  

Pod Kalvárií a Hřbitovní.

Děkujeme za pochopení. 

Za přípravný výbor Alena J. 

každý 7 – 8 občan, pak musíme konstatovat, 

že Napajedla by si takové sportovní zařízení 

zasloužila.

Petr Chaloupka, tajemník TJ FS
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Když se spojí několik záměrů dohromady, 

když spojí své síly a nápady otec se synem, 

když se investují peníze bez snahy o okamžitý 

zisk, když se vyjde vstříc potřebám občanů, 

pak není divu, že vznikne mimořádné dílo.

Citlivá a moderní rekonstrukce starého 

domu pod Napajedelským zámkem nebyla 

levná ani jednoduchá. Vzniklo zde nové síd-

lo firmy PLYNO systém s.r.o. Zlín. Zároveň 

vzniklo nové OMEGA FITNESS – centrum 

masáží, posiloven, finská sauna, solárium a v 

neposlední řadě příjemný bar s videoprojekcí. 

Firma Ing. Petra Kadlece tak získala důstojný 

komplex kanceláří, Petr Kadlec mladší vede 

fitness centrum špičkové úrovně. A v baru 

se odpočívá, relaxuje a případně i jedná se 

zákazníky. Když připočtete parkování ve 

dvoře pro auta i kola, ceny více než lidové, 

otevírací dobu vstřícnou….. vzniklo v Napa-

jedlích obdivuhodné zařízení.

OMEGA FITNESS nabízí:
� 2 posilovny – 29 stanovišť – za 40,- Kč 

cvičení na neomezenou dobu, možnost 

individuálního cvičebního programu s 

dohledem osobního trenéra.

� Při nákupu permanentek slevy.

� Finská sauna pro 6 osob na dvě hodiny 

600,-Kč, nutno objednat nejméně hodinu 

předem.

� Moderní solárium 

Ergoline turbo 450 – 8,- Kč za minutu

� Masáže

Léčebná masáž

Sportovní masáž

Lymfatická masáž

Lymfatická masáž proti celulitidě

Rekondiční a regenerační služby

Aromaterapie

Příjemné posezení u baru, možnost sle-

dování sportovních utkání na videoplátně, 

široký sortiment nealko a alkoholických 

nápojů.

� Vstup zdarma.

� Možnost konání společenských akcí.

To vše každý den 

- pondělí až čtvrtek 10.00 – 23.00 hodin

- pátek, sobota 10.00 – 01.00 hodin

- neděle 14.00 - 22.00 hodin

       Možnost parkování ve dvoře (auta i kola)

� V sezóně zahrádka ve dvoře s občerstve-

ním pro 24 osob.

� Objednávky na telefonech :

Sauna, solárium, fitness - 57 7943339

Masáže -  57 7943340, 736 425 892

OMEGA FITNESS 

Podzámčí č.60 

NAPAJEDLA

Placená inzerce
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KINO Napajedla
Program - Duben

�   Neděle 25. Jeepers Creepers 2

�   Středa, čtvrtek 28. a 29. 

      Úsměv Mony Lisy

 Program - Květen

�   Neděle 2. Výplata

�   Středa, čtvrtek 5., 6. 

      Torgue - ohnivá koule

�   Neděle 9.  Lidská skvrna

�   Středa, čtvrtek 12. a 13. Pán velryb

�   Neděle 16. Porota

�   Středa, čtvrtek 19. a 20. Velká ryba

�   Neděle 23.  In America

�   Středa, čtvrtek 26. a 27. 

      Kdysi dávno v Mexiku

�   Neděle 30. Rychle a zběsile

      Začátky představení v 19.30 hodin.

Slovácké divadlo
      Program - Duben

�   27. úterý  Portugálie

�   28. středa  Šakalí léta

�   29. čtvrtek  Kytice

�   30. pátek  Výstřely na Broadwayi

      Program - Květen

�   1. sobota  Čarovné kvítí – folklórní soubor 

Cifra

�    2. neděle Slavnostní představení k Roku čes-

ké hudby a vstupu ČR do EU - Hradišťan

�   3. pondělí  Zase jsem se umýval zbytečně

�   3. pondělí Výstřely na Broadwayi

�   4. úterý  Kocour Holmes a Kocour Wat-

son - derniéra

�   5. středa  Sen noci svatojánské

�   6. čtvrtek  Portugálie

�   7. pátek  Červené střevíčky

�   9. neděle  Sen noci svatojánské

�   10. pondělí  Šakalí léta

�   11. úterý  Portugálie

�   12. středa  Kytice

�   13. čtvrtek  Kytice

�   15. sobota  Portugálie

�   16. neděle  Portugálie

�   18. úterý Kytice

�   19. středa  Kytice

�   20. čtvrtek Othello

�   22. sobota  Kytice

�   24. pondělí  Sen noci svatojánské

�   25. úterý Šakalí léta

�   26. středa  Slaměný klobouk

�   27. čtvrtek  Šakalí léta

�   29. sobota Kytice

�   31. pondělí Šakalí léta

Městské divadlo Zlín
      Program - Duben

�   24. sobota Slavnostní koncert k  80. výročí 

založení Velkého dechového orchestru

�   26. pondělí Žabka carevna. Divadlo 

Polárka Brno

�   28. středa Čardášová princezna. Národní 

divadlo moravskoslezské Ostrava

�   29. čtvrtek Lumpacivagabundus

�   30. pátek Miss jaro 2004 -  účinkují Bohuš 

Matuš, Sagvan Tofi a Markéta Poulíčková

      Program - Květen

�   1. sobota  Tanec na konci léta

�   2. neděle Jakub a jeho pán

�   4. úterý Tanec na konci léta

�   5. středa Tanec na konci léta

�   6. čtvrtek Bajaja

�   7. pátek Všichni moji synové

�   8. sobota Marie Stuartovna

�   9. neděle Bajaja

�   11. úterý Veľké šťastie. Slovenské národné 

divadlo Bratislava

�   12. středa Hotel Viktoria

�   13. středa Vlasta kopla Vlastu. Divadlo 

Radost Brno

�   13. středa Já je někdo jiný. Klicperovo 

divadlo Hradec Králové

�   14. pátek Generál. Radošinské naivné 

divadlo Bratislava

�   15. sobota Prvnotřídní ženy (Top Girls)

      Národní divadlo Praha

�   18. úterý Lumpacivagabundus

�   19. středa Lumpacivagabundus

�   20. čtvrtek Kocourek Modroočko. Divadlo 

Petra Bezruče Ostrava

�   20. čtvrtek Všichni moji synové

�   21. pátek Lumpacivagabundus

�   21. pátek Marie Stuartovna

�   22. sobota Pouštní růže. Taneční show 

orientálních tanců s Laylou Abdel

�   24. pondělí Lumpacivagabundus

�   25. úterý Všichni moji synové

�   26. středa Marie Stuartovna

�   28. pátek Všichni moji synové

�   29. sobota Den otevřených dveří v diva-

dle

�   29. sobota Všichni moji synové

STUDIO Z

      Program - Duben

�   27. úterý Oidipus

      Program - Květen

�   3. pondělí Na tváři lehký smích

�   6. čtvrtek Ještě žiju s věšákem, čepicí a 

plácačkou 

�   10. pondělí Oidipús

�   11. úterý Kubo. Bábkové divadlo na Ráz-

cestí Banská Bystrica

�   11. úterý Nejspíš sníš. Národní divadlo 

moravskoslezské Ostrava

�   12. středa Na tvýři lehký smích

�   12. středa Dům u tonoucí hvězdy. Divadlo 

U stolu Brno

�   12. středa Incident. HaDivadlo Brno

�   13. čtvrtek Robinson. Divadlo Líšeň

�   13. čtvrtek V hodině rysa. Divadlo Aréna 

Bratislava

�   14. čtvrtek Čarodějnice. Buchty a loutky 

Praha

�   14. čtvrtek Noc bohov. Divadlo Jána Palá-

rika Trnava

�   14. čtvrtek Ensemble hudebně-taneční 

projekt sdružení Nomades 461, Francie

�   15. pátek Helverova noc, Oscar a Ruth  

Štátne divadlo Košice

�   17. pondělí Jak jsem potkal lidi

�   31. pondělí Oidipús

DIVADÉLKO V KLUBU

Program - Duben

�   23. pátek Monsignore Quijote

�   24. sobota Na tváři lehký smích

�   28. středa Víš přece, že neslyším, když 

teče voda

      Program - Květen

�   5. středa Letní den 

�   8. sobota Kontrabas 

�   22. sobota Víš přece, že neslyším, když 

teče voda

�   24. pondělí Přehrada scénické čtení nové 

hry René Levínského  

�   26. středa Letní den  

�   27. čtvrtek Víš přece, že neslyším, když 

teče voda

MALÁ SCÉNA ZLÍN 

�   Neděle 25. dubna 

      Donald  Churchill  NATĚRAČ

      Divadlo Kalich Praha. Hrají: Pavel Zed-

níček, Jana Paulová, Simona Stašová / 

Zuzana Mixová

�   Středa  5. května 

      Jaroslav Dušek a Martin Zbrožek v před-

stavení JARNÍ METENÍ. 

      Divadlo Vizita Praha.

Výstavy
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

�   Galerie Slováckého muzea   

      Josef Kiesewetter, Lubomír Janečka, To-

máš Měšťánek, obrazy, kresby. Do 25.4. 

2004

�   Hlavní budova Slováckého muzea - vel-

ký sál

      Co neodnesl čas… Výstava k 90. výročí 

založení muzea. 1. 4. 2004 - 11. 7. 2004

ZLÍN

�   Muzeum jihovýchodní Moravy, Zámek 

– velký výstavní sál 

      Jehla, příze, pokličky, hračky každé ba-

bičky aneb co všechno se učily a znaly 

ženy v nedávné minulosti 29. dubna 2004 

- 22. srpna 2004 vernisáž: čtvrtek 29. dubna 

2004 v 17 hodin -

�   Muzeum jihovýchodní Moravy, Zámek 

- malý výstavní sál 

      Jan Hlava – Cesta na Tahiti. Výstava fotogra-

fií ze svatební cesty Jana Havlasy, kterou 

se svojí ženou podnikli v roce 1910. Do 2. 

května 2004

�   Muzeum jihovýchodní Moravy, Zámek 

- spojovací chodba

      Do nitra pralesů Bornea – fotografie 

z přírodovědecké výpravy 2003. Do 16. 

května 2004

KROMĚŘÍŽ 

�   Galerie v podloubí

      Vít Ondráček Proměny černé duhy. Malba 

tmou, dechem, prsty a ohněm. Do 2. 5. 

2004

�   Malá galerie

      Bez práce nejsou koláče… aneb řemesla 

a cechy v minulosti. Do 30. 5. 2004
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VYDÁVÁ MÌS TO NA PA JED LA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- Kè KVÌTEN 2004

Uzávìrka pøíštího vydání novin 
je ve støedu 10. kvìtna 2004

Požární ochrana
Vážení čtenáři, v této nové rubrice se bude 

v Napajedelských novinách pravidelně setkávat 

s články z požární prevence, z činnosti Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů města a z činnosti 

Sboru dobrovolných hasičů na úseku preven-

tivně výchovné činnosti.

Vypalování porostů
Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, 

které je s výjimkou zákazů týkajících se 

konkrétního prostředí (např. lesa) nebo 

období (např. doba mimořádného sucha) 

jinak na vyhrazených místech povoleno, je 

vypalování porostů všeobecně zakázáno. 

Vypalování znamená spalování suché 

trávy a křovisek na ploše, nikoliv na hroma-

dě. Právě v tom, že jde o plošné vypalování, 

spočívá jeho nebezpečnost, pokud se do 

této činnosti pustí jednotlivec. Stačí prudší 

závan větru a oheň se vymkne jeho kontrole 

a rozšíří se tak, že se jeho uhašení nedá 

zvládnout. Za větru se pak oheň rychle šíří 

a vůbec mu nejsou na překážku drátěné 

či dřevěné ploty soukromých a jiných po-

zemků. Od vypalování vzniká každoročně 

obrovský počet požárů. 

Vypalování je podle zákona o požární 

ochraně samostatným přestupkem, za 

který může být fyzické osobě uložena 

pokuta ve výši až 25.000,- Kč. Dojde-li ke 

škodě většího rozsahu, zranění, usmrcení 

nebo k přímému ohrožení většího počtu 

osob, je vypalování překvalifikováno na 

trestný čin.

Vypalování velmi často nezpůsobí 

hmotné škody, má ale za následek vážné 

zranění nebo i smrt viníka přestupku.

Občané, nevypalujte plošně poros-

ty. Vyhnete se tak nejenom možnosti 

uložení pokuty, ale především nebudete 

ohrožovat život a majetek svůj ani svých 

spoluobčanů!
     SDH Napajedla

REALITNÍ KANCELÁŘ 

AGENTURA ZVONEK
Sídlo: Zlín, nám. Míru 9, tel. 577 214 180

*****************************************************

Nabízíme Vám své služby: koupě, prodej a pronájmy bytů, rodinných domů, 

nebytových prostor, prodej pozemků a rekreačních objektů. 

Pro nabízející služby zdarma! Poskytujeme komplexní služby při pořízení 

nového bydlení, včetně hypotečních úvěrů a stav.spoření.

Chcete-li stavět, přijďte se inspirovat !

Postavili jsme pro Vás vzorový dům ve Zlíně 

Pod Nivami (za Sokolovnou).

***********************************

Pro naše klienty hledáme: byty a RD 

v Otrokovicích, Napajedlích a okolí. 

Kontaktujte naši pobočku v Otrokovicích, 

Havlíčkova 780 (u vlak. nádraží) tel. 577 932 608, 776 264 760.

Z nabídky vybíráme: Výstavba nových bytů v Malenovicích,  RD v Napajedlích 

cena 790tis., na veškerou nabídku se informujte v kanceláři, na tel. 776 264 

760 nebo na www.zvonek.cz.

S příchodem jarního tání se hladina řeky 

Moravy v Napajedlích zdvihla o necelý metr. 

Nikoho to nevzrušilo, novým protipovodňo-

vým hrázím nesahala voda ani po paty. 

Napajedla jsou připravena na daleko větší 

příval vody a nic jim nehrozí, určitě v části 

po fatrovský most. S jarem prošly hráze kos-

metickými úpravami. Již dříve byly osázeny 

dřevinami a teď se připravila půda, aby zelené 

porosty nové břehy zpevnily i zpříjemnily 

pro oko.  

Nejrychleji se po povodních postarali 

v Otrokovicích, teď je chráněno i naše měs-

to. Že to není taková samozřejmost, jak by se 

mohlo zdát,  jsme se mohli dočíst ve Zlínských 

novinách v článku „Hráz proti povodni Uher-

ské Hradiště zatím nepostaví“.

Zastupitelé zde odstoupili od projektu, 

podle kterého měli hráz se suchým poldrem 

a komunikací postavit společně se sousedním 

Starým Městem. Původně mělo protipovoď-

ňovou ochranu financovat Povodí Moravy 

a města by společně postavila komunikaci 

na hrázi. Jednání Povodí Moravy s majiteli 

pozemků však nebylo příliš úspěšné, a 

města se proto chtěla vrátit ke společnému 

projektu. V Hradišti ale zjistili, že v tomto 

případě by je stavba stála asi 110 milionů 

korun, což je příliš. Staré Město ovšem hráz 

potřebuje a její vybudování navíc slibovaly 

voličům všechny politické strany. Proto se 

do náročné investiční akce musí pustit samo. 

Město počítá s pomocí z programu Phare a 

dokončením protipovodňové hráze v příštím 

roce. Ve vlastní pokladně budou ve Starém 

V Napajedlích se zelení
Městě muset najít asi dvacet milionů korun. 

Podle vyjádření hradišťského místostarosty, 

kterého ZN citují, nám na rozdíl od Starého 

města, akutní zaplavení nehrozí.

Obrana proti hlodavcům
Každým rokem, nákladem zhruba 60 000 

Kč, je na území města prováděna deratizace. 

Provádí ji firmy ASANA Zlín. První návnady 

byly položeny 13. dubna a celý proces potrvá 

do 7. května. Návnady se zpravidla ukládají 

na místa hůře přístupná, do děr, zákoutí 

apod. V přírodě  se rozloží asi za 14 dnů, po 

uplynutí této doby probíhá eventuální sběr 

zbytků návnad. 

Každoročně se tak v Napajedlích položí asi  

400 - 600 kg těchto látek. Hlavní deratizace se 

provádí na jaře a na podzim a v případě zjištění 

mimořádného výskytu hlodavců se pokládání 

návnad na potřebných místech obnovuje. 

Deratizační firma má vytypovány lokality 

zvýšeného výskytu hlodavců a kontroly pro-

vádí průběžně. Důležitým pomocníkem v této 

práci jsou také informace občanů. Výskyt hlo-

davců je možné ohlásit v úřadovně Technické 

správy v ul. Na Kapli, nebo na tel. 577941078.


