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

�Do nového školního roku v novém

�Stavební ruch v areálu škol

�Koncepce bytové politiky města

�Návštěva ze Slovenska

� Kroužky DDM, léto s fotbalem a další...

ZÁØÍ 2005

Vážení obèané,
Zastupitelstvo města Napajedla na zá-

kladě podnětu finančního výboru na 

svém jednání dne 27. 6. 2005 schválilo 

vydávání napajedelských novin v nákla-

du 3000 ks výtisků a distribuci zdarma 

do všech domácností města prostřed-

nictvím České pošty s.p. Počínaje tímto 

číslem, které právě dostáváte do rukou, 

budete mít na začátku každého měsíce 

výtisk Napajedelských novin zdarma 

ve své poštovní schránce.

Zrušením městského rozhlasu vznikla 

mezera v možnostech oslovit informa-

cemi všechny domácnosti, protože ne 

všechny rodiny sledují napajedelské 

televizní vysílání, které městský rozhlas 

svým způsobem nahrazuje. Proto město 

a městský úřad vítají možnost oslovit 

všechny napajedelské občany alespoň 

prostřednictvím novin. Je to zároveň 

velký závazek města, jež noviny vydává, 

zajistit kvalitu informací, které se k Vám 

touto cestou dostanou. Na současném

charakteru novin, coby kroniky města,

by se nemělo nic podstatného měnit. Ak-

tuálnost městského rozhlasu samozřejmě

ale nenahradí.

Noviny i nadále budou mít své rubriky

z kultury, sportu, informace o dění ve spol-

cích a organizacích města. Chtěli bychom

však posílit zpravodajský charakter novin

otisknutím důležitých informací týkajících 

se života města jak ze strany samosprávy,

jeho organizací, tak i městského úřadu.

Měly by se zde postupně objevit všechny

vyhlášky a schválené důležité dokumenty

nebo např. souhrnné informace o od-

padovém hospodářství města či o jeho

bezpečnosti nebo rozvoji.

Závěrem si přejme, aby se tato změna

ve vydávání napajedelských novin, jejímž

cílem je zvýšit informovanost obyvatel

města, osvědčila. Samozřejmě uvítáme

na el. adrese noviny@napajedla.cz nebo

na tel. 577 944 247 Vaše podněty týkající

se obsahu novin. 

Ing.Irena Brabcová, místostarostka

Svatováclavský veèer
Již tradičně Napajedla uvítají knížete 

Václava s jeho průvodem a následným pro-

gramem v zámeckém parku. Vše v předvečer 

státního svátku, tedy v úterý 27. září. Zkus-

me všichni přijít s lampiony, hlavně dětem 

udělají radost !

Vèelaøská výstava
Včelařská výstava ke 100. výročí vče-

lařské organizace v Napajedlích se koná 

v sobotu 10. a neděli 11. září, v prostorách 

napajedelského hřebčína.

Zaèíná nový školní rok
Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim 

ve škole líbilo. Všem loňským deváťákům, 

aby dobře začali na nových školách. Všem 

učitelům hodně trpělivosti a laskavosti, kte-

rou našim dětem věnují. Městu Napajedla 

přejeme stále více vzdělaných občánků a 

občanů. 

Ze slovenských obcí Kĺak a Ostrý Grůň 

přijeli naši přátelé na krátkou návštěvu 13. 

srpna. Po malé procházce městem byli slav-

nostně přivítáni na radnici. Před obědem ještě 

navštívili výstavu v muzeu a pak se již bavili 

programem Moravských chodníčků. Před 

odjezdem ještě stihli prohlídku Hřebčína. 

Neformální přátelství, trvající více než šedesát 

let, má po této návštěvě další příznivce, u nás 

i na Slovensku

Návštìva ze Slovenska

Svatováclavský koncert
Zahájení druhé koncertní sezóny bude 

letos v Klášterní kapli v úterý 20. září v 19 

hodin. Zazní hudba renesančních a barok-

ních skladatelů pro žestě, flétny a smyčce, a 

duchovní písně o sv. Václavu.

Více informací o návštěvě ze slovenských obcí Kĺak a Ostrý Grůň najdete na straně 6.
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Záchranná služba
Během dusných letních dnů se u nás

prudce zvýšil počet případů ke kterým 

musela přijet záchranná služba.

Záchranáři jezdili do Napajedel třikrát 

častěji než jindy. Jen za poslední měsíc

řešili v našem městě třicet pět případů.

Horko, dusno, ale i jiné problémy u nás

trápily především starší lidi. Záchranáři

u nás zasahovali především u kolapsových

stavů, při dehydrataci, při potížích kardiaků

a při infarktech.

Sanitky záchranné služby k nám přijíž-

dějí většinou ze střediska v Otrokovicích.

Operativně mohou přijet ale i ze Zlína, nebo 

z Uherského Hradiště.

Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Rada mìsta dne 18. 7. 2005
• doporučila ZM schválit stavební oddělení

plynové kotelny Malina p. č. 1875 od bytového 

domu č. p. 1290 – 1292 ul. Nerudova Napa-

jedla, které spočívá v realizaci samostatné 

přípojky vody pro kotelnu a částečných 

úpravách elektrických rozvodů. Akce podmi-

ňuje zahájení  prodeje bytů v tomto bytovém 

domě. 

• se seznámilas problematikou mikrobiální

kolonizace systému ohřevu a distribuce 

teplé vody v objektu DPS Sadová a souhlasí 

s realizací 1. etapy firmou QZP, s.r.o., Brno PP

dle její nabídky

• schválila vypracování projektové doku-

mentace na akci umístění 3 ks zařízení na

měření okamžité rychlosti, u silnice č. I/55 

– 2 ks (u Fatry a nádraží ČD) a 1 ks u silnice

č. III/49724 na Lánech, coby podkladového 

materiálu k žádosti o dotaci na tato zařízení 

z programu prevence kriminality v roce 

2006

• schválila rekonstrukci loutkového sálu 

spočívající v instalaci koberce a nových 

křesel

• schválila navýšení fin. částky na opravu

sirény na objektu radnice z důvodu insta-

lace nové sirény pomocí plošiny HZS ZK 

Bronco.

• schválila pořízení nového monitoru k po-

čítači do objektu kina

• od 1. 9. 2005 zřídila školskou radu při

Základní škole Napajedla, Komenského 268 

a jmenovala za zřizovatele pana Videckého 

a pana Horkého jako členy této rady

• od 1. 9. 2005 zřídila školskou radu při

Základní škole Napajedla, Komenského 298 

a jmenovala za zřizovatele paní Míšovou a pa-

ní Bc. Sukupovou jako členy této rady

• schválila pronájem části pozemku v loka-

litě za „hospodářskou školou“ v Napajedlích 

panu Marčíkovi

• souhlasila s předloženým záměrem

společnosti GZ – Sand, s.r.o. Napajedla k pro-

vádění těžby štěrkopísků na k. ú. Napajedla 

– etapa III.F 

• seznámila se s plněním rozpočtu města

za 1. pololetí roku 2005

• seznámila se s informací o akci Filmový 

klub Charlie II. v kině v Napajedlích v období 

od 2. 3. do 3. 6. 2005 

• schválila změnu platového výměru ředi-

telky MŠ Komenského 1159, p.o. města 

• schválila smlouvu o dílo se společností 

STABOS stavební, spol. s r.o. na akci „Parko-

viště u ZŠ č. p. 298“

• provedlavyhodnocení výběrového řízení 

na koupi pozemku p. č. KN 130/76 o výmě-

ře cca 642 m2 v centrální části Napajedel 

otevřením jediné obálky, která byla podána 

na MěÚ Napajedla ve vyhlášeném termínu. 

Nabídka splňovala podmínky vyhlášeného 

záměru. Tato nabídka bude předložena ke 

schválení ZM.

Rada mìsta dne 8. 8. 2005
• projednala předložený návrh Plánu od-

padového hospodářství města Napajedla na 

období 2006 – 2010 a uložila jeho dopracování 

a přípravu nové obecně závazné vyhlášky

o odpadech 

• schválila financování projektu na sta-

vební oddělení plynové kotelny od bytového

domu v ul. Nerudova 

• se seznámila se žádostmi ing. Vinklárko-

vé a města Otrokovice o prodej pozemku

v majetku města Napajedla v k. ú. Otrokovice

PK p. č. 3182/1 a konstatovala, že prodej

tohoto pozemku byl již schválen ZM dne

16. 5. 2005,

• schválila Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Zlínského kraje na činnost pří-

spěvkové organizace Dům dětí a mládeže

Matýsek, Napajedla, v roce 2005 

• schválila výměnu podlahové krytiny 

v prostorách DDM

• schválila smlouvu o dílo s panem Hubní-

kem na provedení zakázky „elektroinstalace

Klášterní kaple“

• schválila smlouvu o dílo č. 01/2005 se 

společností MILLENIUM NETWORK s.r.o.,

na provedení dodávky a montáže obkladů

a dlažby pro akci „Stavební úpravy budovy

DAVEX na MŠ Komenského“

• schválila smlouvu o dílo č. 35/2005 se spo-

lečností STABOS stavební, spol. s r.o., na

rekonstrukci ústředního vytápění v Klášterní

kapli

• schválila smlouvu o dílo s firmou JAVOR-

NÍK-CZ-PLUS s.r.o., na provedení kanalizační-

ho řádu akce “Napajedla – místní komunikace

a inž. sítě Malina III.“

• rozhodla o zveřejnění záměru prodeje 

částí pozemků KN p. č. 397/3 a p. č. 6452/2

manž. Gloserovým, 

• doporučila vyhlásit záměr prodeje po-

zemku p. č. KN 97/1 o výměře 39 m2, p. č. 98

o výměře 171 m2, p. č. 7679 o výměře 247 m2,

st. pl. 120 o výměře 309 m2 v ulici Na Kapli

• projednala návrh hodnocení komise 

pro posouzení a vyhodnocení nabídek po-

ptávkového řízení na výběr dodavatele akce

„Napajedla – stavební úpravy budovy býva-

lého Kláštera č.p. 305“ a jako nejvýhodnější

nabídku vybrala firmu UPOS, spol. s r.o.

• souhlasila s provedením a trvalým ulože-

ním VTL plynovodu společnosti K.I.T. Racing 

CS s.r.o., v délce cca 2 m na pozemku města

Napajedla p. č. 6438 PK

• schválila smlouvu o dílo s Urbanistickým 

ateliérem Zlín s.r.o. na vypracování návrhu 

zadání změny č. 5 územního plánu města 

Napajedla

• přijala dotacize Zlínského kraje na kultur-

ní akce – divadelní festival, folklórní festival 

a loutkářský festival pořádané příspěvkovou 

organizací Klub kultury Napajedla

• doporučila ZM schválit financování oprav 

zdravotní instalace na domech 1376 a 1377

• doporučila ZM schválit dofinancování

rekonstrukce sociálního zařízení v domě 

č. p. 94 

• nesouhlasila s náhradou škody panu

Františákovi způsobenou na jeho majetku 

pádem stromu na pozemku města 

• seznámila se stavem pohledávek ke dni

30. 6. 2005 

• schválila smlouvu o zhotovení Napaje-

delských novin

• schválila platový výměr vedoucí organi-

zační složky Knihovna 

• se seznámila se zápisem z jednání SOZ

konaného dne 12. 7. 2005

• se seznámila se zápisem z jednání komise 

životního prostředí a veřejného pořádku ze 

dne 21. 7. 2005

• schválila přechod nájmu bytu po zemřelé

paní Kučerkové na syna, pana Kučerku, který 

žil se zemřelou ve společné domácnosti

• souhlasila s pronájmem nebytových

prostor v objektu kláštera č. p. 304 za účelem 

uskladnění nábytku paní Jiráskové

• ukončila nájemní smlouvu dohodou

v domě č. p. 459 s panem Glozou

• schválila předložený návrh odměn

vedoucím organizačních složek Knihovna 

Napajedla a MIC Napajedla

ing. I. Brabcová
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Mìstská policie
� Lidský život zachránìn !

Strážníkům Městské policie Napajedla 

se podařilo vyprostit  z bytu na ulici Nábřeží 

nemohoucího muže, který ležel na zemi za 

zavřenými dveřmi. Stav muže byl natolik 

vážný, že byla přivolána rychlá záchranná 

služba Zlín, která muže převezla  do Baťovy 

nemocnice ve Zlíně.

� Agresivní zranìný
Značná agresivita zraněného muže si 

vyžádala asistenci strážníků Městské policie 

Napajedla při provedení prvotních úkonů 

rychlé záchranné služby Zlín na Masarykově 

náměstí. Samotný incident se naštěstí obešel 

bez zranění všech účastníků a jakékoli škody 

na majetku.

 

� Pohyb psù na veøejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška 3/2002 v poz-

dějším znění 3/2003 o veřejném pořádku 

ukládá v čl. 4 odst.2, že je držitel psa povinen 

mít jej upevněného na vodítku a nasadit mu 

i náhubek. Nejen majitelé psů, kteří vyhlášku 

nerespektují, ale i ti, kteří ji neznají,pak musí 

zaplatit pokutu. Nelze tolerovat ani tvrzení, 

že pes zatím nikoho nepokousal. Městská 

policie tímto upozorňuje občany, aby dbali 

na dodržování výše uvedené obecně závazné 

vyhlášky !

Nové sídlo Mìstské policie
Napajedla – Masarykovo náměstí 87, 

vchod z boční strany spořitelny. 

Úřední hodiny:  Po – Pá   14:00 – 15:30

Tel: 577 100 944, mobil: 737 230 575

Ošetøení chrupu dìtí
Od 1. září 2005 nabývá platnosti 

nový zákon ministerstva zdravotnictví 

o ošetřování chrupu dětí ve věku 3 až 18 

let. Do tohoto data byly děti ošetřovány ve 

větší míře ve školním kolektivu za pomoci 

pedagogických pracovníků místních škol 

a školek.

Za tuto práci navíc pedagogům mno-

hokrát děkujeme. 

Část dětí již byla ošetřována individu-

álně za přítomnosti rodičů.

Od září 2005 již nelze ošetřit děti 

v kolektivu v době vyučování. Rodiče jsou 

povinni dostavit se se svými dětmi 2 x 

ročně k zubnímu vyšetření a ošetření.

V počátcích tohoto systému je třeba se 

vždy dohodnout se zubním lékařem, u kte-

rého jste se rozhodli ošetřit vaše dítě.

Kontakt telefonicky i osobně.
Zubní lékaři zdravotního stř. Napa-

jedla, MUDr. Slovák, MUDr. Sulzerová, 
MUDr. Reichel, MUDr. Opravilová

K zahájení školního roku 2001 – 2002

provedlo město Napajedla ve spolupráci

s odbornou zahradnickou společností  novou

výsadbu dvou velkých záhonů v atriu Základ-

ní školy Komenského 298 – „nová škola“ . Ale

město má na svém území i další objekt, kterým

je Základní škola Komenského 268 – „stará

škola“ . Aby zde nezůstalo dlužníkem, pustilo

se začátkem prázdnin do ozelenění atria ob-

jektu staré školy. Již koncem roku 2004 byla

položena nová dlažba a ve středové části atria

vysazena jako dominantní zeleň – kulovitá

katalpa . Výsadbu atria provedla  společnost 

GARDEN MORAVIA spol. s r.o. se sídlem

v Dolním Němčí – skleníky Spytihněv. Během

tří dnů byla provedena výsadba středového

kruhu, který byl rozdělen na čtyři výseče, kdy

dvě výseče byly vysázeny žlutými kultivary

tavolníku japonského a podsypány kůrou

a dvě výseče byly vysazeny červenolistými

kultivary dřišťálu a podsypány vymývaný-

mi oblázky. Dále byl založen nový trávník

a proběhla montáž 6 ks treláží s osázením 

popínavým loubincem a zimolezem. Jako 

dekorace na části trávníku bylo použito opět 

vymývaných oblázků a uložení tří velkých 

pískovcových kamenů. Nutno podotknout, že 

na nově pojatém vzhledu atria se z části podí-

lely i společnosti Kamenolom Žlutava s.r.o., 

který věnoval tři obří kameny a společnost 

GZ – Sand, s.r.o. Napajedla, která věnovala 

vymývané oblázky ze svých těžebních pro-

stor v Nákle. 

Závěrem je tedy nutno poděkovat realizá-

torům nového pojetí atria a všem sponzorům, 

protože jenom díky jim vznikl další pěkný 

kout ve městě. Ač zastrčen a nepřístupný 

široké veřejnosti, přesto doufáme, že bude 

sloužit našim školákům a zpříjemňovat jim 

chvíle prožité v základní škole.

Takže, ať se vám, milí školáčci, v novém 

školním roce daří!

Stanislava Kozmíková
Oddělení životního prostředí

Do nového školního roku v novém

Oznámení
V měsíci září budou zahájeny sta-

vební práce na západní straně náměstí 

v úseku od radnice po železářství. Jedná 

se o výstavbu cyklostezky, rekonstrukci 

chodníků a navazujících ploch. Prosíme,

abyste dbali pokynů dodavatele, který 

bude stavbu realizovat a pohybovali se 

v tomto prostoru pouze v nejnutnějších 

případech a se zvýšenou opatrností.

Další stavbou, která byla zahájena, 

je vybudování technické infrastruktury 

pro 16 rodinných domků v lokalitě Ma-

lina III.(nad Malinou I.). Prosíme Vás, 

obyvatele Maliny I., o trpělivost po dobu 

výstavby. Samozřejmě se budeme snažit 

ve spolupráci s dodavateli minimalizovat 

zhoršení Vašeho životního prostředí. 

Bližší informace o těchto stavbách 

najdete v říjnovém čísle Napajedelských

novin.

odb. Správy majetku, investic a rozvoje
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O prázdninách vládl v areálu škol èilý stavební ruch
Na nové škole bylo provedeno vyregu-

lování topné soustavy. V tomto komplexu 

pavilonů 27 tř. základní školy se snaží město 

naplnit výstupy energetického auditu, který 

byl pro objekt vypracován v roce 2003. Z na-

vržených opatření byla ve všech pavilonech 

provedena ve dvou etapách výměna oken 

a v letošním roce pak dokončení regulace 

topné soustavy. Všechna tato opatření snižují 

energetickou náročnost objektu. 

Ve staré škole doháníme hygienické 

předpisy, podle kterých je nutné u tělocvičny 

oddělit chlapecké a dívčí šatny a sociální 

vybavení. Doposud zde byla k dispozici 

pouze jedna společná šatna s šesti sprchami 

pohromadě.

Tato firma odkoupila v minulosti objekt od

Fatry, stejně jako město zbývající budovy

školky. Firma Davex se od nás odstěhovala

do Zlína a objekt nabídla městu ke koupi.

ZM jednomyslně koupi objektu a přilehlých

pozemků schválilo. Mateřská škola tak

získala nový pavilon a celý areál školky,

škol, kláštera a sportovního areálu nyní

vytváří vlastnicky jeden celek. Úpravy,

V měsíci srpnu bylo také dokončeno 

technické zázemí sportovního areálu. Ve 

východním pavilonu klášterního komplexu 

byly vybudovány dvě šatny pro sportovce se 

V pavilonu mateřské školky proběhla
rekonstrukce elektroinstalace a nového
osvětlení…..

Mateřská školka tak získala nový pavilon

V pavilonu berušek, stonožek a motýlů 

mateřské školy proběhla rekonstrukce 

elektroinstalace a nového osvětlení a vše 

bylo nově vymalováno. Kolektiv zaměst-

nanců školky v čele s paní ředitelkou vše 

pro tyto stavební práce nachystal a také 

dal vše do pořádku tak, aby se zde po 

prázdninách „berušky,stonožky a motýli“ 

cítili co nejlépe.

Největší akcí, která se ve školském 

areálu o prázdninách prováděla byla rekon-

strukce objektu, jež do začátku prázdnin 

využívala ke své činnosti firma Davex. 

které zde probíhají vrací objekt původnímu

účelu. Budou zde obnoveny dvě třídy, každá

se samostatným zázemím. Samozřejmě se

musejí při rekonstrukci akceptovat zpřís-

něné hygienické předpisy. Kapacita školky

byla navýšena ze 150 na 200 míst. Součas-

ně probíhá stavba nového parkoviště na

příjezdové komunikaci mezi novou školou

a klášterem a po dokončení rekonstrukce

přístupového chodníku budou rodiče moci

používat k vodění dětí do školky také tento

severní přístup. 

Ve staré škole doháníme hygienické 
předpisy…

peníze, které zde za dva roky provozu kaple 

nastřádali. Tak tedy KONEČNĚ byla zahájena 

rekonstrukce elektroinstalace a ústředního 

topení a bude moci být konečně VYMA-

LOVÁNO!

Ing. Irena Brabcová

sociálním zázemím a v průběhu měsíce září 

bude do provozu uveden nový víceúčelový 

sál určený ke sportovním aktivitám např. 

aerobiku, józe, relaxačnímu cvičení. V celé 

této části kláštera bylo instalováno nové 

ústřední topení a elektrorozvody. V šatnové 

části pak kompletní zdravotní instalace, ob-

klady a podlahy. 

Stavaři se objevili také v klášterní 

kapli. Stálí návštěvníci koncertů už jistě 

netrpělivě čekají, kdy začneme investovat 

V měsíci srpnu bylo také dokončeno tech-
nické zázemí sportovního areálu. 
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Tento dokument vypracovala ing. Ire-

na Brabcováa byl schválen na jednáníZM

dne 21. 2. 2005 usnesením č. 4/2/2005.

V dubnovém, květnovém a červenco-

vém čísle napajedelských novin vyšla úvodní 

část tohoto dokumentu analyzující současný 

stav, v dnešním výtisku otiskujeme závěreč-

nou část - návrhovou. Celý dokument včetně 

příloh je uveřejněn na webových stránkách 

města www.napajedla.cz v rubrice doku-

menty města.

Závìry vycházející z analytické æásti

Z výsledků provedené analýzy vyplývají 

následující dlouhodobé obecné strategické 

cíle v oblasti bytové výstavby:

� dostupnost bytů pro občany

� podpora soukromého vlastnictví bytů 

� podpora soukromé výstavby bytů

� cenově přístupné bydlení pro občany 

s nízkými příjmy 

� podpora kvalitního bytového a životního 

prostředí

1. Dlouhodobé cíle
1.1 Stanovení dlouhodobých cílů

� zvýšit dostupnost bydlení tak, aby si vět-

šina obyvatel měla možnost na základě 

funkčního trhu s byty za přijatelných 

podmínek zajistit bydlení podle svých 

potřeb a finančních možností

� zajistit přípravu pozemků ve vlastnic-

tví města určených ÚPN pro bytovou 

výstavbu k zainvestování, popřípadě 

zajistit i výstavbu technické infrastruk-

tury. Náklady na vybudování technické 

infrastruktury promítnout do ceny 

pozemku

� zajistit optimální množství a skladbu 

úsporných obecních bytů pro občany, 

kterým jejich sociální situace nebo 

zdravotní stav neumožňuje postarat se 

o své bydlení vlastními silami

� usilovat o sociálně smíšené skladby 

obyvatel na celém území města

� zlepšit stav a využívání stávajícího 

bytového fondu, včetně maximálního 

využití možností účinné kontroly užívání 

obecních bytů

Koncepce bytové politiky mìsta Napajedla – dokonèení
� postupně změnit způsob zvyšování ná-

jemného v rámci deregulace z plošného

na diferencované

� zlepšovat životní prostředí v lokalitách

se soustředěnou bytovou zástavbou (jak

v bytových domech tak i v rodinných

domcích)

1.2  Cesty k dosažení dlouhodobých cílů

� zajištění kvalitní kontroly využívání

obecního bytového fondu, z toho

odvozeného efektivního vymáhání ne-

zaplaceného nájemného a efektivního

uvolňování obecních bytů užívaných

bez právního důvodu

� prostřednictvím územně plánovací

dokumentace usilovat o to, aby vyme-

zené plochy pro bydlení byly využí-

vány a včasnou přípravou plánovací

dokumentace a budováním technické

infrastruktury připravovat území pro

tuto výstavbu, zároveň neopomíjet 

vhodné dostavby a případné střešní

nástavby

� vytvářet podmínky, zejména ekono-

mické, pro odstraňování zanedbanosti

bytového fondu, k tomu využívat 

100% výnosu z nájemného a finanční

prostředky získané z privat izace

obecního bytového fondu použít 

k naplňování strategických cílů bytové

koncepce 

� docílit srovnatelného technického stavu

ve všech obecních domech v horizontu

5 let a nastolit samostatné hospodaření

v jednotlivých domech (příjmy z nájmu

= výdaje na opravy a správu)

2. Krátkodobé cíle (2005-2007)
2.1 Návrh konkráá étních opatření

� zajistit realizaci prodeje bytů dle schvá-

lených zásad

� aktualizovat zásady hospodaření s by-

tovým fondem města Napajedla, aktua-

lizovat zásady pro přidělování bytů

� v oblasti kontrolní činnosti zabezpečovat 

důslednou a účinnou kontrolu užívání

obecních bytů v souladu s uzavřenými

nájemními smlouvami a platnými před-

pisy, proto:

� provádět namátkové kontroly a místní 

šetření, a to zejména v případech, kdy je 

důvodné podezření, že tomu tak není

� výběr nových nájemců bytů v obecních 

domech provádět důsledně v souladu 

s dlouhodobými cíli bytové politiky

� zajistit náhradní byt pro nájemníky 2 

b.j. – Spořitelna č.p. 87 – s ohledem na 

charakter budovy zde do budoucna 

uvažovat pouze s nebytovými prostory 

a pro nájemníky 2 b.j. v zámeckém parku 

- s ohledem na technický stav, charak-

ter a situování objektů, v nichž se tyto 

bytové jednotky nachází

� zahájit realizaci rekonstrukce DPS 90 Pod 

Kalvárií – vznik 16 nových podporova-

ných chráněných bytových jednotek

� rok 2005, 2006 - žádost o státní dotaci, 

zajistit dofinancování z vlastních zdrojů 

a vlastní realizaci

� zahájit přípravu realizace 3 nájemních 

b.j. č. p. 737 Jiráskova formou střešní 

vestavby

� 2005 - zpracování projektu stavby, sta-

vební povolení,

� 2006, 2007 - žádost o státní dotaci, zajistit 

dofinancování z vlastních zdrojů a vlast-

ní realizaci

� vhodné lokality pro výstavbu bytových 

domů na pozemcích města nabídnout 

k zástavbě soukromým investorům. Po-

nechat si územní rezervu pro výstavbu 

cca 20 b.j.

� zahájit realizaci schváleného Programu 

Regenerace sídliště Nábřeží

� vytipovat další vhodné lokality pro vý-

stavbu bytových domů a RD a v rámci 

aktualizace je zahrnout do územního 

plánu (iniciovat aktualizaci ÚPN)

� zahájit výstavbu technické vybavenosti 

a prodej pozemků pro výstavbu RD 

v lokalitě Malina III – rok 2005, 2006

� ověřit majetkové poměry v dalších 

lokalitách určených v ÚPN pro výstav-

bu RD a jednat s majiteli jednotlivých 

pozemků o jejich odprodeji případně 

sdružení investic k výstavbě technické 

vybavenosti – jedná se o lokality Jirás-

kova, U hřbitova, ul. K Pahrbku, Malina 

III - pokračování

� vytipovat vhodnou lokalitu nebo objekt 

pro umístění 6 - 10 b.j. pro soc. nepřizpů-

sobivé občany

� pravidelně 1 x ročně předloženou kon-

cepci aktualizovat 

Vymezení bytových domù navržených k ponechání 
ve vlastnictví MÌSTA NAPAJEDLA
Ulice č.p počet 

bytů

charakter domu

Pod Kalvárií 90 28 DPS

Sadová 1554 22 DPS

Jiráskova 717-719 26 nájemní - dotace

Jiráskova 737 5 nájemní – soc.

Palackého 1503-1504 16 nájemní

Komenského 1531 16 nájemní - dotace 

Vymezení bytových domù navržených k prodeji v souladu
s usnesením ZM è. 48/6/2004 ze dne 14. 6. 2004

Ulice č.p. počet 

bytů

charakter domu

Zábraní 1365-1367 21 nájemní - spoluvlastnictví

Zábraní 1376-1377 12 nájemní-spoluvlastnictví

Nerudova 1290-1292 21 nájemní

Nábřeží 1332-1333 48 nájemní

Nábřeží 1351-1352 48 nájemní

ing. Irena Brabcová
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Návštìva ze Slovenska
Vřelá slova, drobné dárky a malé

pohoštění na radnici. Naše přátele za-

ujal i odborný výklad v hřebčíně. Také

přivítání v kostele sv. Bartoloměje bylo

neformální a milé.
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Moravské chodníèky na snímcích Františka Cívely
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Oddìlení pøedškolních dìtí:
Angličtina hrou (jazyk hravou formou)  300,-

Němčina hrou (jazyk hravou formou)  300,-

Dílnička (hrátky s hlínou, zdobení)  400,-

Barvička (hrajeme si na malíře)  300,-

Veselé pískání s pastelkami  300,-

(flétnička, zdravé dýchání)

Sluníčko (říkadla, hry, kreslení…) 300,-

Žabičky (pohybové hry a cvičení) 300,-

Aerobik Mini (aerobik pro nejmenší) 300,-

Brousek na jazýček 300,-

(cvičení správné výslovnosti)

Hrátky s Krtkem 300,-

(počítačová abeceda pro nejmenší)

Minihopsálek 300,-

(jednoduché country tance a pohybová

průprava pro děti od 5 let)

Oddìlení mládeže:
Angličtina (začátečníci i pokročilí) 500,-

Němčina (začátečníci i pokročilí)  500,-

Hopsálek (country tance a step)  400,-

Stolní tenis (ping-pong pro starší)   500,-

Babinec (kreativní setkávání   600,-

1x měsíčně, termíny dle dohody)

 Kroužky Pohoøelice
Oddìlení školních dìtí:
Flétnička (hra na sopránovou flétnu)  300,-

Výtvarná všehochuť (s různým výt.m.)  300,-

Kroužky Oldøichovice
Oddìlení pøedškolních dìtí:
Cvičeníčko (cviční rodičů s dětmi)  300,-

Sluníčko (říkadla, hry, kreslení)  300,-

Veselé pískání s pastelkami  300,-

(flétnička, zdravé dýchání)

Beruška (pro maminky na MD)  300,-

Oddìlení školních dìtí:
Divadélko  350,-

(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)

Flétnička (hra na sopránovou flétnu)  300,-

Výtvarná všehochuť  300,-

(práce s různým výtv. materiálem)

Mladý novinář  300,-

(plátek čerstvých zpráv z naší obce)

Podmínky pro pøijetí do kroužku DDM

DDM se zavazuje:
- zařadit dítě do kroužku po uhrazení stano-

vené výše zápisného

- přednostně zařadit dítě do kroužku, který již 

dříve navštěvovalo – nutno podat přihlášku 

v polovině měsíce září

- uskutečnit v průběhu školního roku mi-

nimálně 28 schůzek v každém kroužku, 

výjimku tvoří kroužky, u nichž je předem 

stanoveno omezení (1 x za 14 dní)

-  informovat rodiče o dlouhodobé neomlu-

vené neúčasti dítěte v kroužku

Rodièe se zavazují:
- zaplatit v termínu stanovenou výši zápis-

ného

- současně se zápisným odevzdat vyplněnou

přihlášku, nutno vypsat především telefo-

nický kontakt na rodiče

-  neúčast omlouvat písemně nebo telef.

V DDM se na Vás těší:

Ing. Eva Přikrylová - ředitelka, Marcela Černá,

Mirka Nováková, Liba Přílučíková - vychovatel-

ky, Jarmila Blahová - účetní, Vlasta Kolářová

- správní, Marta Turečková - zaměstnankyně +

dobrovolní externí vedoucí

Oddìlení školních dìtí:
Jazyky:
Angličtina hrou I., II., III.  350,-

(začáteč. i pokroč.)

Němčina hrou I., II., III.  350,-

(začátečníci i pokročilí)

Práce s poèítaèem:
Rychlá písmenka  300,-

(na počítači všemi deseti)

Začínáme s počítačem + CD-romek   350,-

(vzdělávání se zábavou, 1. – 3. třída)

Computer-machr  350,-

(Word a Excel, internet, fotografie, od 4. třídy)

Hudba:
Flétnička  300,-

(sopránová flétna – zač. i pokročilí)

Kytarák I., II.   300,-

(začátečníci i mírně pokročilí)

Tvoøivost:
Keramická dílna   600,-

(práce s hlínou, zdobení výrobků)

Kreativní práce 450,-

(hedvábí, batika, netradiční techniky)

Hrajeme si na malíře  300,-

(paleta nápadů pro výtvarníky)

Plastikový modelář  400,-

(výroba modelů z plast. stavebnic)

Letecký modelář 400,-

(funkční modely ze dřeva)

Železniční modelář 400,-

(mašinky – to je ono!)

Papírový modelář  400,-

(auta, hrady, cokoli z papíru)

Pøíroda:
Botanický a včelařský  300,-

(zajímavosti o přírodě a včelaření)

Zahradníček  350,-

(sadba, množení a péče o rostliny)

Z mechu a kapradí (ekologie pro děti) 300,-

Rybaření (vše pro mladého rybáře  300,-

+ zkoušky, 1x za 14 dnů)

Sport:
Aerobik I. (dívky i chlapci 1.-3. tříd)  350,-

Aerobik II. (dívky i chlapci 4.-5. tříd)  350,-

Aerobik III. (dívky i chlapci 6.-9. tříd)  350,-

Mažoretky (pódiové sest., dívky 7 let)  350,-

Hopsálek (country tan., step, dí. i chl.)  350,-

Stolní tenis (zač. i pokroč., dí. i chl.)  350,-

Odbíjená (pro dívky 6. – 8. tříd)  350,-

Košíková (pro holky i kluky)  350,-

Fotbalová přípravka I. (1. - 2. třída)  350,-

Fotbalová přípravka II. (3. – 5. třída)  350,-

Sebeobrana (boj. umění s odb. ved.) ½/650,-

Střelecký kroužek (ze vzduchovky) 300,-

Florbal (s hokejkami a míčkem)  300,-

Miniházená (pohyb. míč. průprava)  350,-

Rùzné:
Brousek na jazýček 300,-

(náprava řeči pod odborným vedením)

Šachy  300,-

(tichý sport pro přemýšlivé hlavy)

Receptík  350,-

(vaření, pečení, studená kuchyně)

Škola moderního stylu   300,-

(zdravý živ. styl, oblékání, kosmetika)

Mladý fotograf  400,-

(klasická + digitální fotografie)

Toulky českou minulostí  300,-

(pro zájemce o historii)

Divadélko  350,-

(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)

Komediant  300,- 

(žonglování, bubínky, akrobacie)

Nabídka pro veøejnost:
Maminky s dìtmi:
Klub Matýsek Mini   100,-

(maminky na MD s ročními dětmi)

Klub Matýsek Midi   100,-

(maminky na MD s 2-letými dětmi)

Klub Matýsek Maxi 100,-

(maminky na MD s 3-letými dětmi)

+ Jednotlivý vstup do Matýska 20,-

Keramika pro rodiče s dětmi 600,-

(společné vyrábění z hlíny)

Mládež, dospìlí:
Taneční hodiny pro mládež 200,- 

(10 lekcí výuky + prodloužená)

Základy práce na PC 500,-

(Windows + zákl. Wordu v rozsahu 10 h.)

Práce na PC – Word 500,- 

(výuka zaměř. na Word – textový editor)

Práce na PC – Excel 500,-

(výuka Excelu - tabulkového procesoru)

Digitální fotografie  500,-

(chcete fotit digitálem a upravovat fotky?)

Internet a e-mail 500,-

(moderní zp. komunikace a získ. informací)

Novinky:
RC auta  400,-

(rádiem říz. modely aut, údržba a provoz)

Woodcraft – Lesní moudrost  350,-

(výlety, kytara, táboření, bylinky, uzly, ap)

Orientální tance  400,-

(slečny, chcete být in? co orientální tance?)

Tajtrlík  400,-

(kdo se bojí na prkna, může vodit loutky)

Znaková řeč  300,-

(základy komunikace se světem ticha)

Zvláštní nabídka:
Pro dospělé:

Harmonizační cvičení (ve zdravém těle 

zdravý duch)

Orientální tance (objevování pravé žen-

skosti)

Děti:

Dětské oslavy smluvní cena

(využití prostor DDM pro oslavy na rozenin 

– herny stol. tenisu, video sálu, kuchyňky, tan-

čírny, zajištění zábavného programu)

Kroužky Domu dìtí a mládeže Matýsek
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Ještě máme v paměti, hlavně my starší,

dobu kdy vyvěšování vlajek bylo sledováno

nejrůznějšími důvěrníky vládnoucí strany.

Kontrolovali jestli občan „okna zdobí“, tedy

jestli lepí na okna papírové praporky, nejlépe

československé a sovětské. Výzdoba se vyža-

dovala o svátcích tehdejšího socialistického

státu jako byl Vítězný únor nebo VŘSR. A strh-

nutí sovětské vlajky se srpem a kladivem byl

téměř hrdelní zločin. 

Při listopadové revoluční náladě v roce

1989 se státní vlajka vrátila opět na správné

místo v našich srdcích. Od té doby uplynulo

mnoho let a státní vlajku vídáme nejčastěji,

když to či ono naše hrdinné sportovní muž-

stvo kohosi porazí. Vrcholem nevkusu a po-

hrdání státním symbolem přitom často bývá

zneuctění vlajky nápisem třeba Horoušánky

v jejím bílém poli. To abychom věděli odkud

hloupý fanda přišel.

Vlajka však zůstává pro většinu z nás sym-

bolem, pod kterým mnoho našich nejlepších

bojovalo za náš dnešní život. Jsou národy

a lidé ve světě, kterým jejich vlajka zcela

samozřejmě vlaje před vlastním domem,

mají k ní úctu a zřejmě by nepochopili náš

ostych. My se totiž, ještě po šestnácti letech,

jaksi ostýcháme vyvěsit z okna naši vlajku.

A to máme již nové svátky, opravdu a jen

Vlajky, prapory a jejich používání
naše, například Svatého Václava nebo již 

zmiňovaný 17. listopad. Pokud někdo o dal-

ších neví, jsou to ty dny, kdy máme placené 

volno a v kalendáři jsou červeně. Povinnost 

vyvěšovat státní vlajky v tyto dny mají jen 

státní úřady a organizace státem zřizované. 

Možnost máme všichni, kteří se za svou 

vlajku nestydíme. Vlajky a vlaječky běžných 

rozměrů můžete koupit v Infocentru. 

Vlajka ČR jako státní symbol má i zákonem 

stanovené předpisy. Vždy se vyvěšuje bílým 

polem nahoru, to jistě víme. Pokud by visela 

například z okna s modrým klínem nahoře, 

musí při pohledu na ni být červené pole vpra-

vo. Je-li vyvěšena s jakoukoli jinou vlajkou je 

pro ni vždy vyhraženo čestné místo vlevo.

A ještě co je vlajka a co prapor. Zákon 

mluví pouze o Vlajce ČR a myslí tím vlajku 

vyrobenou z textilu, s očky nebo jiným zaří-

zením k připevnění na lanko, kterým se vy-

tahuje na stožár. Prapor má u modrého klínu 

tunýlek k navlečení na žerď, nebo je přibitý 

ozdobnými hřeby. Tedy správně bychom měli 

říkat vlajka, ale používáme většinou termín 

prapor, či praporek.

S vlajkou (praporem) města je to stejné 

a můžeme jej důstojně používat bez omeze-

ní. Vlát však musí vždy vpravo vedle státní 

vlajky.

Ètyøi volná místa
ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

nabízí ve školním roce 2005/2006 4 volná

místa v literárně dramatickém oboru

pro děti od 8 let.

Své děti můžete přihlásit do 16. září

2005 osobně v ZUŠ Napajedla nebo na

tel. 577944257 a 577941077.

Sto let loutkáøù v Napajedlích VII.
Ve dnech 13. – 15. květ-

na 1983 proběhly oslavy 

5 let vzniku souboru, na 

terých vystoupil i profe-

ionální soubor „Radost“ 

z Brna, se kterým náš soubor spolupracoval 

při přípravě hry Zlatovláska.

Dalšimi hosty byl tehdejší GUL ze Zlína 

a maňáskový soubor z Brumova. Samozřejmě 

nemohl chybět ani náš nejčastější host „Říše 

loutek“ Kroměříž.

Náš soubor vystoupil s premiérou hry 

„Adámek mezi broučky.“ Hra je dílem našeho 

současného režiséra pana Antonína Harníka. 

Čas jí neubral na kouzlu a tak ji rádi hrajeme 

dodnes.

muzik“, kdy každý z muzikantů živé kapely

měl svého dřevěného dvojníka, který ho

úspěšně napodoboval.

Vystoupení dřevěné a živé cimbálovky

jsme úspěšně zopakovali v říjnu při oslavách

30 let slováckého souboru Radovan.

Rok plný oslav jsme zakončili v prosinci

obnovenou premiérou pohádky „Čertimlýn“.

V únoru 1984 jsme se s touto pohádkou

zúčastnili okresní loutkové přehlídky v Ot-

rokovicích, kde jsme byli vybráni na krajský

festival lout. souborů ve Vyškově. Protože

se ukázalo, že Vyškov nemá marionetovou

scénu, nemohli jsme se jí zúčastnit. To nás

utvrdilo v tom, že naše snaha na pojízdné

scéně má svůj smysl.

V březnu jsme se podíleli na výstavě

loutek ve Zlínském muzeu a také jsme byli

na školení v Trnavě, kde jsme si rozšířili naše

znalosti v ovládání marionet.

Na podzim jsme se vrátili k úspěšné ver-

šované pohádce Josefa Kainara „Zlatovláska“,

se kterou jsme vstoupili do roku 1985.

Hned 19. ledna jsme ji zahráli na okresní

přehlídce v Brumově. Zlatovláska měla ještě

7 repríz, poslední 1. května 1985.

Léto a podzim tohoto roku patřilo zamilo-

vaným a my vyprovodili do manželství hned

šest svých členů. Brzy se ukázalo, že to bude

mít vliv i na činnost souboru, protože nejen

z důvodu mateřské náš soubor postupně

v průběhu roku 1986 opustilo 6 členů.

Bylo třeba najít náhradu a hlavně se snažit 

pokračovat v činnosti. V tom nám pomohlo

školení, které probíhalo v lednu – červenci

V roce 1983 jsme ji uvedli v obsazení:

Mluví Vodí
Adámek Z. Sobecký J. Barcůch

Bábrlinka M. Sobecká D. Gazdová

Dědeček R. Forst J. Krátký

Faust B. Solecký H. Krátká

Včela B. Solecká H. Gazdová

Duch K. Janošek M. Janošková

Čmelák L. Stuchlík E. Sedláčková

Pavouk B. Májíček J. Čechmánková

Kobylka - P. Hána

Cimbál - P. Hána

Klarinet - M. Janošková

Housle - J. Krátký

Basa - J. Barcůch

Režie : Antonín Harník

Světla : Stanislav Brettšnajdr

Zvuk : Karel Janošek

Inspicie : Michaela Andělová

Technika : Ladislav Nikl

Scény : Oldřich Réda

Loutky : Moravská ústředna Únanov

Oslavy jsme zakončili přátelským po-

sezením ve sklípku na Radovanech, kde se 

o příjemnou pohodu postarala cimbálová 

muzika Radovan. Velký úspěch sklidilo 

společné vystoupení dvou „cimbálových 

1986. Naši členové Ant. Harník, Vl. Šopík 

a Katka Šarkozi z něho přivezli zpracovanou 

pohádku br. Grimů „Perníková chaloupka“. 

A protože se po odchodu Pavla Hány a Josefa 

Barcůcha pojízdná scéna odmlčela, nahradilo 

ji veselé představení o zlé ježibabě. Perníková 

chaloupka se hrála převážně na vánočních 

besídkách.

Na domácí scéně jsme začali připravo-

vat představení starší pohádky „O slunci“. 

Nejvíce práce nám dalo zpracování nové 

nahrávky, kterou jsme zvládli i díky pomoci 

členů ochotnického divadelního souboru 

Zd. Štěpánka.

V roce 1987 byl stále nedostatek nových 

členů. Odehrajeme 5 představení pohádky 

„O slunci“ a na podzim se vracíme ke známé 

pohádce „Čertimlýn“. Protože naše umělecká 

činnost trochu pokulhávala, naši technici se 

rozhodli vyměnit u všech reflektorů přívodo-

vé kabely. Mnoho hodin nad zkoušecí plán 

této práci věnoval pan Stanislav Brettšnajdr 

za pomoci Vladimíra Šopíka a bývalého člena 

souboru pana Pavla Hány. 

Pomalu se blížil rok 1988 a my se museli 

zamyslet nad přípravou dalších narozenin 

našeho souboru.
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V březnu 1897 adresoval napajedel-

ský Sbor dobrovolných hasičů obecnímu 

zastupitelstvu výzvu, v niž stojí: „Jak se 

všeobecně mluví, zanáší se Slavné obecní 

zastupitelstvo myšlenkou, v brzké době no-

vou obecní radnici vystavěti a jest se pročež 

k domyšlení, že při provedení stavby této 

a jiných při radnici, by snad naše nynější 

hasičské skladiště, které spolku v roce 1882 

při založení k užívání odevzdáno bylo, by za 

své vzalo.“ Z tohoto důvodu žádal sbor o při-

hlédnutí k potřebám hasičů při zamýšlené 

radniční stavbě tak, aby „místnosti skladiště 

tohoto nejen co do polohy k volnému výjez-

du s nářadím položeny byly, by též místnosti 

nového skladiště našemu okresnímu místu 

a době i času odpovídaly“.

a řemeslníkům: J. Schleps získal hlavní 

zakázku na práce nádenické, zednické, 

tesařské a kamenické, J. Uhlíř byl pověřen 

pracemi pokryvačskými, F. Drlica a A. Dole-

žalík klempířskými, F. Holáník stolařskými, F. 

Krátký, F. Baďura a R. Forst zámečnickými, 

F. Valenta sklenářskými a natěračské práce 

byly zadány J. Ančincovi.

Práce postupovaly rychle, neboť nejpoz-

ději v polovině listopadu byla již stavba pod 

střechou a v průběhu února a března 1905 se 

dokončovaly poslední detaily vjezdových vrat 

zasazených v ohradní zdi postavené kolem 

areálu radnice. Hasičské skladiště společně se 

stravovací stanicí byly zkolaudovány 23. září 

2005 a 1. října byly předány do užívání.

Psáno s pomocí publikace 100 let radnice 
v Napajedlích historika Mgr. Davida Valůška.

Plán Dominika Feye a konečná podoba napajedelské hasičské zbrojnice v roce 1905

Hasičská zbrojnice v Napajedlích v roce 2005

Oprava hasičské zbrojnice před výročím.

Od počátku roku 1904, během výstavby

napajedelské radnice, se ve stavebním od-

boru diskutovalo o budoucí úpravě celého

pozemku za novou radnicí. Na nádvoří stála

budova užívaná sborem dobrovolných hasičů

k uskladnění výzbroje a materiálu a několik

dalších hospodářských stavení. Padl sice ná-

vrh, aby se hasičské skladiště pouze opravilo

a ostatní budovy odstranily, takže by mohlo

dojít k vyrovnání dvora, ale většina členů

městské rady se přiklonila k záměru zbourat 

všechny staré budovy a vystavět místo nich

jednoduchou novostavbu bez fasády.

Plány a rozpočty na stavbu hasičského

skladiště, stravovací stanice a ohradní zdi

vypracoval architekt Dominik Fey. Všechny

stavební práce byly zadány místním firmám

Krátce z kabelovky 
z vysílání NTv - 1.èervence
Pøechod pro chodce

Napajedla, ulice Lány. Přecházet přes

cestu na tomto místě je v současné době

velmi nebezpečné. Nebezpečí tu hrozí do-

spělým, ale především dětem. Napajedelská 

radnice se proto rozhodla pod Malinou vy-

budovat nový přechod pro chodce. Jenomže 

kde by bylo nejvhodnější nový přechod

postavit? Zastupitelé navrhli hned několik

míst. Při hlasování nakonec posvětili původ-

ní návrh radních vybudovat přechod pro

chodce v těsné blízkosti autobusové zastáv-

ky. U té by mněl být v budoucnu postaven

i nový, takzvaný „záliv“. Na celém projektu 

za jeden milion korun se ještě pracuje. Nový

přechod pro chodce a zastávka v ulici Lány

by se měly začít stavět v příštím roce.

Vyèištìné zvony
Napajedelské radniční zvony znějí hla-

sitěji, než dříve. Doposud se zvony ozývaly

jen velmi tlumeně. Byly totiž pokryté téměř 

deseti centimetrovou vrstvou holubího tru-

su. Při montáži nové sirény na špičku napa-

jedelské radnice ale technici zvony vyčistili

a ty mají teď mnohem jasnější zvuk.

Vìtve v kontejnerech
„Neházejte do velkoobjemových kontej-

nerů větve!“ Před touto žádostí napajedel-

ské radnice jako kdyby si všichni ve městě

zakrývali uši. Kontejner určený pouze pro

trávu a přesto až po okraj naplněný silný-

mi větvemi způsobil naposledy problémy

v Jiráskově ulici. Pracovníci služeb města

Napajedla mají ale s kontejnery zaplněný-

mi nepatřičným odpadem problémy i na

jiných místech.

Nezamìstnanost
Kolik lidí je v Napajedlích momentálně

bez práce? Míra nezaměstnanosti v našem

městě a okolí je devět celých a tři setiny

procenta. Bez práce je u nás šest set pa-

desát lidí. Nejvyšší nezaměstnanost je

v Napajedlích a v okolí v Oldřichovicích.

Práci tu hledá každá čtvrtá žena. Nejnižší

nezaměstnanost v naší oblasti je naopak

v samotných Napajedlích.
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Kino Napajedla
Září 2005ZZ
� 1. 9. v 19.30 hodin 

DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN

Thriller USA a Austrálie. Hrají: Elisha Cu-

thbertová, Chad Michael Murray. Motto: 

Chytit! Zabít! Vystavit! Přístupný od 12 

let 113 min. Vstupné 65 Kč

� 4.9.v 19.30 hodin

SAHARA

Akční, dobrodružný film USA, SRN a Špa-

nělska. Hrají: Steve Zahn, Penélope Cruz. 

Motto: Dobrodružství má novou tvář. 

Přístup. od 12 let 124 min. Vstupné 60 Kč

� 7 a 8.9. v 19.30 hodin

SIN CITY-MĚSTO HŘÍCHU

Akční, komiksový thriller USA. Hrají: 

Bruce Willis, Mickey Rourke. Přístupný 

od 15 let 125 min. Vstupné 60 Kč

� 11.9. v 19.30 hodin 

KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK

Akční, historický film Číny a Hongkongu. 

Hrají: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau. Pří-

stup. od 12 let 120 min. Vstupné 60 Kč

� 14 a 15.9. v 19.30 hodin

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

Romantická komedie Velké Británie, Irska 

a SRN. Hrají: Pierce Brosnan, Julianne 

Mooreová. Motto: Láska má vždy po-

slední slovo. Přístupný od 12 let 90 min. 

Vstupné 65 Kč 

� 18.9. v 16.00 hodin

MADAGASKAR

Animovaná rodinná komedie USA. Motto: 

Tohle místo nemá chybsona. Mládeži 

přístupný 87 min. Vstupné 55 Kč

� 21 a 22.9. v 19.30 hodin

PROKLETÁ ARGENTINA

Romantické drama Velké Británie a Špa-

nělska. Hrají: Antonio Banderas, Ema 

Thompson. Motto: Teror! Strach! Soucit! 

Láska! Přístupný od 15 let 108 min. Vstup-

né 60 Kč

� 25.9. v 16.00 hodin 

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

Rodinný film USA. Hrají: Johnny Depp, 

Freddie Highmore, David Kelly. Motto: 

Připravte se na sladkou příchuť dobro-

družství… Mládeži přístupný 115 min. 

Vstupné 60 Kč

� 28 a 29.9. v 19.30 hodin 3:15 

ZEMŘEŠ

Horor USA. Hrají: Ryan Reynolds, Melis-

sa George. Přístupný od 15 let 140 min. 

Vstupné 60 Kč 

V záøí v Napajedlích
� 3. 100. let napajedelské hasičské zbroj-

nice

� 3. Bernard cup - nohejbal

� 3. Mezinárodní mistrovství - Frýdek-

Místek, A-TOM 

� 9.–11. Výstava ke 100. výročí založení

včelařské org. v Napajedlích - Hřebčín

� 10. Napajedelský vodácký maraton

� 13. Klub důchodců - DPS Sadová

� 14. Klášterní Kaple Svatováclavský

koncert

� 16.–17. Noční výsadek - Chřiby, A-TOM 

� 23.-24. Mistrovství ČR smíšené dvojice

- Kralupy nad Vltavou, A-TOM 

� 27. SVATOVÁCLAVSKÝ VEČER - průvod

městem a program v zámeckém parku

� 28. Svatováclavská vyjížďka na Javo-

rinu, cyklo a lezení, A-TOM

** Turnaj v sálové kopané, APSV

 Radovánek v Domově důchodců

  Setkání tříkrálových koledníků - dvůr

kláštera, Charita 

 Zahájení cvičebního roku 2005-2006, TJ

Sokol

Mìstské divadlo Zlín
Září - velký sál 
� 10. sobota - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

JUBILEJNÍ 60. SEZONY 2005/2006

 18.00 hodin - Vernisáž výstavy scénografa

Ladislava Vychodila 

 19.00 hodin dle pana de Beaumarchais 

FIGAROVA SVATBA - aneb Figaro sem

Figaro tam aneb Perný den

� 11. neděle - 14.30 hodin: Vlastimil Peška

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb

JENOM JAKO

� 12. pondělí - 10.00 hodin: Vlastimil Peška

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb JE-

NOM JAKO

� 15. čtvrtek, 10.00 hodin: Vlastimil Peška 

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb

JENOM JAKO

� 16. pátek, 19.00 hodin: António José da

Silva, zvaný Žid - VÁLKA MEZI ROZMA-

RÝNEM A MAJORÁNKOU 

� 17. sobota, 19.00 hodin: António José da

Silva, zvaný Žid - VÁLKA MEZI ROZMA-

RÝNEM A MAJORÁNKOU

� 20. úterý, 10.00 hodin: Zoja Mikotová

- BUDULÍNEK

� 21. středa, 19.00 hodin: Joseph Stein

- Jerry Bock - Sheldon Harnick - ŠUMAŘ

NA STŘEŠE

� 22. čtvrtek, 19.00 hodin: Leoš Janáček

- RÁKOŠ RÁKOCZY scénická koláž na

motivy stejnojmenného baletu, Filharmo-

nie Bohuslava Martinů, BAS, Hradišťan,

A. Stehlík a dirigent R. Válek 

� 23. pátek, 19.00 hod.: dle pana de Beaumar-

chais - FIGAROVA SVATBA aneb Figaro

sem Figaro tam aneb Perný den

� 24. sobota, 19.00 hodin: Terry Johnson

 - ABSOLVENT - Studio DVA Praha 

� 27. úterý, 10.00 hodin: Jules Verne - Ar-

nošt Goldflam - TAJEMSTVÍ VILÉMA

STORITZE 

� 29. čtvrtek, 19.00 hodin: António José da 

Silva, zvaný Žid - VÁLKA MEZI ROZMA-

RÝNEM A MAJORÁNKOU

� 30. pátek, 19.00 hodin: Moliére - ŠKOLA 

ŽEN, Národní divadlo Brno

Září - studio z  
� 12. pondělí, 19.00 hodin: Samuel König-

grätz - JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ 

A PLÁCAČKOU

� 15. čtvrtek, 19.00 hodin: Coline Serreau 

SALON D´ETE / LETNÍ SALON

Září - divadélko v klubu  
� 7. středa, 19.00 hodin: Jiří Suchý - Ferdi-

nand Havlík - ELEKTRICKÁ PUMA 

� 24. sobota, 19.00 hodin: Jiří Suchý - Fer-

dinand Havlík - ELEKTRICKÁ PUMA

� 30. pátek, 19.00 hodin: Sławomir Mrožek 

- LETNÍ DEN

Kriteria pro pøijímání 
dìtí do MŠ Napajedla
Komenského 1159, okres Zlín, pří-

spěvková organizace pro školní rok 

2005-2006

1. K předškolnímu vzdělávání se před-

nostně přijímají děti v posledním 

roce před zahájením povinné školní 

docházky, které mají trvalé bydliště 

v Napajedlích. (dle § 34, odst.4 zákona č. 

561/2004Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).

2. Děti, ve věku od 3 - 5 let, jejichž oba

rodiče jsou zaměstnáni a mají trvalé

bydliště v Napajedlích.

Děti mladší 3 let zaměstnaných rodičů 

s trvalým pobytem v Napajedlích, bu-

dou přijímány s přihlédnutím k jejich

způsobilosti navštěvovat mateřskou 

školu (sociální zralost, samostatnost 

v sebeobsluze, úroveň hygienických 

návyků) dle § 34, odst. 3 zákona č. 561 

/2004 Sb., (školský zákon) a na doporu-

čení pediatra .

3. Děti, jejichž zákonní zástupci jsou 

vedeni jako uchazeči o zaměstnání 

na „Úřadu práce„ a které mají trvalé

bydliště v Napajedlích.

4. Dítě, jehož matka je na MD s mlad-

ším sourozencem a toto dítě má trvalé

bydliště v Napajedlích.

5. Děti, jejichž rodiče pobírají rodi-

čovský příspěvek (§ 30 odst. 3 písm.

a /zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozděj-

ších předpisů) a jejichž docházka je 

omezena na 5 dní v měsíci, budou 

přijímány pouze v případě volné 

kapacity Mateřské školy. 

6. Děti, které mají trvalé bydliště 

mimo Napajedla, budou umísťová-

ny až po uspokojení požadavků na 

umístění dětí mající trvalé bydliště 

v Napajedlích. 

Bc. Lea Boďová, ředitelka MŠ
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Léto s fotbalem
Dům dětí a mládeže Matýsek uspořádal 

v době od 18. do 24. července fotbalové 

soustředění pro mladé hráče v Brumově 

– Bylnici. Místní Dům dětí a mládeže poskytl 

18 chlapcům ve věku 6 – 13 let vskutku do-

mácí zázemí. 

Hned po příjezdu a zabydlení se, čekal 

účastníky nelehký úkol, a to: navrhnout 

název, znak a dres vlastního týmu. I když 

se mnozí z chlapců při plnění tohoto úkolu 

zapotili víc než na hřišti, výsledek všechny 

mile překvapil.

Mladí fotbalisté prošli pod vedením ne-

únavného Ladislava Nováka z napajedelské 

přípravky a zkušeného Jana Zálešáka – tre-

néra Tescomy Zlín průpravnými cvičeními, 

zaměřenými na správný pohyb po hřišti 

s míčem i bez něj. 

Každodenní tréninky vždy začínaly roz-

cvičováním hravou formou s využitím míčů 

a dalších pomůcek. 

Chlapci museli dokazovat svoji celkovou 

obratnost nejen ve fotbale, ale i v dalších 

soutěžích a hrách.

Nadšené fotbalisty neodradilo ani horší 

počasí a pokračovali tréninku v prostorách 

tělocvičny. Zde si procvičili gymnastické 

prvky, prostorovou orientaci a opět, pro fotbal 

nezbytné, vedení míče. 

Ke každému soustředění ovšem nepatří 

jen tvrdý trénink, ale i aktivní odpočinek. 

Ten mladí fotbalisté využili při stolním tenise,

florbalu a při návštěvě bazénu.

Letní soustředění se tedy k velké

spokojenosti pořadatelů i účastníků vy-

dařilo. Přejeme jim, aby radost ze sportu

a nadšení pro fotbal u nich přetrvalo i do

dalších let.

Kdy na fotbal?
Divize D – Muži „A“
4.9. Ždírec nad Doub.–Napajedla 16,30 hod.

10.9. Napajedla – Broumov 16,00 hod.

17.9. Mutěnice – Napajedla 16,00 hod.

24.9. Napajedla – Ždár nad Sáz. 16,00 hod.

Krajská soutìž - I.tø. sk. B - Dorost
3.9. Napajedla – Koryčany 10,00 hod.

10.9. Ostrožská N. V.–Napajedla 14,15 hod.

18.9. Újezdec T. – Napajedla 13,45 hod.

24.9. Napajedla – Polešovice 10,00 hod.

Krajská soutìž - I.tø. sk. B - Starší žáci
4.9. Napajedla – Hluk 10.00 hod.

7.9. Uh. Ostroh – Napajedla 16,00 hod.

10.9. Bojkovice – Napajedla 15,00 hod.

18.9. Napajedla – Strání  10.00 hod.

24.9. Kunovice – Napajedla 9,30 hod.

Krajská soutìž -I.tø. sk. B - Mladší žáci
4.9. Napajedla – Hluk  11,45 hod.

7.9. Uh. Ostroh – Napajedla 17,30 hod.

10.9. Bojkovice – Napajedla 16,30 hod.

18.9. Napajedla – Strání  11,45 hod.

24.9. Kunovice – Napajedla 11,15 hod.

Okresní soutìž - III.tøí. sk. A - Muži„B“
4.9. Lhota u Mal. – Napajedla   16,30 hod.

11.9. Napajedla – Příluky  10,15 hod.

18.9. Tečovice B – Napajedla 16,00 hod.

25.9. Napajedla – Kudlov  10,15 hod.

BARUM RALLY ZLÍN 2005
Od pátku 19. 8. do neděle

21. 8. se uskutečnil již 35. ročník

Barum rally Zlín. Pořadatelem

byl Auto klub Barum Zlín v

AČR ve spolupráci s autokluby

a organizacemi dalších okresů

Zlínského kraje.

Posádky během tří dnů najez-

dily 654,13 km, z nichž 264,82 km

byly rychlostní zkoušky na sedmi

úsecích, během nichž překročily

hranice čtyř okresů Zlínského

kraje (Zlín, Vsetín, Uherské Hra-

diště a Kroměříž). Našim městem

projížděli sice v pomalém tempu,

takže jejich rychlost a technickou zdatnost 

jsme si vychutnat nemohli, za to bylo dost 

času na prohlédnutí závodních vozů a 

šrámů, které na nich po každé rychlostní 

zkoušce přibývaly. 

Letos se poprvé tento ročník započí-

tával do FIA Mistrovství Evropy jezdců 

v rally a Global Assistance Mezinárodní 

mistrovství České republiky. Všichni jezdci, 

kteří se Barum rally Zlín 2005 zúčastnili, 

byly automaticky zahrnuti do klasifikace 

MMČR v rally. 

Další novinkou bylo i umístění ředitelství

soutěže v sídle Krajského úřadu Zlínského

kraje, tedy v budově 21 ve Zlíně.

Slavnostní start a cíl se už, jako tradičně,

uskutečnil před budovou Magistrátu města

Zlína na náměstí Míru. Ostatní starty pak

proběhly ze startovací rampy před Velkým

kinem ve Zlíně.  Ze 111 startujících se přes 15

rychlostní zkoušek různé obtížnosti dostalo

do cíle 68 vozů.

Pohár pro vítěze si nakonec odvezli z 35.

ročníku Barum rally 2005 Italové Renato

Travaglia a Flavio Zanella s vozem Renault 

Clio S 1600, kteří se po třetí rychlostní 

zkoušce ujali vedení a udrželi si ho až do 

konce závodu.

S třiceti sekundami ztráty přijela na 

druhém místě taktéž Italská posádka Gi-

andomenico Basso a Mitia Dotta ve voze 

Fiat Punto S 1600.

O třetí příčku svedli bitvu dva čeští 

zástupci, ze které vyšla lépe dvojice Jan 

Kopecký a Filip Schovánek s vozem Mi-

tsubishi Lancer Evo VII, před posádkou

Václav Pech a Petr Uhel ve voze Mitsubishi 

Lancer Evo VIII, kteří byli v sedmé rychlost-

ní zkoušce penalizováni desíti sekundami 

za předčasné vyjetí na trať.

Bronzový Jan Kopecký si tak vyjel ab-

solutní klasifikaci závodu mezinárodního 

mistrovství České republiky a Václav Pech 

si upevnil vedení v MMČR.


