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VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

Letošní vsypy a pietní vzpomínka na zesnulé se uskutečnily ve spolupráci Sboru pro občanské 

záležitosti a Služeb města Napajedla v neděli 30. října na městském hřbitově.

DNES SI PØE ÈTE TE

LISTOPAD 2005

Pěvecké sdružení moravských učitelů vystoupilo v Napajedlích v sobotu 15. října 

Výstava na balkonu
obøadní sínì radnice
Rozvoj města Napajedla v letech 2003 

až 2005 s výhledem na další roky

Témata: bydlení, doprava, školství, sport, 

volný čas, technická vybavenost

Otevřeno v pondělí a středu od 7.30 do 

17.00 hodin. Od 24. října do 30. listopadu 

2005

� Tradiční zpívání u Vánočního stromu 

bude v pátek 2. prosince v 16.00 hodin

Koncert
� Adventní koncert v Klášterní kapli 

můžete navštívit v neděli 27. listopadu

Město Napajedla předalo do užívání nový 

pavilon mateřské školy. Ke slavnostnímu 

otevření pozvalo hejtmana Zlínského kraje 

Libora Lukáše.  Záznam z návštěvy krajské 

delegace ve čtvrtek 20. října 2005 přinášíme 

na straně 6-7.

Tradièní zpívání

� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Výměna občanských průkazů

� O odpadech trochu jinak

� Návštěva hejtmana Zlínského kraje

� 100 let loutkářů v Napajedlích - závěr

� Kino Napajedla, kino Charlie, kultura

� Sportovní rozhovor s Pavlínou Huťkovou

Výstava v muzeu
Slavnostní vernisáž výstavy SVĚT 

LOUTEK se koná 4. listopadu 2005 v 17.00 

hodin v napajedelském muzeu.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta dne 19. 9. 2005
� schválilo uzavření kupních smluv o prodeji 

bytů mezi městem Napajedla a dalšími zájemci 

o koupi bytu – podle předloženého návrhu 

� souhlasilo s uzavřením zástavní smlouvy na 

byty ve vlastnictví města Napajedla po krátké 

časové období v nevyhnutelných případech

� schválilo uzavření Smlouvy o zřízení zá-

stavního práva k bytu č. 1350/21 mezi Českou 

spořitelnou a.s., městem Napajedla a paní 

Leciánovou, jako kupující bytu

� schválilo prodej bytu č. 1332/2 v č. p. 1332, 

1333, ul. Nábřeží, Napajedla, zájemci na dru-

hém místě, tj. manželé Malouškovi po odmít-

nutí bytu paní Gajdošíkovou (1. místo)

� rozhodlo o pronájmu uvolněného bytu č. 

1350/8 ul. Nábřeží výměnou za byt v budově 

spořitelny, s podmínkou, že v Dohodě o vý-

měně bytu se nájemce paní Pytelová zaváže 

byt v ul. Nábřeží koupit

� schválilo prodej částí pozemků KN p. č. 

397/3 a p. č. 6452/2 o celkové výměře cca 115 

m2 manž. Gloserovým, za cenu 100,-- Kč/m2 

� nepřijalo usnesení ve věci žádosti p.Sokoly 

o prodej části pozemku v ulici B. Benešové

� rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje 

pozemků 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 pro 

výstavbu v souladu s ÚPN Napajedla

� schválilo prodej pozemku v centrální části 

Napajedel p. č. KN 130/76 o výměře cca 642 m2 

pro výstavbu v souladu se schválenou změnou 

ÚPN č. 4 (plocha městského centra se smíše-

nou funkcí) formou kupní smlouvy obsahující 

podmínky výběrového řízení zájemci s nejvyšší 

nabídkou 810,-- Kč/m2 – manž.Gajdošíkovým

� rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje 15 

stavebních pozemků dle GP č. 2031-118/2005 

a 2032-119/2005 pro budoucí výstavbu RD v lo-

kalitě Malina III za cenu nejvyšší nabídky 

�  schválilo ukončení smlouvy o nájmu 

a provozování kanalizace a čistírny odpadních 

vod se společností Zlínská vodárenská a. s., 

ke dni 31. 12. 2005

� se seznámilo se zápisem z jednání finanč-

ního výboru dne 5. 9. 2005

� se seznámilo s plněním rozpočtu města 

za 1. až 7. měsíc letošního roku a s přijatými 

rozpočtovými opatřeními za 3. čtvrtletí 2005

� se seznámilo s návrhem stavebních akcí 

a jejich finančním krytím na rok 2006 a s vý-

hledem na období 2007 až 2010

� schválilo realizaci stavebních úprav (vybu-

dování samostatné přípojky vody a úprava el. 

rozvodů) nutných pro stavební oddělení ply-

nové kotelny od bytového domu č. p. 1290-1292 

a s tím související rozpočtová opatření

� schválilo rozpočtové opatření, které řeší 

problematiku financování oprav zdravotech-

niky na domě č. p. 1376 – 137

� schválilo rozpočtové opatření, které řeší 

problematiku dofinancování rekonstrukce 

sociálního zařízení v domě č. p. 94

� se seznámilo s vývojem výdajů Pečovatel-

ské služby Napajedla na provoz v roce 2005 

a 2006 a schválilo rozpočtové opatření řešící 

financování provozu v letošním roce

� schválilo rozpočtové opatření, které řeší 

problematiku financování oprav stupaček 

zdravotechniky na domě č. p. 1365 – 1367

� schválilo rozpočtové opatření týkající se 

malby v MŠ Komenského 1159

� schválilo rozpočtové opatření k navýšení 

ročního příspěvku příspěvkové organizaci 

Služby města Napajedla z důvodu zvýšení 

nákladů na sečení trávy

� schválilo opravu střechy domu č. p. 1376 – 

1377 a s tím související rozpočtové opatření 

� schválilo vložení kotelny MŠ Komenského 

č. p. 1159 do majetku NBTH, s.r.o. za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem

� schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení na území města Napajedel žadatelům 

v 2. kole v požadované výši a za podmínek 

uvedených ve smlouvě o poskytnutí půjčky

� schválilo Smlouvou o spolupráci mezi 

obcemi při chovu a zejména užití koní ve 

Zlínském kraji 

� schválilo změnu číslo 3 územního plánu 

města Napajedla – lokality Z33 ul. Sadová, Z34 

Lůžko a Z35 Stará Hora

�  se seznámilo s vyjádřením auditora 

k hospodaření společnosti NTV cable s.r.o. 

za období I. pololetí roku 2005 

Rada mìsta dne 3. 10. 2005
� schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 25/2005 se společností DIPS Zlín s.r.o. na 

provedení akce „Napajedla – stezka pro pěší 

a cyklisty a úpravy navazujících ploch na 

Masarykově náměstí – objekty SO 01 – stezka 

pro cyklisty, SO 02 – komunikace pro pěší, SO 

03 – navazující plochy“

� schválila dodatečně trvalé uložení přípoj-

ky kanalizace Rudolfa Hykla v délce 39 m na 

pozemku města Napajedla p. č. 6482/2

� rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu 

části pozemku KN p.č. 6477/5 o výměře cca 

1580 m2 na Masarykově náměstí (od prodejny 

knih po restauraci Baltaci) za účelem provo-

zování prodejních trhů v roce 2006 v těchto 

termínech: v úterý 21. 3. – velikonoční, 16. 5., 

20. 6., 15. 8., 19. 9., 21. 11. a 11. - 12. 12. – vánoční 

za částku 12.500,-- Kč za každý pořádaný den 

trhu, na dobu určitou do konce roku 2006 

paní Motyčkové

� stanovila ceny pronájmů místností a zaří-

zení Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla, 

příspěvková organizace 

� schválila Dohodu o pořádání filmových 

projekcí v rámci Filmového klubu Charlie

� schválila Dohodu o pořádání filmových 

projekcí Studentského filmového klubu Charlie 

pro žáky základních škol a s tím související 

rozpočtové opatření

� se seznámila se zápisy z jednání kulturní 

komise dne 13. 9. 2005 a 21. 9. 2005

� se seznámila se zápisem z jednání sboru 

pro občanské záležitosti dne 6. 9. 2005 a plánem 

činnosti na 2. pololetí 2005 

� pozastavila práce na přípravě územní 

energetické koncepce města

� doporučila ZM schválit odpis pohledávek 

příspěvkové organizace BTH v celkové výši 

30.755,40 Kč a schválila odpis pohledávek 

v celkové výši 12.770,40 Kč 

� nesouhlasila s úhradou nákladů za montáž 

kuchyňské linky v bytě Komenského 1159 ve 

výši 25.700,-- Kč dle přiložených faktur

� schválila vyhrazení jednoho parkovacího 

místa pro pana Skoupého u domu č. p. 1356 na 

pozemku p. č. 461/9 ve vlastnictví města, na 

parkovišti na sídlišti Nábřeží, na dobu určitou 

po dobu platnosti průkazu ZTP

� rozhodla o zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku p. č. 2160/13 za cenu dle znaleckého 

posudku za účelem vybudování nájezdové 

rampy na protipovodňovou hráz realizova-

nou Povodím Moravy, s.p., a doporučila ZM 

schválení prodeje předmětné části uvedeného 

pozemku

� schválila Smlouvu o ochranných bezpeč-

nostních službách se společností ASTREMA, 

spol. s r.o.

Téma stále aktuální: dopravní obslužnost mìsta
V měsíci únoru 2005 byla vyhlášena 

veřejná anketa na téma „Jak změnit auto-

busovou dopravu ke spokojenosti všech“. 

Na oddělení životního prostředí Městského 

úřadu Napajedla, které anketu vyhlásilo, se 

shromáždilo celkem deset písemných při-

pomínek ze strany občanů. Dalších několik 

bylo sděleno telefonicky. Na základě této 

ankety bylo svoláno jednání se zástupci 

všech dopravců, kteří dopravní obslužnost 

města zajišťují. První „předkolo“ proběhlo 

hned 25.5.2005 a zde se všichni dohodli na 

termínu svolání dalšího jednání tak, aby 

se mohl zúčastnit i zástupce Krajského 

úřadu Zlínského kraje a aby připomínky, 

které byly oprávněné, mohly být zahrnuty 

do nové podoby jízdních řádů, platných 

od 11.12.2005.

Další kolo jednání, tentokrát již „naos-

tro“, proběhlo 6.10.2005. Problematika do-

pravní obslužnosti byla projednána ze všech 

možných stran. Zazněly požadavky občanů, 

zazněla však i reálná stanoviska dopravců 

a zazněla i budoucí vize obslužnosti z úst 

zástupce Krajského úřadu ZK. 

Závěrem lze konstatovat, že reálná část 

požadavků ze strany našich občanů již byla 

zanesena, nebo bude zakomponována do 

jízdních řádů platných od 11.12.2005. 

Všechny další reálné náměty na zlepšení 

kultury cestování našich občanů ať již za 

prací, nebo za zábavou, je možné předávat 

na oddělení životního prostředí Městského 

úřadu Napajedla, které je v úzkém kontaktu 

se zástupci všech dopravců, a to jak písem-

ně na adresu Městského úřadu Napajedla, 

oddělení životního prostředí, Masarykovo 

náměstí 89, tak i na e-mail: kozmikova@na-

pajedla.cz.

St. Kozmíková,  Odd. životního prostředí

V únoru tohoto roku schválilo ZM koncepci 

bytové politiky. Město se snaží sledovat svou 

činností jak dlouhodobé, tak i krátkodobé cíle 

vytyčené tímto dokumentem. Jedním z dlou-

hodobých cílů je zajistit přípravu pozemků 

ve vlastnictví města určených v územním 

plánu pro bytovou výstavbu k zainvestování, 

popřípadě zajistit i výstavbu technické infra-

struktury. Náklady na vybudování technické 

infrastruktury promítnout do ceny pozemku. 

Konkrétně pak z hlediska krátkodobých cílů 

zahájit v roce 2005 výstavbu technické vyba-

venosti a prodej pozemků pro výstavbu RD 

v lokalitě Malina III. Odbor Správy majetku 

investic a rozvoje Městského úřadu během 

uplynulých dvou let zajistil přípravu pro 

vybudování technické infrastruktury pro 15 

rodinných domků v území nazvaném Malina 

III – jedná se o plochu cca 1,2 ha nad součas-

nou zástavbou Maliny I. Ještě do konce tohoto 

roku by zde měla být vybudována kanalizace, 

vodovod, plynovod a komunikace, během 

první poloviny příštího roku rozvod elektro 

nn, slaboproudu a veřejné osvětlení. „Zajistit 

přípravu„ znamenalo vykoupit pozemky, 

které nebyly v majetku města, zajistit vypraco-

vání projektové dokumentace, její projednání, 

vyřídit územní rozhodnutí, následně pak 

Výmìna obèanských prùkazù
Dne 31. prosince 2005 končí platnost ob-

čanských průkazů vydaných do 31. prosince 

1994 (jedná se o občanské průkazy typu knížka 

s vyznačenou platností „ bez omezení“ nebo 

„platnost prodloužena bez omezení“, dále 

o občanské průkazy typu karta vydané od 1. 

května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých 

je rovněž vyznačena doba platnosti „bez 

omezení“). 

Občanské průkazy si nemusí vyměňovat 

lidé narození před 1. lednem 1936, pokud není 

v jejich občanských průkazech doba ukončení 

platnosti vyznačena konkrétním datem. 

Žádost o vydání občanského průkazu je 

třeba, vzhledem k výrobním lhůtám, podat 

nejpozději do 30. listopadu 2005 na Městském 

úřadu Napajedla, dveře č. 105 v úředních 

dnech po, st v době od 7.30-12.00 hod a od 

12.30 – 17.00 hod.

Bc. Zdeňka Sukupová, ved. správního odb.

Obèanský prùkaz jako cestovní 
doklad do státù Evropské unie

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti 

ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 Sb., 

o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 

559/2004 Sb., kde je uvedeno : „ K opuštění 

území k cestě do států Evropské unie lze 

jako cestovní doklad použít i občanský 

průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud 

nemá oddělenu vyznačenou část.“

(Oddělena vyznačená část může být 

z důvodu změny stavu nebo změny trva-

lého pobytu). Z uvedeného vyplývá, že od 

1. ledna 2006 již nelze k cestám používat 

občanské průkazy typu identifikační karty 

bez strojově čitelných údajů. Dále je třeba 

upozornit na skutečnost, že mohou vznik-

nout problémy při společném cestování 

dětí zapsaných v občanském průkazu ro-

dičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní 

cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském 

průkazu rodiče neprokáže státní občanství, 

neboť do občanského průkazu se zapisují 

i děti – cizinci. Na rozdíl od občanského 

průkazu se do cestovního pasu rodičů zapi-

sují pouze děti, které jsou státními občany 

České republiky. Dalším rozdílem je, že do 

občanského průkazu rodičů se zapisuje 

místo data narození a pohlaví rodné číslo 

dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní 

identifikační údaj, může být nesrozumitelné 

pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů 

nedoporučujeme cestování dětí zapsaných 

v občanském průkazu rodičů bez vlastního 

cestovního dokladu.

Bc. Zdeňka Sukupová, ved. správního odb.

Výstavba technické infrastruktury pro 15 RD Malina III.
stavební resp. vodoprávní povolení. Uzavřít 

smluvní vztahy s budoucími provozovateli 

sítí, vybrat dodavatele stavebních prací, uza-

vřít s nimi smlouvy o dílo a zajistit stavební 

dozor při vlastní realizaci. K vlastnímu prodeji 

parcel bylo nutné vypracovat geometrický 

plán s jednotlivými parcelami. Úmyslně zde 

rozepisuji jednotlivé činnosti, které bylo 

nutné odborem SMIR zajistit, abychom mohli 

nyní, v říjnu 2005, konstatovat, že byla prove-

dena příprava území Malina III pro výstavbu 

RD. Mnohým by se mohlo zdát, že dva roky 

je na přípravu takovéto stavby dostatečně 

dlouhá doba, ale mohu odpovědně říci, že 

byla využita intenzivně a beze zbytku k výše 

uvedeným činnostem. 

Vlastní prodeje pozemků pro výstavbu RD 

schválilo ZM na svém jednání 19. 9. 2005 - na 

úřední desce MÚ je uveřejněn záměr prodeje 

jednotlivých pozemků. Minimální cena za 1 

m2 byla vypočtena z nákladů na projekt, rea-

lizaci technické infrastruktury, ceny pozemků 

a vypracování geometrického plánu. 

Situace pro zájemce je vyvěšena ve vesti-

bulu radnice.

Ing. Irena Brabcová, místostarostka

Oznamujeme obèanùm,
v jízdních řádech platných od 

11.12.2005 bude autobusová zastávka 

doposud značená jako Otrokovice, Kvít-

kovice – STS nově označena Napajedla 

– průmyslová zóna.

25.9. 2005 se uskutečnilo na Bělov-

ském jezu historicky první setkání 

zástupců obcí severní části Baťova 

kanálu a vodní cesty na Moravě, tj. 

od Spytihněvi po Kroměříž. Na tomto 

místě by v budoucnu měla vzniknout 

plavební komora, která by plavebně 

propojila Kroměříž se Spytihněví. 

pod jezem …

na jezu …

nad jezem …
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Právní normy posledního desetiletí určily 

obec jako původce komunálních odpadů. 

Jedná se o odpady, které vyprodukují občané 

v té které obci, nikoliv podnikatelé. Obce jsou 

tedy nuceny zajistit hospodaření s odpady 

v souladu s platnou legislativou.

Jedním z mnoha úkolů v oblasti odpado-

vého hospodářství je povinnost původce, 

který produkuje ročně více než 10 t nebez-

pečného odpadu nebo více než 1000 t odpadu 

ostatního, vypracovat plán odpadového 

hospodářství. Tato povinnost se vztahuje i na 

naše město. Z mnoha nabídek vybrala Rada 

města Napajedla jako zpracovatele „Plánu 

odpadového hospodářství města Napa-

jedla“ Ing. Ivu Matějkovou a Ing. Martina 

Kouřila, kteří v současné době předložili Plán 

odpadového hospodářství města Napajedla 

ke schválení Krajskému úřadu Zlínského 

kraje. Po schválení se stane plán odpadového 

hospodářství (POH) závazným vodítkem 

v oblasti nakládání s odpady v našem městě 

na dobu dalších 5 let. Všechny úkoly a cíle 

v našem POH musí být v souladu s POH 

Zlínského kraje, který je v souladu s POH 

naší republiky.

A co nás tedy v horizontu 5 let čeká 

nového? Úkolů je opravdu mnoho. Hlavním 

cílem je předcházení vzniku odpadů vůbec, 

jejich vytřídění a sběr nebezpečných 

složek komunálních odpadů, zvýšení 

materiálového využití komunál-

ních odpadů, snížení podílu 

biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů a na 

toto navazuje rozšíření 

hnízd sběrných nádob 

na vytříděný odpad 

a zajištění dostup-

nosti sběrných míst 

pro všechny občany 

města.

Velká většina občanů 

našeho města má v sobě již 

zakódovaný systém likvidace odpadů. 

Vytříděné složky (sklo, papír, PET lahve) 

nosí do označených sběrných nádob, umís-

těných v různých částech města. Množství 

a místa přistavení těchto nádob bude město 

rozšiřovat i v příštím roce. Účelem je, aby 

všechny vytříděné složky končily opravdu 

ve speciálních nádobách a ne v kontejnerech 

a popelnicích na směsný komunální odpad. 

Z praxe jeden příklad. Pokud má čtyřčlenná 

rodina u svého domu sběrnou nádobu (popel-

nici) o obsahu 120 l se zaplaceným vývozem 

1x za 14 dní, je to dostačující, pokud odpad 

třídí. Ale pokud do této nádoby naházejí 

PET lahve (a někteří je ani nesešlápnou), 

sklo, papíry (např. reklamní letáky) a k tomu 

ještě plevel ze zahrádky, tak najednou zjistí, 

že tuto popelnici zaplní během několika dnů 

a potom nemají kde ukládat další odpad 

z domácnosti. Musí si potom zaplatit vývoz 

popelnice jednou týdně a to rodinu přijde 

o několik set korun dráž. Ale co je v tomto 

případě nejhorší? Všechen odpad z jejich 

popelnice končí na skládce, kde za uložení 

„jejich odpadu“ zaplatí město několikanásob-

ně vyšší poplatek, než jaký rodina zaplatila za 

vývoz popelnice. A přitom je tak jednoduché 

skládat zvlášť papír, sklo a PET a jednou týdně 

to vyhodit do nádob k tomu určených, odpad 

ze zeleně odevzdat zdarma do sběrných 

dvorů nebo požádat Služby města Napajedla 

o přistavení velkoobjemového kontejneru.. 

Ano, jednodušší to mají majitele rodinných 

domů, kteří na třídění mají více místa, ale na 

druhou stranu občané z činžáků mají sběrné 

nádoby na vytříděný sběr téměř u každého 

domu. A jak již bylo uvedeno, město bude 

tato místa neustále rozšiřovat. 

Další velkou rezervou, kterou město má, 

je otázka snížení množství biologicky roz-

ložitelných odpadů, uložených na skládku. 

Nad tímto problémem se budou muset za-

myslet všichni, ale hlavně občané z rodinné 

ví, že kompost je kvalitním a levným zdrojem 

živin pro jejich zahrady a tedy kompostuje 

odpad ze zahrad. Množství takto vzniklého 

zužitkovaného odpadu se však nedostane 

do evidence odpadů za město a ve své pod-

statě proto může někdo říci, že naši občané 

třídí odpad špatně, nebo vůbec. V praxi to 

však není tak úplně pravda. Proto oddělení 

životního prostředí připravuje pro občany 

v rodinné zástavbě tiskopis, který bude mít 

charakter čestného prohlášení, na základě 

kterého bude takto vzniklé množství kompos-

tu zaevidováno do celkové evidence odpadů 

města a bude nadále sloužit k dosažení úkolů, 

které nám stát a potažmo i Krajský úřad Zlín-

ského kraje striktně ukládá. Formulář bude 

od nového roku ke stažení na webových 

stránkách města, nebo k vyzvednutí přímo na 

oddělení životního prostředí. Další informace 

budou uveřejněny v některém dalším čísle 

Napajedelských novin.

Zatím jsme se zmínili jen o čás-

tečných problémech a úkolech, 

které jsou na nás kladeny 

plány odpadového hospodář-

ství. Město se zavázalo tyto 

úkoly do roku 2010 splnit a je 

tedy na zodpovědnosti všech 

jejich občanů, jak se k této 

problematice postaví. Vyzý-

váme proto všechny naše 

občany k otevřené diskusi na 

téma odpadového hospodář-

ství. Co se našim lidem jeví 

jako přijatelné, co by bylo 

nutno zlepšit, jak společně 

docílíme úkolů, které nám 

stát zadal, co by město mělo 

vylepšit. Zvláště v nynějším 

období přípravy městského 

rozpočtu je potřeba se nad 

problematikou likvidace 

odpadů zamyslet, protože 

náklady na likvidaci odpadů 

rok od roku stoupají a snad je 

všem jasné, že když město vynaloží více 

finančních prostředků na likvidaci odpadů, 

budou tyto prostředky chybět jinde. Nebo 

se bude město snažit zvýšeným příjmem 

náklady snížit. To potom postihne negativně 

nás všechny. Čekají nás tedy úkoly nelehké, 

práce bude dlouhodobá a náročná, ale věří-

me, že za spolupráce nás všech dojdeme ke 

zdárnému cíli. 

Žádáme proto občany našeho města, 

aby všechny podněty ke zlepšení odpadové 

politiky města zasílali na adresu Městského 

úřadu Napajedla, oddělení životního prostře-

dí, Masarykovo náměstí 89, dále na e-mail: 

kozmikova@napajedla.cz nebo je přímo 

vhodili do schránky úřadu, která je umístěna 

na budově spořitelny ze strany ulice Na Kapli. 

Ať podepsané či anonymní, všechny budou 

konzultovány a poznatky z nich využity 

v řešení dané problematiky.

Dnes jsme stihli probrat jen z části pro-

blematiku likvidace odpadů. Proto v dalších 

číslech Napajedelských novin budete všichni 

průběžně informováni o všech novinkách 

v oblasti nakládání s odpady v našem 

městě.

 Stanislava Kozmíková,

Oddělení životního prostředí

 O odpadech trochu jinak

zástavby. Jak již bylo výše uvedeno, Služby 

města Napajedla přistavují zdarma na základě 

požadavků do různých lokalit velkoobjemové 

kontejnery (nám známé vany) na uložení od-

padu ze zeleně. Do těchto kontejnerů občané 

ukládají biologický odpad ze zahrad – hlavně 

posečenou trávu, vypleté plevele ze záhonů, 

zbytky ze sklizně zeleniny (nať, košťály, shnilé 

zbytky ovoce a zeleniny apod.), listí. Ale na 

podzim a hlavně na jaro přichází na řadu 

střihání a prořez dřevin. A problém je hned 

na světě. Pokud totiž uloží občané ořezané 

větve do kontejnerů určených na biologický 

odpad, silné větve už nám nemohou vzít 

k uložení na kompostárnu do areálu Tech-

nických služeb Otrokovice, s.r.o. zdarma, ale 

auto s tímto odpadem pošlou na skládku do 

Kvítkovic, kde opět město zaplatí za uložení 

tohoto materiálu nemalou finanční částku. Jen 

pro představu. Velkoobjemový kontejner má 

maximální nosnost 7 t a za uložení 1 t odpadu 

na skládku zaplatí město bezmála 880 Kč! 

V oblasti nakládání s biologicky rozložitel-

ným odpadem vyzývá město Napajedla obča-

ny k následné spolupráci. Většina zahrádkářů 

Klub filatelistù 
Klub filatelistů Napajedla zve všechny 

zájemce o filatelii na své schůzky, které se 

konají vždy poslední neděli v měsíci v 9,00 

hodin na Sokolovně.  Nejbližší schůzka bude 

27. listopadu.

Za KF Napajedla Josef Ondráš

Recepty „Našeho žufánku“
Valašská kyselice
400 g kysaného zelí, 300 g nakrájených 

brambor, 100 g klobásy, 100 g anglické sla-

niny, 150 g zakysané smetany, 30 g másla, 

100 g cibule, 1 vejce, 2 lžíce hladké mou-

ky, mléko, bobkový list, sůl, pepř, sušené 

houby, nové koření, kmín, masox, vegeta, 

citrón, bylinky

Uvaříme zelí s kmínem, v druhém kastrol-

ku uvaříme brambory, bobkový list, sůl, 

pepř, sušené houby, nové koření, kmín, 

masox a bylinky. Když jsou brambory 

měkké, vyděláme bylinky a vše slijeme 

dohromady. Na másle osmažíme cibuli, 

klobásu, anglickou slaninu nakonec 

přidáme dvě lžíce hladké mouky. Směs 

rozmícháme s mlékem, vlijeme k ostatním 

surovinám a za občasného míchání pro-

vaříme dvacet minut. Na konec přidáme 

zakysanou smetanu, dochutíme citro-

nem, solí a pepřem – můžeme přisladit 

cukrem.

Guláš „Našeho žufánku“ 
1000 g vepřového masa

150 g cibule

100 g sádla nebo oleje

200 g drceného chleba

25 g mleté sladké papriky 

0,5 l piva

žampiony, 2 papriky, 2 rajčata, sůl, pepř, 

bobkový list, nové koření, kmín, chilli, 

česnek, majoránka 

Do rozehřátého oleje (nebo sádla) vložíme 

nakrájenou cibuli a restujeme dohněda. 

Přidáme žampiony, maso, bobkový list, 

nové koření, kmín, chilli, česnek, jednu 

papriku a rajče. Necháme podusit asi 40 

minut a pak přidáme chleba, podlijeme 

pivem a opět necháme podusit. Cca za 

dvacet minut, až bude maso měkké, pod-

lijeme půl litrem vody a přidáme zbytek 

zeleniny a majoránku, popř. přisolíme 

nebo připepříme. Necháme chvíli povařit 

a můžeme podávat. Dobrou chuť!

 Dušan Sukup

Pozvánka
Klienti a zaměstnanci Domova důchodců 

na Husově ulici vás všechny srdečně zvou 

na Den otevřených dveří spojený s prodejní 

předvánoční výstavkou v sobotu  26.listopadu 

2005 od 13 do 17 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Do historie české mykologie se zapsala letošní Výstava hub, bonsají a mysliveckých trofejí 

na Klubu kultury. Poprvé v České republice byl nalezen a vystaven vzácný Slzečník. Výstava 

potěšila i nás, kteří sbíráme pořádné hřiby.

Dne 9.10.2005 uspořádala ovocnářská sek-

ce Českého zahrádkařského svazu Napajedla 

tradiční Výstavu ovoce a zeleniny. 

Vystaveno bylo celkem 75 vzorků ovoce 

a 13 vzorků zeleniny od 10 vystavovatelů.

Letošní výstava byla rozšířena o 18 vzorků 

ovoce od žáků 1. ZŠ. Součástí výstavy bylo 

hodnocení vystavených odrůd jablek jednotli-

vých pěstitelů ovoce a zeleniny. Celkem bylo 

vystaveno 57 odrůd ovoce. Návštěvníky bylo 

vyhodnoceno Jablko roku 2005. 

Napajedelským Jablkem roku bylo vyhod-

nocen vzorek odrůdy Zvonkové od pěstitele 

přítele Ludvíka Volka. Jen těsným rozdílem 

následovaly vzorky odrůd Rubín od téhož 

pěstitele a Melodie pěstitele Josefa Baránka. 

Hodnocení proběhlo i u vystavených vzorků 

ovoce žáků 1. ZŠ. Vyhodnocen byl vzorek od-

růdy Bohemia žáka Kani, dále vzorek odrůdy 

Rubín žáka Waltra a žákyně Fürstové. 

Výstava ovoce a zeleniny
Pozornost návštěvníků také poutaly vy-

stavené vzorky vinné révy přítele Ludvíka 

Volka a dva metry dlouhá indická okurka 

pěstitelky Jitky Tranové. K vidění zde byly 

také ozdobné dýně, velká dýně, papriky 

a rajčata, kořenová zelenina, řepa červená 

i krmná, cuketa a patison. Největším počtem 

29 vzorků ovoce a 5 vzorků zeleniny se 

prezentoval přítel Jaroslav Karas. Součástí 

výstavy byla i ochutnávka čerstvého jableč-

ného moštu a ukázka výpěstků jablek pana 

Jiřího Marčíka ze sadů Žlutava. 

Výstavu ovoce a zeleniny navštívilo 87 zá-

jemců z řad obyvatel a žáci obou základních 

škol. Všem, kdo se na přípravě a průběhu 

výstavy podíleli a všem vystavovatelům patří 

srdečný dík.

František Zapletal,

předseda ovocnářské sekce

Českého zahrádkařského svazu Napajedla

Novinky v Knihovnì
Beletrie
� Blanchard Alice: Oko tornáda. Městečko 

Promise zasáhlo tornádo a velitel místní poli-

cie Charlie Grover musí řešit jeho následky. 

Je zděšen, když se prokáže, že některé mrtvé 

nemá na svědomí ničivý větrný vír, ale psy-

chopatický vrah.

� Du Maurier Angela: Cesta do Leenane. 

Příběh Mickyho Renvylea, mladého talento-

vaného malíře, který v životě získal hluboký 

cit tří žen.

� Vanier Nicolas: Dítě sněžných plání

Autentické vyprávění o expedici Nicolase 

Vaniera, jeho ženy Diany a osmnáctiměsíční 

dcery na Yukon.

Nauèná literatura
� Bonington Chris: Bílé tajemství Tibetu. 

Kniha je svědectvím o pokusu dosáhnout 

nedosažitelného, ale i dokumentem o výji-

mečné zemi a jejích lidech.

� Campbell Elizabeth Rose: Astrologie pro 

každého. Kniha podává bezpečnou orientaci 

v principech astrologie, která naučí účinné 

techniky k objevení talentu, citů, duševních 

schopnosti a vztahů k okolí.

� Coluccia Pina: Umění břišního tance

Ucelený průvodce světem orientálního 

tance.

� Grace Richard: Hudba a zvuk na počíta-

či. Kniha uvede do digitalizace zvuku, naučí 

zaznamenávat zvuk do počítače a zpracová-

vat jej pomocí editoru vzorků.
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Je 27. září 18.00 hod. V prostorách Klubu 

kultury vrcholí poslední přípravy na slav-

nostní zahájení Pochodňového průvodu, 

který už po šesté opustí zámecký park a 

vydá se do ulic Napajedel. 

V prostorách před rybníčkem probíhají 

poslední úpravy scény a účastníci průvodu 

dooblékávají poslední dobové kostýmy a 

dámy se dozdobují šperky. 

Napajedelští skauti a mládež už vzorně 

čekají v prostorách před loutkovým sálem, 

aby si už tradičně vyzvedli louče a navodili 

tu správnou atmosféru let minulých. 

Před devatenáctou hodinou už nastává 

v prostoru seřadiště mumraj. Všichni aktéři 

průvodu se na pokyn pořadatelů řadí na sta-

novená místa. A s úderem devatenácté hodiny 

udeří bubeníci do svých bubnů a průvod 

může vyrazit na svou pouť městem.

V čele průvodu se na cestu letos jako 

první vydal v kočáře starosta města Antonín 

Černocký, který tak symbolicky uvedl do 

města knížecí průvod. Za ním pak kráčel 

Herold v podání Jakuba Tesaře, následován 

chrličem ohně a praporečníky. Před knížetem 

pak kráčeli těžkooděnci a šlechta. 

Korouhevnice a páže se symbolem moci 

svou přítomností oznámili, že za nimi jede 

na plnokrevné klisně napajedelského cho-

vu Český kníže Václav. Pod helmou se na 

koňském hřbetě skrýval ošetřovatel hřebců 

Josef Zlatník. 

Za knížetem pak pokračovalo panstvo, 

v jehož středu kráčela kněžna Drahomíra 

se svým doprovodem. Pak následovali 

měšťané a průvod zakončovali ceremo-

niáři v podání Zuzany Terezie Krutské a 

Mikuláše Švehli. 

Ti všichni důstojně kráčeli v záři pochod-

ní a připomínali tak lidem, kteří lemovali 

cestu, že v roce 929 po Kristu se takto ubíral 

svatý Václav ke svému bratru Boleslavovi 

na pšovanské panství. Byl pozván na posví-

cení, které se konalo na svátek mučedníků 

Kosmy a Damiána. Netušil, že je to jeho cesta 

poslední. 

Pochodňový průvod se pomalu blíží 

na náměstí. Diváků přibývá a slavnostní 

atmosféra graduje fanfárou před radnicí 

v provedení členů Dechového orchestru 

Topolanka, která již hodinu vyhrávala před 

budovou radnice. 

Přes tisíc lidí přivítalo svatého Václava 

i starostu města, který pronesl zdravici jak 

ke knížeti České země, tak k lidem, jež svou 

přítomností dokázali, že jim nejsou tradice 

naší země lhostejné.

Průvod se dává znovu do pohybu, aby 

po své cestě městem přišel do zámeckého 

parku, před dobovými tribunami a stany 

započne Slavnost darů. 

Kníže Václav, teď už v podání Lukáše 

Juřeny, člena divadelního souboru Zdeňka 

Štěpánka, se usazuje i se svým doprovodem 

a aktéři druhé části Svatováclavského 

večera přicházejí před vladaře a svými 

symbolickými dary, jimiž zastupují různé 

oblasti naší země, tak znázorňují úctu 

svému Knížeti.

Postupně se tak divákům ve svých rolích 

představili: napajedelská skupina historické-

ho šermu a tance Virtus Vincit ve spolupráci 

se skupinami historického šermu Erebus ze 

Zlína a Memento Mori z Uherského Ostrohu, 

flétnový soubor ZUŠ Rudolfa Firkušného a 

skupina historických tanců Gotan při Diva-

delním souboru Zdeňka Štěpánka.

Celý program pak zakončil slavnostní 

odchod Svatováclavského průvodu. Pro 

diváky první den oslav svatého Václava 

skončil, ale pro aktéry programu nastalo 

opět hemžení, při němž se uklízela stávající 

dekorace a chystalo se vše na druhý den, 

kdy areál Zámeckého parku měl patřit 

dětem.

Svatováclavské slavnosti
V den České státnosti, tedy 28.září se 

v areálu Zámeckého parku rozproudily 

Svatováclavské slavnosti.

V 10.00 hod. Kníže Václav otevřel „Cestu 

za pokladem“ a jeho stráž bedlivě dlela nad 

její bezpečností.

Při své cestě si děti i jejich rodiče mohli 

na jednotlivých stanovištích zahrát petang, 

poskládat rozbitý obraz, přejít bažinu, pro-

plést se pavučinou, nakreslit obrázek, nalé-

vat poháry, zachránit princeznu, zastřílet si 

z luku, projít cestu s překážkami a uhodnout 

schované věci. 

Kdo prošel bezpečně všemi úkoly, mohl 

si pak z Knížecího pokladu odnést malou 

pozornost. 

Kdo z dětí a rodičů už měl cestu za sebou 

nebo na její absolvování čekal, mohl před 

Rybníčkem shlédnout vystoupení napaje-

delské skupiny historického šermu a tance 

Virtus Vincit nebo si mohl prohlédnout 

voskové figuríny v provedení ochotníků 

z Divadla Tyjátr Otrokovice. 

Po uzavření Cesty za pokladem svatého 

Václava následovala před Klubem kultury 

Pohádková minidiskotéka v realizaci Divadla 

Tyjátr a pak volná Dětská diskotéka, při které 

vystoupila Skupina historických tanců Gotan 

při Divadelním souboru Zdeňka Štěpánka 

a hiphopová skupina Black Velvet.

Krásné počasí přilákalo do Zámeckého 

parku přes 300 dětí nepočítaje jejich rodiče, 

prarodiče, příbuzné a malé sourozence 

v kočárcích.

Oba dva dny se nadmíru povedly díky 

pořadatelům, a to Pavlu Pilátovi – řediteli 

Klubu kultury a Martě Šubíkové. Pak díky 

Svatopluku Medkovi a Tomáši Bradovi – svě-

telným a zvukovým technikům Klubu kultury 

a díky mravenčí (a mnohdy skryté) neúnavné 

práci členů Divadla Zdeňka Štěpánka. 

Miroslava Medková 

Svatováclavský večer
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Cílem hejtmanských dnů je poznávat 

konkrétní problémy v jednotlivých místech 

kraje a setkávat se s lidmi, kteří je musí řešit. 

„Nepřijeli jsme na formální návštěvu a není 

součástí žádné kampaně. Také si nemyslíme, 

že v tento jeden den vyřešíme problémy, 

které vyžadují dlouhodobé řešení. Chceme 

navázat dialog o věcech, které nás společně 

tíží, poznat je v souvislostech s místními 

zvyklostmi a získat impulsy pro nalézání 

společných cest k jejich řešení,“ řekl Libor 

Lukáš na úvod svého vystoupení v zasedací 

místnosti napajedelské radnice. Představil 

další členy rady krajského zastupitelstva 

a jednotlivé vedoucí odborných útvarů 

krajského úřadu, kteří spolu s ním přijeli 

na částečně pracovní a částečně slavnostní 

setkání se starosty Napajedel, Spytihněvi, 

Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Komárova 

a Karlovic, vedoucími odborů městského 

úřadu a dalších městských institucí. 

Hovořilo se o konkrétních záležitostech re-

gionu, zejména o trase rychlostní komunikace 

R 55 v trase mezi Napajedly a Babicemi, o do-

pravní obslužnosti a turistickém ruchu, kam 

spadá také rozvoj Baťova kanálu, v obecnější 

rovině pak o rozvoji zdravotnictví a školství 

v kraji a o programu hospodářského rozvoje 

Zlínska. Hejtman také vysvětlil princip, jakým 

probíhá transformace nemocnic. Otevřeně 

se hovořilo o formách jednotlivých grantů, 

kterými kraj financuje projekty v obcích, 

o složité administraci, která by se mohla stát 

živnou půdou pro korupci. Hejtman slíbil, 

že se bude aktivně podílet na přehodnocení 

systému a zvolnění mechanismů. 

Podobná témata byla obsahem i odpo-

ledního setkání se zástupci napajedelských 

firem. Tentokrát se zaměřením na nástroje, 

jak pomoci ekonomice našeho kraje. Patří 

sem budování dálnice a rychlostních ko-

munikací, podpora vzdělání a rozvojových 

projektů. „Pro nejbližší období můžeme být 

spokojeni s tím, že dosáhneme propojení 

dálnice D1 prakticky až do Napajedel. Další 

úsek R 55, z Napajedel dál směrem na Břec-

lav určitě nebude zahájen do roku 2010,“ 

zodpověděl konkrétní dotazy účastníků 

besedy L. Lukáš. 

Otevřeně se hovořilo o možnostech 

finanční pomoci v kontextu s čerpáním pro-

středků z fondů Evropské unie. „Vy všichni 

znáte potřeby svého území a je třeba mít 

připraveny své operační programy, které 

by se mohly stát účinným nástrojem aktivní 

regionální hospodářské politiky. Existuje 

řada možností, jak získat dotace na rozvojové 

projekty, jimiž lze zvýšit konkurenceschop-

nost našich podnikatelských subjektů,“ řekl 

hejtman Libor Lukáš. Účinnou pomoc v tomto 

směru nabízí zlínské zastoupení v Bruselu 

s posláním zvýraznění regionálních potřeb 

v rámci národních zájmů. 

Součástí celodenního programu byla 

prohlídka sportoviště v Komenského 

ulici a technického zázemí sportovního 

areálu ve východním pavilonu bývalého 

klášterního komplexu. V září zde byly 

dobudovány dvě šatny pro sportovce se 

sociálním zázemím a víceúčelový sportovní 

sál. Město se na rekonstrukci podílelo část-

kou 1,1 mil.Kč, Zlínský kraj poskytl dotaci 

ve výši 300 tis.Kč.

Další návštěva patřila mateřské škole, 

která v letošním roce získala nový pavilon. 

Rekonstruovaný objekt byl v minulosti sou-

částí areálu MŠ a úpravy, které zde proběhly, 

jej vrátily původnímu účelu. Díky dvěma 

novým třídám se kapacita školky zvýšila ze 

150 na 200 míst. 

Prohlídku školského areálu ukončil 

hejtman Libor Lukáš v ZUŠ Rudolfa Firkušné-

ho, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj.

Hejtmanský den v Napajedlích

Pracovní jednání v zasedací síni  se zástupci Městského úřadu a starosty okolních obcí

Vernisáž výstavy
Závěr hejtmanské návštěvy v Napajed-

lích tvořila vernisáž výstavy Napajedla 

2003-2005, dokumentující vývoj města 

v posledních třech letech a představující další 

rozvojové projekty připravené k realizaci. 

V průvodním slově shrnula nejvýznamnější 

stavební aktivity posledních let místosta-

rostka Irena Brabcová: „Na počátku tisíciletí 

mělo město kompletní infrastrukturu včetně 

nové čistírny odpadních vod a po letech 

projednávání byl schválen nový územní 

plán. To byly základy díky nimž jsme mohli 

pokračovat v rozvoji města. 

Byla přijata Koncepce bytové politiky 

města k dokončení privatizace bytového fon-

du a stanovení cílů v oblasti bydlení. Město 

buduje kompletní technickou infrastrukturu 

pro výstavbu 15 RD v lokalitě Malina III, 

projekčně a legislativně je připravena re-

konstrukce DPS Pod Kalvárií, kde vznikne 

16 chráněných bytů. Dále jsou zpracovány 

studie na střešní vestavbu 3 b.j. v objektu 

bývalého chudobince a bytový dům pro 

12 malometrážních bytů. Na území města 

připravují soukromé developerské společ-

nosti výstavbu 4 objektů s přibližně stovkou 

nových bytů. Z hlediska dlouhodobějšího 

byly v územním plánu vyčleněny tři lokality 

pro bytovou zástavbu a na všechny byly 

vypracovány urbanistické studie.

V loňském roce se podařilo vyřešit 

centrum města z hlediska dopravního. 

Realizace dopravního řešení byla domi-

nantní záležitostí, nyní můžeme pokračovat 

v dalších úpravách ploch náměstí. Máme 

zpracovány studie na rehabilitaci prostranství 

ve vazbě na kulturní památky faru a kostel 

na východní straně náměstí a projekty na 

rekonstrukci parkovišť v severní a jižní části 

náměstí. V letošním roce získaly realizované 

úpravy na náměstí ocenění jednak na krajské 

úrovni – čestné uznání v soutěži Stavba roku 

2004 Zlínského kraje a na celorepublikové 

úrovni jsem převzala 20. září z rukou mi-

nistra dopravy nejvyšší ocenění v soutěži 

Zklidňovaní dopravy ve městech a obcích, 

každoročně pořádanou Nadací Partnerství 

ve spolupráci s ministerstvem dopravy. 

V letošním roce pokračuje úprava náměstí 

vybudováním cyklostezky a rekonstrukcí 

navazujících ploch. 

Město se zapojilo do Národního rozvo-

jového programu mobility pro všechny. 

V příštích dvou letech bychom chtěli navázat 

na již vyřešené přecházení pro imobilní na 

náměstí a vybudovat bezbariérové přechody 

na největší křižovatce v zastavěné části města 

u Asterixu a bezbariérový přechod s novým 

autobusovým zálivem v ulici Lány na výjezdu 

komunikace III. tř. z Napajedel do Topolné.

Podařilo se zrekonstruovat část areálu 

bývalého učiliště. Svůj domov zde našla Zá-

kladní umělecká škola Rudolfa Firkušného. 

V současnosti je ve fázi zpracování Studie 

Optimalizace využití nebytových prostor 

v majetku města, která by měla napovědět, 

co dál se zbývajícími prostory v areálu bý-

valého kláštera. Pro kulturní potřeby města 

byla oživena bývalá klášterní kaple.

V letech 2002 až 2004 směřovaly význam-

né investice do školství. Postupně byly 

vyměněny okna a vstupní dveře v obou 

základních školách a v mateřské škole, která 

se navíc rozrostla o další pavilon. Uprostřed 

školského areálu bylo se státní dotací 6 mil Kč 

zrekonstruováno staré hřiště, letos vybavené 

potřebným technickým zázemím. 

Napajedla jsou jedním ze zakládajících 

členů Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 

kanálu. V příštím roce by měla v Napajedlích 

vyrůst dvě přístaviště – jedno v centru města 

a druhé u rekreačního zařízení Pahrbek. Slib-

ně se rozvíjejí také aktivity sdružení týkající 

se realizace cyklostezky podél Baťova kanálu 

a to v úseku od Uh.Ostrohu po Kroměříž.“

Hejtman nám odpovìdìl
Nad úspěchy a plány města byla příle-

žitost zeptat se hejtmana L. Lukáše, kde on 

vidí příležitost k rozvoji Napajedel. 

„V souvislosti s tím, co zaznělo o projek-

tech partnerství a podpoře Baťova kanálu ze 

strany Evropské unie, mě jako návštěvníka 

města v první řadě napadá využití rekreač-

ního střediska Pahrbek. Nerozlišovat co je 

státní a soukromé a najít společnou cestu pro 

rozvoj cestovního ruchu a v návaznosti na to 

i rozvoj zaměstnanosti v regionu.“ 

Srdeční záležitostí Napajedlanů je 

areál zámku. Existuje reálná možnost 

podpory vhodného využití objektu ze 

strany kraje?

„Podobných objektů je v kraji několik a je-

jich současní majitelé stále hledají možnost 

vhodného využití. O napajedelském zámku 

vím jenom to, že je snahou Aliachemu zámek 

prodat. Projekt na jeho využití, na kterém 

byl se měl kraj nějakým způsobem podílet, 

nikdy předložen nebyl, tudíž ani tato možnost 

zvažována být nemohla.“

V závěru hejtmanského dne se všechny 

zúčastněné strany shodly, že se seznámily 

navzájem se svými stanovisky ke klíčovým 

otázkám rozvoje regionu s přesvědčením, 

že dialog bude pokračovat v další konkrétní 

spolupráci.

B. Velecká
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410 m2  

pro Vaše zdraví 

a zábavu

Posilovna:  40 stanovišť, pracovní doba:
 pondělí - pátek 9.00 - 21.00, sobota 15.00 - 21.00

Tělocvična: zrcadlová stěna, boxovací pytel, stolní tenis
         cvičení:  Út. 18.00 - 19.00 – Mirka – stepaerobik, posilování
        19.00 - 20.00 – Jana – aerobik
 St   18.00 - 19.00 – Mirka – pilates, powerjoga
 Čt   17.00 - 18.00 – Monika – břišní tance (kurz)
 Pá  17.00 - 18.30 – p. Jordánová – joga (kurz)
 So  18.00 - 20.00 – historické tance

Akce   turnaje ve stolním tenise - sobota 5.11. a 26.11. od 9.00
v listopadu: cvičení s Evou Urbanovou - neděle 27.11. od 14.00 - 17.00

Bar:  sportovní, nealkoholické, alkoholické nápoje, 
 cereál. tyčinky, výživa NUTREND a MUSKULVIT             

Kulečník:   závodní stoly pro biliar a karambol

Nabízíme:   čisté, klidné, nekuřácké prostředí, vyškolené instruktorky,  
 příjemné ceny,výběr permanentek, příjem poukázek 
 SODEXHO PASS

Informace:  tel. 721 932 558 od 15.00 hodin

FITCENTRUM 
SLAVIA NAPAJEDLA
areál Slavia 1. poschodí

volno 
pro 
Vaši 
reklamu !

JÍZDNÍ KOLA

PACHOLÍK
Na Kapli 1557

pro velký zájem o kvalitní výrobky určené pro 
pobyt v přírodě rozšiřujeme nabídku tohoto 
zboží od těchto firem:

�  SPACÍ PYTLE - Hannah, Husky, Pinguin

�  STANY - Hannah, Husky, Pinguin

�  BATOHY - Doldy, Husky, Pinguin, Trek sport

� KARIMATKY - Yate z materiálu Evazote 
– vysoce odolný materiál

� THERMOPRÁDLO Craft, ČELOVÉ 
SVÍTILNY Silva, KOMPASY Silva, 
THERMO-PONOŽKY Craft, Lasting sport, 
PLYNOVÉ VAŘIČE A LAMPY Camping 
Gaz a Coleman včetně náhradních náplní, 
TURISTICKÉ BUNDY Husky, Pinguin 
z funkčních materiálů, TELESKOPICKÉ 
HŮLKY Axon, Warp, IMPERGNACE NA 
BOTY A TEXTIL Collonil.

ZBOŽÍ SKLADEM I NA OBJEDNÁVKU
výhodné ceny.

TELEFON 605 878 420

c e n a  p o u z e  2 5 0 0  z a  c e l o u  s t r a n u

Inzerci v Napajedelských novinách
můžete  objednat v Městském informačním centru. 

noviny@napajedla.cz,
t e l . :  577  944  247
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„O zlaté rybce“

Buďte v klidu, v bezpečí a bez zbytečných problémů. Říkáte si, že se to dobře radí, ale jak se to dá zařídit? Jednoduše. 
Jelikož se jedná o názvy zbrusu nových produktů JMP, a.s., stačí si jeden z nich vybrat, anebo klidně všechny, a můžete 
si užívat zemní plyn úplně bez obav.

Pro Váš KLID
Je dobré využít nabídky na pravidelnou prohlídku Vašeho plynospotřebiče před začátkem topné sezóny. Ověřený 
Servisní partner JMP, a.s. Vám spotřebič zkontroluje, řádně vyčistí, přesně seřídí a v případě potřeby odstraní drobné 
problémy, na které v průběhu prohlídky narazí.

Pro Vaše BEZPEČÍ
zkuste zapřemýšlet nad nabídkou instalace zařízení hlídajících případné úniky plynu, s možností napojení havarijních 
ventilů do stávajících rozvodů. Rádi Vám nabídneme vybrané typy v různých cenových hladinách.

Pro Vaše OPRAVY
Máme připravenu širokou síť Servisních partnerů, kteří jsou v případě poruchy plynospotřebiče, regulátoru tlaku 
plynu nebo úniku zemního plynu na vnitřní plynoinstalaci připraveni okamžitě přijet a problém vyřešit. Nejrychlejší 
je zavolat Zákaznickou linku 840 11 33 55 , kde Vám bude předán kontakt na Servisního partnera s nejbližší dojez-
dovou vzdáleností.

V případě, kdy cítíte ve Vašem objektu plyn, volejte Poruchovou službu Jihomoravské plynárenské, a.s., - číslo 1239.

Produkt Pro Vaše opravy je se zárukou zkontaktování Servisním partnerem JMP, a.s.  do 48 hodin od objednání služby. 
Na všechny produkty je stanovena limitní cena práce 300,- Kč za hodinu plus náklady na dopravu ve výši 10,- Kč / km 
bez DPH. Materiál a náhradní díly jsou účtovány maximálně do ceny doporučené výrobcem.

Podrobné informace a objednávky na Zákaznické lince 840 11 33 55 nebo na www.rwe-jmp.cz.

Užívejte si zemní plyn Bez obav Sto let loutkáøù v Napajedlích IX.-závìr

„O zlaté rybce“

V září 1999 jsme se 

sešli v dostatečném po-

čtu a ihned jsme začali 

s přípravou oslav 95. 

let loutkářství v Napa-

jedlích. Dlouho jsme se rozhodovali, co 

divákům předvedeme. Protože se nám 

nepodařilo sehnat finance na nové loutky, 

(naposledy byly zakoupeny v roce 1980), 

rozhodli jsme se pro úspěšnou pohádku 

Karafiátových Broučků, která od oslav v roce 

1988 odpočívala v našem archívu. I když 

jsme od října začali se čtenými zkouškami, 

protože pohádka „Broučci“ je mluvena živě, 

neošidili jsme naše diváky o oblíbenou 

mikulášskou nadílku s pohádkou „Psaníčko 

pro sv. Mikuláše“.

Již v listopadu jsme připravili malou vý-

stavu loutek spojenou s pohádkou „Dlouhý, 

Široký a Bystrozraký“, abychom našim pří-

znivcům připomněli blížící se výročí, které 

jsme naplánovali na květen 2000.

Pak už všechen náš čas patřil přípravě 

oslav a hlavně nácviku pohádky „Broučci“. 

Mnoho stálých členů, kteří pamatovali její 

premiérové uvedení v roce 1988 v současném 

souboru nezůstalo, a proto jsme jednotlivé 

obrazy dávali obtížně dohromady.

Nakonec se jako vždy podařilo vše zvlád-

nout a oslavy proběhly bez větších komplika-

cí. Mrzela nás jen menší účast diváků, kterou 

jsme přisuzovali pěknému jarnímu počasí. 

Přehlídky se zúčastnily soubory z Kroměříže, 

Brna, Bzence a Jaroměře, se kterou jsme si 

padli do oka, a tak jsme byli do Jaroměře 

pozváni na jejich osmdesátiny. 

Po skončení oslav jsme si dopřáli delší 

divadelní prázdniny a sešli se až na podzim 

při nácviku již tradiční pohádky „Psaníčko 

pro sv. Mikuláše“. 

V lednu 2001 jsme se rozhodli v reper-

toáru ještě ponechat pohádku „Broučci“, 

o kterou byl stále velký zájem, a tak jsme 

obětovali dovolenou, a odehráli několik 

dopoledních představení pro školy a školky 

z okolí. 

V březnu jsme opravdu zavítali do Jaromě-

ře, kde jsme odehráli dvě představení zájezd-

ní pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. 

Na podzim 2001 jsme začali s nácvikem 

veršované pohádky „Zlatovláska“, ale ani 

v tomto roce jsme neošidili mikulášskou 

nadílku pro děti a rodiče.

S pohádkou „Zlatovláska“ jsme vstoupili 

do nového roku 2002 a hráli jsme ji v několika 

reprízách až do divadelních prázdnin.

Sezónu 2002-2003 jsme zahájili první 

týden v září na chatě Švrčkovo, která se již 

stala tradiční poprázdninovou akcí loutkářů 

a jejich rodin.

Koncem září jsme znovu nastudovali po-

hádku „Psaníčko pro sv. Mikuláše“, které je 

vždy nové, neboť naše členská základna se 

neustále obměňuje. Tentokrát si svou první 

vodičskou roli vyzkoušelo 5 nových členů.

Vánoce rychle uběhly a my jsme v lednu 

2003 dospěli k poznání, že je třeba připravit 

novou pohádku i na naši pojízdnou scénu, 

o kterou byl ve školkách velký zájem, a před-

stavení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ bylo 

již známé. Téměř půl roku a část prázdnin 

nám zabrala výroba kulis a nových loutek, 

které jsme si zhotovovali sami pod vedením 

pana Antonína Harníka. Premiéra Sněhurky 

se konala 28. října 2003.

Na naší velké scéně jsme také nezaháleli 

a tak mohly děti shlédnout pohádku „Čer-

timlýn“, která v letošním roce nahradila 

„Psaníčko pro sv. Mikuláše“.

V plném pracovním nasazení jsme vstou-

pili do roku 2004, kdy jsme během ledna 

a února odehráli 9 představení na pojízdné 

scéně s novým zpracováním pohádky 

„Sněhurka“.

V březnu 2004 jsme se pustili do zkoušení 

pohádky o nezbedném klukovi „Adámek 

mezi broučky“, jejíž obnovenou premiéru 

mohli diváci vidět na podzim.

A Mikuláš patřil opět tradiční pohádce 

„Psaníčko pro sv. Mikuláše“ s nadílkou 

a čerty.

Ani jsme si nestačili odpočinout a už tu byl 

rok 2005 a s ním i naše vzácné výročí.

Již od ledna se plně věnujeme přípravě 

nové pohádky „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, 

pro kterou jsme získali, díky finanční pod-

poře města, krásné, nové loutky. Možná se 

mnohým z Vás zdá, že jsme se na delší dobu 

odmlčeli, ale příprava nového představení 

je velmi časově náročná. Musí se nejprve 

vybrat vhodné literární texty, dle možností 

souboru, poté zadat zhotovení návrhů loutek 

a scény. Podle těchto návrhů nastává výroba 

jednotlivých kulis a dekorací, která vyžaduje 

spoustu trpělivosti a času, a jen díky tomu, 

že náš současný režisér pan Antonín Harník 

jí věnuje každou volnou chvilku, se snad vše 

podaří stihnout. 

Mezitím se rozdělí role, a od čtených 

zkoušek se přejde na postupně vznikající 

scénu, kde se spojuje pohyb loutky s řečí. 

Zde je již nutné umět texty zpaměti. Pak se 

jednotlivé scény spojují s hudbou a také je 

třeba nacvičit přestavby kulis, protože u nás 

v divadélku se nedělíme na herce a kulisáky, 

ale ruku k dílu musí přiložit ten, kdo zrovna 

není na scéně. 

Při každé zkoušce je také třeba vyřešit 

několik „problémů“, aby loďka plavala, košík 

byl správně vyloven z vody, žába skákala, 

slunce zářilo apod. Navíc se chudák režisér 

musí smířit s tím, že na každé zkoušce někdo 

chybí, protože část členů má zaměstnání na 

směny a do toho ještě někdo onemocní. Když 

už herci konečně umí text, loutky chodí, kulisy 

stojí, je třeba vše dobře nasvítit, aby iluze 

byla co nejdokonalejší. Pak už jen doufat, že 

nikdo neonemocní a nezapomene nic z toho, 

co nacvičil. Pak snad vše dopadne tak, jak si 

to režisér vysnil. 

Takže nám držte palce a určitě se přijďte 

podívat.

Vážení přátelé loutkového divadla, 
dovolujeme si Vás všechny pozvat na 
malou přehlídku amatérského loutko-
vého umění. Uvidíte různé formy lout-
kového divadla od marionet, přes hru 
s rekvizitami, maňásky, až po málo 
používanou stínohru. Chceme Vás také 
přesvědčit, že loutkové divadlo nepatří 
jen dětem. Pro děti od 12 let a dospělé 
jsme zařadili hned dvě večerní předsta-
vení, v pátek Robinsona a v sobotu hru 
„Jak bejvávalo..“ Věříme, že najdete 
čas a odvahu a přijdete se podívat 
i sami bez dětí. Věřte, že se na Vás 
všechny moc těšíme a doufáme, že se 
Vám představení budou líbit!

Od srdce zvou všichni členové lout. souboru 

„Klubíčko“ Napajedla

Program oslav čtěte na straně 15
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Pošta v zimì
Tak nám to léto nějak proklouzlo mezi 

prsty, a než jsme se stačili ohřát, opět se 

nám blíží zima. Pro někoho milovaná, 

jinými zatracovaná. Pro lyžaře ráj, pro 

poštovní doručovatelky katastrofa. Jedno 

je však jisté: ať chceme či ne, nějak se ta 

zima přežít musí. Proto prosím všechny 

zodpovědné lidi – udržujte v zimě své 

cestičky k domovům suché a průchodné. 

Velice, převelice těžko se pošta doručuje 

po zamrzlé, uchozené nebo zasněžené 

cestě či chodníku. Není příjemné ani bez-

pečné ke schránkám místo chůze bruslit, 

brodit se sněhem a o zamrzlých schodech 

ani nemluvím. Nejednou jsem měla „u 

zadečku bobečky“, když bylo potřeba 

takové schody sejít. Možná si to nikdo ani 

neuvědomí, ale v takovém případě není 

doručovatelka povinna se ke schránce 

dostat. Jenže ono jí to většinou nedá a přeci 

jen to zkusí. Buď sebou řízne nebo neřízne. 

A po pravdě řečeno, někde by nemohla 

doručovat téměř celou zimu.

Proto vás všechny ještě jednou prosím, 

pokud to alespoň trošku půjde, udržujte.

Ještě bych chtěla touto cestou podě-

kovat všem „svým ovečkám“, které měly 

pochopení a umístily si schránky pod 

schody. Věřte, nevěřte, ale i tak vyšlapu 

denně téměř 250 schodů (dolů i nahoru, 

tedy 500). Tu pět schůdků, tam sedm…

Přeji všem hezký zbytek roku.

Eva Hnilicová

� Blíží se topná sezóna
V souvislosti s blížícím se zahájením topné 

sezóny stojí za připomenutí, že k vytápění 

objektů lze používat pouze schválené typy 

spotřebičů paliv a je nutné se řídit předpisy a 

návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, 

užívání, obsluhu a údržbu.

Zákon o požární ochraně ukládá povinnost 

dodržovat podmínky a návody, vztahující se 

k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, 

a počínat si tak, aby nedocházelo k požárům. 

Platí to zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů 

a komínů, při skladování, manipulaci a použí-

vání hořlavých nebo požárně nebezpečných 

látek, při zacházení s otevřeným ohněm či 

jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto 

povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 

Sb. (vyhláška o požární prevenci).

� Na co si dát pozor, než zaènete topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách 

je povinen zajistit pravidelnou revizí ply-

nových a elektrických spotřebičů nebo 

čištění a kontrolu komínů jednotlivých typů 

tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, 

zda je řádně upevněný kouřovod, zda není 

spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatr-

nosti je třeba dbát při vysypávání žhavého 

popele - popel ukládat do nehořlavých a 

neporušených nádob. Každoročně se stává 

špatné ukládání popele příčinou požárů 

nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných 

a hospodářských budov.

Požární ochrana � Pøíprava topidel
Splněny by měly být zejména předepsané 

povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná 

kamna, seřízený kotel topení? Zvláště důle-

žité je to u uživatelů plynových kotlů, kteří 

mají stanovenu povinnost zajistit jednou za 

rok kontrolu celého spalovacího procesu, 

čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistko-

vého ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená 

zanesený komín nejen špatné hoření, ale i 

nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou 

opět požadovány u plynových kotlů. U nich 

je nutná jak čistota komínových průduchů, 

tak předepsaný tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako 

součásti domu nemá kominík, ale majitel 

objektu.

� Nìkteré zásady bezpeèného provozu 
topidel:

- dodržovat bezpečnou vzdálenost jed-

notlivých druhů topidel od hořlavých 

stavebních konstrukcí a zařizovacích 

předmětů,

- neodkládat hořlavé materiály a předměty 

na povrch topidla,

- izolovat spotřebič pevných paliv od 

podlahy z hořlavých hmot ochrannou 

podložkou, přesahující jeho půdorys,

- udržovat komíny a kouřovody v řádném 

technickém stavu, zajistit jejich pravidel-

né kontroly a nepoužívat komíny, u nichž 

byly zjištěny závady dle ČSN EN 1443,

- dbát na pravidelné čištění a kontrolu 

komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. 

SDH Napajedla

Cvièební rozvh v tìlocviènì na sokolovnì školní rok 2005-2006
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DĚTI
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VŠESTRANNOST

Pacholíková

ŽACTVO

ZÁBAVNÉ CVIČENÍ

Slouková

RODIČE A DĚTI

Geržová

LICHÝ TÝDEN

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

VŠESTRANNOST

Kovaříková, Babicová

SUDÝ TÝDEN
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VŠESTRANNOST

Kovaříková, Babicová
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Kovaříková, Babicová

1800 – 1900 1800 – 1900 1800 – 1900

STARŠÍ ŽENY
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Vykoukalová, Pacáková
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JÓGA
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MUŽI
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MLADŠÍ ŽENY

TĚLOCVIK S MÍČEM

Koutná

MUŽI A ŽENY

MÍČOVÉ HRY

Macků

Kino Napajedla
� 3.11. v 19.30 hodin

 RUKOJMÍ – akční thriller SRN a USA. Bruce 

Willis jako elitní vyjednavač má jen jednu 

noc na záchranu rukojmí.Režie: Florent 

Siri, Přístupný od 15 let, Vstupné 60 Kč

� 6.11. v 19.30 hodin 

 FANTASTICKÁ ČTYŘKA – akční, fan-

tastický film SRN a USA v českém znění. 

Připravte se na fantastické… Režie: Tim 

Story, Hrají: Ioan Gruffudd, Jesica Albaová, 

Mládeži přístupný, Vstupné 60 Kč

� 10.11. v 19.30 hodin

 NĚCO JAKO LÁSKA – romantická komedie 

USA. Na správném místě v nesprávnou 

dobu. Režie: Nigel Cole, Hrají: Ashton 

Kutcher, Amanda Peet, Přístupný od 12 

let, Vstupné 63 Kč 

� 13.11. v 19.30 hodin 

 PANENSTVÍ NA OBTÍŽ - Komedie Norska 

a Švédska v českém znění. Šestnáctiletá 

Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se 

nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky 

pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji 

o panenství připravila... Režie: Peter Naess, 

Hrají: Kaia Foss, Maria Brinch, Přístupný 

od 15 let, Vstupné 65  Kč

� 17.11. v 19.30 hodin

 VÁLKA POLICAJTŮ – policejní thriller 

Francie. Daniel Auteuil a Gérard Depardieu 

jako dva špičkoví policisté svádějí boj o to, 

kdo z nich dopadne bandu nebezpečných 

bankovních lupičů. Ve svém zápase ne-

váhají překročit zákon a použít veškeré 

prostředky k dosažení svého cíle…Režie: 

Olivier Marchal, Přístupný od 15 let, Vstup-

né 60 Kč

� 20.11. v 19.30 hodin

 STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII 

- Sci-fi komedie USA a Velké Británie. Režie: 

Garth Jennings, Hrají: Martin Freeman, 

Sam Rockwell, Přístupný od 12 let, Vstupné 

63 Kč

� 23., 24., 25.11. v 16.00 hodin 

 DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL (23.11. 

Pásmo pohádek, 24.11.Kouzelný kolotoč, 

25.11. Slonisko a Medvídek PÚ) Vstupné: 

děti 25 Kč, dospělí 30  Kč

� 27.11. v 16.00 hodin 

 VALIANT - animovaný rodinný film USA 

a Velké Británie v českém znění. Velké 

srdce, malý pták. Od producenta filmů 

Shrek a Shrek 2, Režie: Gary Chapman, 

V českém znění: Vojta Kotek, Jan Přeučil…, 

Mládeži přístupný, Vstupné 55 Kč

Filmový klub Charlie na Malé scéně 

z důvodu rekonstrukce budovy přesouvá 

svoji činnost do Kina Napajedla.

Podporováno městem Napajedla

Tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfilm.cz/charlie2

Vždy ve středu, 19.30 hod., vstupné 55 Kč

� 2.listopadu - PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ

(Stranger than paradise) USA 1984, slo-

venské titulky, 89 min., režie J.Jarmusch, 

hrají J.Lurie, E.Balint, R.Edson, a další. Pocit 

rozčarování, nemožnosti komunikace a ne-

jasné nespokojenosti se zmateným osudem, 

z něhož se nelze vymanit, provází všechny tři 

postavy díla: 16-ti letou maďarskou emigrantku 

E.Molnarovou, jejího bratrance Willieho i jeho 

amerického přítele Eddieho. Dílo bylo vyzna-

menáno Zlatou kamerou na 37. MFF v Cannes 

1984 a Zlatým leopardem v Locarnu 1984.

� 9.listopadu - KAFE A CIGÁRA 

 (Coffee and cigarettes)  USA 2003, titulky, 

96 min., scénář a režie J.Jarmusch, hrají: 

R.Benigni, C.Blanchett, B.Murray a další. 

Protagonisté jedenácti krátkých povídek (v po-

dání řady „mainstreamových“ i „nezávislých“ 

amerických hereckých i hudebních hvězd) se 

scházejí u stolků v různých kavárnách, barech 

a putykách. 

� 16.listopadu - NOC NA ZEMI 

 (Night on Earth)  USA 1991, slovenské titulky, 

129 min., režie J.Jarmusch, hrají: G.Rowlands, 

W.Ryder, L.Falk a další. Druhý Jarmuschův 

barevný film je členěn do pěti povídek, ode-

hrávajících se zároveň během noci v různých 

časových pásmech v pěti velkých městech 

(Los Angeles, New York, Paříž, Řím, Helsinky) 

a v odpovídajících jazycích. Velmi zábavný 

snímek si zasluhuje svou inteligencí, humorem 

a myšlenkovou náplní pozornost všech ctitelů 

dobrého filmu.

� Přehlídka filmů Larse von Triera

 23.listopadu - IDIOTI  

Dánsko/Francie/Itálie/Nizozemsko 1998, 

titulky, 117 min., scénář a režie Lars von 

Trier. Ve své době kritika v Idiotech hledala 

především prvky cílené sociální kritiky. Pů-

sobí jako individualistické teroristické gesto 

zacílené na obnažené tělo kinematografie 

a zpochybňující rovnoprávné postavení ml-

čenlivého spoluaktéra každého filmařského 

činu – diváka. 

� 30.listopadu - TANEC V TEMNOTÁCH

Dánsko/ Francie/ Švédsko/ Itálie/SRN/

Norsko/Nizozemsko/Island/Finsko/VB 2000, 

141min., titulky, scénář a režie Lars von 

Trier, hrají: Björk, Catherine Deneuveová 

a další. Čelní evropský režisér Lars von 

Trier byl jedním ze zakladatelů minimalis-

tického manifestu Dogma 95. Zaměřil se na 

stylizovaný žánr hudebního a tanečního 

filmu a natočil údajně nejdražší Dánský 

film. Hrdinkou je svérázná československá 

emigrantka Selma Ježková, jíž hrozí brzká 

slepota. Selma emigrovala do USA, aby tu 

zajistila oční operaci synovi, postiženému 

dědičnou chorobou. Když má konečně 

naspořené peníze na drahý zákrok, okrade 

ji dosud vlídný soused, policista Bill. Selma 

chce své peníze zpět a při tom Billa nešťastně 

zabije. Dominantou filmu nesporně zůstává 

výkon islandské zpěvačky Björk.

Listopad v Napajedlích
Celý měsíc pondělí a středy Výstava 

na balkonu obřadní síně radnice - ROZVOJ 

MĚSTA NAPAJEDLA

� 4. - Vernisáž výstavy k 100. výročí souboru 

Klubíčko - muzeum 

� 8. - Klub důchodců - DPS Sadová

� 8. - Beseda pro seniory - knihovna

� 11.- Napajedelská podkova, přehlídka 

bluegrassových kapel - Klub kultury

� 17.- 20. Přehlídka loutkových souborů 

ke 100. výročí souboru Klubíčko - Klub 

kultury

� 25.– 27. Ukončení letní sezóny - Vsetínské 

vrchy, A-TOM

� 26.-27. - Víkendovka M2M, stará škola

� 27. - Adventní koncert v Klášterní kapli

Sletová štafeta
Dne 25. 9. 2005 se konala na Tesáku a v Kos-

telci akce s názvem „Sletová štafeta“. Zúčastnili 

se jí sestra Pacholíková a bratři Mikšík a Košut. 

Všichni si tuto akci pochvalovali. Domů jsme 

přivezli účastnické listy a stuhu.

Sokol Napajedla

Listopad 

Pøehlídka loutkových souborù 
ke 100. výroèí souboru Klubíèko
�  17. listopadu, čtvrtek
•  Loutkový sál: Klubíčko Napajedla, 
 17.00 – pouze pro zvané: 
 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
�  18. listopadu, pátek
•  Loutkový sál: Klubíčko Napajedla, 
 10.00 - pro  veřejnost: TŘI ZLATÉ VLA-

SY DĚDA VŠEVĚDA
•  Kostel Sv. Bartoloměje v 17.00 - Mše za 

zemřelé napajedelské loutkáře 
•  Divadelní sál Klubu kultury: Brno –Líšeň, 

19.00 – pro veřejnost: ROBINSON
�  19. listopadu, sobota
•  Loutkový sál: Brno – Líšeň, v 10.00 – pro 

veřejnost: SÁVITRÍ
•  Loutkový sál: Liberec, v 14.00 – pro veřej-

-nost: JAK KAŠPÁREK LÉČIL DRAKA
•  Loutkový sál: Jaroměř, v 15.30 – pro veřej-

-nost: ZLATOVLÁSKA
•  Divadelní sál Klubu kultury, Prostějov,
  17.00 - pro veřejnost: POSLECHNĚTE  

JAK BEJVÁVALO
•  Sokolovna v Napajedlích, v 19.30 - pro 

zvané: VEČÍREK
�  20. listopadu, neděle 
•  Loutkový sál: Jaroměř, 10,00 – pro veřejnost:
 TŘI PRASÁTKA A VLK
•  Loutkový sál: Opava, 15,00 – pro veřej-

nost: KOCOURKOVSKÉ POVÍDAČKY
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Zeptali jsme se sedmnáctileté sleèny Pavlíny Huťkové, 
hráèky „B“ skupiny žen - oddílu tenisu TJ FS Napajedla
� V kolika letech jsi se začala aktivně 

věnovat tenisu a kdo tě k tomuto sportu 

přivedl? 

„Začala jsem aktivně hrát asi v šesti nebo 

sedmi letech a k tenisu mě přivedl taťka. 

Bratr v té době také hrál tenis a později 

hrával tady v Napajedlích i za muže „A“. 

Velký podíl na mém začátku s tenisem má 

i pan Tabara.“

� Čím tě tenis tak zaujal? 

„Lidmi. Když jsem přišla do napajedel-

ského oddílu, byla tu spousta lidí a dobrý 

kolektiv. Postupně lidé z oddílu odcházeli, 

ale na zápasech a turnajích je vždycky lidí 

dost a skvělá atmosféra.“

� Kolik je tedy nyní lidí v družstvu?

„V současné době asi čtyři dospělí za 

skupinu „B“ a dvě ženy za skupinu „A“. 

Myslím tím lidi z Napajedel a okolí.“ 

� Kdo tě trénoval jako první a kdo tě 

trénuje v současné době?

„Na začátku mě trénoval taťka a pan Ta-

bara, kdy jsem hrála s jeho synem Jakubem. 

Postupně jsem trénovala s Karlem Drápalem 

ze Zlína a s Petrem Gregorem z Kroměříže, 

který hraje za napajedelské muže „A“. 

V současné době trénuji opět pod vedením 

taťky a to formou sparingu, mou kolegyní 

v tréninku je Veronika Gajslerová. A nebo 

trénuji s nahrávacím strojem.“

� Jak často trénuješ?

„V létě bez jednoho dne každý den a o ví-

kendu mívám zápasy. V zimě pak třikrát 

týdně a to dvakrát tenisové a jedenkrát na 

fyzičku.“

� Co podnikáš v zimě, když zrovna 

netrénuješ?

„Věnuji se škole a snažím se doma posilo-

vat. Někdy sednu na rotoped, jindy jdu běhat 

s taťkou nebo bráchou na hřiště. 

� Jakých úspěchů už jsi dosáhla a kte-

rého si nejvíc vážíš?

„Vyhrála jsem Meziokresní halové pře-

bory, které se konaly v Napajedlích a těch 

si asi nejvíc cením. Pak jsem vyhrála tři 

turnaje v Napajedlích. Byla jsem druhá na 

turnaji v Brně. Větších úspěchů ale dosahuji 

ve čtyřhře s Veronikou Gajslerovou, kdy se 

dostáváme na turnajích do finále.“

� Máš nějaké oblíbené protihráče nebo 

si zahraješ s kýmkoliv?

„Ráda hraji proti, už zmiňované, Veroni-

ce. Dalším oblíbeným protihráčem je Boris 

Martínek, ale zahraji si s kýmkoliv.“

� Máš svůj vzor ze světové elity te-

nistek?

„Abych řekla pravdu, mými vzory jsou 

spíš muži, a to Federer a Jiří Novák.“

� Kam bys ve své kariéře chtěla dojít?

„Hraji na dobré úrovni a semifinále 

uhraji. Chtěla bych v příští sezóně hrát 

v Napajedlích za „A“ skupinu.“

Házená:
Extraliga Muži – Sport. hala Otrokovice

6.11.   Napajedla – Kopřivnice 17,00 hod.

17.11. Napajedla–Frýdek-Místek 18,00 hod.

7.12.   Napajedla – Zubří 18,00 hod.

2.liga St.dorost M – Ház. hř. Napajedla

6.11.   Napajedla – Litovel   9,00 hod.

20.11. Napajedla – Prostějov 9,00 hod.

Volejbal:
2.liga Muži sk. C – Těl. nové školy

26.11. Napajedla – Drásov 10,00 hod.

10.12. Napajedla – Poštorná 10,00 hod.

Fotbal:
Divize D Muži „A“ – Fot. stadion

12.11. Napajedla – Slavičín 13,30 hod.

Kraj. soutěž I.tř. sk.B Dorost – Fot. stad.

5.11.   Napajedla – Uh. Ostroh 10,00 hod.

Kdy za sportem?

Chystáme novou rubriku o lidech, 

kteří se starají či se jakkoli zasloužili 

o sport v Napajedlích. 

Víte-li o někom ve svém oddílu nebo 

ve svém okolí, zavolejte nám o něm na 

tel.: 732 750 675 !

Starší žáci a žákyně – členové Asociace 

sportu pro všechny v lehké atletice se po 

úspěšném startu v okresním přeboru ve 

Zlíně, probojovali do krajského přeboru, 

který se konal v Uherském Brodě. Tam 

obsadili napajedelští zástupci I. místo 

v družstvech. 

V soutěži jednotlivců pak dopadli tak-

to: Starší žačky – 2.místo Kolomazníková 

Markéta, 3.místo Beinhofnerová Eva, 4. 

Chrastková Lucie a 5.místo Hanáčková 

Pavla. Starší žáci – 1.místo Uherek Václav, 

4.místo Matějíček Jan. 

Po tomto úspěšném tažení tak závod-

níci postoupili na celorepublikový přebor 

do Olomouce. Zde soutěžilo družstvo 

Zlínského kraje starších dívek ve složení 

Lucie Chrastková, Eva Beinhofnerová, 

Petra Dujíčková a Markéta Kolomazníková. 

Tyto závodnice v konkurenci 13 družstev 

obsadily výborné 2.místo a obdržely krás-

ný pohár.

Pod obětavým vedením paní Kataríny 

Marčíkové tak byla zúročena práce kroužku 

lehké atletiky z II.ZŠ Napajedla.

Úspìšné tažení ASPV 

Podzimní Chøiby 2005
 34.ročník Podzimních Chřibů uspořádal 

odbor Klubu českých turistů TJ FS Napajedla 

8.října. I letos byla akce rozdělena na „Pěší 

turistiku“ a na „Cykloturistiku“. 

U pěší turistiky pak byly vytyčeny dvě 

trasy. A to trasa „A“ v délce 24 km, která vedla 

Z Velehradu přes Chabaně, Salaš, Salašskou 

hájenku – Vlčák, Brdo rozhledna – Bunč až 

na Kudlovskou dolinu, kde byl cíl. 

Trasa „B“ měřila 17 km a vedla Ze Salaše 

přes Salašskou hájenku – Vlčák, Brdo rozhled-

na – Bunč – Komínské skály, taktéž k cíli na 

Kudlovskou dolinu.

Trasa pro cyklisty pak měřila 62,5 km. 

Start v Napajedlích a dál se pokračovalo 

přes Žlutavy – N. Dědinu – Bunč – Salaš – St. 

Město – Spytihněv – Pahrbek. Cíl této trasy 

byl u Turistické chaty v Napajedlích. 

 Ani letos nedošlo k žádnému zatoulání 

ať už pěších turistů či cyklistů a spokojenost 

z dobře uspořádané akce byla znát jak na 

účastnících, tak na pořadatelích. 34.ročník 

Podzimních Chřibů se opět povedl.

Nová škola boduje
Žáci ZŠ Komenského 298 se již tradičně 

zúčastnili 21.září soutěže v přespolním běhu: 

„Veslařský kopeček“, která se konala v Otro-

kovicích. Na startu stála spousta konkurentů 

z ostatních škol. Nejlépe se z napajedelských 

sportovců umístili: v kategorii starších žáků 

2.místo Radek Malovaný, 5.místo Martin Gra-

cla, v kategorii starších žákyň 2.místo Lenka 

Vaculová, 4.místo Markéta Kolomazníková, 

v kategorii mladších žáků 2.místo Lukáš 

Chytil, 3.místo Jiří Hrabálek a v kategorii 

mladších žákyň 4.místo Michaela Geržová. Za 

tyto výsledky si v celkovém hodnocení škol 

přivezla napajedelská domů zlato.


