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VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK XI.

Z obsahu novin

LEDEN 2006

� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Rozpočet města na rok 2006

Vážení spoluobèané,
k vánočním svátkům i k novému roku 

jsme si přáli již při rozsvícení vánočního 

stromu na náměstí.

Věřím, že ty nejkrásnější svátky v roce 

jste všichni prožili v lásce, pohodě a po-

rozumění, tak, jak jsme si přáli.

Přesto mi dovolte, abych vás pozdravil 

i s prvním letošním vydáním Napajedel-

ských novin. Nechci připomínat, že jsme 

opět o rok starší, protože to jsou fakta, 

která se nedají ničím ovlivnit. Nechci 

vyzvedávat dobré věci, které se podařilo 

uskutečnit, ani nechci vzpomínat a plakat 

nad tím, co se naopak nepodařilo. Každý 

jistě dokáže zhodnotit a posoudit, jak 

se minulý rok vyvíjel a jak nakonec to 

konečné hodnocení vyznělo.

Do nového roku přeji všem jen to 

nejlepší, to je hlavně hodně zdraví, štěstí, 

lásky, spokojenosti a úspěchů. Ať je ten 

nový rok 2006 lepší než ten předchozí. 

Když se nějaké problémy přece jen vy-

skytnou, ať se je podaří řešit a vyřešit co 

nejlépe. O dobré nápady a záměry ať není 

nouze a nechť se jich podaří realizovat 

co nejvíc.

Ať je pro všechny rok 2006 dobrý 

a úspěšný.

MVDr. Antonín Černocký

starosta města

Ze základních škol
� Den otevřených dveří na Základních 

školách v Napajedlích se koná 2. února 

2006

� Termín zápisu do prvních tříd Zá-

kladních škol v Napajedlích je 10. února 2006 

od 14.30 do 17.30 hodin. Náhradní termín po 

domluvě s řediteli škol.

� Ples II. ZŠ (nová) na Sokolovně v sobotu 

28. ledna 2006. Hrají hudební skupina HALLO 

a cimbálová muzika Josefa Marečka

Veèer klavírních improvizací
25. ledna vystoupí na Klubu Kultury 

Prof. J. Pazour.

TJ Fatra-Slavia dìkuje
Výkonný výbor tělovýchovné jednoty 

Fatra – Slavia Napajedla děkuje jménem 

svých členů, trenérů a cvičitelů všem ob-

čanům a sponzorům, kteří svým postojem 

projevili v uplynulém roce 2005 přízeň naší 

jednotě a tělovýchově a sportu v našem 

městě. V nadcházejícím roce přejeme všem 

pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů 

s potřebnou kapkou štěstí. 

Petr Chaloupka, tajemník TJ F-S Napajedla

SOZ pøeje
Přeji všem našim představitelům a pra-

covníkům na Městském úřadu  hodně zdraví, 

pohody a uznání v novém roce 2006.

Děkuji za všechny občany (kteří chtějí 

vidět změnu k lepšímu a novému) za krásnou 

úpravu náměstí, prostoru před spořitelnou, 

nové lavičky a další změny a investice do 

památkových budov paní ing. Ireně Brab-

cové, za noviny do všech domácností, za 

starost o vodu a další panu MVDr. Antonínu 

Černockému, technické správě, bytovému 

družstvu, informačnímu „Centru“, Klubu kul-

tury, Radovánku, sportovcům, gymnastům, 

Radovanu, Divadelnímu souboru, loutká-

řům, klubu turistů, farníkům, pečovatelkám, 

zdravotníkům, učitelům, obchodníkům, radě 

a zastupitelům, ZUŠ, Domu dětí a mládeže 

Matýsek, školám, školce a dalším a dalším. 

Je to obrovský tým, který dělá naše město 

krásné a kulturní.

Moc děkuji za posedové „Ostrůvky ŠTĚS-

TÍ“ na Kalvárii Stanislavě Kozmíkové a všem, 

co pro město a obyvatele rádi něco udělají 

činem a ne jen kritikou.

Za  všechny členy SOZ přeje 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2006 Marie Vaňáčová

ZUŠ Rudolfa Firkušného
Vás zve 11. ledna 2006 do Klášterní kaple 

v Napajedlích na VI. ročník Setkání s hud-

bou - Pocta mistru Rudolfu Firkušnému. 

Účinkují: Petr Vojtík – absolvent ZUŠ, housle, 

Jiří Horváth - učitel ZUŠ, klarinet, studenti 

konzervatoře P.J.Vejvanovského Kroměříž. 

Začátek je v 17 hodin

Sokolská zábava
TJ Sokol Napajedla Vás srdečně zve na 

Sokolskou zábavu – ráz perníkový. V sobo-

tu 21. ledna 2006. K tanci a poslechu hraje 

K.BAND

Stálé zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů

a dobré vykročení do nového roku přeje všem 

čtenářům Napajedelských novin

Mgr. Tomáš Zatloukal
poslanec Evropského parlamentu

XXIV. Entomologický 
výmìnný den a výstava
v sobotu 7. ledna 2006 v napajedelské 

Sokolovně od 8.00 do 12.00 hodin
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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

Rada mìsta dne 21. 11. 2005
� doporučila ZM schválit rozpočtový výhled 

města Napajedla na období let 2007 až 2010 

v předloženém znění

� vyhodnotila nejvhodnější nabídky zájem-

ců o koupi 15 stavebních pozemků dle GP č. 

2031-118/2005 a 2032-119/2005 pro výstavbu 

RD v lokalitě Malina III dle podmínek záměru 

prodeje na pozemky

� doporučila ZM vyhlásit 2. kolo výběrové-

ho řízení na prodej zbývajících stavebních 

pozemků v lokalitě Malina III za stejných 

podmínek

� doporučila ZM prodloužit termín k podání 

nabídek na koupi pozemku p. č. KN 97/1 o vý-

měře 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 (plocha bydlení v rodinných 

domech – viz regulativy) do 10. 2. 2005

� schválila poskytnutí finančního příspěvku 

ve výši 2.250,-- Kč organizaci JUNÁK, svaz 

skautů a skautek ČR, Napajedla na pořádání 

akce „Amatérský volejbalový turnaj“ a s tím 

související rozpočtové opatření č. 64/2005

� schválila prodloužení nájmu bytu č. 8 v č.

p. 718 ul. Jiráskova pro nájemce manžele 

Remešovy na dobu do 30. 6. 2006 jako změnu 

dosud platné nájemní smlouvy 

� schválila zveřejnění záměru prodeje pozem-

ku KN p. č. 2074/108 o výměře 26 m2, za cenu 

100,-- Kč/m2 v k. ú. Napajedla panu Sokolovi

� schválila zveřejnění záměru pronájmu 

pozemků KN p. č. 1314 o výměře 513 m2 a PK 

p. č. 1383 o výměře 885 m2 společnosti SENE-

GA spol.s r.o. na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou pět let

� doporučila ZM schválit uzavření „Dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo č. I 24/2004/352“, jehož 

obsahem je uzavření dohody o uskutečnění 

dílčího plnění z původně sjednaného předmě-

tu díla v uzavřené smlouvě s firmou POZIMOS, 

a.s. na akci „Nadstavba a stavební úpravy DPS 

Pod Kalvárií, Napajedla“

� schválila změnu rozpisu rozpočtu týkající 

se navýšení poštovného

� schválila rozpočtové opatření v souvislosti 

s přidělenou neinvestiční dotací v požární 

ochraně z Krajského úřadu Zlínského kraje za 

účelem úhrady výdajů na uskutečněné zásahy, 

na věcné vybavení a na odbornou přípravu 

� schválila odpis nedobytných pohledávek 

� nesouhlasila s prodloužením pečovatelské 

služby u trojčat paní Novákové a schválila 

příspěvek na pokrytí nákladů pro 1 dítě v MŠ 

do 4 roků dítěte – školné a stravné

� se seznámila s návrhem úspor na rok 2006 

s cílem snížit dofinancování činnosti organi-

zační složky Pečovatelská služba Napajedla 

z rozpočtu města 

� se seznámila se zápisem z jednání komise 

životního prostředí a veřejného pořádku ze 

dne 27. 10. 2005 

� zrušila své usnesení č. 305/8/2005 ze dne 

29. 8. 2005, kterým doporučila ZM schválit 

výměnu bytu č. 16, Nábřeží 1333, nájemce paní 

Forbelská a bytu č. 7, Jiráskova 719, nájemce 

manž. Prokopovi

� doporučila ZM

•revokovat usnesení ZM č. 94/9/2005 ze dne 

19. 9. 2005 týkající se pronájmu uvolněného 

bytu 1350/8, a to výměnou za jiný byt ve vlast-

nictví města – byt. č. 2 v č. p. 87 Masarykovo 

náměstí, Napajedla

•schválit zveřejnění záměru na prodej bytu 

č. 1350/8 ul. Nábřeží obálkovou metodou za 

minimální cenu 500.000,-- Kč 

•schválit pronájem uvolněného bytu č. 1332/5, 

a to výměnou za jiný byt ve vlastnictví města 

Napajedla, a to byt č. 2 v č. p. 87 Masarykovo 

náměstí, Napajedla, s podmínkou, že v doho-

dě o výměně bytu se nájemce paní Pytelová 

zaváže byt koupit

� doporučila ZM schválit uzavření zástavních 

smluv na prodávané byty

� doporučila ZM schválit uzavření kupních 

smluv o prodeji bytů mezi městem Napajedla 

a dalšími zájemci o koupi bytu

� doporučila ZM schválit zrušení organizace 

Bytové a tepelné hospodářství, příspěvková or-

ganizace, sídlo Napajedla, Komenského 270

� souhlasila se změnou Zřizovací listiny 

Základní školy Napajedla, Komenského 268, 

okres Zlín, změnou Zřizovací listiny Základní 

školy Napajedla, Komenského 298, okres Zlín, 

a změnou Zřizovací listiny Mateřské školy 

Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, pří-

spěvkové organizace 

� doporučila ZM uzavřít smlouvy o vytvo-

ření společného školského obvodu spádové 

školy

� doporučila ZM schválit OZV č. 4/2005, 

kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Napajedla 

� se seznámila s návrhem termínů zasedání 

rady města na období I. pololetí 2006 

� doporučila ZM schválit zařazení města Na-

pajedla do programu prevence kriminality 

na místní úrovni – Partnerství 

� doporučila ZM schválit návrh na podání 

žádosti do programu Partnerství o získání 

dotací na rok 2006 za účelem pořízení detek-

toru alkoholu, radarového měřiče rychlosti, 

horolezecké stěny a vybavení sportovním 

zařízením pro inline a skateboard

� souhlasila s předloženým návrhem komise 

životního prostředí a veřejného pořádku 

na kácení stromů rostoucích mimo les

� se seznámila se zápisem z jednání sociální 

komise ze dne 7. 11. 2005

� schválila umístění pana Kovaříka do uvol-

něného bytu č. 28 v DPS Pod Kalvárií 90

� schválila Darovací smlouvu se společností 

DIPS Zlín, spol. s r.o. na poskytnutí finanční 

částky ve výši 30.000,-- Kč za účelem nákupu 

vnitřního zařízení pro vybavení klášterní kaple 

v domě č. p. 305

Zastupitelstvo mìsta dne 21. 11. 2005
� schválilo rozpočtové opatření za účelem 

financování opravy střechy a výměny oken 

na budově č. p. 305

Zastupitelstvo mìsta dne 28. 11. 2005
� schválilo uzavření zástavních smluv na 

byty ve vlastnictví města Napajedla 

� schválilo uzavření kupních smluv o prodeji 

bytů mezi městem Napajedla a dalšími zájemci 

o koupi bytu 

� revokovalo usnesení ZM č. 94/9/2005 ze dne 

19. 9. 2005 týkající se pronájmu uvolněného 

bytu 1350/8, a to výměnou za jiný byt ve vlast-

nictví města – byt. č. 2 v č. p. 87 Masarykovo 

nám., Napajedla, 

� schválilo zveřejnění záměru prodeje bytu 

č. 1350/8 ul. Nábřeží obálkovou metodou za mi-

nimální cenu 500.000,-- Kč podle předloženého 

návrhu (Záměr k vyvěšení) včetně Organizač-

ního opatření k provedení prodeje bytu 

� schválilo pronájem uvolněného bytu č. 

1332/5, a to výměnou za jiný byt ve vlastnic-

tví města Napajedla, a to byt č. 2 v č. p. 87 

Masarykovo nám., Napajedla, s podmínkou, 

že v dohodě o výměně bytu se nájemce paní 

Pytelová zaváže byt koupit

� schválilo prodloužení termínu k podání 

nabídek na prodej 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 (plocha bydlení v rodinných 

domech – viz regulativy) dle schváleného 

výběrového řízení do 10. 2. 2006

� schválilo prodej stavebních pozemků č. 2, 

7, 8, 10, 12 a 15 dle GP č. 2031-118/2005 a 2032-

119/2005 pro budoucí výstavbu rodinných 

domů v lokalitě Malina III formou budoucí kup-

ní smlouvy obsahující podmínky výběrového 

řízení zájemcům s nejvyšší nabídkou

� schválilo prodej pozemku KN p.č. 2074/108 

o výměře 26 m2, za cenu 100,-- Kč/m2, v k. ú. 

Napajedla panu Sokolovi

� schválilo vyhlášení záměru prodeje pozem-

ku p. č. 2152/22 – orná půda (ZPF) o výměře 

527 m2 za min. cenu 350,-- Kč/m2 formou vý-

běrového řízení nejvyšší nabídce

� souhlasilo s prodloužením termínů kolau-

dace a následného darování stavby komuni-

kace městu Napajedla manž. Mikelovými, st. 

a ml. a ing. Mičke na Malině II. 

� schválilo prodej části pozemku p. č. 2160/1 

o výměře cca do 100 m2 za cenu dle znaleckého 

posudku Povodí Moravy s.p. pro vybudování 

nájezdové rampy na protipovodňovou hráz

� souhlasilo s realizaci stavby „Odvodnění 

pravobřežní části Napajedel lokalit Zámoraví, 

Radovany a Šardice“ na centrální ČOV a zařa-

zením stavby do rozpočtu města pro rok 2006 

včetně finančních prostředků za podmínky 

získání státní dotace

� schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. I 24/2004/352 s firmou POZIMOS, a.s., 

jehož obsahem je uzavření dohody o usku-

tečnění dílčího plnění z původně sjednaného 

předmětu díla v uzavřené smlouvě 

� schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdru-

žení finančních prostředků na částečné 

financování provozu pečovatelské služby 

v předloženém znění

� schválilo zařazení města Napajedla do 

programu prevence kriminality na místní 

úrovni – Partnerství

� schválilo podání žádosti do programu 

Partnerství o získání dotací na rok 2006 za 

účelem pořízení detektoru alkoholu, rada-
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rového měřiče rychlosti, horolezecké stěny 

a vybavení sportovním zařízením pro inline 

a skateboard

� schválilo revokaci usnesení ZM č. 99/9/2005 

ze dne 19. 9. 2005 o výpovědi nájemní smlouvy 

se Zlínskou vodárenskou, a.s. týkající se pro-

vozování ČOV a kanalizace v majetku města 

Napajedla

� se seznámilo ze zápisem z jednání finanční-

ho výboru města Napajedla z 15. 11. 2005

� jmenovalo pana Mikela členem finančního 

výboru od 29. 11. 2005

� schválilo rozpočet města Napajedla na 

rok 2006 dle předloženého návrhu rozpočtu 

včetně příloh č. 1 a 2 a navržených a odsou-

hlasených změn

� schválilo rozpočtový výhled města na ob-

dobí let 2007 až 2010 v předloženém znění

� schválilo rozpočtové opatření - navýšení 

ročního příspěvku příspěvkové organizaci 

Služby města Napajedla

� schválilo rozpočtové opatření týkající se 

realizace cyklostezky na náměstí

� schválilo rozpočtové opatření na úhradu 

záloh na tepla za období 10-12/2005 pro pří-

spěvkovou organizaci Mateřská škola Napa-

jedla v souvislosti s rozšířením prostor pro její 

činnost (nová budova) od 1. 10. 2005

� schválilo vyřazení hmotného majetku 

z účetní evidence dle přílohy

� zrušilo organizaci Bytové a tepelné hos-

podářství, příspěvková organizace, sídlo 

Napajedla, Komenského 270, IČO: 491 56 730 

ke dni 31. 12. 2005. Práva a závazky zrušené 

organizace přecházejí dnem 1. 1. 2006 na 

zřizovatele město Napajedla.

� schválilo uzavření smluv o vytvoření 

společného školského obvodu spádové ško-

ly s okolními obcemi - Spytihněv, Komárov, 

Pohořelice, Oldřichovice, Žlutava

� schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2005, kterou se stanoví školské obvody zá-

kladních škol zřízených městem Napajedla

� schválilo změnu Zřizovací listiny Základní 

školy Napajedla, Komenského 268, okres Zlín, 

příspěvkové organizace, změnu Zřizovací 

listiny Základní školy Napajedla, Komenské-

ho 298, okres Zlín, příspěvkové organizace 

a změnu Zřizovací listiny Mateřské školy 

Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, 

příspěvkové organizace

� schválilo

• výši členských příspěvků dobrovolného 

svazku obcí „Mikroregion Otrokovicko na 

rok 2006 dle návrhu“

•  rozpočet svazku na rok 2006

•  rozpočtový výhled svazku na r. 2006-2008

� schválilo termíny zasedání RM a ZM na I. 

pololetí r. 2006 

� schválilo pořízení změny č. 5 ÚPN města 

Napajedla

� schválilo požadavek na získání státní finanč-

ní podpory z Programu regenerace pro rok 

2006, poskytované Ministerstvem kultury ČR 

ze státního rozpočtu České republiky na ob-

novu kulturních památek na území městské 

památkové zóny Napajedla ve výši 348.000 Kč, 

s podmínkou finanční spoluúčasti ve výši 

198.000,-- Kč, poskytnuté z rozpočtu města 

Napajedla

� souhlasilo s předloženým ceníkem na 

svoz a odstraňování komunálních odpadů 

v roce 2006

Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení na území mìsta Napajedla
Rada města Napajedla v souladu s ustanovením čl. 5 Pravidel pro tvorbu a využití finanč-

ních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla vyhlásila první kolo 

výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla 

pro rok 2006. 

Žádosti o poskytnutí půjčky lze podávat v termínu od 2.ledna 2006 do 28. února 2006, a to 

poštou na adresu Městského úřadu Napajedla nebo osobně přímo v podatelně úřadu. 

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

P.č. Název / účel Lhůta Úrok Horní hranice

 
Výdaje na materiál, dodávky služeb 

a prací spojených s:

splatnosti

max.
p.a. Půjčky

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

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

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

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

5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč

Podmínky výběrového řízení, formulář žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbytné in-

formace podá finanční odbor, budova radnice, přízemí vpravo, dveře č. 102 (tel. 577 100 932, 

pí. Janošková). Informace k půjčkám a vzory žádostí jsou k dispozici i na webových stránkách 

města.       Ing. I. Šlíma, finanční odbor

Tøíkrálová sbírka 2006
“Možná zazvoní i u Vašich dveøí...”

Takhle začínal v minulém čísle napaje-

delských novin článek, který informoval 

o blížící se sbírce. A proto ještě jednou 

pro připomenutí.

Tříkrálová sbírka 2006 se koná dvěma 

základními způsoby:

1) koledováním, kdy skupinka tří králů 

shromažďuje do přenosné kasičky dary 

veřejnosti

2) příspěvek pomocí složenek. Složenky 

rozesílá Charita do poštovních schránek

Tříkrálová sbírka v Napajedlích bude 

pod záštitou Charity sv. Anežky Otrokovice 

dne 7. 1. 2006 v době od 10 do 15 hodin.

Proto se tak jako předchozí roky ob-

racíme i letos na Vás a doufáme, že Vaše 

srdce budou otevřená pro potřeby druhých 

a Vaše dveře pro tříkrálové koledníky.

Snìhová kalamita
Konec roku  jako by si řekl, že nás ještě 

potrápí. Nejprve to byl takový nepříjemný 

pokus s mrznoucím deštěm 13. prosince. 

Bylo to pro nás, co se staráme o sjízdnost 

komunikací opravdu nepříjemné, v pět 

ráno pouze pršelo, o čtvrt na šest byla celá 

Napajedla pokryta ledem. Během dvou 

hodin se nám podařilo  všechny vozovky 

a chodníky  posolit a s trochou opatrnosti 

se dalo jezdit a chodit. Jako by to přírodě 

nestačilo, druhou zkoušku nám nachystala 

na konec roku. Za dva dny napadlo asi 30 

cm sněhu. To by samo o sobě nebylo tak zlé, 

kdyby nefoukal silný vítr. Někdy i několik 

minut po projetí traktoru nebo multikáry 

nebylo poznat, kde je chodník nebo cesta. 

Pracovníci služeb města odklízeli sníh 

nepřetržitě od čtyř hodin ráno až do deseti 

večer, druhý den, na Silvestra, „pouze“ do 

16. hodin. Práce na odklízení sněhu samo-

zřejmě pokračovaly i první pracovní den 

nového roku, kdy jsme dočišťovali křižo-

vatky, autobusové zastávky a parkoviště. Že 

většina pracovníků služeb města přerušila 

dovolenou, bylo samozřejmostí. O to víc 

mne mrzí některé sprosté útoky , kterým byli 

při práci vystaveni, ač dělali co mohli. Na 

druhou stranu je potřeba poděkovat mnoha 

občanům, kteří neváhali vzít lopaty a uklidit 

před svými domy tak, aby zpříjemnili cestu 

nejen sobě, ale i sousedům.

Ing. Aleš Jirků, Služby města Napajedla
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Rozestavěný objekt bude vykoupen 

za cenu dle znaleckého posudku.

- výstavba RD se bude řídit podmínkami 

výstavby uvedenými níže

- v případě, že má být pozemek nabyt do 

společného jmění manželů, přihlásí se do 

výběrového řízení oba manželé

- předložená nabídka musí být vlastnoručně 

podepsána uchazečem (uchazeči)

- nabídku (i na několik pozemků) lze po-

dávat na odkoupení stavebních parcel 

Prodej pozemkù pro výstavbu  RD na Malinì III – 2. kolo

Nová komunikace Malina III.

označených v sestupném pořadí 

dle zájmu včetně uvedení ceny

- v případě zájmu o stejný stavební poze-

mek rozhodne výše ceny za 1 m2, v případě 

stejné cenové nabídky bude rozhodnuto 

losem

- v případě zájmu obyvatel z ulice Třída 

Tomáše Bati (lokalita Kolonka) budou tito 

upřednostněni ve výběru. Pozemek jim 

bude nabídnut za cenu vypočtenou jako 

průměr všech nabídkových cen v každém 

výběrovém kole.

- kupujícím může být výhradně fyzická 

osoba

- město Napajedla si vyhrazuje právo vý-

běrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 

z předložených nabídek

Účastník výběrového řízení předloží 

v nabídce:

1) označení pořadového čísla stavebního 

pozemku

2) nabídku ceny za 1 m2 pozemku

Základní podmínky výstavby

Stavební čára: cca 8m od okraje komu-

nikace

Podlažnost: RD mohou být podsklepeny, 

1 nadzemní podlaží. Podkroví lze využít pro 

bydlení.

Střecha: Sedlová střecha se sklonem 35 

- 45 stupňů. Dominantní střecha bude mít 

hřeben souběžně s komunikací.

Procento zastavitelnosti: max. 25 % (zpev-

něné plochy se nezapočítávají do zastavěné 

plochy)

Výška oplocení: 1,2 m 

O d s t u p o v é  v z d á l e n o s -

t i :  3 , 5  m  o d  h r a n i c  p o z e m k ů

Orientace hlavních vstupů a příjezdů: 

od páteřní komunikace

Podmínka respektování připravených 

vjezdů na stavební pozemek.

Pozemky č. 1, 4, 7, 10 a 13 jsou zatíženy 

vedením inž. sítí. Zde bude za část pozemku 

(v šíři ochranného pásma 3 m u vodovodu 

a 2 m u kanalizace krát délka pozemku) 

nabídnutá cena snížena o 25%.

Vzhledem k tomu, že se část lokality na-

chází nad hranicí HDN tlaku, bude k posílení 

tlakových poměrů a dostatečného přetlaku 

nutná instalace individuálních domovních 

vodáren.

Podrobné informace (včetně nahlédnutí  

do geometrického plánu a do inženýrsko-

-geologického posudku) zájemci obdrží na 

odboru SMIR. (tel. 577 100 920).

Otevření obálek a vyhodnocení výběro-

vého řízení provede RM na svém jednání 

13. 2. 2006.

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 

rodinného domu si musí podat žádost na 

Městský úřad Napajedla, v zalepené obálce 

s označením v levém dolním rohu: „Malina 

III„. Obálka musí být doručena osobně 

nebo poštou na podatelnu Městského 

úřadu Napajedla, Masarykovo náměstí 

89, 763 61 Napajedla do 10. 2. 2006 do 

14.00 hodin.

Město Napajedla vyhlašuje výběrové 

řízení na prodej stavebních pozemků č. 1, 

3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14 dle GP č. 2031-118/2005 

a 2032-119/2005 pro budoucí výstavbu RD 

v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší nabídky 

za následujících podmínek:

- minimální cena 950,-- Kč/m2 

- prodej se uskuteční na základě budoucí 

smlouvy kupní, která bude obsahovat 

základní podmínky smlouvy (dále jen 

„smlouva“)

- záloha ve výši 50 % kupní ceny bude 

uhrazena před podpisem „ smlouvy“

- „smlouva“ bude uzavřena do 1 měsíce 

po dodání výpisů z KN na jednotlivé 

pozemky

- kupní smlouva s doplatkem kupní ceny 

bude uzavřena do 30. dnů od nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí na 

inženýrské sítě

- v případě neuzavření kupní smlouvy 

a nezaplacení zbývajících 50 % kupní ceny 

bude záloha na kupní cenu pozemku sníže-

na o 10 % celkové ceny pozemku a vrácena 

do 30 dnů po uplynutí termínu, nebudou 

však účtovány úroky ze složené zálohy. 

Situace Malina III.
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Město Napajedla vyhlašuje výběrové 

řízení na prodej pozemků p. č. KN 97/1 o vý-

měře 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 (plocha bydlení v rodinných 

domech – viz regulativy) formou obálkové 

metody nejvyšší nabídce za následujících 

podmínek:

- minimální cena 800,-- Kč/m2

- pozemek se nachází v památkové zóně

- prodej se uskuteční na základě smlouvy 

kupní, která bude obsahovat základní 

podmínky smlouvy a závazek zkolaudovat 

stavbu do 4 let od podpisu smlouvy

- kupní smlouva bude uzavřena do 1 měsíce 

po schválení v ZM

- kupující se ve smlouvě zaváže v případě 

nedodržení podmínky zkolaudovat stavbu 

do 4 let od podpisu smlouvy odprodat 

městu Napajedla ve lhůtě 4,5 roku od 

podpisu smlouvy zpět pozemek za cenu 

o 10 % nižší a objekt na pozemku za cenu 

dle znaleckého posudku

- v případě, že má být pozemek nabyt do 

společného jmění manželů, přihlásí se do 

výběrového řízení oba manželé

- předložená nabídka musí být vlastnoručně 

podepsána uchazečem (uchazeči)

Prodej stavebního pozemku Na Kapli - prodloužení termínu k podání nabídek
- v případě neuzavření kupní smlouvy 

s vítězi výběrového řízení, resp. po jejich 

odstoupení, uzavřít kupní smlouvu s dal-

šími v pořadí

- město Napajedla si vyhrazuje právo vý-

běrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 

z předložených nabídek

Otevření obálek a vyhodnocení výběro-

vého řízení provede RM na svém jednání 

13. 2. 2006.

Prodej bytu v Napajedlích
Město Napajedla prodá byt 1 + 1 (kuchyň 8,96 m2, pokoj 16,02 m2) ve 4. podlaží v pa-

nelovém domě v ulici Nábřeží č. p. 1350 v Napajedlích, nejvyšší nabídce, min. cena 500 

tis. Kč. K tomu cena podílu na pozemku 751 Kč. Byt je volný, k nastěhování.

Podrobné podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu 

v Napajedlích a na internetových stránkách www.napajedla.cz. 

Uzávěrka přihlášek: 27. 1. 2006. Informace na tel. 577 941 086, ing. Polášek.

Stavební úpravy tělocvičny Základní školy, Komenského 298 - studie 02/2004

Nástavba a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií

Město Napajedla schválilo vyhlášení zá-

měru prodeje pozemku p. č. 2152/22 – orná 

půda (ZPF) o výměře 527 m2 za minimální 

cenu 350,-- Kč/m2 formou výběrového řízení 

nejvyšší nabídce za podmínek:

-  prodej se uskuteční na základě smlouvy 

kupní, která bude uzavřena do 60 dnů od 

schválení ZM

- v případě neuzavření kupní smlouvy 

s vítězi výběrového řízení, resp. po jejich 

odstoupení, uzavřít kupní smlouvu s dal-

šími v pořadí

- užívání pozemku bude možné od 1. 4. 

2006

-  v případě, že má být pozemek nabyt do 

společného jmění manželů, přihlásí se do 

výběrového řízení oba manželé

-  předložená nabídka musí být vlastnoručně 

podepsána uchazečem

-  město si vyhrazuje právo výběrové řízení 

zrušit a nevybrat žádnou s předložených 

nabídek

Otevření obálek a vyhodnocení výběrové-

ho řízení provede RM na svém jednání 13. 2. 

2006. Zájemci o koupi pozemku podají žádost 

v termínu od 15. 12. 2005 do 20. 1. 2006 do 

12.00 hodin na Městský úřad v zalepené 

obálce s označením v levém dolním rohu 

„Pozemek parc. č. 2152/22“ osobně nebo 

doporučenou poštou na adresu: Městský úřad 

Napajedla, odbor SMIR, Masarykovo náměstí 

89, 763 61 Napajedla.

Podrobné informace zájemce obdrží na 

odboru SMIR (tel. 577 100 920).

Prodej pozemku nad 
Malinou II

Z plánovaných investic roku 2006…

Zájemci o koupi předmětných pozemků 

podají žádost v zalepené obálce s označením 

v levém dolním rohu „Zástavba proluky 

Na Kapli„. 

Obálka musí být doručena osobně nebo 

poštou na podatelnu Městského úřadu Na-

pajedla, Masarykovo náměstí, č. p. 89, 763 61 

Napajedla v termínu do 10. 2. 2006 do 14.00 

hodin. Podrobné informace zájemci obdrží 

na odboru SMIR. (tel. 577 100 920).
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Rozpoèet mìsta Napajedla na rok 2006
Rozpočet města Napajedla je zpracován 

v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpoč-

tového hospodaření. Podle této směrnice 

jsou v rozpočtu příjmy členěny na třídy, 

financování na položky a výdaje na oddíly. 

Nedílnou součástí rozpočtu jsou i jeho přílohy 

č. l – výčet investičních akcí a oprav ve výši 

nad 200.000,-- Kč a příloha č. 2 – příspěvky 

příspěvkovým organizacím. Podrobný rozpis 

schváleného rozpočtu města provedla ná-

sledně rada města podle platné rozpočtové 

skladby. 

I. Pøíjmy
Třída 1 – daňové příjmy. Tato třída 

zahrnuje jednak daňové příjmy vybírané 

státem, tj. příjmy z daně ze závislé činnosti, 

příjmy z daně ze samostatné výdělečné čin-

nosti, příjmy z daně z příjmu právnických 

osob (mimo obce), příjmy z daně z přidané 

hodnoty, příjmy z daně z nemovitostí, příjmy 

z daně z příjmů – z kapitálových výnosů 

a příjmy za odvody z odnětí půdy ze zeměděl-

ského půdního fondu. Celkový objem těchto 

daňových příjmů je plánován ve výši 56,13 

mil. Kč a představuje rozhodující daňový 

příjem města.

Další příjmy jsou příjmy vybírané městem 

- příjmy za správní poplatky, příjmy z místních 

poplatků (ze psů, užívání veřejného prostran-

ství, z ubytovací kapacity, z výherních hra-

cích automatů) a příjmy z odvodu z výtěžku 

výherních hracích automatů. Plánový objem 

těchto příjmů je 2,2 mil. Kč.

Celkový předpokládaný příjem třídy 

1-daňové příjmy činí 58,33 mil. Kč.

Třída 2 – nedaňové příjmy. Tuto třídu 

tvoří příjmy ze vstupného do kina, z půjčovné-

ho v knihovně, příjmy za pronájem bytových 

a nebytových prostor, pozemků, budov, hro-

bů, dále příjmy z úroků z běžného účtu města 

a příjmy ze splátek půjček poskytnutých 

městem občanům z fondu FRB, dále příjmy za 

svoz a likvidaci komunálního odpadu, příjmy 

od klientů pečovatelské služby, sankční platby 

a splátky poskytnutého úvěru.

U příjmů inkasovaných městem z pro-

nájmů bytových prostor (při předpokladu 

doprodeje bytů v domech na Nábřeží 1350-1 

a 1352-3 a odprodeje bytů v domě č. p. 1290-2 

na Malině) dochází k poklesu o 1,1 mil Kč na 

částku 1,6 mil. Kč.

Celkový předpokládaný příjem třídy 2 

– nedaňové příjmy činí 7,8 mil. Kč.

Třída 3 – kapitálové příjmy. Navržen je 

příjem za prodej pozemků (mimo pozemky 

na Malině III) ve výši 0,5 mil. Kč. Další příjmy 

budou tvořeny především z prodeje bytů, 

očekávaný objem 15,0 mil. Kč. V letech 2005 

až 2006 je očekáván celkový příjem z prodeje 

bytů cca. 30,0 mil. Kč.

K prodeji budou nabídnuty také pozemky 

v rámci akce výstavby rodinných domů Na 

Malině III. Předpokládaný příjem cca. 11,0 

mil. Kč, přitom v roce 2006 odhad 9,0 mil. 

Kč, zbylá částka až v roce 2007.

Celkový předpokládaný příjem v této třídě 

je stanoven na objem 24,5 mil. Kč. 

Třída 4 – dotace. Zde jsou stanoveny pří-

jmy jak na úrovni dotací roku 2005 - na výkon 

státní správy 3,4 mil. Kč a dotace na školství 

1,2 mil. Kč, tak i navýšeny podle předpokláda-

ného vývoje – dotace na sociální dávky 18,5 

mil. Kč. Předpokladem je upřesnění těchto 

příjmů v rozpočtu města po rozpisu státního 

rozpočtu na jednotlivá ministerstva, kraje 

a schválení jednotlivých dotačních titulů 

(zejména výše dotací na sociální dávky). 

V průběhu roku budou proto tyto příjmy 

upřesňovány formou rozpočtových opatření 

v závislosti na jejich skutečné výši schválené 

jejich poskytovatelem. 

Předpokládaná dotace na činnost Pe-

čovatelské služby Napajedla v roce 2006 

z Krajského úřadu činí 879 tisíc Kč a sdružené 

finanční prostředky obcí, které budou služby 

Pečovatelské služby Napajedla využívat, jsou 

odhadnuty na 50 tis. Kč. Příspěvek okolních 

obcí na dojíždějící žáky stanoven na částku 

600 tis. Kč.

Celkové příjmy v této třídě jsou prozatím 

nastaveny na objem 24,7 mil. Kč.

Do příjmů této třídy, ač sem patří, zatím 

nejsou zahrnuty dotace na investiční nebo 

neinvestiční akce stavebního charakteru. 

Příjmy z dotací budou do rozpočtu města 

zapracovány až v průběhu roku po jejich 

přidělení ze strany státu nebo kraje.

II. Financování
Třída 8 – financování. Financování 

zahrnuje položky, které představují příjmy 

rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku 

peněz. 

K takto chápaným příjmovým položkám 

lze přiřadit položku 8115 – změnu stavu na 

bankovním účtu v objemu 10,8 mil. Kč. Tento 

údaj představuje finanční částku, kterou je 

možno v následujícím roce čerpat z bankov-

ních účtů města.

Další příjmovou položkou je položka 8123 

– dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 

v objemu 10,0 mil. Kč. Tato položka před-

stavuje předpokládané čerpání úvěru od 

bankovního ústavu na financování výdajů 

spojených s rekonstrukcí tělocvičny II. zá-

kladní školy.

Za příjmovou položku lze v tomto smyslu 

označit i položku 8127 – aktivní dlouhodo-

bé operace řízení likvidity (příjmy), která 

představuje čerpání finančních prostřed-

ků z podílových fondů (Sporoinvest a.s.) 

Rozpoèet mìsta Napajedla na rok 2006 - schválený  ZM dne 28.11.2005
Příjmy název rok 2006   

třída  schválený   

třída 1 daňové příjmy 58 329   

třída 2 nedaňové příjmy 7 799   

třída 3 kapitálové příjmy 24 500   

třída 4 přijaté dotace 24 719   

Příjmy celkem 115 347   

třída 8  financování    

položka text    

8115 změna stavu na bankovním účtě 10 821   

8123 dlouhodobé příjaté půjčené prostředky 10 000   

8124 uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř. -1 167   

8127 aktivní dlouhodob.operace řízení likvidity - příjmy 7 100   

8128 aktivní dlouhodob.operace řízení likvidity - výdaje -11 384   

třída 8  financování celkem 15 370   

 Zdroje celkem 130 717   

Výdaje název rok 2006 rok 2006 rok 2006

oddíl  celkem provoz investice

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 717 717 0

22 Doprava 7 732 386 7 346

23 Vodní hospodářství 2 300 700 1 600

31 Vzdělávání 8 690 7 990 700

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 549 5 549 0

34 Tělovýchova a zájmová činnost 10 490 410 10 080

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 40 206 18 381 21 825

37 Ochrana životního prostředí 3 105 3 105 0

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 18 500 18 500 0

43 Sociální péče a pomoc 2 225 2 225 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 182 3 082 100

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 289 154 135

61 Územní samospráva a státní správa 18 628 18 628 0

63 Finanční operace 3 535 3 535 0

64 Ostatní činnost 5 569 3 112 2 457

Výdaje celkem 130 717 86 474 44 243
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jejich odprodejem v objemu 7,1 mil. Kč.

Proti této příjmové položce je v rozpočtu 

výdajová položka 8128 – aktivní dlouhodobá 

operace řízení likvidity (výdaje), která nao-

pak představuje vázání volných finančních 

prostředků města do podílových fondů jejich 

nákupem v objemu 11,3 mil. Kč.

Poslední položkou financování je položka 

8124 – uhrazené splátky dlouhodobých při-

jatých půjčených prostředků v objemu 1,167 

mil. Kč. Položka představuje roční objem 

splátek města na úvěr, který byl přijat na 

pokrytí části výdajů spojených s rekonstrukcí 

sportovního areálu u škol v roce 2003.

III. Výdaje
Ve výdajové části jsou zahrnuty předpo-

kládané provozní výdaje na rok 2006 a některé 

plánované investiční akce. Investice spojené 

s dotací jsou ve výdajích uvedeny, ale sníženy 

o zatím nepřidělenou dotaci. Do rozpočtu 

budou zařazeny v plné výši v momentě 

schválení dotace na danou akci.

Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje 

provozní prostředky Městského úřadu 

Napajedla, příspěvkových organizací - I. 

základní školy, II. základní školy, mateřské 

školy, Domu dětí a mládeže Matýsek, Klubu 

kultury Napajedla a Služeb města Napajedel, 

organizačních složek města – kina, knihov-

ny, jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

městského informačního centra, sboru pro 

občanské záležitosti, muzea, pečovatelské 

služby a městské policie. Dále je finančně 

zajištěn provoz bytového a nebytového 

hospodářství města.

Neinvestiční příspěvky příspěvkových 

organizací na rok 2006 byly schváleny tak, že 

příspěvek na rok 2005 pro jednotlivé příspěv-

kové organizace byl navýšen o 5 %.

Investice do nemovitostí, další stavební 

investice, popř. do strojového vybavení jsou 

limitovány finančními možnostmi. Proto je 

zvolena varianta průběžného zařazování 

těchto investic do rozpočtu v závislosti na 

zdrojích, především z dotací. V rozpočtu 

jsou zařazeny pouze některé prioritní akce, 

zejména ty, které vyžadují v případě přidělení 

dotace spoluúčast města při jejich realizaci.

Dále rozpočet obsahuje drobnější inves-

tice a opravy, které se každoročně opakují 

(nákup pozemků, pasporty, mobiliář města, 

neplánované opravy bytových a nebytových 

prostor atd.)

Pro rok 2006 je plánováno s dokončením 

financování nákupu nemovitosti - domu na ul. 

Komenského 1159 včetně pozemku, pro účely 

rozšíření prostor Mateřské školy Napajedla.

V návrhu rozpočtu na rok 2006 chybí část-

ky na příspěvky jednotlivým spolkům, nezis-

kovým organizacím, sportovním klubům. 

Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě 

města – oddíl 64 – ostatní činnost, kde je vyčle-

něna částka 2,3 mil. Kč k rozdělení na tyto úče-

ly. Předpoklad je, že toto rozdělení finančních 

prostředků bude zastupitelstvem schváleno 

na konkrétní příjemce v únoru 2006. 

V rezervě je dále vyčleněna rezerva na 

běžný provoz ve výši 0,82 mil. Kč a rezerva 

kapitálová ve výši 2,5 mil. Kč na případné 

investiční akce, schválené dodatečně v roce 

2006. Rada města má k dispozici čerpání 

rezervy (bez rozlišení) ve výši 0,82 mil. Kč 

na rok 2006.

Schválený rozpočet představuje závazné 

ukazatele, kterými je povinna se řídit v nad-

cházejícím roce rada města při hospodaření 

s finančními prostředky města. V příloze č. 

1 rozpočtu města na rok 2006 jsou uvedeny 

všechny investiční akce a opravy v objemu 

200.000,-- Kč a výše. V příloze č. 2 rozpočtu 

jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým orga-

nizacím města a další příspěvky do rozpočtů 

jiných samosprávných celků.

Dne: 5. 12. 2005 

zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, 

vedoucí finančního odboru 

Pøíloha è. 1 - Investice a opravy zahrnuté v rozpoètu mìsta na rok 2006
Investice  (od 200.000,- Kč)  

oddíl Text Kč

22 Doprava  

 rekonstrukce místních komunikací Divišova, 1. Máje, Malina II. 6 000 000

 bezbariérové vstupy a chodníky u základních škol 500 000

 parkoviště u bývalého Lidového domu 216 000

 přístaviště - přístupový chodník 300 000

23 Vodní hospodářství  

 odvodnění pravobřežní části Napajedel 1 500 000

31 Vzdělávání  

 investice do budovy II. základní školy 550 000

34 Tělovýchova a zájmová činnost  

 rekonstrukce tělocvičny na II. základní škole 10 000 000

36 Bydlení, služby a územní rozvoj  

 DPS Pod Kalvárií - rekonstrukce výtah, okna, chodba, 4. b.j. 4 000 000

 DPS Pod Kalvarií - výstavba 16 b.j. 4 800 000

 rekonstrukce domu N3 1 500 000

 výstavba inženýrských sítí na Malině III 2 600 000

 rekonstrukce domu č.p. 304, I. etapa 3 000 000

 rekonstrukce areálu u bývalé hospodářské školy,  I. etapa 515 000

 regenerace sídliště Nábřeží 3 000 000

 výkup pozemků 300 000

  mobiliář 200 000

 budování dětských hřišť 250 000

 investiční dotace pro Služby města Napajedla-nosič kontejnerů 1 500 000

celkem Vybrané investice v roce 2006 40 731 000

   

 Opravy (od 200.000,- Kč)  

23 Vodní hopodářství  

 opravy ČOV 250 000

36 Bydlení, služby a územní rozvoj  

 neplánované opravy bytových domů 390 000

 příspěvky do fondu oprav SVBJ s účastí města 372 000

 neplánované opravy nebytových prostor - pronajímaných 460 000

 neplánované opravy nebytových prostor - nepronajímaných 345 000

 oprava fasády budovy č.p. 305 ZUŠ 1 500 000

 výměna oken a oprava střechy na budově č.p. 305 ZUŠ 780 000

celkem Vybrané plánované opravy (stavební) v roce 2006 4 097 000

Pøíloha è. 2 -  Investièní a neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 
                       organizacím schválené v rozpoètu mìsta na rok 2006
oddíl Název, IČO účel Kč

34 DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 370 000

33 Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 2 153 000

31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 348 000

31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 investiční příspěvek 150 000

31 ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 1 757 000

31 ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 3 885 000

36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 9 975 000

36 Služby města Napajedla, 71240063 investiční příspěvek, 1 500 000

 celkem  22 138 000

Další příspěvky

22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 386 000

36 Zlínský kraj, 70891320 roční poplatek na JDTM ZK 19 000

 celkem  405 000
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Malé ohlédnutí
Ve čtvrtek 8.12.2005 se uskutečnila tradiční 

„Předvánoční beseda“ pro naše milé seniory 

opět se žádanou dechovou kapelou Stříbr-

ňankou pod vedením kapelníka a zpěváka 

Vojty Horkého.

Není to akce jednoduchá. Již v dubnu bylo 

třeba zajistit kapelu, o kterou je velký zájem. 

V září se pak zajistil u sportovců sál na So-

kolovně s bezbarierovým přístupem. Služby 

města Napajedla upravily boční přístup do 

Sokolovny a zajistily větvičky na výzdobu 

sálu. Manželé Novákovi se postarali o teplo 

a čistotu v sále. Školní družina 2. ZŠ Napajedla 

nám pod vedením Jany Beranové zajistila 

pěknou výzdobu a přes 300 vánočních přání. 

Realizace pøístavišť na  Baťovì kanálu ve Zlínském kraji
V rámci cestov-

ního ruchu je město 

Napajedla jedním ze 

zakládajících členů 

Sdružení obcí pro 

rozvoj Baťova kanálu. 

Sdružení má uzavře-

nu dohodu o spolu-

práci se Zlínským 

krajem, který aktivity 

v této oblasti podpo-

řil v letošním roce částkou 2,0 mil Kč .

V roce 2003 vypracovala pro Zlínský 

kraj firma Bermangroup Akční plán rozvoje 

vodní cesty Baťův kanál na území Zlínské-

ho kraje, jehož naplnění je hlavním cílem 

Sdružení… 

V zájmu řešení priority č.1 tohoto doku-

mentu - budování přístavišť, zadal Zlínský 

kraj v letošním roce zpracování studie na 

výstavbu přístavišť. V březnu a dubnu 2005 

předal pak na Ředitelství vodních cest doku-

mentace a investiční záměry na 13 přístavišť 

na Baťově kanálu ve Zlínském kraji.

Tato přístaviště jsou v současnosti za-

řazena do návrhu rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2006. Ze 

státních prostředků budou vybudována 

vlastní přístaviště, na jednotlivých obcích je 

pak financování a vybudování doprovodné 

technické infrastruktury. V případě našeho 

městského přístaviště to obnáší vybudování 

přístupového chodníku. 

V příštím roce by měla tedy v Napajedlích 

vyrůst dvě pevná přístaviště – jedno v cen-

tru města a druhé u rekreačního zařízení 

Pahrbek. V centru města bude přístaviště 

situováno na Nábřeží za blokem č. I, v místě, 

kde bylo v letošním roce situováno dočasně 

molo plovoucí.

Na konci loňského roku byla již zahájena 

výstavba:

· přístaviště Babice

· přístaviště Uherský Ostroh 2

· přístaviště Uherské Hradiště.

· přístaviště Napajedla centrum.

 Tato přístaviště budou financována z pře-

bytku hospodaření SFDI v roce 2005.

V roce 2006 bude realizována stavba:

· přístaviště Napajedla Pahrbek

· přístaviště Otrokovice

· přistávací místo Babice 

· přistávací místo Kostelany nad Moravou 

· přistávací místo Huštěnovice

· přistávací místo Staré Město

Ing.Irena Brabcová, místostarostka

cena 2500 za celou stranu

Inzerci v Napajedelských novinách

můžete  objednat v Městském informačním centru. 

noviny@napajedla.cz,

t e l . :  577  944  247

Èestný odznak
Vzorný vèelaøský pracovník

Pěkné verše, mandarinky, jablíčka obstarala 

matrikářka p. L.Obdržálková. Děvčata do 

bufetu a dobré vínečko pan F. Vykoukal a na 

úpravu a výzdobu celého sálu se vrhli členové 

SOZ již v dopoledních hodinách. Každý ještě 

přinesl něco ze svých domácích zdrojů na 

zlepšení výzdoby.

Radost jsme měli z velké návštěvy našich 

napajedelských seniorů a dále zástupců měs-

ta starosty p. A. Černockého a místostarostky 

pí. I. Brabcové, které patří poděkování za to, 

že svým fotografováním nám zajistila trvalou 

vzpomínku na toto – myslím si, pěkné advent-

ní odpoledne plné klidu a pohody s našimi 

milými seniory.

Všem, kteří se na této akci podíleli moc 

děkujeme. 

Členové SOZ v Napajedlích

Toto unikátní ocenění uděluje sjezd 

Českého svazu včelařů jednou za pět 

let, třem nejvýznamnějším členům. Na 

VIII. Sjezdu, který se konal začátkem 

prosince minulého roku v Praze, udělil 

toto ocenění ing. Janu Švancerovi, 

za dlouholetou a úspěšnou činnost 

pro české včelařství. V Napajedlích 

byl předsedou této organizace 34 let, 

nyní je předsedou okresního výboru 

Českého svazu včelařů ve Zlíně a kraj-

ským koordinátorem pro včelařství ve 

Zlínském kraji. 

Včeličky i my ostatní blahopřejeme 

a děkujeme.



9NAPAJEDELSKÉ leden/2006

Ekologická soutìž
Tajemství vody

Žáci ZŠ Komenského 298 Břetislav Staša, 

Michaela Soukupová a Radka Daníčková se 

18.11.2005 zúčastnili ekologické soutěže Ta-

jemství vody. Tuto netradiční soutěž mladých 

laborantů organizoval nadační fond Veolia, 

který také věnoval naší škole pomůcky pro 

zajímavé pokusy s vodou. Součástí soutěže 

byla i prezentace vlastního školního projektu 

„Jednoduché pokusy s povrchovým napětím 

vody“, který žáci vytvořili a prakticky vyzkou-

šeli v přírodovědném semináři pod vedením 

pí uč. Sahajové.V konkurenci ostatních škol 

jsme se neztratili a žáci získali krásné ceny 

nejenom pro sebe, ale i pro naši školu. 

Mgr. Alexandra Sahajová

Recept „Našeho žufánku“
Zapeèené rybí filé se zeleninou
400 g rybího filé, 100 g tvrdého sýru

350 g zeleniny (mrkev, zelený hrášek, 

kukuřice)

300 g vařených brambor

20 g másla  na vymazání zapékací mísy

1 větší cibule, bylinky (petrželová nať, ba-

zalka, dobromysl), sůl, pepř, mletá paprika, 

olivový olej

Zálivka: 150 g zakysané smetany, 3 vejce, 

sůl, pepř, bylinky (petrželová nať, bazalka, 

dobromysl)

Rybí filé posolíme, popepříme a prud-

ce opečeme na olivovém oleji. Rozmí-

cháme vejce se zakysanou smetanou, 

osolíme, opepříme a přidáme bylinky. 

Máslem vymažeme zapékací mísu, na-

vrstvíme do ní zeleninu, rybí filé, plátky 

sýra a uvařené brambory nakrájené na 

kolečka. Podle potřeby ještě na povrchu 

posolíme a posypeme sladkou paprikou. 

Dáme na 15 minut zapéct a pak zalijeme 

zálivkou. Necháme dalších 15 minut péct 

(než se zapeče zálivka) a pak můžeme 

podávat. Dobrou chuť! Dušan SukupPokud jste někdy zkusili vyrobit zvířát-

ko v životní velikosti, víte, že je to opravdu 

hodně těžké. My ve školní družině jsme 

to měli o to jednodužší, že náš šikovný 

a ochotný pan školník udělal dřevěnou 

kostru a potom již vše ostatní záleželo jen 

na nás. Stačilo pár metrů papíru a lepící 

pásky a pod našima rukama se začala kost-

ra zvířete měnit v opravdové hříbě. Ještě 

hřívu a ocásek z vlny a také nezapomenout 

na jméno! Anny – to bude to pravé !!!

Jak dny a týdny plynuly na koníka Anny 

jsme si úplně zvykli. Stal se příjemným 

a tichým kamarádem snad každého z nás. 

Až do chvíle než onemocněl. Ještě, že náš 

pan školník je i tak trochu zvěrolékař, takže 

ošetření nožičky nebyl až takový problém. 

Ale raději co nejdříve odevzdejme hříbátko 

panu starostovi. To víte, potřebuje disci-

plínu, aby se z něj stal pořádný závodní 

kůň. 

Tak Anny, budeme na tebe myslet a drž 

se! Snad se panu starostovi budeš líbit….

Odpověď pana starosty

(vybráno z textu)

Moc děkuji za rychlého koně, kterého 

jsem včera ráno spatřil, když jsem přišel 

na radnici. Bylo to překvapení, ale naprosto 

perfektní.

O koníka se budou starat děti v MŠ, 

protože je tam velká zahrada, tedy nejlepší 

podmínky pro kvalitní odchov.

Zatím se nám nepodařilo diagnostikovat 

jeho pohlaví. Podle copánku by to mohla 

být klisnička, podle rozcuchaného ocásku 

spíš hřebeček… 

Ještě jednou vám moc děkuji za krásný 

dárek, který mě opravdu moc potěšil.

Høíbì pro pana starostu

Výzdoba peèovatelského domu a vánoèní besídka
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v celém roce. I když 

pro mnohé z nás Vánoce symbolizují bláznivý shon plný 

uklízení, nakupování, vaření a pečení, nervozitu a stres při 

nakupování dárků.

Ale Vánoce mají zcela jinou úlohu. Je to čas k radosti, čas 

k veselí, čas ke štěstí.

Snad proto každým rokem chodíme s dětmi na Pečovatel-

ský dům Pod Kalvárií předvést babičkám a dědečkům to, co 

jsme se ve volném čase ve školní družině naučili. 

Někteří z nás hrají na hudební nástroj, zpívají, tančí, jiní 

hrají pohádku nebo přednáší. Babičky a dědečci se tak aspoň 

na malou chvíli mohou vrátit do svého dětství, zavzpomínat si 

a těšit se stejně jako naše děti na blížící se vánoční svátky.

Odměnou pro nás jsou zase jejich spokojené a usměvavé 

tváře a také sladká odměna, kterou nás každý rok za vystou-

pení nezapomenou obdarovat.

Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo však 

nespočívá pouze v krásně nazdobeném stromečku a dárcích. 

Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme více času 

pro své blízké a přátele.

Pst! Tiše…!Slyšíte? Cililink! Cililink! Vánoce jsou tady!

S. Šulcová, Komenského 268, Stará škola
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Škola pro život
Jak to vypadá dnes ve škole?

Co se změnilo od doby, kdy jste ji na-

vštěvovali vy?

Základní školy dávají rodičům a jejich 

dětem různé možnosti. Naše škola se rozhodla 

čerpat z ověřených , kvalitních metod a forem 

práce, které vychází z odkazu uznávaného 

pedagoga J.A.Komenského. Nejedná se však 

o krok zpět, ale o využití skvělých myšlenek 

pro dnešní dobu a jejich rozvíjení pro využití 

v budoucnosti.

V pondělí 5.12. se jako tradičně konala 

na naší sokolovně v Napajedlích Mikulášská 

nadílka. Měli zde dostaveníčko malí i velcí 

čerti, andělé a také Mikuláš.

   Po úvodním slovu si pro návštěvníky 

připravili svůj program naši malí čertíci 

a andělé z oddílu sportovní gymnastiky 

pod vedením velkého čerta a anděla. Po 

vystoupení si vzal slovo Mikuláš, na kterého 

netrpělivě čekali mnozí malí návštěvníci 

i jejich rodiče či prarodiče. Děti, které si Mi-

kuláš jmenovitě pozval na podium, museli 

pomůcek a učebních materiálů. Jde o věci 

finančně nenáročné, často si je vyrábíme 

s dětmi sami přímo ve škole. Jednotlivé 

činnosti tedy vykonávají žáci sami s vlast-

ními pomůckami, které mají před sebou 

na lavici. O tom, co pozorují, hovoří a vzá-

jemně své výroky posuzují. Rozvíjí se tak 

výrazně jejich slovní zásoba i vyjadřovací 

schopnosti. Obtížnost jednotlivých činností 

samozřejmě postupně zvyšujeme. 

Při činnostech žáci prožívají pozitivní 

pocity vynálezce – objevitele. Nechceme 

dětem jen hotové poznatky předkládat, ale 

snažíme se je vtáhnout do celkového procesu 

a za použití obyčejného ,,selského,, rozumu 

na problém přijít. Na co žáci přijdou sami, 

to si také lépe pamatují. Vedeme je rovněž 

k sebehodnocení a sebekontrole. 

Ke zkoušení přistupujeme až později. 

Nesnažíme se žáky nachytat ,,na švest-

kách,, , hodnotíme jen to, co umí. Pozitivní 

hodnocení vede k motivaci žáků pro další 

vzdělávání. 

Snažíme se vzdělávat děti tak, aby se ne-

bály chybovat. Chybovat je totiž lidské. 

Děti mají možnost si chybu opravit. Učí se 

tak chybám předcházet, nejsou stresovány. 

Prožívají pocit uspokojení, jsou klidné a při 

tom aktivní a myslí přítomné.

Upozorňujeme žáky na konkrétní pozitivní 

využití vědomostí a dovedností v praktickém 

životě. Nezapomínáme rovněž poskytnout in-

dividuální prostor všem žákům. Tyto činnosti 

nám to skvěle umožňují.

Učitelky 1. stupně Mgr. Bronislava Veselá, 

Mgr. Romana Kempová 

vykonat nějaký malý cvičební úkol nebo za-

recitovat básničku. Po rozdání všech dárků 

si děti mohly vyzkoušet na podiu žíněnky 

a odrazový můstek, na kterém cvičily děti 

ze sportovní gymnastiky.

   Na úplný závěr jsme si dobře zatanco-

vali na mikulášské diskotéce. 

   Některým dětem se vůbec nechtělo 

domů, a tak si myslíme, že se nám to po-

vedlo. Touhle cestou děkuji všem, co se 

zasloužili o dobrou atmosféru na této akci. 

Doufáme, že se příští rok opět sejdeme.

Zpívání u vánoèního stromu
Krásná tradice našeho města se letos 

konala na novém místě před Spořitelnou 

za hojné účasti občanů. Stříbrný smrk, 

nádherný a krásně osvětlený, je bohužel 

pouze dočasnou ozdobou nově upraveného 

náměstí. Poděkování patří všem dětem, které 

nás potěšily svým vystoupením. Omlouvám 

se Radovánku, který nebyl prezentován 

na internetových stránkách města, byla to 

nechtěná technická chyba. 

Josef Souček

Jak to v praxi vypadá třeba u nás ve ško-

le na 1. stupni ,,Nové základní školy,,?

Zaměřili jsme se na činnostní učení. 

Činnostní postupy jsou založeny na aktivaci 

co nejvíce smyslů. Snažíme se tedy o za-

pojení zraku, hmatu a sluchu všech žáků. 

Pro tento účel máme připravený soubor 
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Kino Napajedla
� Čtvrtek 5.1. v 19.30 hodin 

 LEGENDY Z DOGTOWNU

 Akční drama USA, režie: Catherine Hard-

wicke, hrají: Emile Hirsch, Victor Rasuk, 

John Robinson. 

 Motto: Skateboarding se pro ně stal život-

ním stylem. Přístupný od 12 let, 104 min. 

Vstupné 65,- Kč

� Neděle 8.1. v 19.30 hodin 

 LÁSKA NA INZERÁT

 Romantická komedie USA, režie: Gary 

David Goldberg, hrají: Diane Lane, John 

Cusack, Dermot Mulroney 

 Motto: Chyť ho a nepouštěj ! Přístupný od 

12 let, 98 min. Vstupné 60,- Kč

� Čtvrtek 12.1. v 16.00 hodin 

 ANDĚL PÁNĚ

 Pohádka ČR, režie: Jiří Strach, hrají: Ivan 

Trojan, Jiří Bartoška, Klára Issová.

 Motto: Rodinná pohádka plná hereckých 

hvězd a laskavého „svatého“ humoru. 

Mládeži přístupný, 90 min. Vstupné 55,- 

Kč

� Neděle 15.1. v 19.30 hodin 

 JESKYNĚ

 Akční horor SRN, USA a Austrálie, režie: 

Bruce Hunt, hrají: Cole Hauser, Morris 

Chestnut, Eddie Cibrian

 Motto: Pod nebem leží peklo a pod pek-

lem jeskyně. Přístupný od 15 let, 98 min. 

Vstupné 65,- Kč 

� Středa 18., čtvrtek 19.1. v 16.00 hodin 

 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

 Dobrodružný film USA v českém znění, 

režie: Mike Newell, hrají: Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, Emma Wats

 Mládeži přístupný 150 min. Vstup. 65,- 

Kč 

� Neděle 22.1. v 19.30 hodin 

 MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA

 Animovaný horor Velké Británie, režie: 

Tim Burton, Mike Johnson, hrají: (hlasy) 

Johnny Depp, Helena Bonham-Carter, 

Emily Watson.

 Motto: Láska hroby přenáší. Přístupný od 

12 let, 78 min. Vstupné 60,- Kč

� Čtvrtek 26.1. v 19.30 hodin 

 TAJEMNÝ LET

Filmový klub Charlie na Malé scéně 

z důvodu rekonstrukce budovy přesou-

vá svoji činnost do Kina Napajedla.

Podporováno městem Napajedla

Tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfilm.cz/charlie2

Vždy ve středu, 19.30 h, vstupné 55 Kč

� 4. ledna 2006

 KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI 

 Itálie/Francie 1974, 129 min., titulky, scénář 

a režie Pier Paolo Pasolini.

 Pasoliniho adaptace, které se zřekly jaké-

koli prudérnosti a v líčení tělesných rado-

vánek byly stejně spontánní jako výchozí 

texty, vzbuzovaly mravnostní skandály, 

i když režisér své filmy nepovažoval za 

nemravné – oslavovaly jen krásy života.  

Zápolil se zásahy výrobců i cenzorskou 

svévolí, a v tisku musel čelit nařčení 

z obscénnosti: „Mé filmy nejsou vulgární!“ 

hájil se tvůrce. „Jsou o životě, nepleťte si 

autorské dílo s lacinou kýčařinou.“

� 11. ledna 2006

 BRAZIL 

 USA 1985, 131 min., titulky,  režie Terry 

Gilliam, scénář T.Gilliam, T.Stoppard, 

Ch.McKeown.

 Intelektuální groteska, natočená ve stylu 

okázalé sci-fi a současně v tradicích an-

glické, čistě nonsensové komedie, která 

vypovídá o světě zbaveném svobody 

i individuality, vyvolává v kinosále hurón-

ský smích i úlevu. Lidé se úplně ztrácejí 

v monumentálních prostorách gigantic-

kých budov, které v sobě nic lidského 

nemají….Film je koncertem absurdních, 

tragikomických situací, které se střídají 

v rychlém sledu.

� 18. ledna 2006

 ZLOMENÉ KVĚTINY 

 (Broken flowers)USA 2005, 105 min., titul-

ky, režie Jim Jarmusch, hrají: Bill Murray, 

Jeffrey Wright, Sharon Stone další.

 Don Johnston je zapřisáhlý starý mláde-

Leden v Napajedlích
� 11. ledna - Setkání s hudbou, Klášterní 

kaple - ZUŠ. Provoz v Klášterní kapli bude 

po 11. lednu přerušen pro probíhající 

rekonstrukční práce

� 25. ledna - Večer klavírních improvizací 

– Klub Kultury

� 28. ledna - ples II. ZŠ Sokolovna

� 29. ledna - Repríza nové úspěšné pohádky 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda, začátek 

v 15.00 hodin v loutkovém sále.

… začátkem února na Klubu Kultury

� 5. února - Repríza nové úspěšné pohádky 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda, začátek 

v 15.00 hodin v loutkovém sále.

� 7. února - Repríza nové úspěšné pohádky 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

 - maraton pro školy dopoledne.

� 10. února - Rychlé šípy – pohostinské 

vystoupení souboru Slováckého divadla 

z Uherského Hradiště. Vstupné 160 Kč.

Leden 2006 

 Akční drama USA, režie: Robert Schwent-

ke, hrají: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, 

Sean Bean.

 Motto: Thriller odehrávající se stovky 

metrů nad zemí s Jodie Foster v hlavní roli. 

Zapněte si bezpečnostní pás, startujeme 

17. listopadu! Přístupný od 12 let, 99 min. 

Vstupné 65,- Kč

� Neděle 29.1. v 19.30 hodin 

 ŠÍLENÍ

 Horor ČR a SR, režie: Jan Švankmajer, 

hrají: Pavel Liška, Jan Tříska, Anna Geis-

lerová.

 Motto: Blázinec, ve kterém se odehrává 

jádro filmu je alegorií této civilizace. Pří-

stupný od 15 let, 118 min. Vstupné 60,- Kč

nec, jehož právě opustila jeho poslední 

láska Shery. Poháněn spíš svým souse-

dem a kamarádem Winstonem, který 

si rád hraje na detektiva, než vlastní 

zvědavostí, vydá se nakonec pátrat, která 

z jeho někdejších milenek by mohla být 

matkou jeho syna. Postupně se setkává 

se čtyřmi ženami, které něco znamenaly 

v jeho životě, ale žádná v něm neprobudí 

víc, než trochu nostalgie. Pokud Zlomené 

květy budou divácky nejúspěšnější Jar-

muschův film, je to především zásluha 

Billa Murraye, představitele Dona John-

stona.

� 25. ledna

 MONTY PYTHON: SMYSL ŽIVOTA

 (Monty Python’s The Meaning of Life) 

VB 1983, 103min., titulky, scénář a písně: 

G.Chapman, J.Clees, T.Gilliam, E.Idle, T.Jo-

nes, M.Palin. Režie: Terry Jones a Terry 

Gilliam.

 Tento povídkový film britské skupiny 

komiků Monty Python v sedmi kapitolách 

pojednává o smyslu života od narození až 

do smrti. Přitom se s kousavým posmě-

chem sobě vlastním a se sarkastickými 

narážkami zaměřuje především na různé 

mocenské instituce a na strážce morál-

ky… Bouřlivácký humor této skupiny se 

tradičně nebojí zaútočit na žádné tabu 

a nevyhýbá se ani žádným nechutnos-

tem.

 Pøipravujeme
� 1. února 2006

 MULHOLLAND DRIVE 

 USA 2001, 146 min., titulky, scénář a režie 

David Lynch.

 Mezi nejslavnějšími ulicemi v srdci Hol-

lywoodu – Mulholland Drive a Sunset 

Boulevard – se odehrává další z mysteri-

ózních surrealistických šarád D.Lynche. 

Příběh lásky a osamění z města, kde se sny 

mění v noční můru. Ocenění – 4 nominace 

na Zlatý Globus, Cena za nejlepší režii na 

MFF v Cannes.



12 NAPAJEDELSKÉ leden/2006

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla tel. 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: noviny@napajedla.cz � Vychází jednou za měsíc 
v nákladu 3250 ks. Uzávěrka do 12. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky 
krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele  �  Placená inzerce 2500 Kč za 1 stra-
nu, inzerci příjímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz � Grafická úprava a sazba: Stanislav Hradil tel. 602 249 672 � 
Tisk HART press spol. s r.o. Otrokovice tel. 577 926 207 � Povoleno MK ČR E12958 � http://www.napajedla.cz

„PORTRÉT“ - osobnosti napajedelského sportu
Cíle a plány

Jejich hlavním cílem je vydržet v této 

kvalitě, jakou má oddíl nyní, co nejdéle.

Do budoucna pak mají velké plány, které 

však nechtěly prozradit, aby je nezakřikly. 

Sny a skuteènost
Sny o své závratné kariéře nikdy neměly. 

Berou život tak jak jde a jsou spokojené 

s tím co mají. Hnacím motorem jsou pro 

ně jejich svě-

řenkyně. Svou 

energii dobíjejí 

na víkendových 

soustředěních, 

kde mimo práci 

Od 7. ledna do 26.února proběhne na 

umělé trávě v Napajedlích vedle II. Základní 

školy Zimní turnaj FATRA CUP 2006.

Zúčastní se ho 12 mužstev, které byly 

rozlosovány do dvou skupin.

Ve skupině „A“ proti sobě nastoupí: 

1. Zlámanec, 2. Viktoria Otrokovice B, 

3.  Kudlovice, 4. Fatra Napajedla B, 5. Čast-

kov, 6. Žlutava

Ve skupině „B“ se spolu utkají: 1. Kněž-

pole, 2. Jarošov, 3. Sušice, 4. Spytihněv B, 

5. Pohořelice, 6. Lhota u Malenovic.

 V závěru turnaje se pak střetnou muž-

stva dle umístění ve skupině o konečné po-

řadí. Hracími dny budou soboty a neděle

Rozlosování:

1. kolo:

7.1. Zlámanec–Žlutava  12.00 hod.

 Kudlovice–Napajedla B  14.00 hod.

 Jarošov–Pohořelice  16.00 hod.

8.1. V.Otrokovice B–Častkov 10.00 hod.

 Kněžpole–Lhota u Mal.  12.00 hod.

 Sušice–Spytihněv B  14.00 hod.

2.kolo:

14.1. Pohořelice–Sušice  12.00 hod.

  Zlámanec–V.Otrokovice B 14.00 hod.

  Žlutava–Napajedla B   16.00 hod. 

15.1. Častkov–Kudlovice  10.00 hod.

  Kněžpole–Jarošov  12.00 hod.

  Lhota u Mal.–Spytihněv B 14.00 hod.

3.kolo:

21.1. V.Otrokovice B–Žlutava  12.00 hod.

  Jarošov–Lhota u Mal.  14.00 hod.

  Napajedla B–Častkov  16.00 hod. 

22.1. Kudlovice–Zlámanec  10.00 hod.

  Sušice–Kněžpole  12.00 hod.

  Spytihněv B–Pohořelice  14.00 hod.

4.kolo:

28.1. Kněžpole–Spytihněv B  12.00 hod.

  V.Otrokovice B–Kudlovice  14.00 hod.

  Zlámanec–Napajedla B  16.00 hod.

29.1. Žlutava–Častkov  10.00 hod.

  Lhota u Mal.–Pohořelice  12.00 hod.

  Jarošov–Sušice   14.00 hod.

5.kolo:

4.2.  Sušice–Lhota u Mal.  12.00 hod.

  Spytihněv B–Jarošov  14.00 hod.

  Napajedla B–V.Otrokov. B 16.00 hod.

5.2.  Kudlovice–Žlutava   10.00 hod.

  Častkov–Zlámanec  12.00 hod.

  Pohořelice–Kněžpole  14.00 hod.

Sestry Talašovy 
Vedoucí oddílu žaèek 
Sportovní gymnastiky ASPV

Dìtství a rùst
 Starší Žaneta se narodila 13. 2. 1976 

a mladší Petra 26. 5. 1977. 

Ke sportu je od dětství vedli rodiče. 

S gymnastikou začaly v roce 1981. Dva roky 

se věnovaly jen tvrdému tréninku a pak 

začaly jezdit na závody. Nejprve do Zlína 

a postupně se vypracovaly až do krajských 

kol, které vyhrávaly.

Jako gymnastky se soutěží účastnily do 

svých 13 let. Následovně se začaly věnovat 

trénování svých mladších kolegyň. Ze začátku 

jako asistentky a od 16 let už měly vlastní 

svěřenkyně. 

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

14.1. Napajedla – Holešov 10.00 hod.

21.1. Bučovice – Napajedla 10.00 hod.

28.1. Napajedla – Letovice 10.00 hod.

Kdy za sportem?

Souèasnost
Nyní mají ve své trenérské péči 30 děvčat 

z nichž jsou některé přebornicemi republiky. 

Dívky jsou rozděleny do tří kategorií a to: 

starší žačky, mladší žačky a přípravka.

S trénováním takového počtu cvičenek po-

máhají sestrám Talašovým jejich někdejších 

svěřenkyně, které už odrostly mládežnickým 

kategoriím. Jsou to: Vycudilíková Monika, 

Vycudilíková Iveta a Forbelská Jana. 

 Tréninky mají 3x týdně a jejich náplní je 

hlavně uvolňování a posilování.

Fatra Cup 2006
na kondičce mají volnou zábavu a zažívají 

spoustu legrace.

Jejich dalšími koníčky jsou jim vlastní děti, 

výšlapy s rodinou a aktivity se svěřenkyněmi 

mimo tréninky.

Od dětství se drží známého hesla, které 

slýchávaly od svého otce: „Těžko na cvičišti, 

lehko na bojišti.“

A jak sami uvádějí: „Letošní rok byl pro 

celý oddíl zlomový a velmi těžký. A právě 

v této době jsme nejvíc poznaly, jak dove-

dou všechny svěřenkyně držet při sobě. 

– A když nás podpořilo i družstvo chlapců 

pod vedením pánů Kováře a Čeledi, věděly 

jsme, že naše práce má smysl a hlavně bu-

doucnost.“

Proto všem děkují za věrnost, neboť při 

setkání s nimi zapomínají na starosti všed-

ních dnů.


