
neprodejné

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK XI.

ÚNOR 2006

Z obsahu novin
� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Městský úřad je tu pro Vás

� Jízdní řády autobusů a vlaků

� Kino Napajedla, kino Charlie, kultura

� Sportovní rozhovor - Jaromír Strmiska

Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů 

v Napajedlích pořádá tradiční HASIČ-

SKOU ZÁBAVU v sobotu 11. února 

2006 od 19.30 hod. v sále SOKOLOVNY 

v Napajedlích. 

Zajištěno občerstvení, bohatá tom-

bola, hraje skupina EX DUO. Vstupné 

50,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé

Region Tour Brno
Na  veletrhu Region Tour v Brně se Na-

pajedla prezentovaly ve společném stánku 

s Otrokovicemi v rámci expozice Zlínského 

kraje. Návštěva předsedy vlády Jiřího Pa-

roubka byla překvapivým závěrem prvního 

výstavního dne.

Sníh v Napajedlích
V Napajedlích napadlo v průběhu ledna 

přibližně půl metru sněhu, pamětníci se ne-

mohou shodnout, kdy zažili něco podobného. 

Naše Technické služby odklízejí 25 kilometrů 

ulic o průměrné šířce pět metrů. To je 25 000 

x 5 metrů, děleno půl metrem 62 500 m3 sněhu. 

To je metr na metr a délka 62,5 kilometrů. 

K tomu chodníky a veřejná prostranství, když 

něco připadne nebudeme daleko od 100 000 

m3. To je 100x100x10. Kvádr sněhu sto krát 

sto metrů, deset metrů vysoký. Nezbývá než 

Technickým s obdivem poděkovat, tolerovat 

drobné nedostatky a pomoci zvládnout 

sněhový příval, alespoň u vlastních domů 

a garáží, kde se žádná technika nedostane. 

Ještě pamatujete kolik bylo v létě trávy? 

Sekalo se celé město devětkrát, normálně 

stačí třikrát. 

S přáním „chlapi, raději žádné další rekor-

dy“, Josef Souček.

Klub kultury 
3. března v 19.30 - Travestie eurotour 

aneb z Čech až na konec světa

foto František Cívela



NAPAJEDELSKÉ únor/20062

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 12. 12. 2005
� schválila pronájem pozemků KN p. č. 1314 

o výměře 513 m2 a PK p. č. 1383 o výměře 885 

m2 společnosti SENEGA spol. s r.o. na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou pět let, za cenu 

1% z bonity půdy

� schválila uzavření smlouvy o dílo na pro-

vádění stavebního dozoru stavby „Nadstavba 

a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií“ s ing. 

Švehlíkem za cenu celkem 80 000,-- Kč, přičemž 

z této částky bude provádění stavebního dozoru 

první etapy činit cca 25 000,-- Kč

� schválila „Smlouvu o budoucí darovací 

smlouvě“ mezi městem Napajedla a Prvním by-

tovým družstvem Napajedla na stavební úpravu 

chodníku a parkoviště v ulici Na Kapli

� schválila rozpočtové opatření č. 68/2005 

týkající se rozvodu počítačové a telefonní sítě 

v nové budově MŠ a opravy el. kabelu ve školní 

jídelně 1. ZŠ

� schválila rozpočtové opatření č. 65/2005, kte-

ré řeší přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 

150 000 Kč od Zlínského kraje na úhradu nákladů 

spojených s obnovou kulturní památky radnice, 

části hasičské zbrojnice a vjezdové brány

� schválila rozpočtové opatření č. 66/2005, 

které řeší přijetí neinvestiční účelové dotace 

ve výši 50 tis.Kč od Zlínského kraje na úhradu 

nákladů spojených s obnovou kulturní památky 

sochy sv. Floriána

� schválila rozpočtové opatření č. 67/2005, 

které řeší přijetí investiční účelové dotace 

od Ministerstva financí na úhradu nákladů 

spojených se stavebními úpravami bývalého 

kláštera č. p. 305

� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2005 

týkající se pořízení knih do knihovny

� schválila změnu rozpočtu příspěvkové orga-

nizace Dům dětí a mládeže Matýsek

� schválila podrobný rozpis rozpočtu města na 

rok 2006 podle platné rozpočtové skladby dle 

předloženého návrhu, příloha č. 1 a 2

� vyhlásila 1. kolo výběrového řízení na poskyt-

nutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území 

města Napajedel na rok 2006, a to v termínu od 

2. 1. do 28. 2. 2006

� schválila smlouvu o zajištění zpětného odbě-

ru a využití odpadů se spol. EKO – KOM, a.s. 

� schválila přidělení služebního bytu v objektu 

MŠ Komenského1159, na dobu určitou – po dobu 

trvání pracovního poměru domovník – údržbář 

panu Tomkovi

� schválila nájemní smlouvy na byt s paní 

Michalčíkovou, p. Bělíčkem a panem Šilcem na 

dobu určitou 1 rok za standardních podmínek

� neschválila prodloužení nájemní smlouvy 

na byt s manž. Ferenčíkovými

� schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

20/04 s Urbanistickým ateliérem Zlín, s.r.o. na 

vypracování čistopisu návrhu změny č. 3 ÚPN 

města Napajedla pro lokalitu Z34 – Lůžko

� schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

06/05 s Urbanistickým ateliérem Zlín, s.r.o. na 

vypracování návrhu zadání změny č. 5 ÚPN 

města Napajedla

� schválila výjimku v počtu žáků ve 4. třídě, 

a to 31, ZŠ Napajedla, Komenského 298 

� se seznámila se zápisem z jednání sociální 

komise ze dne 5. 12. 2005 a schválila plán činnosti 

komise na I. pololetí r. 2006

� souhlasila s umístěním paní Kavalcové do 

bytu č. 401 v DPS Sadová 1554

� se seznámila se zápisem z jednání kulturní 

komise dne 16. 11. 2005

� se seznámila se zápisem z jednání sportovní 

komise dne 9. 11. 2005 

� se seznámila s vyjádřením tajemníka MěÚ 

Bc. J. Foltýna k řešení pohledávek

� se seznámila s předlož. přehledem stavu plně-

ní přijatých usnesení RM a ZM k 30. 11. 2006

� se seznámila se zápisem z jednání SOZ ko-

naného dne 29. 11. 2005 a schválila plán činnosti 

komise na I. pololetí r. 2006

� schválila Dohodu o výměně bytu č. 1332/5 

na ul. Nábřeží za byt č. 3 v č. p. 87, Masarykovo 

nám. (nájemce paní Pytelová) se závazkem paní 

Pytelové byt koupit v termínu do 15. 3. 2006 dle 

předloženého návrhu

� souhlasila se zpětvzetím návrhu, podané-

ho soudu: výpověď z nájmu bytu – manželé 

Možnárovi

Rada mìsta dne 19. 12. 2005
� se seznámila s předloženou Koncepcí kul-

tury v Napajedlích a doporučila využít podnětů 

z koncepce na úseku kultury města Napajedla

� schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 

mezi obcí Topolná a městem Napajedla o výko-

nu úkolů Městské policie Napajedla na území 

obce Topolná na dobu neurčitou 

� schválila rozpočtové opatření č. 69/2005, 

které řeší přijetí příspěvků od úřadu práce na 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací u příspěvkové organizace 

Služby města Napajedla 

� schválila smlouvu o poskytnutí účelové 

investiční dotace na částečné financování vý-

stavby cyklostezky v Napajedlích z rozpočtu 

Zlínského kraje a rozpočtové opatření č. 70/2005, 

které řeší přijetí této dotace

� schválila ukončení nájemních smluv na 

pronájem pozemků zastavěných bytovými 

domy v k. ú. Napajedla ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví bytového družstva Trávníky ze 

dne 1. 5. 1997 a 21. 9. 2001 s platností k 31. 12. 2005 

a vyhlásila záměr pronájmu těchto pozemků 

za cenu 5,-- Kč/m2 na dobu neurčitou do doby 

dořešení vlastnických vztahů k pozemkům 

s platností od 1. 1. 2006

� neschválila vyhrazení parkovacího místa na 

parkovišti v ulici Na Malině – před domem č. 

p. 1188, na pozemku p. č. 2074/98 ve vlastnictví 

města, paní Holkové

� schválila přerušení provozu Mateřské školy 

Napajedla při poklesu dětí na 10

� se seznámila se Směrnicí ke stanovení výše 

úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateř-

ské škole v souvislosti se zákonem č. 204/2005 

Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších přepisů, 

od 1. 1. 2006 

� schválila předložený koncept zápisu do 

kroniky města za r. 2004

� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2005 

týkající se požární ochrany – navýšení osobních 

výdajů z důvodu zásahů u požáru a neschválila 

navýšení telekomunikačních služeb

� schválila kupní smlouvu a rozpočtové opatře-

ní č. 71/2005, které řeší nákup kuchyňské linky 

do bytu školníka na budově mateřské školky

Kam jít na Městském úřadu v Napajedlích, 

když: 

�  Chci vyøídit
 -  osobní doklady 

 - občanský průkaz

 - cestovní pas

- změnu trvalého pobytu

- zrušení údaje o místu trvalého pobytu

- výdej údajů z evidence obyvatel

�  Chci 
- podat žádost, příspěvek

- vyzvednout písemnost

 přízemí vlevo, dveře č. 105, tel. 577 100 915

�  Chci vyøídit
-  výpis z rejstříku trestů

-  sňatek

-  ztrátu matričních dokladů

-  změnu jména a příjmení

-  ověření pravosti podpisu a opisu listin (legalizaci 

a vidimaci)

 přízemí vlevo, dveře č. 106, tel. 577 100 945

� Potøebuji ke stavbì
- územní rozhodnutí

- stavební povolení

- kolaudační rozhodnutí

- změnu užívání

- sdělení, souhlas, opatření

 k pozemkům

- dělení nebo scelování

- využití území

 změnu územního plánu 

 Stavební úřad, Palackého 95, 

tel 577 100 960-65

�  Chci zaplatit 
poplatek

 - za psa

 - za popelnici

 - za výherní hrací přístroj

 - za prodejní místo

pokutu

za prodej bytu

za prodej pozemku

 přízemí vpravo, dveře č. 102, tel. 577 100 932

�  Chci povolení
- ke kácení stromu

- stavební povolení na vybudování studny u ro-

dinného domu

- odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

 1. patro vlevo, dveře č. 201, tel. 577 100 917

�  Potøebuji povolení
- k užívání komunikace

 -  záboru veřejného prostranství

 přízemí vlevo, dveře č. 103, tel 577 100 922

�  Chci
- koupit pozemek ve vlastnictví města 

- prodat pozemek městu

- pronajmout pozemek ve vlastnictví města

 přízemí, vlevo, dveře č. 104, 

tel. 577 100 921 

Mìstský úøad je tu pro Vás 
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Tøíkrálová sbírka 2006
Je páteční dopoledne 6. ledna 2006 

a na radnici míří první skupinka tříkrálových 

koledníků. Možná se leckdo podivil, neboť 

složení skupinky bylo pro naše město dosti 

neobvyklé. Všichni jsou zvyklí na děti, ale 

tihle? Jsou přece dospělí. Byla to skupinka 

skládající se ze zástupců tří důležitých skupin 

podílejících se na Tříkrálové sbírce, ředitel 

Charity sv. Anežky v Otrokovicích (Milan 

Šiška – černý Baltazar), duchovní správce 

farnosti Napajedla (Viliam Gavula – Kašpar) 

a hlavní organizátorka napajedelské sbírky 

(Helena Nováková – Melichar). Na radnici 

zamířili oficiálně zahájit letošní tříkrálové 

koledování. Byli přijati starostou města 

MVDr. Antonínem Černockým. Tři králové 

přinesli pozdrav, požehnání a přání dobra 

celému městu. 

Koledníci a vedoucí skupinek se ještě 

v pátek večer sešli k požehnání v kostele 

sv. Bartoloměje. 

Je sobotní ráno a k budově kláštera, kde 

sídlí Charita se schází početné skupinky ma-

lých i velkých dětí. Každý vedoucí tříčlenné 

skupinky dostal cukr, kalendáře a svěcenou 

křídu, se kterými zamířil do domácností. Po 

společném fotografování všichni vyrazili do 

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2006 v jednotlivých obcích:
Otrokovice 246.559,00 Kč 38 skupinek 145 koledníků

Napajedla 129.158,00 Kč 34 skupinek 130 koledníků

Pohořelice 17.284,50 Kč  4 skupinky  16 koledníků

Oldřichovice  8.664,00 Kč  2 skupinky  8 koledníků

Komárov  9.295,00 Kč  2 skupinky  8 koledníků

Spytihněv 36.725,50 Kč  8 skupinek  32 koledníků

Halenkovice 34.176,50 Kč 10 skupinek  40 koledníků

Žlutava 20.187,50 Kč  4 skupinky  16 koledníků

Tlumačov 38.844,00 Kč 12 skupinek  48 koledníků

CELKEM  540.894,00 Kč  114 skupinek 443 koledníků

ulic města. Premiérou letos byla i účast otce 

Viliama, který chodil jako vedoucí skupinky. 

Mohli ho poznat obyvatelé v části Malina II. 

Tři králové zazvonili u každých dveří s přá-

ním do nového roku a s prosbou o příspěvek : 

„ Já Kašpar, já Melichar, já Baltazar přišli jsme 

Vás prosit o dar. Ne pro nás tady přítomné, 

ale pro všechny chudé a potřebné.“ 

Pokladničky se postupně plnily, pod 

nohama to klouzalo a dobrá nálada nikoho 

neopouštěla. Pro nejmenšího 3letého krále 

byla cesta tak namáhavá, že vedoucí skupinky 

ho musela přinést na zádech. Po návratu zpět 

na Charitu čekalo koledníky i jejich vedoucí 

zasloužené občerstvení. Letos poprvé nám pe-

kárna z Topolné poskytla sponzorským darem 

výborné tvarohové koláče a chleby k párkům. 

Ale největší odměnou byl pro všechny dobrý 

pocit z pomoci potřebnému bližnímu. 

Samotná sbírka skončila sečtením obnosů 

všech pokladniček a odevzdáním na Charitě 

v Otrokovicích v 19.00 hod.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv 

dílem přispěli ke zdárnému průběhu Tříkrá-

lové sbírky pro rok 2006.

 Za Charitu sv. Anežky Otrokovice

 Dana Daníčková

�  Chci si stìžovat
- na souseda

- na pořádek

 1. patro vlevo, dveře č. 201, 

 tel. 577 100 917

�  Potøebuji vyøídit:
- dávku sociální péče z důvodu nízkého příjmu 

a jste nezaměstnaný nebo rodina s nízkým 

příjmem

- dávku sociální péče z důvodu stáří nebo zdravot-

ního postižení (např. na individuální dopravu, 

na zvýšené výdaje v souvislosti s používáním 

ortopedické nebo kompenzační pomůcky, na 

provoz telefon. stanice, aj.)

- dávku soc. péče z důvodu péče o osobu blízkou 

nebo jinou pro její bezmocnost nebo o nezletilé 

dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

vyžadující mimořádnou péči

- zvýšení důchodu pro bezmocnost

- zvláštního příjemce dávky důchodového pojiš-

tění

- žádost do domova důchodců nebo do domu 

s pečovatelskou službou

- odškodnění za křivdy způsobené - např. ko-

munistickým režimem a chcete získat prvotní 

informace

�  Chci informaci
- sociální poradenství při výchovných problé-

mech dětí; při řešení rodin. či osobních záleži-

tostí a zprostředkování odborné pomoci (např. 

drogové aj. závislosti, domácí násilí)

- získat kontakty na různé soc. instituce, na 

nestátní organizace v soc. oblasti

- zprostředkovat pečovatelskou službu, příp. 

získat informace o úhradách za úkony PS

- získat informace i o jiných nárocích na dávky 

soc.péče a stát. soc. podpory, které se nevyřizují 

na našem úřadu

- získat informace o možnosti vyřízení svých 

zákonných nároků – např. výživné na děti, vy-

živ. povinnost manželů, výživné rozvedeného 

manžela, aj.

- získat kontakty na síť zařízení a programy pre-

vence sociálně patologických jevů  ve Zlínském 

kraji

 Odbor sociálních věcí, budova spořitelny, 

Masarykovo náměstí 87, tel. 577 100 940-42

�  Potøebuji informaci
- o Napajedelských novinách, příspěvky, inzerce, 

starší čísla

- o ubytování u nás i jinde

- o kulturních akcích u nás i jinde

- z internetu, o jízdních řádech, o turistice, jakou-

koli jinou

 Městské informační centrum, budova kina, 

tel. 577 944 247

�  Chci si domluvit
- schůzku se starostou

- schůzku s místostarostou

 2. patro vpravo, dveře č. 205, 

 tel. 577 100 911

– pøehled služeb
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Jen málo měst v naší zemi se může pochlu-

bit tím, že má téměř ve svém centru les. Ano, 

Napajedla jej opravdu mají. Kousek nad novým 

sportovním areálem u nové školy leží Kalvárie. 

Tak se jmenuje tento krásný kout přírody ležící 

na východním okraji našeho města.

Les dostal své jméno podle sochařského 

díla umístěného na jeho nejvyšším bodu. 

Jedná se o tři kamenné kříže z roku 1731. Ke 

křížům vedla kdysi barokní křížová cesta, ze 

které se do dnešního dne zachovala pouze dvě 

zastavení bez původní výzdoby. Vrch Kalvárie 

leží v nadmořské výšce 259 m. 

Součástí více jak pěti hektarového lesa je 

i opuštěný lom. Asi málokdo ví, že v kalvá-

renském pískovci se nalézaly stopy stříbra 

a zlata, jak to dokladují zmínky o provedených 

zkouškách v Kremnici a Štiavnici někdy kolem 

roku 1889. Z místního lomu se lámal kámen od 

nepaměti, kdy Kalvárie ještě byla holým pas-

tviskem bez stromového porostu. Odbornicky 

byl však lom otevřen teprve roku 1882.

Na podzim roku 1999 byl na návrh města 

rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR les 

zařazen do kategorie lesů zvláštního určení 

s tím, že se bude jednat o les příměstský se 

zvýšenou rekreační funkcí. Již v tomto roce 

byly zahájeny práce na ošetřování porostu, 

který tvoří porost skupinově smíšený ve 

složení smrk, borovice černá a lesní, modřín, 

bříza, dub, habr, ojediněle břek a ptačka. Keře 

podrostu tvoří po celém území roztroušené 

skupiny s převahou ostružiny, bezu černého, 

akátu a mírně se vyskytující líska, trnka, ptačí 

zob a další.

Na podzim roku 1999 byly alespoň částečně 

zprůchodněny původní chodníky a upraven 

prostor pod třemi kříži. Začátkem roku 2000 

byly odstraněny vyvrácené, polámané a su-

ché stromy. V jarním období roku 2001 byla 

provedena důkladná prohlídka za přítomnosti 

lesního hospodáře a provedeno vykácení 

stromů napadených kůrovcem. V květnu 

roku 2001 byly do prostoru lesa instalovány 

dva kusy feromonových lapačů sloužících k 

lapání kůrovce. Tyto lapače (jinak dále 

nevyužitelné) se ale staly již začátkem 

léta trnem v oku návštěvníkům lesa a 

byly zničeny. Proč, to se dnes již ne-

dozvíme. V témže roce dostalo město 

státní dotaci na opravy památkově 

Už jste byli na KALVÁRII ? Rada města Napajedla na základě přijatého usnesení RM č. 6/1/2006 ze dne 16. 1. 2006, 

vyhlašuje výběrové řízení na místo :

vedoucí organizaèní složky Peèovatelská služba Napajedla, 
sídlo Pod Kalvárií 90, Napajedla

krásný výhled na řeku Moravu. K relaxaci ale 

lze využít i původního posezení z přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let, které je 

vedle pomníčku padlých na jižní straně lesa. 

V budoucnu bychom chtěli jednotlivé prvky 

mobiliáře ještě dále rozšířit o relaxační prvky 

a samozřejmě odpadové nádoby tak, aby tato 

lokalita mohla být využívána i k drobnému 

rekreačnímu sportu.

Kalvárie je pěkným a klidným místem, kde 

v zimě i v létě najde každý své místo k malému 

zastavení a relaxaci v dnešní uspěchané době. 

Prostě: „Na Kalvárce, tam je dobře“.

Stanislava Kozmíková

Oddělení životního prostředí

� Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání

- Znalost a orientace v oblasti sociálních 

služeb

- Občanská a morální bezúhonnost

- Komunikativní a řídící schopnosti, řidič-

ský průkaz sk. B

- Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, 

Internet)

- Samostatný a iniciativní přístup k práci

- Příjemné vystupování

- Mimo činnost ved. org. složky i současně 

činnost pečovatele v rozsahu min. 50 % 

prac. doby

� Nabízíme:
- Platové zařazení v 8. platové třídě, dle pří-

lohy č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném 

znění, 

- Pružnou pracovní dobu

� Bližší informace poskytne: 
pí. Alena Kašná, ved. sociálního odboru MěÚ 

Napajedla, tel: 577 100 940, e-mail: kasna@ 

napajedla.cz 

� Uchazeèi pøedloží písemnou pøihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:

- Jméno, příjmení, titul

- Datum a místo narození

- Státní příslušnost

- Místo bydliště

- Číslo občanského průkazu

- Souhlas s využitím osobních údajů pro 

účely výběrového řízení

- Kontaktní spojení (telefon, e-mail)

- Datum a podpis

� K písemné pøihlášce nutno doložit:
- Strukturovaný životopis zaměřený na 

údaje o dosavadních zaměstnáních, 

odborných znalostech a dovednostech

- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 

3 měsíců

- Úředně ověřenou kopii dokladu o nej-

vyšším dosaženém vzdělání

- Písemně zpracovanou vlastní představu 

o činnosti a řízení organizační složky 

Pečovatelská služba Napajedla v podmín-

kách schválených finančních prostředků 

v rámci rozpočtu města na rok 2006, 

v rozsahu 1 – 3 stránky formátu A4

Do výběrového řízení budou zařazeny 

pouze přihlášky se všemi požadovanými 

náležitostmi a přílohami, došlé poštou na 

adresu:

Městský úřad Napajedla

Masarykovo nám. 89

763 61 Napajedla

nebo doručené na podatelnu MěÚ Napa-

jedla, přízemí dv. č. 105, nejpozději do 28. 

února 2006 do 12.00 hod. v obálce označe-

né heslem „VŘ PS“ – NEOTVÍRAT,

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové 

řízení zrušit.

Napajedla, dne 19. ledna 2006

MVDr. Antonín Černocký 

starosta města

chráněných objektů, kterou využilo na reno-

vaci barokních křížů. V zimním období roku 

2003 pokračovalo kácení napadených stromů 

a uložení přírodního lapáku kůrovce lesními 

odborníky. 

Město se i nadále snaží les a přilehlý lom 

v rámci možností udržovat tak, aby se lokalita 

stala vyhledávanou odpočinkovou zónou 

nejen pro naše občany, ale i pro návštěvníky 

našeho města. Za tímto účelem provedli 

pracovníci Služeb města Napajedla v měsíci 

říjnu letošního roku instalaci dvou odpočin-

kových míst. Jedná se o umístění přírodního 

dřevěného posezení. Jedno se nachází na 

vrcholu lesa vedle památných křížů a druhé 

se nachází na severním okraji lesa, odkud je 
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A opìt odpady …..
V listopadovém čísle Napajedelských novin 

v roce 2005 bylo uveřejněno první větší poví-

dání na téma odpadového hospodářství našeho 

města. K této „choulostivé problematice“ se 

vyjádřila spousta našich občanů a proto bych 

chtěla touto cestou na podněty reagovat.

Většina dotazů se týkala problematiky tří-

dění tzv. směsných plastů. Naše město má na 

svém území rozmístěny nádoby na PET lahve. 

Do těchto nádob opravdu nepatří žádné jiné 

plasty, jak našim některým čtenářům správně 

sdělili pracovníci Služeb města Napajedla, kteří 

obsluhují sběrné dvory. Možnost zavedení ná-

dob na sběr směsných plastů jsem konzultovala 

s vedením Technických služeb Otrokovice, 

s.r.o., kteří nám zajišťují svoz odpadů. Jelikož 

zatím není v naší republice zajištěn další odbyt 

na směsné plasty, nebude prozatím zaveden 

systém jejich sběru v našem městě. Nutno ale 

podotknout, že celostátním trendem je třídění 

co možná největšího množství odpadů tak, aby 

se omezilo jejich ukládání na skládky, a proto 

je možné, že časem přijde řada i na zavedení 

systému třídění směsných plastů. Pokud by 

se legislativa v tomto odvětví hnula kupředu, 

budeme naše občany včas informovat. 

Další dotazy se týkaly třídění obalů tzv. TE-

TRAPACK. Jedná se o nám všem velmi dobře 

známé krabice od mléka, džusů, vín apod. I když 

se jedná o obaly, které obsahují kromě papíru 

i např. hliníkové fólie, patří tyto odpady do ná-

druhý za zahradami RD ulice Dr. Beneše u tzv. 

„Janišovky“. Tyto kontejnery zde byly přistaveny 

proto, že v této lokalitě je největší problém s 

černými skládkami typu shnilá jablka, ořezané 

větve, posečená tráva, šustí z kukuřice apod. 

Oba kontejnery byly dostupné pro všechny 

rodinné domy v této lokalitě a viditelné byly již 

od sídliště Nábřeží. Vyvstává tedy otázka, zda 

byly tzv. zašité či ne.

Závěrem bych chtěla reagovat na názor 

některých občanů na to, že sběrné nádoby 

o obsahu 240 l a 1 100 l umístěné na sídlišti 

Nábřeží a určené na sklo, papír a PET lahve 

slouží pouze pro občany sídliště a ostatní do 

nich tyto odpady nemohou ukládat, jelikož si je 

platí pouze lidé bydlící na sídlišti. Toto je zcela 

mylný názor. Uvedené nádoby jsou v majetku 

Technických služeb Otrokovice, s.r.o., město 

hradí jejich pronájem a vývoz je prováděn pro 

naše město bezplatně. Do takto označených 

nádob mohou uvedené druhy odpadů ukládat 

všichni občané, ne tedy jen ze sídliště. Občané 

ze sídliště si hradí pouze vývoz nádob určených 

k ukládání komunálního odpadu. 

Snažila jsem se alespoň částečně reagovat 

na vaše připomínky, za které touto cestou 

dotazovatelům děkuji, a věřím, že v budoucnu 

najdeme společně cestu, jak odpadové hospo-

dářství v našem městě dále vylepšit. Nechávám 

proto i nadále otevřenou diskusi na odpadové 

téma a budu vás prostřednictvím našich novin 

dále informovat. Kontakt k diskusi zůstává stále 

stejný – e-mail: kozmikova@napajedla.cz, tel. 577 

100 917 a fax 577 100 915. 

Stanislava Kozmíková, Odd. život. prostředí 

M�STO  NAPAJEDLA 
Masarykovo nám�stí 89, Napajedla, PS� 763 61 

tel.: 577 100 911, fax: 577 100 915, I�O: 002 84 220 

e-mail: podatelna@napajedla.cz 

Nadace Charty 77 

Konto BARIÉRY 
Melantrichova 5 
110 00  Praha 1 

V Napajedlích 30. 11. 2005 

Vážení �lenové Rady Konta BARIÉRY, 

M�sto Napajedla bylo vyzváno 2. základní školou Napajedla s cca 600 žáky k zajišt�ní 

bezbariérovosti budovy, ve které sídlí a jejímž vlastníkem je práv� m�sto Napajedla. M�sto 

má schválenu v rozpo�tu na rok 2006 �ástku 550.000,-- K� na výstavbu nejlevn�jší varianty 

�ešení bezbariérovost, které spo�ívá v osazení šikmé schodiš�ové plošiny. Pro školu je však 

tato varianta ne zrovna vyhovující z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti na schodišti. Nejlépe 

vyhovující varianta projektu je svislá schodiš�ová plošina s oplášt�ním, cena 720.000,-- K�,

na kterou však již není zajišt�no financování. 

M�sto Napajedla je v rámci školství z�izovatelem dvou základních škol, mate�ské

školy a domu d�tí a mládeže. V letošním roce se zapojilo úsp�šn� svým Zám�rem vybudování 

bezbariérových tras do Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Jedním 

z projekt� zám�ru je vybudování bezbariérových vstup� do školských za�ízení. Pro p�íští rok 

má m�sto na tuto akci vy�len�no v rozpo�tu m�sta �ástku 500 tis. K� a o stejnou �ástku 

požádalo ministerstvo financí formou dotace. V p�íštím roce bude tedy vybudován k této  

2. základní škole nový bezbariérový chodník, pro vstup do Domu d�tí a mládeže bude 

osazena venkovní schodiš�ová plošina, v areálu mate�ské školy ZŠ budou rekonstruovány 

p�ístupové chodníky a u základní um�lecké školy bude vybudována rampa. 

Žádáme vás tímto o poskytnutí nada�ního p�ísp�vku 100.000,-- K� na realizaci 

odstran�ní vnit�ní výškové bariery v 2. základní škole výstavbou svislé schodiš�ové

plošiny. Náklady celého projektu jsou vy�ísleny na 720.000,-- K�. M�sto Napajedla se bude 

na realizaci podílet �ástkou 550.000,-- K�, zbývající finance zajiš�uje škola pomocí dalších 

nadací a sponzorsky.
Školu v sou�asné dob� navšt�vuje zdravotn� postižená žákyn� trpící pletencovou 

svalovou dystrofií, která jí znemož�uje ch�zi do schod�. Svislá schodiš�ová plošina 

zp�ístupní dv� patra školy. Umožní jí p�ístup do odborných u�eben (v sou�asné dob� probíhá 

výuka odborných p�edm�t� pouze ve kmenové t�íd�, což neumož�uje plné využití všech 

u�ebních pom�cek odborných u�eben). Umožní také p�ístup do školní jídelny a zp�ístupní i 

u�ebny druhého k�ídla školy. 

Za vst�ícnost p�i �ešení našeho problému p�edem d�kujeme. 

S pozdravem MVDr. Antonín �ernocký

starosta m�sta

dob určených na papír. Obsah těchto sběrných 

nádob končí na třídící lince Technických služeb 

Otrokovice, s.r.o., kde jsou obaly TETRAPACK 

odděleny od běžného papírového odpadu 

(tiskoviny, časopisy, letáky apod.). Prozatím je 

tento systém ekonomicky méně náročný, než 

zavedení samostatných sběrných nádob pouze 

na TETRAPACK.

Další postřehy našich občanů se týkaly pálení 

odpadů ze zahrad. Tady se nám prolínají dvě 

právní normy a to zákon o odpadech, který jasně 

říká, že pálení odpadů je zakázáno a zákon o 

ochraně ovzduší, který říká, že na otevřených oh-

ništích, v zahradních krbech nebo v otevřených 

grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, 

dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná 

paliva určená výrobcem, přičemž tato paliva 

nesmí být kontaminována chemickými látkami. 

Toto uvedené spalování je ale možno provádět 

tak, abychom touto činností nad míru neob-

těžovali naše spoluobčany. Nejpřijatelnějším 

způsobem likvidace bioodpadů ze zahrádek je 

uložení těchto odpadů do přistavených velkoob-

jemových kontejnerů. Tyto kontejnery přistavují 

pracovníci Služeb města bezplatně na požádání 

občanů. Ozvaly se hlasy, že občané neví kde a 

kdy budou kontejnery na tento odpad přistaveny, 

nebo že jsou přistavovány v zastrčených lokali-

tách ve městě a lidé o nich ani neví. Toto je věcí 

názoru. Problém se vyskytl například v lokalitě 

Chmelnice. Začátkem listopadu 2005 byly v této 

lokalitě přistaveny dva kontejnery určené na 

listí, seno, trávu apod. zhruba ve vzdálenosti 

200 m od sebe. Jeden mezi rodinnými domy a 

garážemi u komunikace směrem ke stolárně a 

Dobré zprávy

Na náš záměr můžete také přispět u ředitele školy PaeDr. Miroslava Veselého
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pracovní dny     
 

smìr Brno   P = Praha , 5 - jede v pátek 

5.20 P mimo 28 a 29.XII. 5.40 6.00 v 6.40 p 
9.25 v 11.52 p5 14.00 v 14.05 15.28 
      
      

Uherské Hradištì pøes Spytihnìv 
 6.05 6.26 7.06 8.02  8.47 
 12.21 13.15 14.10 14.26 p 14.46 
 17.48 18.35 p 19.17 22.25 St.Město  

Hodonín pøes Uherské Hradištì   Bř = Břeclav 

  10.30  11.21 z 12.23 13.15 v 13.24 zBř 
 16.39 v 18.28 z do Veselí  19.49 z do Veselí  

Bílovice    Vo = Velký Ořechov 

 6.05 14.26 Vo 14.48  16.05 22.38 Jarošov 

Zlín     H = Housacar - jede na st. Obchodní centrum  

 4.30 4.45 H 4.50 5.04 z 5.07 z 
 5.40 5.49 6.44 6.51 7.07 z 
 7.48 p 7.49 7.52 8.25 z 8.38 z 
 9.32 9.53 10.28 p 10.32 11.53 
 12.35 H 12.39 12.53 p 12.57 13.04 š 
 13.35 p 14.07 H 14.12 H 14.28 14.35 š 
 15.08 15.45 15.46 16.10 H 16.12 
 17.07 v 17.08 H 17.44 v 17.53 18.25 H 
 21.06 21.15 p    

Otrokovice aut. st.     Št = Štìrkovištì 
 4.45 Št 5.11  5.16 5.23 5.25 
 5.44 6.15 p 6.20 6.25 7.09 Št 
 11.04 12.53 13.31 13.36 pŠt 13.4š p 
 14.30 p 15.10 Št 16.34 18.33 19.50 p 
 21.29     

Halenkovice 
 6.08 6.56 p 9.11 p 10.26 12.23 p 
 14.48 16.06 p 17.06 19.01 20.24 p 

Oldøichovice 
 13.47 p     

Komárov 
 5.41 22.35 p    

Žlutava 
 4.52 5.14 6.34 8.59 10.22 
 14.15 š 14.37  14.42 15.50 p 16.47 
 22.40 v     

Spytihnìv  Ba = Babice  Hu = Huštěnovice 

 5.43 š Ba 6.25 pHu 7.08 š 14.13 š 14.46 Jankovice 

Napajedla, spoøitelna 
 7.30 š 9.23 10.38 16.40 p 21.08 z 
      
p -nejede 23.12.-1.1.a 1.7-20.8.  v - nejed
š - jede jen ve dnech školního vyučování z - nejed

Odjezdy autobusù z Napajedel - spoøitelna 
Platí od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006

Odjezdy autobusù z Napaje
Platí od 11. 12. 2005 d

  pracovní dny    soboty, neděle
  

Brno pøes Uherské Hradištì 
 9.22 z 15.25     6.22 Sv 8.20 Sv 10.22 Nv
       15.25 v 18.57 N

Uherské Hradištì pøes Spytihnìv 
 6.24 7.04 8.00 8.45 16.47 17.46 6.22 Sv 8.20 Sv 10.22 Nv
 18.27 z 18.33 š 19.48 z    12.21 Sv 13.55 Sv 15.25 v
       18.57 Nv  

Uherské Hradištì pøes Bílovice 
 5.15 6.57 8.45 11.50   6.49 Sv 9.39 11.24 v
 17.23 19.14     18.04 Nv  

Bílovice 
 5.35  6.12  9.50  10.57  14.40     

Zlín    H = Housacar - jede na st. Obchodní centrum  
 4.37 4.52 5.27 H 5.45 6.03 6.46 5.00 v 5.19 v 7.09
 6.52 7.12 H 7.22 7.49  p 8.22 9.01 7.53 Sv 8.22 v 10.30 SH
 9.34 10.29 12.35 12.54 p 14.11 H 14.30 11.07  v 12.30 NH 12.54
 14.42 š 15.02 15.32 H 15.47 16.46 š 17.08 z 13.06 v 13.45 SvH 15.47 Sv
 17.10 H 17.46 z 17.54 19.31 20.30 p 21.07 17.54 Nv 19.06 Sv 19.31 N,28.X

smìr Otrokovice aut. st. 
 4.47 Št 5.13  5.21 Mor 5.22  5.25  5.45 6.23  žst S  
 6.16 Št  p  6.18 6.54 7.11 Št 7.18 11.33 žst N  
 7.43 7.51 p 12.56 13.29 13.37 Št p  16.41 žst N  
 13.40 14.04 14.35 p 15.11 Št 15.16 16.30 Kv   
 16.45 Nám p  19.52 p      

Halenkovice 
 6.06 6.55 9.10 10.25 12.22 p 14.42 6.15 S 11.09 14.45 Sv
 16.05 p 17.05 v 19.00 20.23 p 22.34  17.05 v 19.00 N

Oldøichovice 
 6.47 10.35 13.50 p 14.55 16.10  10.00 Sv 12.00 Nv 13.15 Sv
       19.24 Nv  

Komárov 
 5.40 6.35 10.25 12.40 š 13.40 š 14.45 10.00 Sv 12.00 N 13.15 Sv
 14.45 17.10 18.35 22.37 p   17.25 N 18.55 Sv 19.24 Nv 

Žlutava 
 4.50 5.12 6.32 8.57 10.20 12.22 p 12.55 Sv 17.55 Nv 19.25 Sv
 14.12 š 14.35 14.41 15.49 p 16.45     

Spytihnìv 
 7.07 š 14.10 š       

Napajedla 
 4.41 ASt 5.49 Hš 6.50 Slávia 7.03 Hš 8.39 ASt   
 13.33 ASt 13.50 Hš-p  14.04 ASt - š 14.32 Hš   
 15.16 Hš
   
p -nejede 23.12.-1.1.a 1.7-20.8.  v - nejede 24. a 31.12., 28.10., 
š - jede jen ve dnech školního vyučování  z - nejede od 23.XII.-1.I.   

Zdroj: www.idos.cz - za dodržování jízdních řádů redakce NN neručí
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soboty, neděle

7.15 z 5.20 SvP 6.00 Sv 6.23 Sv
15.45 p5 6.40 Nv 10.24 Nv 10.45NvP
10.45NvP 14.00 Nv 15.03NvP

15.28 v 17.54 Nv 19.00 Nv

10.56 13.58 Sv  
16.49   
22.38   

14.30 12.23 Sv  
   

   

5.25 H 5.18 Sv 7.06 7.52 Sv
7.25 š 11.05 v 12.35 SvH 12.53
9.00 p 13.05 v 15.46 Sv 17.40 SvH
12.25  17.53 Nv 18.25NvH 19.05 Sv
13.09 19.29 N a 28.10.  

14.43 z 20.00 Nv 20.00 Nv-z Prahy 
16.44 v   
19.29   

   

5.34 š   
7.50 p   
14.05 š   

21.15 ČD   
   

14.43 6.18 Sv 11.10  14.48 Sv
22.35 17.06 v 19.01Nv 

  

   

12.24 p 12.57 Sv 17.57 Nv 19.27 Sv
19.10   

   

   

 9.58 Sv 11.58 Nv 13.13 Sv 
  

de 24. až 31.12., 28.10.    
de 23.XII.-1.1.   

pracovní dny     soboty, neděle   

Zlín aut.nádr.- Napajedla aut.st.  
 5.15 5.20 6.05 6.10 6.20 6.40 5.50 Sv 6.05 Sv 6.20 Nv 8.00 Sv
 6.50 7.30 8.45 9.00 10.00 10.30 10.00 Nv 10.45  12.00 Sv 13.30 Sv
 11.00 11.55 12.00 12.45 13.00 13.35 14.20 Sv 14.45 Nv 15.00 v 16.40
 13.40 14.00 14.15 14.20 14.20v 15.00 v 17.35 Nv 18.35 Nv  
 15.25 š5 15.35 16.05 16.20 16.40 17.20    
 18.00v 18.10š 18.35 19.20 22.10 22.15p    

Zlín aut.nádr. - Napajedla, spoøitelna   
 5.25 6.40 8.20 9.25 11.25 13.25 9.15 11.00 v 19.00 Nv 
 14.00 21.00        

Zlín - aut. St. Housacar - Napajedla aut. St.   
     5.05 mimo 28.,29.XII. 5.15 5.40 p 6.25 13.40p 5.05 Sp 5.40 Sp 10.30 Np 
 16.20      12.30 Sp 13.40 Np  

Zlín - aut. St. Housacar - Napajedla, spoøitelna   
 6.25 13.05 14.50 18.10   17.00 Nv 18.30 Sp   

Odjezdy autobusù z Prahy ÚAN do  Napajedel - Housacar   
12.00 - mimo 28.a29.XII     13.30 Sv 16.00 Nv  
         

Odjezdy autobusù z Brna ÚAN do  Napajedel    
 9.55 š5 10.30 11.10 pH 11.50 š 13.05 14.40 10.45 v 11.10SvH 16.20SvH 17.00 Nv
 14.45  - mimo 28. a 29.XII.  17.00 v 17.20  17.20 v 18.25 Nv 18.40 Nv H 
         
p -nejede 23.12.05 až1.1.06    v - nejede 24. a 31.12., 28.10.    
š - jede jen ve dnech školního vyučování  

edel - autobusové st.
do 9. 12. 2006 

Odjezdy autobusù ze Zlína do Napajedel
Platí od 11. 12. 2005 

Odjezdy vlakù z Napajedel
Platí od 11. 12. 2005

pracovní dny     soboty, neděle, svátky 

smìr Otrokovice-Pøerov   
 3.55 4.47 5.21 6.16 6.46 7.19 4.47 7.19 8.03 S 9.03
 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 11.03 13.03 15.03 17.00
 14.03 15.03 16.03 17.06 18.04 19.03 19.03 20.03  
 20.03 22.04 Hulín        

smìr Staré Mìsto - Bøeclav (B)   
 5.00 B 5.34 7.01 B 8.02 9.00B 10.00 5.34 S 7.01 B 9.00 B 11.00 B
 11.00 B 12.00 13.00 B 14.08 B 15.03 B 15.35  13.00 B 14.08 B 15.03 B 17.00 B
 16.00 B 17.00 B 18.00 19.00 B 20.00 21.45 B 18.00 19.00 B 20.00 21.45 Bv
 23.11       23.11v   

Zdroj: www.idos.cz - za dodržování jízdních řádů redakce NN neručí
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Občanské sdružení M2M – Mladí pro 

mladé je součástí města Napajedla již ně-

kolik let. Zásluhou paní Marie Kolaříkové, 

která v roce 1999 nastoupila na I. základní 

školu, jako učitelka a předsedkyně tohoto 

občanského sdružení. Občanské sdružení 

M2M vzniklo za účelem realizace a dalšího 

rozvoje zážitkového vrstevnického programu 

Mladí pro mladé. Obecně se však zaměřuje na 

primární prevenci závislostí a práci s mladými 

lidmi. Kromě samotného tábora Mladí pro 

mladé, nabízí zejména středním a základním 

školám zážitkové víkendové programy, které 

jsou ideálním doplňkem koncepce primární 

prevence sociopatologických jevů na ško-

lách. Dále se věnuje přednáškové činnosti, 

klasickým peer programům... Nově nabízí 

vedení seznamovacích pobytů pro čerstvé 

studenty středních škol.

M2M v Napajedlích již sedmým rokem
státech, byl přeložen a co nejcitlivěji přenesen 

do našich poměrů tak, aby byl zpřístupněn co 

nejširší skupině mladých lidí. Při této integraci 

však muselo nutně dojít k mnoha úpravám, 

což nás vedlo k tomu, že jsme program 

přejmenovali, abychom tak demonstrovali 

určitou samostatnost a jedinečnost této jeho 

moravské verze.

Komu je program určen? Především, 

jak již název napovídá, mladým lidem. 

M2M je program, zaměřený na prevenci 

závislostí. 

Člověk se může stát závislým v podstatě 

na čemkoliv. Počínaje sexem, přes televizi, 

nakupování, drogy, až po lidi, nebo lidská 

seskupení a sekty. Největší nebezpečí vzniku 

závislosti pramení z nedostatku sebeúcty, 

kladného sebehodnocení a z toho většinou 

pramenících špatných komunikačních Kdy mohu odstoupit od smlouvy a do-

stat zpět peníze za televizi, která vykazuje 

vady? Koupil jsem ji začátkem prosince 

a hned doma se na obrazovce objevily 

červené stíny. V prodejně nám doporučili 

televizi několikrát vypnout ze zásuvky. 

Stav obrazu se nezměnil. Pak prodejce 

doporučil opravu v servisu. Po opravě 

nám servis odmítl televizi přezkoušet. 

Doma se objevil znovu problém, v tomto 

případě modré stíny přes celou obrazovku. 

Televize opět v opravně. Mohu od smlouvy 

odstoupit?

§  §  §

To je ukázkový příklad spotřebitele, 

který nezná svá práva a udělal několik 

chyb. Především měl právo v obchodě, 

kde TV kupoval, požadovat její přezkouše-

ní. Toto právo vyplývá ze zákona o ochra-

ně spotřebitele (§ 15) i z občanského 

zákoníku (§ 616 odst. 2). V okamžiku, kdy 

doma zjistil, že je TV vadná, mohl trvat 

na její výměně, protože se vada objevila 

do 6 měsíců po převzetí. V takových 

případech se má za to, že existovala už 

v okamžiku převzetí (§ 616 odst. 4 občan-

ského zákoníku) a spotřebitel má právo 

požadovat výměnu zboží za bezvadné, 

nikoliv vrácení peněz. 

Vzhledem k tomu, že to neudělal 

a souhlasil jak s první, tak druhou opra-

vou, bude muset skutečně čekat, jak 

bude TV fungovat po druhé opravě. Bude 

mít doma TV několik týdnů starou, ale 

bohužel už dvakrát opravovanou. Dalo 

se tomu předejít, pokud by se nedopustil 

tolika chyb.

Na vrácení peněz by měl v dané 

situaci nárok pouze v tom případě, že 

by se ukázalo, že jde o vadu neodstra-

nitelnou, která brání řádnému užívání 

věci. Další variantou je, že se daná 

vada obrazu objeví potřetí, pak by 

měl také čtenář právo na odstoupení 

od smlouvy.

Mgr. Ivana Picková, 

Sdružení obrany spotřebitelů ČR, 

www.spotrebitele.info

pro zamyšlení – psychologických, dozví něco 

o sobě a také o svých spolužácích či kama-

rádech. Spolupráci se školou velmi vítáme, 

protože bez pedagogů, paní Dany Pospíšilové 

a Radmily Táborové, školníka pana Ladislava 

Žaludka a jejich ochoty, bychom to nezvládli. 

Těšíme se na další spolupráci. 

Za celé M2M, Jaroslav Fiodor

Program “Mladí pro mladé” je odvozen od 

programu “Adventist Youth To Youth”, který 

je v Čechách provozován pod názvem “Mladí 

mladým”. Tento program vznikl ve Spojených 

schopností a snížené schopnosti začlenit se 

do kolektivu. Na druhé straně, ti, kteří takové 

problémy neznají, mohou pomoci ostatním 

do pout závislosti svým nepochopením a 

netolerancí. 

Program “Mladí pro mladé” se snaží po-

moci mladým lidem najít k sobě navzájem 

cestu. Učí silné pomáhat slabším a slabší 

uvědomit si své silné stránky a stávat se tak 

silnějšími. 

Z toho vyplývá, že “Mladí pro mladé” 

je program pro každého, kdo je ochoten na 

sobě pracovat a naučit se novým dovednos-

tem. Pro každého, kdo nechce pouze brát, 

ale i dávat.

Napajedelská pobočka, která má v součas-

né době šest členů - lektorů, Jana Kropáčka, 

Evu Táborovou, Miroslava Tábora, Dagmar 

Kašíkovou, Pavla Bažanta a Jaroslava Fiodora 

úzce spolupracuje se „starou“ základní ško-

lou. Na ní probíhají víkendové programy „Učit 

se žít spolu“, které obsahují stejnou myšlenku 

jako program „Mladí pro mladé“ . Mladí, kteří 

se těchto programů účastní jak formou her, 

a to buď soutěživých – sportovních, či her 
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Recept „Našeho žufánku“
Zbojnické hovìzí nudlièky 
Marináda:  

žloutek

sůl, pepř, 

2 cl koňaku, 

francouzská hořčice, 

olivový olej, 

citrónová šťáva, 

sojová omáčka, 

houbové koření

Nudličky: 

600 g hovězího roštěnce nakr. na nudličky, 

150 g cibule nakrájené na půlkolečka, 

100 g syrové červené kapie nakrájené na 

kostičky,  

koňak na flambování, 

olivový olej, 

sardelová pasta, 

sojová omáčka.

Nakrájené maso naložíme do marinády 

a necháme v chladnu odležet. Odležené 

maso prudce orestujeme na rozehřá-

tém olivovém oleji, přelijeme koňakem 

a flambujeme (není podmínkou, varování 

Žufánku - pozor na požáry!). Přidáme 

sardelovou pastu, sojovou omáčku, cibuli, 

kapii a vše krátce prohřejeme.

Zeleninová rýže

300 g rýže,

600 g vody,

350 g mražené zeleniny s kukuřicí,

20 g olivového oleje,

sůl, pepř, 

sojová omáčka, 

petrželová nať

Na oleji postupně osmažíme cibuli, rýži 

a zeleninu. Orestujeme, osolíme, opepří-

me, přidáme sojovou omáčku, zalijeme 

vodou. Vše přivedeme k varu a na mírném 

plameni dovaříme cca 20 minut.

Zmrzlinový dezert:

20 g vlašských ořechů, 

2 kopečky zmrzliny, 

tři lžíce silné kávy, rum, cukr

Ořechy namočíme v rumu, obalíme 

v cukru a necháme v horké troubě zkara-

melizovat. Uvaříme silnou kávu. Do skle-

nic nebo pohárů dáme zmrzlinu, přelijeme 

vychladlou kávou a posypeme ořechy. 

Ozdobíme ovocem a šlehačkou.

www.naszufanek.wz.cz

Pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně si dovolují poděkovat vedoucí vycho-

vatelce Janě Beranové a jejím kolegyním, které spolu s dětmi ze školní družiny ZŠ na ulici 

Komenského 298 – nová škola - vyrobily vánoční výzdobu pro přednáškový sál, který po 

dobu trvání vánoční výstavy v muzeu sloužil jako tvořivá dílna pro žáky základních škol. Tato 

výzdoba navodila všem návštěvníkům muzea velmi milou a něžnou atmosféru Vánoc. 

Ještě jednou dětem i vychovatelkám děkujeme.

Hana Čubanová, ved. odd. pro kontakt s veřejností - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Podìkování

� Děkujeme všem za 

účast, květiny a projevenou 

soustrast na pohřbu paní 

Františky Bakalíkové. 

Zarmoucená rodina

� Dne 24.ledna 2006 by se dožila 

má dcera Markéta Stránská, roz. 

Remešová, 30 let. Vzpomeňte s námi. 

Maminka, sestra, přátelé.

� � � � � �

Pøedstavujeme vám bratra faráøe církve 
Èeskoslovenské husitské Mgr. Lubomíra Plisku

� Kde jste se narodil?

V Ostravě 19. 3. 1975.

� Máte sourozence?

Tři sestry.

� Kdy jste se rozhodl být knězem?

Až při studiích na fakultě. Absolvoval jsem 

Husitskou teologickou fakultu v Praze.

� Kdy jste se oženil?

Po studiích. Brzy po státnicích.

� Kolik máte dětí?

Dvě dcery. Elišku a Markétku.

� Kde bydlíte?

V Kvasicích. V bytě při faře po zesnulém 

obětavém bratru faráři M. Kučerovi.

farář církve Československé husitské Mgr. 

Lubomír Pliska

� Kolik míst navštěvujete?

Kromě pravidelných bohoslužeb v Kva-

sicích působím i v Otrokovicích, Halenkovi-

cích, Napajedlích a Žlutavě. V Napajedlích 

vždy druhou neděli v měsíci od 15 do 16 

hodin v modlitebně evangelické u parku K. 

H. Borovského.

� Kde vyučujete náboženství?

Dříve ve školách na Nové Dědině a Kva-

sicích. Nyní na faře v Kvasicích.

� Co byste si přál?

Více dětí v náboženství.

� Co rád popřejete ostatním?

Boží milost a pomoc.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i sestře 

Zdeňce Gazdové, která léta doprovází boho-

služby hrou na varhany a harmonium, hodně 

zdraví a Boží požehnání.

Za SOZ Marie Vaňáčová

Pokračování podzimních přednášek 

a diskuzí na téma 

„O èem všem je bible“ 
bylo zahájeno v úterý 17. ledna 2006 

a bude probíhat jedenkrát za 2 týdny vždy 

v úterý v 18:00 hodin, tzn. v termínech:

14. 2.  14. 3.  11. 4. 

28. 2.  28. 3.  25. 4. 

Místo konání: Klub kulury Napajedla, 

areál zámku, salonek č. 9 vedle divadel-

ního sálu u bufetu

Připravilo: o. s. Život a zdraví

Vstup volný.

Info: 603 112 345
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V Napajedlích pøipravujeme
již 49. Divadelní festival

Klub kultury Napajedla upozorňuje 

všechny ochotnické soubory, že 49. 

Divadelní festival Napajedla 2006, se 

bude konat v termínu 22. - 28. dubna 2006. 

Ostatní podrobnosti najdete na stránkách 

http://www.napajedla.cz.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

� Hlavní výstavní sál 19. 1. – 30. 4. 2006 

 OSTROVY SANDOKANA 

 Výpravy zoologů na Borneo, Sumatru 

a Jávu

� Čtvrtek 23. února 2006 v 18. hodin 

 PŘEDNÍ VÝCHOD

Přednáší PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.

Beletrie
�  Denker Henry: Klinika. Kitzi vede zdán-

livě záviděnihodný život. Je krásná a pře-

devším nadaná herečka a zpěvačka. Pod 

třpytivou skořápkou se však skrývá úplně 

jiná žena – utrápená a pronásledovaná 

vzpomínkami z dětství. Dávná traumata 

řeší alkoholem.

� Dohnalová Jana: Opraváři pomatených 

duší. Mladá neúspěšná novinářka zoufale 

touží dělat reportáže, ale nemá ty správné 

ostré lokty a jistou bezohlednost. S vervou 

se ujme příležitosti napsat článek o situaci 

v českých psychiatrických léčebnách. Do 

jedné z nich se dostane jako domnělá 

pacientka.

�  Follett Ken: Sršeň létá v noci. Válečný 

román inspirovaný skutečnými událostmi 

2.světové války.

�  Gregory Philippa: Královnin šašek. 

Hannah, židovská dívka prchající před 

inkvizicí, přichází ke královskému dvoru. 

Má tajný úkol – pod maskou dvorního šaš-

ka sleduje Marii Tudorovnu, opomíjenou 

dědičku trůnu krále Eduarda.

�  Johnston Jennifer: Vánoční stromek. 

Constance prožila celý svůj dospělý život 

mimo svoji rodinu a Irsko. Krátce před 

Vánocemi se nyní vrací domů, aby zde, 

vážně nemocná, strávila poslední dny 

svého života.

�  Khashoggi Soheir: Dětí se nevzdám. Pří-

běh Diny, dcery libanonského otce a irské 

matky, která se provdala za jordánského 

muslima, se odehrává v současném New 

Yorku. Její život je ideální až do doby, kdy 

manžel odveze jejich dvojčata do Jordánu 

a chce tam s nimi zůstat.

�  Kraus Ivan: Kdybys nebyla, vymyslím 

si tě. Hlavní hrdina příběhu prožívá citové 

bouře první lásky s nekonečnou nudou 

v prvním zaměstnání. To vše pod vlivem 

padesátých let minulého století.

�  Kříž Jaroslav: Kruhy na vodě. Román 

o různých formách vody, ale především 

o lidech, jejichž osudy jsou s vodou nějak 

spjaty. Osou příběhu je milostný vztah 

stárnoucího profesora k mladé ženě.

�  Lajla: Provdaná proti své vůli. Lajlin 

příběh podává otřesné svědectví o životě 

arabských žen.

�  Mac Bain Ed: Alice v nebezpečí. Alici 

zemřel manžel a ona se ze všech sil snaží 

svým dvěma dětem zajistit normální život. 

Obě děti se jednoho dne nevrátí ze školy 

a Alici oznámí neznámá žena, že byly 

uneseny. Únosce žádá výkupné ve výši 

pojistné částky, která má být vyplacena 

za manželovu smrt.

�  Picoult Jodi: Je to i můj život. Anna se 

narodila jen proto, aby mohla její starší 

sestra Kate žít. U Kate propukla leukémie 

a rodiče se rozhodli pro další dítě, aby 

pro nemocnou dceru získali dárce kostní 

dřeně.

Nauèná literatura
�  De Angelis Barbara: Tajemství harmo-

nie. Významný příspěvek legendární ame-

rické spisovatelky k pochopení smyslu 

života a labyrintu mezilidských vztahů.

�  Jazairová Pavla: Cestou hvězdy. Poutavý 

cestopis Španělskem.

�  Rankin Chris: Věnce na všechny způ-

soby. Návod na zhotovení na 200 druhů 

nejrůznějších věnců.

�  Strýčková Jana: Pod pokličkou. Kniha 

vznikla na motivy úspěšného stejnojmen-

ného televizního pořadu. Užitečná pomůc-

ka poradí, jak se správně stravovat.

�  Tichý Petr: Škola podle kalendáře. Kniha 

je svědectvím pětileté práce učitele na prv-

ním stupni ZŠ. Vypráví, jakým způsobem 

dětem přibližoval svátky, významné dny 

a výročí.

Knihy pro dìti
�  Březinová Ivona: Sněhuláci z Mrkvo-

nos. Pohádkový příběh pro nejmenší 

čtenáře.

�  Rowling Joanne K.: Harry Potter a princ 

dvojí krve. Šesté dobrodružství Harryho 

a jeho věrných přátel a ochránců.

Silvestrovská desítka
V sobotu 31. prosince 2006 uspořádal Klub 

vojáků v záloze Napajedla na střelnici ve Kva-

sicích 9. ročník populární střelecké soutěže 

s názvem „Silvestrovská desítka“.

Za mrazivého počasí a sněhové nadílky se 

sportovní střelci rozloučili s rokem 2005.

Střílelo se z velkorážných pistolí 10 ran 

na terč 135P a 12 ran s přebitím na kovové 

a papírové terče, tzv. akční střelba, kde roz-

hodoval čas a přesnost zásahů.

Vítězem soutěže Silvestrovská desítka se 

stal Pavel Galatík se ziskem 138,9 bodů, druhé 

místo obsadil Josef Rozumek se 135,1 body 

a třetí místo si vybojoval v silné konkurenci 

Miloslav Kašík se 127,7 body.

Čtyři závodníci nastříleli I. výkonnostní 

třídu a další čtyři II. třídu. Uznání za sportovní 

výkon patří vítězi Pavlu Galatíkovi, který 

dokázal za 18,1 sec. vystřelit 12 mířených 

ran s přebitím.

Mimo soutěž se pak ještě střílelo na ručně 

malovaný terč „ Poslední výstřel roku 2005“ 

a každý účastník si odnesl kromě věcné ceny 

též pamětní list na tento výstřel.

Do nového roku 2006 přeji všem sportov-

ním střelcům hodně zdraví, štěstí, pevnou 

ruku a samé desítky – vždy do černého. 

Jaromír Strmiska  

Výstavy 

Účastníci střelecké soutěže s názvem „Silvestrovská desítka“

Nové knihy v Knihovnì Napajedla



11NAPAJEDELSKÉ únor/2006

Kino Napajedla
� 2.2. v 19.30 hodin

 DĚJINY NÁSILÍ

 Kriminální thriller SRN a USA, režie-David 

Cronenberg, hrají-Viggo Mortensen, Ed 

Harris, doporučená přístupnost od 15 let, 

96 min., vstupné 60,-Kč

� 5.2. v 19.30 hodin

 TEMNÉ VODY

 Horor USA a Japonska, režie-Walter Salles, 

hrají-Jennifer Connelly,Tim Roth, dopo-

ručená přístupnost od 15 let, 105 min., 

vstupné 65,- Kč

� 9.2. v 19.30 hodin

 KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ

 Dobrodružný, fantastický film VB a ČR, re-

žie-Terry Gilliam, hrají- Matt Damon,Heath 

Ledger, doporučená přístupnost od 12 let, 

119 min., vstupné 60,- Kč 

� 12.2. v 19.30 hodin

 ŠTĚSTÍ

 Psychologický film ČR a SRN, režie-Boh-

dan Sláma, hrají-Tatiana Vilhelmová, Pavel 

Liška ,Aňa Geislerová, mládeži přístupný, 

102 min., vstupné 60,- Kč

� 16.2. v 19.30 hodin

 V MOCI ĎÁBLA

 Horor USA, režie-Scott Derrickson, hrají-

-Laura Linney, Tom Wilkinson, doporuče-

ná přístupnost od 12 let, 120 min., vstupné 

65,- Kč

� 19.2. v 19.30 hodin

 ŘÍŠE VLKŮ

 Kriminální thriller Francie, režie-Chris 

Nahon, hrají-Jean Reno, Arly Joverová, 

doporučená přístupnost od 15 let, 128 

min., vstupné 60,- Kč

� 23.2. v 19.30 hodin

 DŮKAZ

 Drama USA, režie-John Madden, hrají- 

Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins,do-

poručená přístupnost od 12 let, 99 min., 

vstupné 60,- Kč

� 26.2. v 19.30 hodin

 40 LET PANIC

 Komedie USA, režie Judd Apatow, hrají-Ste-

ve Carell, Catherine Keener, dop. přístup. 

od 15 let, 116 min., vstupné 60,- Kč

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

� 1. února

 MULHOLLAND DRIVE 

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

David Lynch. Mezi nejslavnějšími ulicemi 

v srdci Hollywoodu – Mulholland Drive 

a Sunset Boulevard – se odehrává další 

z mysteriózních surrealistických šarád D. 

Lynche. Příběh lásky a osamění z města, 

kde se sny mění v noční můru. Ocenění: 

4 nominace na Zlatý Glóbus, Cena za 

nejlepší režii na MFF v Cannes.

Projekt 100/2006

� 8. února

 DÍTĚ (ENFANT)

 Belgie, Francie 2005 titulky, 95 min., režie: 

Jean – Pierre Dardenne, Luc Dardenne 

 Osmnáctileté Soně a o málo staršímu 

Brunovi se právě narodilo dítě. Bruno se 

živí drobnými krádežemi a trochu i pro-

dejem drog, ale Soňu má zřejmě rád a zdá 

se, že je ochoten postarat se i o dítě. Na 

procházce s kočárkem se Brunovi vybaví 

lákavá nabídka prodat dítě k adopci. Vůbec 

nechápe, proč je Soňa tak zděšená: přece 

dítě si mohou udělat nové, kdežto peníze 

potřebují teď. Teprve když zjistí, že Soňa je 

neoblomná, vydá se dítě získat zpět. Jak se 

Bruno, sám vlastně ještě dítě, vyrovná se 

všemi problémy, jež se na něj nahrnuly? 

Ocenění: Cannes 2005 – Zlatá Palma.

Únor 2006 

� 15.února

 NA VÝCHOD OD RÁJE (East of Eden)

 USA 1955, titulky, 112 min., režie: Elia 

Kazan. Film je adaptací stejnojmenného 

románu Johna Steinbecka. V moderním 

zpracování biblického příběhu Kaina 

a Abela se autor snaží dobrat podstaty 

dobra a zla. Adam Trask je přesvědčen, 

že je vždy v právu a z vlastních synů 

odpovídá jeho představám jen starší 

Aron, zatímco mladšího Cala považuje za 

špatného a zlomyslného. Aronova dívka 

Abra však nakonec usmíří Cala s otcem, 

takže příběh nekončí jako v bibli. Film byl 

vyznamenán cenou za herecké výkony 

na MFF v Cannes 1955 a Jo Van Fleetová 

získala téhož roku Oscara za druhou 

ženskou roli.

� 22.února

 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY (Diarios de 

motocicleta)

 Brazílie 2004, 128 min., titulky, režie: Walter 

Salles. Třiadvacetiletý Ernesto je studen-

tem medicíny a zaměřuje se na lepru. 

Albertovi je 29 a zabývá se biochemií. Film 

vypráví dobrodružství, jež oba zažívají bě-

hem své pouti a zároveň objevují lidskou 

topografii iberoamerického kontinentu. 

Scénář je volnou adaptací deníkových 

zápisků Alberta Granada a budoucího 

Che. Víc než politické sdělení podává 

obraz o dospívání mladého revolucionáře 

Che Guevary.

Městská část Radovany, leden 2006. Foto: Josef Souček

� 10.2. Rychlé šípy - Slovácké divadlo na 

Klubu kultury

� 12.2. Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

– Loutkový sál Klubu kultury

� Klášterní kaple do odvolání v rekonstruk-

ci – koncerty budou včas plakátovány

� Březen – 18.3. PLES Města Napajedel 

– Klub kultury

V Napajedlích v únoru 



12 NAPAJEDELSKÉ únor/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

Házená:
Extraliga Muži – Sport. hala Otrokovice

15.2. Napajedla – Brno  18.00 hod.

26.2. Napajedla – Jičín  17.00 hod.

4.3. Napajedla – Praha  17.00 hod. 

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

18.2. Napajedla – Kateřinky  10.00 hod.

25.2. Napajedla – Brno  10.00 hod.

11.3. Napajedla – Hošťálková  10.00 hod.

Fotbal:
Zimní turnaj: Muži A – Umělá tráva Hulín

10.2. Napajedla – Morkovice  15.00 hod.

18.2. Holešov – Napajedla  15.00 hod.

26.2. Napajedla – Bystřice p./H.  13.00 hod.

Fatra cup 2006: Muži B umělá tráva Napajedla

4.2. Zlámanec – Napajedla  16.00 hod.

11.2. Napajedla – V. Otrokovice B  16.00 hod.

Kdy za sportem?

Jaromír Strmiska 
Předseda Základní organizace ASOCIACE 

víceúčelových ZO technických sportů a čin-

ností Napajedla a předseda Klubu vojáků 

v záloze Napajedla

Narodil se 26.2.1942 ve Zlíně. A k výše 

uvedeným fukcím mu náleží ještě další: před-

seda Krajského výboru AVZO TSČ Zlínského 

kraje, člen Republikového kolegia AVZO TSČ 

České republiky, předseda Oblastní Rady 

KVZ Valašskoslovácké oblasti, člen Ústřední 

Rady Svazu vojáků v záloze České republiky, 

rozhodčí sportovní střelby I. třídy a trenér + 

zbrojíř II. třídy.

� V kolika letech jste se začal věnovat  

sportu?

 „Sportu se věnuji od svých 12 let, ve školních 

letech jsem se věnoval atletice, gymnastice, 

později šachu, kopané, volejbalu a sportovní 

střelbě. Nejdéle jsem hrál závodně kopanou za 

Sokol Halenkovice (asi 8 let), sportovní střelbě 

se věnuji dodnes – více než 45 let.“

� Od kolika let Vás uchvátil právě tento 

sport, který děláte?

 „Se sportovní střelbou jsem začínal od 16 

let na Halenkovicích ve Svazarmu, závodně ji 

dělám od 18 let.“

� Mohl by jste ho přiblížit našim čte-

nářům?

 „Sportovní střelbě se může věnovat každý, 

kdo má dobrý zrak, pevnou ruku, trochu talentu 

a lásky ke zbraním, čas a vůli trénovat různé po-

lohy střelby a discipliny ve střelbě jak z krátkých, 

tak i dlouhých zbraní. Obvykle se začíná střílet 

ze vzduchových zbraní – pušek a pistolí, poté se 

přechází na malorážné a velkorážné zbraně – jak 

pušky, tak i pistole a revolvery různých ráží. 

Dobrý sportovní střelec musí být fyzicky 

zdatný, psychicky odolný, trpělivý, musí mít 

potřebné znalosti o konstrukci zbraní, střelivu, 

balistice střelby, musí mít vžité praktické návyky 

v používání zbraní. V dnešní době, chce-li být 

úspěšným střelcem, musí do zbraní a střeliva 

investovat nemalé finanční prostředky, neboť 

čím kvalitnější zbraň a střelivo, tím dražší.“

� Kdo Vás k tomuto sportu přivedl?

„Ke sportovní střelbě mě na Halenkovicích 

přivedli starší kamarádi ze Svazarmu, dnes již 

nežijící, na příklad Květoslav Baštinec, Karel 

Navrátil, František Brázdil.“

� Jak v něm rostla Vaše kvalita a funkce?

„Výsledky byly vždy úměrné daným podmín-

kám, ať již v používání zbraní, střeliva, možností 

tréninku, počtu absolvovaných soutěží v rámci 

okresu, kraje či republiky. Snahou bylo získat 

výkonnostní třídu, nejdříve III., pak II. a I., což 

bylo podmíněno splněním určitého bodového 

limitu a tím i účasti ve vyšších soutěžích – kraj-

ských přeborů a mistrovství republiky.

V roce 1983 jsem byl vyhlášen nejlepším 

svazarmovským sportovcem okresu Gottwaldov 

v kategorii sportovní střelby z velkorážných 

zbraní. V soutěžích jednotlivců jsem se umisťo-

val na prvních pěti místech, v soutěži družstev 

to bylo lepší, na krajských přeborech do třetího 

místa, čtyřikrát jsme se zúčastnili mistrovství 

republiky. 

Od roku 1989 jsem držitelem mistrovské vý-

konnostní třídy ve střelbě z velkorážné pistole, 

střílím upravenou pistolí ČZ 75 B, ráže 9 mm.“ 

� Kdo vám při Vašem růstu pomáhal?

„Hodně se člověk učí sám, zejména při 

soutěžích od těch lepších závodníků, dívá 

se čím střílí, jakou úpravu má na zbrani, jaké 

používá střelivo, jakou polohu a postoj má u té 

které discipliny, radí se s nimi jak zlepšit svoje 

výsledky. Dnes, kdy se začíná více střílet akční 

rychlá střelba, se učím od těch mladších střelců, 

na příklad Josefa Rozumka, Libora Kubíčka, 

Jiřího Maňáska, Karla Řezaniny, Petra Adámka, 

Karla Vaculíka.“

� Jaké máte vzhledem k Vašemu sportu 

nejbližší cíle?

 „Mým nejbližším cílem je opětné zprovoz-

nění naší napajedelské střelnice na Zámoraví, 

aby se zde zase mohlo střílet z malorážných 

a velkorážných zbraní jako dříve. S tím souvisí 

možnost častějšího tréninku a dosahování 

lepších výsledků, pořádání střeleckých soutěží 

krajského a republikového charakteru. Zlepší se 

podmínky pro výchovu nových střelců.“

� Jaké jsou Vaše vize v tomto sportu do 

daleké budoucnosti?

 „Sportovní střelba, jako i každý jiný sport, 

se neustále zdokonaluje, používají se stále více 

zbraně modernější konstrukce, speciální střeli-

vo, objevují se nové discipliny. Vše bude záležet 

na množství peněz toho kterého závodníka či 

jeho organizace, kolik nových zbraní si může 

pořídit a jaké množství střeliva může vystřílet. 

S tím souvisí další výdaje za cestovné, startovné, 

pronájem střelnice atd.“

� Jak dobíjíte energii?

 „Při tom neustálém spěchu – zaměstnání, 

zajišťování, organizování a zúčastňování se 

různých jednání a schůzí, je toho někdy až 

příliš a je potřeba trochu vydechnout, zastavit 

se. To je čas na vycházky do přírody, setkání 

a posezení s nejbližšími přáteli.“

� Co je Vašim hnacím motorem nebo co 

Vás dovede nastartovat?

„Je to pocit, že to co dělám, má nějaký smysl, 

že je to užitečné pro ostatní lidi, získání nových 

mladých zájemců o střelecký sport, že jim mohu 

předat své zkušenosti.“

� Jaké je Vaše oblíbené heslo nebo ob-

líbený citát?

„Nabízí se známé heslo těžko na cvičišti 

– lehko na bojišti, ale je to asi tak, protože když 

nemáte natrénováno, nemáte vžité praktické 

návyky při používání zbraně, tak nejsou ani 

výsledky na soutěžích.“

� Máte ještě jiné koníčky mimo Váš sport, 

který jistě zabírá nejvíc času?

 „Vzhledem k výkonu šesti funkcí a provo-

zování sportovní střelby mně moc volného 

času na něco jiného nezbývá. Mohl bych říci, 

že mým koníčkem je zaměstnání, protože mně 

to baví a chodím tam rád.“

� Měl jste v dětství či mládí nějaké sny, 

v čem byste chtěl vyniknout nebo čeho byste 

chtěl dosáhnout?

„Řekl bych, že v dětství či mládí jsem neměl 

nějaké zvláštní sny a přání, byly to spíš takové 

stanovené cíle – úspěšně dokončit školu, udě-

lat přijímačky, maturitu, mít dobré a zajímavé 

zaměstnání v oboru, mít peníze, koupit si auto, 

postavit dům, mít rodinu a přátele.“

� Co se z těchto snů splnilo?

„Když to vyhodnotím, tak se mi to všechno 

splnilo, respektive jsem svým vlastním přičině-

ním toho dosáhl.“

� Vyzdvihl by jste konkrétně někoho, 

kdo vám v současné době nejvíc při Vašem 

sportu pomáhá?

„Nenapadá mě žádná osoba, která by mně 

pomáhala s provozováním sportovní střelby, ale 

poděkování za podporu tomuto sportu si zaslou-

ží sponzoři – Město Napajedla, Barum Otrokovi-

ce, Kovop Kněžpole, Autokom Tečovice.“

� Co byste vzkázal těm, kteří by se tomuto 

sportu chtěli začít věnovat?

 „Ti mladší, kteří se chtějí věnovat sportovní 

střelbě, se mohou obrátit na Karla Řezaninu, 

který vede střelecký kroužek mládeže při 

DDM Napajedla, ti starší se mohou obrátit na 

mně, nebo na kteréhokoliv člena výboru naší 

organizace ZO AVZO a KVZ Napajedla. Uvítáme 

každého, kdo bude mít opravdový zájem o stře-

lectví a bude mu věnovat dostatek času, aby se 

z něj stal dobrý střelec.  


