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VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK XI.

BØEZEN 2006

� Koncert v Klášterní kapli
 Kouzelná flétna a bicí nástroje
 15. března 2006 v 19. hodin

� Březen - Měsíc knihy
 Začíná 8. března v předsálí Městského 

kina

� Březen - Měsíc internetu. Od středy 
1.  3. 2006 v Knihovně Napajedla

Zveme na akce v bøeznu

Z obsahu novin
� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Nezapomněli jste na pejska?

� Kdy na Finanční úřad v Otrokovicích?

� Houbaři bilancovali

� Kino Napajedla, kino Charlie, kultura

� Fotbalisti se soustředili

A ledy se hnuly …

Vítejme posly jara !
Koncem února k nám přilétají skři-

vani, špačci a čejky, v březnu konipas, 
drozd, holub hřivnáč, strnad a červenka. 
V dubnu uvítáme z daleké ciziny užitečné 
vlaštovky a jiřičky, pěnice, v květnu přiletí 
ťuhýk. Jistě je také uvidíte a uslyšíte. 

Evropští pěvci překonávají při cestě 
až z jižní Afriky cestu dlouhou 5 000 kilo-
metrů. Potřebují na to průměrně 100 dnů. 
Vlaštovky a špačci letí rychlostí kolem 
30 km/h, pěnkavy 50 km/h, labutě zpěvné 
dosahují rychlosti přes 70 km/h. „Letová 
hladina“ menších ptáků je kolem 200 me-
trů nad zemí, labutě však byly spatřeny 
z letadel ve výšce 8 000 metrů nad zemí. 
I ti nejdrobnější ptáčci dobře vědí, kam 
a kudy se mají každý rok vrátit.

Žádný z nich však určitě nic neví 
o mediální kampani kolem ptačí chřipky. 
Doufají, že tak jako loni u nás najdou svá 
hnízda a že nás zbaví otravných much, 
které, jak známo, přenášejí mnoho ne-
mocí. Je jen na nás, abychom nepodlehli 
hysterii kolem ptačí chřipky. Lukáš Pol-
lert, olympionik a lékař, na otázku, zda se 
bojí ptačí chřipky, odpověděl: „Nebojím, 
nejsem pták“. Navíc představa, že by 
jakkoli nemocný ptáček dokázal sto dní 
letět až k nám, je absurdní. Dávejme si 
tedy pozor nejen na uhynulé ptáky a ptačí 
trus, ale hlavně na vlastní zdravý rozum. 
Zprávy, že už na podzim nějaký hlupák 
ničil vlaštovčí hnízda, se snad nebudou 
opakovat.   JS

Klub kultury, Služby města, NBTH, 
NTVcable a Infocentrum Vás zvou na

PLES MÌSTA NAPAJEDLA
V DIVADELNÍM SÁLE

KLUBU KULTURY
K TANCI A POSLECHU HRAJE

AVENTIS
PROGRAM, TOMBOLA

Vstupné 150 Kč, malé občerstvení v ceně 
Klub kultury v sobotu 18. března 2006 
v 19.30 hodin. Předprodej vstupenek 
od 6. 3. 2006 v kanceláři Služeb města 
a NTVcable v provozních hodinách.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupi-

telstva města jsou zveřejňovány na Úřední 

desce a na webových stránkách města www.

napajedla.cz

Rada mìsta dne 16. 1. 2006
�  schválila ukončení nájemní smlouvy 

s ing. Bučkem a rozšíření nájemní smlouvy 

se společností NTV cable s.r.o. o kancelář 

a podíl na společných prostorách v domě č. 

p. 94 ul. Palackého

� doporučila řešit rozšíření nájemní smlouvy 

na společný nájem bytu manž. Možnarových 

se synem, panem Možnarem, v ZM při 

schvalování dalších kroků v prodeji bytů ve 

vlastnictví města

� souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

na byt s paní Pytelovou od 1. 4. 2006

� schválila podmínky výběrového řízení a vy-

hlásila dnem 23. 1. 2006 výběrové řízení na místo 

vedoucí Pečovatelské služby Napajedla 

� schválila pronájem pozemků zastavěných 

bytovými domy v k. ú. Napajedla ve vlastnictví 

nebo spoluvlastnictví bytového družstva Tráv-

níky Otrokovice (dle přilož. seznamu) za cenu 

5 Kč/m2 na dobu neurčitou do doby dořešení 

vlastnických vztahů k pozemkům s platností od 

1.1.2006 bytovému družstvu Trávníky

� schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce 

části pozemku KN p. č. 6477/34 týkající se 

změny smluvních stran z paní Tománkové 

na pana Tománka s tím, že ostatní ujednání 

ve smlouvě zůstávají v platnosti

� schválila změnu uvedeného Dodatku č. 4 

Mandátní smlouvy o obstarání správy nemovi-

tého majetku a výkonu dalších povinností 

� schválila uzavření licenční smlouvy mezi 

Městem Napajedla a společností GEODIS 

BRNO, spol. s r.o. týkající se oprávnění k vý-

konu práv užít ortofotomap správního území 

MěÚ Napajedla

� schválila smlouvy o spolupráci a o part-

nerství týkající se projektu SROP z fondu 

EU „Hyjé – koně Zlínského kraje“ – podpora 

regionálních a místních služeb cestovního 

ruchu

� schválila předání movitého majetku města 

(dar od Zlínského kaje) v celkové hodnotě 

1.740.157,30 Kč příspěvkové organizaci Dům 

dětí a mládeže Matýsek Napajedla do správy 

s účinností od 2. 1. 2006

� schválila na žádost obce Žlutava výměnu 

zástupce města Napajedla ve školské radě 

Základní školy Napajedla, Komenského 268 

a jmenovala paní Kašpárkovou, členku zastu-

pitelstva obce Žlutava, do funkce člena školské 

rady Základní školy Napajedla, Komenského 

268, s účinností dnem schválení – 16. 1. 2006

� schválila Darovací smlouvu mezi Městem 

Napajedla a Nadací Charty 77 – Praha, jejímž 

předmětem je darování finančních prostředků 

ve výši 100 000 Kč na vybudování svislé schodiš-

ťové plošiny v ZŠ Komenského 298 pro potřeby 

těžce zdravotně postižených žáků

� schválila umístění manželů Šupkových, 

do bytu č. 11 v DPS Pod Kalvárií 90

Rada mìsta dne 30. 1. 2006
� vzala na vědomí žádost pana Antona 

o přidělení bytu s tím, že

Nemám nyní na mysli ranní či večerní 

procházku anebo misku s krmením, ale 

jednu méně příjemnou povinnost spoje-

nou s vaším čtyřnohým miláčkem. Tou je 

povinnost držitele psa uhradit městu místní 

poplatek ze psů. Kdo je míněn termínem 

držitel psa? Držitel psa není pojmově to-

tožný s majitelem psa, ale je to ta osoba, 

která má momentálně psa v držení, tzn. že 

se o něj stará, pečuje o jeho potřeby, má jej 

u sebe v bytě, v domě nebo na zahrádce 

a psa využívá třeba tak, že s ním chodí na 

procházky. Např. majitel psa může žít trvale 

v jiném městě, ale pejska nechal po určitou 

dobu u svých příbuzných v Napajedlích. 

Ti se tak stávají jeho držiteli – poplatníky 

a vzniká jim poplatková povinnost za tohoto 

psa vůči městu. 

Místní poplatek ze psů se týká psů 

starších 3 měsíců. Poplatník je povinen do 

15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem psa 

staršího 3 měsíců, tuto skutečnost písemně 

ohlásit správci poplatku (Městský úřad 

Napajedla, finanční odbor). Ohlašovací 

povinnost se provádí podáním přiznání 

k poplatku ze psů na vydaném tiskopise. 

Ten obdrží poplatník přímo na finančním 

odboru. Může jej vyplnit ihned na místě, 

uhradit v hotovosti poplatek a od správce 

ale uvědomit, že tímto poplatkem přispí-

vají pejskaři městu na výdaje spojené 

s pobytem pejsků v našem městě. Něco 

stojí instalace, údržba a vyprazdňování 

speciálních nádob na psí výkaly. O tom, 

že ne každý, kdo si se svým pejskem 

vyjde na procházku, dbá na pořádek, se 

můžeme přesvědčit zejména v zimních 

měsících, kdy se pozůstatky po psím 

venčení v hojném počtu „pěkně“ vyjímají 

na bílém podkladě. A to taky někdo musí 

uklidit a něco to stojí. Nemalé peníze město 

také každoročně vynakládá na odchyt a za 

následné umístění a pobyt psů v psím útul-

ku, kde nejednou končí zachráněn pejsek, 

který třeba i náhodou utekl. 

Závěrem připomínám, že řádný termín 

pro úhradu poplatku nebo 1. zálohy na roční 

poplatek (v případě že převyšuje u poplat-

níka částku 900,- Kč za rok ) ze psů uplynul 

28. února. Ten, kdo jej nestihl, ať úhradu 

provede co nejdříve, jinak se vystavuje 

nebezpečí vyměření penále za pozdní plat-

bu. Nové nebo potenciální držitele pejsků 

upozorňuji na splnění ohlašovací povinnosti 

přihlášením psa u správce poplatku. Platby 

poplatků v hotovosti, přihlášení, odhlášení 

nebo změny v držení psa lze provádět 

každý pracovní den na finančním odboru 

Městského úřadu Napajedla, informace též 

na telefonu 577 100 932.

 Ing. Ivo Šlíma, finanční odbor 
 

- v případě uvolnění bytu na DPS bude žádost 

pana Antona řešena

- v případě uvolnění bytu nájemního – nezařa-

zeného do prodeje, bude na tento zveřejněno 

výběrové řízení na pronájem, kterého se může 

pan Anton zúčastnit

� souhlasila s úplnou uzavírkou části místní 

komunikace v ulici Komenského v úseku 

od č. p. 305 po křižovatku s ulicí Hřbitovní 

(tj. v prostoru mezi ZŠ) dne 29. 4. 2006 od 

11:00 do 15:15 hodin z důvodu konání akce 

“Den osvobození” pod podmínkou zajištění 

stanoveného dopravního značení, lékařské 

zdravotní služby, hasičského a policejního 

dozoru po celou dobu konání akce

� schválila smlouvu o dílo s ing. Křivou na 

provedení stavebního dozoru akce „Stavební 

úpravy tělocvičny ZŠ Napajedla, Komenské-

ho 298“

� schválila dohodu o podmínkách zřízení 

stavby “Odvodnění pravobřežní části Napa-

jedel, lokality Zámoraví, Radovany a Šardice” 

s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje potřebnou 

k vydání souhlasu ŘSZK k umístění kanalizace 

pro vydání územního rozhodnutí a následně 

pro vydání stavebního povolení

� schválila slevy ze vstupného do kina pro 

studenty a důchodce 

� se seznámila se zápisem z jednání stavební 

komise ze dne 7. 12. 2005 a doporučila ZM 

přijmout pro rozšířenou zástavbu názvy ulic 

dle předloženého návrhu

� doporučila ZM na základě Vyhodnocení 

soutěže na prodej bytu č. 1350/8 na ul. Nábřeží 

schválit prodej bytu zájemci: paní Vrzalová 

� schválila Smlouvu o partnerství k pro-

jektu: Řeka mezi stromy se Sdružením obcí 

pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 

řece Moravě

následně obdrží známku na svého pejska 

a také balíček sáčků na udržování čistoty po 

pejskovi při procházkách městem. 

Ze psů držených v rodinných domcích jsou 

sazby poplatků stanoveny u držitelů - fyzických 

osob na 200,- Kč ročně za prvního psa a 300,- 

Kč ročně za druhého a každého dalšího psa. 

Ze psů držených v bytovém domě o čtyřech 

a více bytových jednotkách zaplatí držitel 

– fyzická osoba 1.200,- Kč ročně za prvního 

psa a 1.800,- Kč ročně za druhého a každého 

dalšího psa. Držitelům, fyzickým osobám, které 

jsou poživateli starobního, invalidního, vdov-

ského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, 

je stanovena jednotná sazba 200,- Kč ročně 

za prvního psa, 300,- Kč ročně za druhého 

a každého dalšího psa. Je-li držitelem psa práv-

nická osoba platí 1.200,- Kč ročně za prvního 

psa a 1.800,- Kč ročně za druhého a každého 

dalšího psa. Obecně závazná vyhláška města 

Napajedla č.2/2003 o místních poplatcích, 

která upravuje mimo jiné místní poplatek ze 

psů, stanoví také osvobození pro některé drži-

tele psů. Přesné informace lze obdržet přímo 

u správce poplatku nebo stažením uvedené 

vyhlášky z webových stránek města. 

Možná si řada z vás myslí, že vybírání 

takového poplatku je nespravedlivé tahání 

peněz z kapes občanů města. Je dobré si 

Nezapomnìli jste na pejska?
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Podatelna:

pondělí 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

úterý 8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin

středa 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin

pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin

V poslední době většina našich ob-
čanů bedlivě sleduje čerstvé informace 
o výskytu ptačí chřipky. V médiích se 
s touto problematikou setkáváme denně. 
Proto přinášíme několik postřehů a rad, 
či spíše doporučení, jak se k danému 
problému stavět.

Faktem je, že výskyt uhynulých ptáků 
s podezřením na infekci virem H5N1 již 
hlásí i naše sousední země Maďarsko, 
Německo, Rakousko. Podle vyjádření 
odborníků se však jedná především o one-
mocnění veterinární, snadno přenosné 
mezi ptactvem, avšak obtížně přenosné 
z ptáků na člověka.

16.2.2006 zasedala Ústřední nákazová 
komise České republiky, která přijala řadu 
opatření, která se však prozatím týkají 
pouze podnikatelských chovů. Doposud 
nebyla vydána žádná opatření, která by 
nějakým způsobem korigovala drobno-
chovy drůbeže a ptactva. Aby se zabránilo 
přenosu onemocnění na domácí ptactvo 
a chovy drůbeže, je třeba především za-
mezit kontaktu s divokými ptáky. Některé 
státy Evropské unie již proto vydaly zákaz 
venkovního chovu drůbeže a domácího 
ptactva. Z výše uvedených důvodů je 
absolutně nevhodné volné vypouštění 
drůbeže na nekontrolovatelné plochy, 
jak je možno v některých částech našeho 
města spatřit. 

Panika kvùli ptaèí chøipce zatím není na místì
Obecně by bylo možno uvést několik 

pravidel, která by měla mít pouze preven-
tivní charakter. 

Jedná se zejména o:
- vyvarování se kontaktu s drůbeží a vol-

ně žijícím ptactvem
- vyvarování se kontaktu s povrchy 

kontaminovanými ptačími fekáliemi
- vyvarování se manipulace s nalezenými 

uhynulými ptáky

V nejbližších týdnech se začnou vracet 
na naše území ptáci ze svých zimovišť, 
z nichž některá jsou v oblastech, ve kte-
rých již byl potvrzen výskyt viru H5N1. 
Přes naše území budou tedy putovat 
tisíce hus, kachen a dalších opeřenců 
a je možné, že se v tomto období objeví 
případy uhynutí opeřenců, jelikož letošní 
zima je dosti krutá nejen pro člověka, ale 
i pro ptáky. Nález uhynulého opeřence 
by však neměl nikoho vyděsit. Je velmi 
pravděpodobné, že k úhynu opeřenců 
dojde spíše kvůli vysílení než na nebez-
pečný virus.

Pokud se tedy v nadcházejícím období 
setkáte v přírodě s uhynulým opeřencem, 
kontaktujte Městskou policii Napajedla, 
která zajistí likvidaci uhynulého opeřence 
v asanačním ústavu. 

Stanislava Kozmíková
Oddělení životního prostředí

Pracovní doby, úřední doba, resp. úřední 
dny či hodiny obecního úřadu nebyly a ne-
jsou stanoveny  žádným zákonem, tedy ani 
správním řádem (starým ani novým). 

Úřední dny nebo hodiny byly vždy pojímá-
ny jako vytvoření jistoty pro klienta, kdy na 
úřadě určitě „najde svého úředníka“, zatímco 
mimo úřední dny a hodiny tuto jistotu neměl. 
Rozhodně neznamenaly, že mimo ně klient 
neměl na úřad přístup nebo že jeho záležitost 
mohli úředníci odmítnout vyřídit.

Záleží pouze na obci a na její odpověd-
nosti, jakým způsobem zajistí provoz svého 
úřadu.

Na Městském úřadě v Napajedlích  jsou 
stanoveny úředními dny pondělí a středa 
od 7.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod.  Všichni 
úředníci se snaží o maximální vstřícnost 
k občanům a vyřizovat záležitosti i mimo 
uvedené úřední dny a hodiny.

Může se ovšem stát, že pokud se občan 
dostaví na úřad v neúřední den a nedomluvil 
si schůzku dopředu, že příslušného úředníka 
nezastihne. Ten může mít jednání na jiném 
úřadě, místním šetření, školení nebo zpraco-
vává žádosti, které byly na úřad doručeny, 
případně aktuální materiály pro jednání rady 
nebo zastupitelstva města. 

Pro úplnost uvádíme, že úřední dny 
a hodiny byly státním orgánům stanoveny 
usnesením vlády č. 595 z 25. října 1995, které 
však pro obce není závazné, mělo pouze 
doporučující  charakter. Městský úřad

Úøední dny a hodiny

Finanèní úøad v Otrokovicích, J. Jabùrkové 427, Otrokovice
Uøední hodiny pro podání daòového pøiznání k dani z pøíjmù za rok 2005
V době od 1.3. 2006 do 17.3.2006 včetně budou moci občané odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2005 následovně:

Pokladna:

pondělí 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

středa 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

V úřední dny u správců daně:

pondělí 8.00 - 17.00 hodin 

středa 8.00 - 17. 00 hodin

Ing. Miloslav Mikeštík v.r. ředitel FÚ v Otrokovicích

kancelář č. 303, 304, 306, 307 a podatelna

pondělí 20. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

úterý 21. 3. 2006 8.00 - 15.00 hodin

středa 22. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek 23. 3. 2006 8.00 - 15.00 hodin

pátek 24. 3. 2006 8.00 - 15.00 hodin

pondělí 27. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

úterý 28. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

středa 29. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek 30. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

pátek 31. 3. 2006 8.00 - 17.00 hodin

V době od 20.3. 2006 do 31.3. 2006 včetně budou moci občané odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2005 následovně:

Pokladna

20. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

21. 3. 2006 zavřena

22. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

23. 3. 2006 zavřena

24. 3. 2006 zavřena

27. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

28. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

29. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

30. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

31. 3. 2006 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
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V návaznosti na tradiční podzimní pochod 

„Podzimními Chřiby“ připravil pro Vás odbor 

Klubu českých turistů v letošním roce v cyklu 

akcí 100 Jarních kilometrů v sobotu 8.dubna 

2006 jarní vycházku po stopách Baťovy 

železnice. 

Naše putování zahájíme na Syrákově 

a půjdeme přes Vartovnu do Pozděchova, 

kde narazíme na násep nedokončené želez-

nice, a po něm pokračujeme až do Vizovic. 

Železnice, která by spojila Vizovice s Horní 

Lidčí, měla být součástí železničního tahu 

Praha-Otrokovice-Žilina-Košice. Stavba byla 

Jarní pochod po stopách Baťovy železnice

Město Napajedla vyhlašuje výběrové 

řízení na prodej stavebních pozemků č. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 dle GP 

č. 2031-118/2005 a 2032-119/2005 pro bu-

doucí 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 uhra-

zena před podpisem „ smlouvy“

- „smlouva“ bude uzavřena do 1 měsíce po 

dodání výpisů z KN na jednotlivé pozem-

ky

- kupní smlouva s doplatkem kupní ceny 

bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní 

moci kolaudačního rozhodnutí na inženýr-

ské 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. 

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 podávat 

na odkoupení stavebních parcel označených 

v sestupném pořadí dle zájmu včetně uve-

dení ceny

- v případě zájmu o stejný stavební pozemek 

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 oso-

ba

- město Napajedla si vyhrazuje právo výběro-

vé řízení zrušit a nevybrat žádnou z předlo-

žených nabídek

Účastník výběrového řízení předloží 

v nabídce:

1.) označení pořadového čísla stavebního po-

zemku

2.) nabídku ceny za 1 m2 pozemku

Základní podmínky výstavby

Stavební čára: cca 8m od okraje komuni-

kace

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.

Prodej pozemkù pro výstavbu RD na Malinì III - 3. kolo

� Co je to vlastně ProChrist? 

ProChrist je mezinárodní křesťanská akce, 

která se letos koná v německém Mnichově a je 

přenášena z Olympijské haly prostřednictvím 

satelitu na stovky míst v Evropě. Program 

obsahuje hudbu, rozhovory, divadelní scénky 

a poselství evangelického faráře a předsedy 

hnutí YMCA v Německu Ulricha Parzanyho. 

� Jaká je historie ProChrist? 

Pro Christ se pořádá v Německu a v Evropě 

již po šesté. Počátek iniciativy ProChrist mů-

žeme hledat v devadesátých letech minulého 

století. Veřejnost v mnoha evropských zemích 

i v naší republice byla v roce 1993 oslovena 

poselstvím amerického evangelisty Billyho 

Grahama, které bylo satelitně přenášeno do 

mnoha míst v Evropě – také do Zlína, kde se pře-

nos uskutečnil ve Sportovní hale. Pro Christ se 

periodicky opakuje. Programy zatím poslední 

pořádané akce, ProChrist 2003, byly přenášeny 

do 1300 přenosových míst v 17 zemích Evropy 

a sledovalo je 1.8 miliónu návštěvníků. 

� Co je cílem akce? 

Cílem akce je přinést veřejnosti dobrou 

zprávu o Boží lásce a reagovat na momentální 

potřeby a hledání lidí. Letošní ProChrist se 

uskuteční pod heslem „Pochybnosti a úžas“. Je 

určena pro lidi, kteří mají pochybnosti a hledají 

odpovědi. ProChrist jim chce pomoci k tomu, 

aby při hledání svého životního štěstí a upro-

střed pochybností zda jsou vůbec na správné 

cestě, mohli užasnout nad Boží láskou. 

Ekumenické setkání v mìstském kinì
� Jaké životní otázky budou adreso-

vány? 

Ulrich Parzany promluví na témata jako: 

• Nebe nebo peklo, záhuba nebo znovuzro-

zení – co přijde po smrti? 

• Když něco vlastníš, tak jsi někdo! Jakou 

mám vlastně cenu? 

• Bezpečí už není moc bezpečné. Co nám 

pomůže proti strachu? 

� Které zlínské církve se na akci po-

dílejí? 

Na akci se aktivně podílejí: Apoštolská 

církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bra-

trská, Církev adventistů sedmého dne, Církev 

reformovaná, Křesťanské sbory a Křesťanské 

zahájena v roce 1934, ale druhá světová válka 

stavbu přerušila a v roce 1951 byla stavba defi-

nitivně zastavena. Podle studie z roku 2004 je 

uvažováno o dostavbě Baťovy železnice z Vi-

zovic do Valašské Polanky v délce 17,670 km, 

kde bude využito již postavené zemní těleso 

dráhy budované ve 30. a 40. letech. 

Presentace účastníků 7:30 - 8:00 u Turistické 

chaty. Odjezd autobusu v 8:05 hod. Předpoklá-

daný návrat do 18 hod. 

Bližší informace každé pondělí od 20 hod.

na turistické chatě, nebo budou zveřejněny 

ve skříňce TJ Na Kapli, případně na telefonu 

společenství. Akci podporuje Českobratrská 

církev evangelická.

� Kde ve Zlíně bude možno programy 

navštívit? 

Program bude z Mnichova přenášen po 

osm večerů od 20. března do 27. března 2006. 

Zlínská veřejnost je zvána zejména na tři 

večery, které se uskuteční v aule Univerzity 

Tomáše Bati od pátku 24. března do neděle 

26. března, a to vždy od 17:45 hodin. Ostatní 

přenosy, tedy přenosy ve dnech 20.-23. břez-

na je možno navštívit buď v Malenovicích, 

v modlitebně CASD vždy od 17:45 hodin, 

v Otrokovicích na Společenském domě a to 

ve dnech 21.-23. března vždy od 18:00 hodin, 

nebo v Napajedlích v budově kina, a to 

v úterý 21. března v 18:00 hodin. Program 

je samozřejmě překládán a vstupné dobro-

volné. Více na www.pochybnosti-uzas.cz.

Procento zastavitelnosti: max. 25 % (zpev-

něné plochy se nezapočítávají do zastavěné 

plochy)

Výška oplocení: 1,2 m 

Odstupové vzdálenosti: 3,5 m od hranic 

pozemků

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) na-

bídnutá 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 indiv. domovních vodáren.

Podrobné informace (včetně nahlédnutí do 

geometrického plánu a do inženýrsko-geolo-

gického posudku) zájemci obdrží na odboru 

SMIR. (tel. 577 100 920).

Otevření obálek a vyhodnocení výběro-

vého řízení provede RM na svém jednání 

10. 4. 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 Napa-

jedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla 

do 7. 4. 2006 do 14:00 hodin.
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Když jsme v roce 1997 připravovali náš 
první školní ples, netušili jsme, že o něj bude 
i za deset let takový zájem, a to nejen mezi 
rodiči žáků, ale i širokou veřejností.

Ten, kdo již někdy organizoval či pomáhal 
při podobné akci, mi dá určitě za pravdu, že to 
chce opravdu hodně zapálených a ochotných 
lidí. Vždyť obsluha a vybavení bufetu, dělání 
jednohubek a chlebíčků, zajištění tomboly 
i výzdoby sokolovny – to není jen tak. Do 
akce se ochotně každoročně zapojují jak 
rodiče, tak i učitelé. A samozřejmě nesmíme 
zapomenout ani na žáky naší školy. 

Ples zahájila skupina mladších dívek, které 
zatančily připravenou sestavu s námětem 
– Růžový panter, nacvičenou pod vedením 
Jiřiny Muchové. Některé dívky byly oblečeny 
za pantera a jiné za agenty. Jejich taneční 
vystoupení se všem moc líbilo.

A potom přišli na řadu děvčata a chlapci, 
žáci devátých tříd, s polonézou.

(Eva Gajdošíková, 9.A)

Asi jako každý žák deváté třídy pova-
žuji za největší zážitek z plesu předtančení 
polonézy.

Mezi námi, tanečníky, se šířila více méně 
nervozita. Někdo ji uměl lépe skrývat, jiní 
vedli debaty o tom, co je v příštích okamži-
cích čeká...

Čas je však neúprosný...dívky si upravují 
poslední nedostatky na kráse, rovnají šaty, 
uhlazují účes, nacvičují úsměvy. To kluci 
to mají jednodušší, ostatně jako vždycky... 
Připnou si na klopu růžový karafiát a jsou 
hotoví.

 Pak přichází ta chvíle...seřadit se, narovnat 
záda, která jsou pilným studiem zhrbená, 
a čekáme. S prvními tóny krásné hudby 
vycházíme s úsměvem na rtech. V té chvíli 
jsme všichni nechali pubertu někde v šatně 
a stali se z nás mladé dámy a elegantní 
gentlemani. Spolu s námi do sálu vstoupila 
důstojnost a vážnost. V té chvíli začaly cvakat 
spouště fotoaparátů, kamery na nás zaměřily 
svá bystrá oka. Rodiče se na nás usmívali, 
byli dojatí...

Jakmile se rozezněla hudba, celý sál utichl, 
měla jsem pocit, že někteří snad ani nedýchají. 
Ani nevím jak, najednou jsme dotančili, hudba 
dohrála a celá ta slavnostní a nezapomenu-
telná chvíle skončila. Chvíle, která byla pro 
nás něco jako pomyslný odrazový můstek od 
dětství, skončila. Sál se opět naplnil hlukem, 
hudbou prvního valčíku, lidskou řečí a smí-
chem. Potom se již jen tančilo, jedlo i pilo, 
no úplně jako v pohádce..........

� vybráno ze slohových prací…
• … ples byl velmi pěkný, zábavný a dobře 

vymyšlený. Ten, kdo půjde na ples, může být 
šťastný, smutný nebo veselý, to je v podstatě 
jedno, protože z plesu půjde, stejně jako 
všichni ostatní, spokojený, plný nových 
zážitků, příjemně unavený a těšící se na pes 
příští. (Pavel Zbořil)

• … je již tradicí, že žáci 9. tříd nacvičují po-
lonézu na školní ples. Každý z nás si zpočátku 
myslel, že školní ples bude nudný a trapný, 

10. ples 1. základní školy

ale všechny naše obavy byly zbytečné. Byl 
to skvělý večer... (M. Čevora)

• … myslím, že to byl velký úspěch a že se 
nám to opravdu povedlo. Chtěl bych poděko-
vat své partnerce, která se mnou tančila a také 
všem, co s námi měli tu trpělivost a naučili nás 
to. Byl to báječný zážitek ! (P. Janík)

• … jakmile jsem na sokolovně uviděl své 
spolužáky – užasl jsem. Kluci – fešáci, holky 
– princezny z pohádky.... (L.Vavřiník)

• … jakmile jsem došel na plac, začalo mě 
bolet břicho a byl jsem celý nervózní. Bál 
jsem se, že něco pokazím, ale spolužačky mě 
podržely, pochválily mě, že mi to sluší, a já 
slušně poděkoval.. (Vondráček)

• … k vůli krásným kostýmům se holky 
musely jít připravit již o půl páté, zatímco kluci 

se svou přirozenou elegancí, byli nachystaní 
raz dva. (Stabrill) 

  sestavila S. Šulcová, 1. základní škola

PODÌKOVÁNÍ
Děkuji všem sponzorům, firmám i jednot-

livcům, kteří se podíleli na přípravě plesu. 
Ráda bych také poděkovala všem rodičům 
našich žáků, svým kolegyním a kolegům, bez 
jejichž nadšení, obětavosti a organizačních 
schopností by celá akce neměla naději na 
úspěch. Smyslem celé akce totiž není pouhá 
prezentece školy, ale především snaha nás 
všech získat další finanční prostředky na 
podporu výchovy a vzdělávání v našem 
městě.

Pospíšilová Dana, ředitelka školy

Pouzdra na pruty Ontario

Taška na rybářské potřeby ONTARIO

Rybářské tašky Ontario

Pouzdra Ontario na třpytky, voblery, mušky atp.

Vědra na míchání návnad Ontario

Pouzdro Ontario na vezírek (sak)

Rybářský batoh Ontario

Dvoudílné uhlíkové pruty KING

Teleskopické pruty

Teleskopické pruty Carat telePICKER (KONGER)

Třídílné uhlíkové pruty FEDEREM 3,6m

Podběráky teleskopické

Navijáky různé od 1 až po 10 ložisek

Ocelová lanka potažená s obratlíkem a karabinou

Vodotěsné signalizátory záběru

Vidličky teleskopické

Splávky různé

Silony DRAGON 200m

Batohy Shakespeare

Vláčecí nástrahy

Boxerské pytle Professional sport

POTŘEBY PRO RYBÁŘE - RYBÁŘSKÝ BAZAR

OBJEDNEJTE SI ZBOŽÍ :
* zboží zasíláme na dobírku
* účtujeme pouze poštovné 90,-Kč
* telefonicky na čísle 777 605 417
* napište objednávku na email:prodej@ontario.wz.c
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Mladí hasièi uzlovali
V sobotu 4. února 2006 se 44 mladých 

hasičů spolu se svými vedoucími a řidiči 
shromáždili ve velkém sále Hostince v Poho-
řelicích. Co se dělo? Právě se totiž konal již 8. 
ročník Velkého okrskového uzlování mladých 
hasičů z napajedelského okrsku. Zúčastnili 
se ho mladí hasiči z Halenkovic, Napajedel, 
Oldřichovic a Pohořelic. Jako hosté, stejně 
jako loni, přijeli soutěžit také mladí hasiči 
z Kvítkovic ze sousedního okrsku.

Jak probíhala soutěž? Každý soutěžící měl 
před sebou úkol: spustit stopky, uvázat 4 uzly 
(lodní smyčka, tesařský uzel, zkracovačka 
a záchranný uzel) a zastavit stopky - to vše 
provést co nejrychleji. Každý závodník měl 2 
pokusy, soutěžilo se ve 2 kategoriích: mladší 
a starší. Ve vytopeném sále děti čekaly, až na 
ně přijde řada předvést své uzlovací umění. 
Celá akce trvala od 9 do 13 hod.

Po ukončení pokusů proběhlo sčítání 
bodů a vyhodnocení. V kategorii starších 
obsadil 1. místo Petr Marholt z Pohořelic, 2. 
místo Michaela Zelíková z Oldřichovic a 3. 
místo Tomáš Matula z Napajedel. V mladší 
kategorii skončila na 1. místě Jaroslav Tomá-
šek z Pohořelic, na 2. místě Martin Mezsáros 
z Napajedel a na 3. místě Jan Výkruta, rovněž 
z Napajedel.

Pořadatelé (letos Sbor dobrovolných ha-
sičů Pohořelice) připravili pro mladé hasiče 
velmi pěkné ceny, z kterých si závodníci 

Tak nějak vnímali důležitý den budoucí 
prvňáčci spolu s jejich rodiči při zápisu 
v pohořelské školičce jednoho mrazivého 
odpoledne. Bylo to 1. února 2006.

Harry Potter, Hermiona, Ron – oblíbené, 
populární, kouzelné postavičky. A v tomto 
duchu paní učitelky přivítaly děti. Pečlivě 
se na tento den připravovaly a nadšeně 
vymýšlely detaily, aby co nejvíce nové 
žáčky zaujaly a upoutaly. 

Nejen to, že byly paní učitelky oblečeny 
v kouzelných, dobových kostýmech, ale 
také ve třídě – kouzelné třídě, nechyběly re-
kvizity na výrobu lektvarů, kouzelná hůlka, 
jedovaté houby, žába ve sklenici atd.

podle svého umístění vybírali. Odměněni byli 
nakonec všichni: i ti na posledních místech 
si odnesli alespoň Kinder-vajíčko s pře-
kvapením. Také někteří vedoucí byli mile 
překvapeni, jak mají šikovné děti.

Mladým hasičům se soutěž líbila. Byla 
to dobrá příprava pro účast ve Velké uz-
lovací soutěži, kterou pro mladé hasiče 
pořádá Okresní sdružení hasičů ve Zlíně 
a jejíž okresní finále proběhne 8. dubna 2006 
v Hostišové.

SDH Napajedla

Zápis, nebo pohádkový zážitek ?

Touto nenásilnou a zají-
mavou formou v tajemném 
okouzlení prováděly děti 
připravené úkoly, aby se p. uč. 
dozvěděly o zralosti či nezra-
losti budoucích prvňáčků. Na 
závěr dostal každý na památku 
dárek – pavoučka a myšku.

V loňském roce se konal 
zápis v indiánském 
duchu, předloni 
v  p o h á d kové m 
„O perníkové cha-
loupce“.

Věřím, že se bu-
dou děti po takovém 
nezvyklém, ale pří-
jemném zážitku o to 
více těšit do školy 
– do „kouzelné“ 
školy dne 1. záží 
2006.
Mgr. Valerie Vlčková
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 BEZ DOTACÍ TO NEJDE…
V lednovém čísle Napajedelských novin, 

Vás, jejich čtenáře, seznámil vedoucí FO 
ing. Šlíma v krátkosti se schváleným roz-
počtem města. Dostali jste informaci, z čeho 
se skládají příjmy a co vše město financuje 
v rámci výdajů. Převážná část těchto výdajů 
jsou výdaje provozní, kterými je město vá-
záno, aby jako takové fungovalo – jedná se 
zejména o zabezpečení provozu městského 
úřadu, všech příspěvkových organizací 
včetně škol, organizačních složek, zajištění 
základní správy a údržby budov a majetku 
města - komunikací, chodníků, zeleně, a to 
jak v létě, tak i v zimě. Mimo tyto provozní 
náklady zůstává „volná“ část financí, která je 
každoročně určena k pokrytí nejnutnějších 
investičních akcí a velkých oprav. Jedná 
se řádově o cca10 % z celkového rozpočtu 
města (letošní rozpočet je sestaven s předpo-
kládanými příjmy ve výši 115 mil. Kč). Tuto 
kapitálovou část rozpočtu můžeme posílit buď 
prodejem majetku, nebo z dotací a z úvěrů, 
samozřejmě s tím, že na splátky úvěru mu-
síme vytvořit prostor v provozním rozpočtu. 
Nejlepší možností, jak „posílit“ městský 
rozpočet je tedy získání dotace, které posky-
tují různé mimorozpočtové fondy: životního 

prostředí, dopravy, rozvoje bydlení, které 
poskytují dotace na konkrétní projekty. Vedle 
toho jsme jako členové EU oprávněni čerpat 
z celé škály evropských fondů. Další dotace 

poskytuje poslanecká sněmovna, jednotlivá 
ministerstva, kraj, různé nadace. 

Pro letošní rok jsme získali dotaci 15 
mil. Kč na rekonstrukci tělocvičny při 2. 
základní škole a o další dotace aktivně 
usilujeme. 

Vypracovala a kordinuje: 
ing. Irena Brabcová, místostarostka

Název akce Název dotaèního programu Termín podání žádosti 
Nadstavba a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2006 Podáno 25. 1. 2006

Projekt regenerace panelového sídliště Napajedla 
- Nábřeží

Regenerace panelových sídlišť v roce 2005 Podáno 25. 1 .2006

Malina III
kanalizace, komunikace

Technická infrastruktura Podáno 25. 1. 2006

3. b.j. Jiráskova č.p.737 – 
střešní vestavba 

Výstavba bytů pro příjmově vymezené osoby Nař. vl. 
146/2003 Sb.

Podáno 27. 1. 2006

Prvky skate, horolezecká stěna, měřič rychlosti,
detektor alkoholu

Prevence kriminality Podáno 7. 1. 2006

Oprava opěrné zdi 
- schodiště ke kostelu

Regenerace MPZ Podáno prosinec 2006

Stavební úpravy budovy kláštera č.p. 304 – Tech-
nické zázemí sportovního areálu Napajedla - 2. 
etapa

Podprogram na výstavbu , technické zhodnocení 
a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve ZK pro 
rok 2006

 Zatím nevyhlášeno

Cyklostezka Masarykovo Náměstí – 2.etapa 
Podprogram na podporu rozvoje dopravní infrastruktury 
v obcích ZK v roce 2006

 Zatím nevyhlášeno

Křižovatka u Asterixu – 
úprava přechodů

Národní rozvojový program mobility pro všechny 31. 3. 2006

Autobusová zastávka a přechod pro pěší Lány Národní rozvojový program mobility pro všechny 31. 3. 2007

Bezbariérové vstupy do školských zařízení Národní rozvojový program mobility pro všechny
Žádost podána v listopadu 
2005- dotace schválena 

Schodišťová plošina ZŠ II Konto Bariéry
Podána 4. 12. 2006 – město 
obdrželo dotaci 100 tis.Kč

Zámoraví – 
splašková kanalizace

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kana-
lizací 

31. 3. 2006

Místa pro odpadové nádoby – sídliště Nábřeží Pivovary Staropramen městům Podáno 15. 2. 2006

Strom u řeky – odpočívadlo u cyklostezky lokalita 
Na Kapli

 Strom pro stezky
Podává Sdružení pro rozvoj 
BK jehož jsme aktivním 
členem

Loď na Moravě Interreg III 

Cyklostezka podél Baťova kanálu –Kroměříž 
– Nedakonice (projekt) 

Program obnovy venkova

Integrovaný systém www stránek Napajedla + 
Napajedelské emiráty

SROP
Podáno do dalšího kola
leden 2006

Rekonstrukce sportovního areálu u škol byla realizována také za pomoci státních dotací.
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Podle názvu tohoto článečku by člověk 
řekl, že jak myslivci mají spočítánu zvěř ve 
svém revíru, tak i houbaři mají spočítány 
houby v lese. Tak to ale není. Houbaři bi-
lancují trošku jinak. Láska k přírodě, zvláště 
k přírodě nepoškozené civilizačními vlivy je 
u houbařů, myslivců, entomologů i ochránců 
přírody zhruba stejná. Liší se pouze tím, co 
na ní vidí jako nejkrásnější ozdobu. 

Houbař vidí v lednu penízovku sametono-
hou, jak nádherně žlutě vykukuje do kraje, 
v létě pak jako nejkrásnější ozdobu letní 
přírody zelený pažit s vykukující tmavou 
hlavičkou hřiba pravého a na podzim (taky 
trochu hamounsky s myšlenkou na oblíbenou 
hustou houbovou polévku) se zalíbením 
pozoruje, jak se lesy kolem Vracova plní 
suchohřibovou nádherou. Myslivec - ten si 
okamžitě všimne hnízdících bažantů, jeho 
srdce zaplesá, když uvidí v dáli na obzoru 
srnčí rodinku, a ihned se rozzlobí, když ně-
jaký motorista zmaří život mladého zajíčka, 
a nejraději by zakázal autům jezdit po všech 
silnicích, snad kromě dálnic. Entomolog - má 

vždycky největší radost, když uvidí nádher-
ný exemplář roháče, či střevlíka a nebo se 
posadí na sluníčkem prozářenou jarní mez 
a pozoruje, kteří motýli letos budou nejvíce 
zdobit naše rozkvetlé louky. Ale v zásadní 
myšlence jsou všichni stejní. Milují krásnou 
přírodu a pomáhají ji pro nás uchovat jako 
ten nejvzácnější lék - jako živou vodu.

V tomto nejsou pozadu ani členové napa-
jedelského Mykologického kroužku Klubu 
kultury, kteří se pravidelně (i když většinou 
nepovinně) scházejí k přátelským konzulta-
cím nad nalezenými úlovky. V září se setkávají 
i dvakrát až třikrát, aby připravili výstavu hub. 
Ta se minulý rok konala 9. a 10. října. 

Po houbařské stránce byl houbařský 
rok mimořádný. Houbová smršť nastala již 
v letním období a na podzim už jich tolik 
nerostlo. Přesto se podařilo nalézt napajedel-
ským houbařům, jejich příznivcům a členům 
korespondentům celkem 243 druhů hub. Na 
loňské výstavě se objevila rarita v těchto 
zeměpisných šířkách skutečně neobvyklá 
- podle RNDr. Vladimíra Antonína, známého 
brněnského mykologa, nalezená poprvé 
v České republice. Byl to slzečník. Výstava 
tedy byla, podle hodnocení návštěvníků, 
velmi zdařilá.

Na tomto místě patří poděkovat i napa-
jedelským myslivcům za instalování svého 
dílu výstavy, která má každoročně své místo 
v čele našeho sálu, dále našim neorganizo-
vaným entomologům (na to, že nejsou nikde 
organizováni, jsou patřičně hrdí) kolem pana 
Zelnitiuse za jejich výstavu v místnosti č. 9 

Houbaøi bilancovali

Vítěz Evžen Chudoba

a v neposlední řadě paní Haně Baselové za 
nádherné bonsaje, kterými výstavu dozdo-
bila. Výstavu navštívilo 1 014 podepsaných 
návštěvníků. 

Svou uplynulou úspěšnou sezónu bilan-
covali napajedelští mykologové na svém 
výročním soutěžním koštu hub ve sladko-
kyselém nálevu loni na začátku prosince za 
účasti hostů ze spřátelených mykologických 
kroužků i z jiných koutů Moravy. Opět jako 
v minulé sezóně ve velice náročné kon-
kurenci zvítězil Evžen Chudoba, zástupce 
domácího MK. Nevíme, jak to dělá, ale asi 
to umí. Dokázal to i v náročné konkurenci 
na „Koštu hub“ v pátek 20. ledna v Nivnici 
u Uherského Brodu, kterého se zúčastnil se 
čtyřčlennou delegací napajedelského MK 
a kde opět zvítězil. K tomu nelze říct už nic 
jiného než: „Evžene, my ti blahopřejeme“. 
Letošní sezona byla opravdu úspěšná. Tolik 
ve stručnosti k bilancování MK Napajedla. 

Všech 28 členů MK Napajedla vám přeje 
úspěšnou houbařskou sezonu v roce 2006 
a kdybyste nám chtěli pomoct s přípravou 
letošní výstavy, něčemu se naučit a nebo 
i nás něco naučit, přijďte, jste vítáni.

Pavel Pilát



9NAPAJEDELSKÉ bøezen/2006

Recept „Našeho žufánku“
Utopenci
2 kg špekáčků
1 kg cibule 
nakládané okurky, plnotučná hořčice
Nálev na utopence
6 dl  vody 
3 dl  octu
1 malá lžička soli
15 kuliček nového koření
15 kuliček celého pepře
3 bobkové listy
1 sušená feferonka (když mají být utopenci 
pikantní)

 
Všechny uvedené suroviny na nálev 

dáme do hrnce, přivedeme k varu,dvě 
minuty povaříme a necháme vychladit. 
Špekáčky uvnitř rozkrojíme do kříže tak,  
aby konce zůstaly spojené,  dovnitř vsu-
neme plátek okurku a cibule namočený 
v plnotučné hořčici. Cibuli nakrájíme na 
půlkolečka.

Do nádoby nebo sklenice postupně 
klademe cibuli, špekáčky, cibuli, špe-
káčky atd.

Poslední vrstvu zatížíme a zalijeme 
prochládlým nálevem a necháme v chlad-
nu týden odležet.

 Do utopenců musíte vložit kus vlastní 
fantazie a kuchařského umění, tento re-
cept je jenom základním kamenem pro 
Váš kulinářský výtvor, nemějte strach 
kombinovat různé suroviny. Můžete přidat 
bylinky (celerovou nať, bazalku, šalvěj, 
oregáno, tymián, nakrájený pórek) žam-
piony, kořenovou zeleninu atd.

Utopencový salát

Špekáčky nakrájíme na kolečka, cibuli 
také. Přidáme na kolečka nakrájenou na-
kládanou  okurku (asi 100 g ), nakládané 
feferonky (20 g) , promícháme,  natlačíme 
do sklenice zalijeme nálevem a necháme  
čtyři dny uležet.

Valašský pstruh 

4 duhoví pstruzi
100 g másla
150 g anglické slaniny
100 g cibule
150 g sterilovaných žampiónů
100 g sušených švestek
50 g olivového oleje
sůl, pepř, citrónová šťáva, 
bylinky (dle vlastního výběru), česnek.

Pstruhy omyjeme, osušíme, zevnitř 
i z venku potřeme máslem smíchaným 
s částí bylinek, polijeme citrónovou 
šťávou, osolíme a mírně opepříme. Do 
každého pstruha vložíme tři sušené švest-
ky. Na vymazaný plech olivovým olejem 
rozložíme na kolečka nakrájenou cibuli, 
krájené žampióny, česnek, poklademe 
pstruhy, které zabalíme do plátků slaniny, 
a posypeme zbytkem bylinek. Pečeme 
v rozehřáté troubě 20 – 25 minut.

www.naszufanek.wz.cz

Díky za to, čím jsi nám byl, 
za každý den, co jsi pro nás 
žil.
Dne 27. února jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí mého manžela, 
našeho tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana Josefa Vlachyn-
ského z Halenkovic. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

�  �  �
Děkuji všem přátelům, souse-
dům a známým za projevy účasti 
a doprovod manželky Aleny 
Cigošové na poslední cestě.

Manžel Stanislav

Výstavba nového bytového domu 
v ulici Na Kapli v Napajedlích

Dům bude umístěn v klidné části centra města vedle místního parku. 
Projekt počítá s výstavbou 5-podlažní budovy s celkem 19 byty, 21 místy pro 
parkování osobních vozidel a 3 nebytovými prostory. Byty budou vybudo-
vány ve 2. až 4. nadzemním podlaží a jejich uspořádání je rozmanité. 2+kk, 
3+kk a 4+kk. Byty 4. nadzemního podlaží jsou řešeny jako mezonetové, tedy 
dvoupodlažní. Dispozice však není konečná - v rámci uspokojení požadavků 
jednotlivých zájemců je možné i propojení více bytů, popř. změna příček 
apod. V přízemí objektu se budou nacházet 3 nebytové prostory, ve kterých 
je uvažováno o prodejnách s klidným provozem tak, aby nijak nenarušovaly 
bydlení domácností. 

Realitní kancelář Vám dále nabízí zprostředkování prodeje, koupě, proná-
jmu bytů, domů a nemovitostí pro komerční využití, vše s právním zajištěním. 
Nabízíme rovněž pomoc při vyřizování úvěrů a hypoték.

RealHelp s.r.o. – realitní kancelář
Palackého 94, Napajedla

tel./fax: 577 941 538, mobil: 605 299 918
e-mail: napajedla@realhelp.cz

www.realhelp.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů 
v Napajedlích, pořádá v rámci jarního 
úklidu před Velikonocemi

Železnou sobotu
Občané, kteří se chcete zbavit nepo-

třebného kovového šrotu, nachystejte jej, 
prosím, v sobotu 1. dubna 2006 v 7,00 
hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz. 
Akce se koná za každého počasí !

Všem předem děkuje
Sbor dobrovolných hasičů
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Vánoèní koncert ZUŠ

ZUŠ R. Firkušného Napajedla Vás zve na 

Vánoční koncert do Klášterní kaple, 14. 12. 

2005 v 17 hodin.

Již se stalo tradicí, že členové odboru 

Klubu českých turistů zvou všechny příznivce 

turistiky a pohybu v přírodě na tradiční „Sil-

vestrovský pochod“. Tak jako každoročně 

je sraz účastníků 31.12. v 8 hodin na autobu-

sovém nádraží. Odtud se vydáme společně 

do obce Halenkovice, kde se můžeme po 

překonaném převýšení, (po svátečním nic 

nedělání a dobrém hodování může někomu 

cesta připadat náročnější), v místní hospůdce 

občerstvit a v klidu se rozhodnout, na kterou 

z navržených tras vyrazit. 

Trasa 15 km: z Halenkovic po zelené zn. 

ke Žlutavskému lomu - Žlutava - Napajedla. 

Trasa 25 km: z Halenkovic Halenkovskou 

dolinou na Tabarky - Nová Dědina - U Mrazíka 

- Žlutava - Napajedla. 

Trasa 33 km: z Halenkovic Halenkovskou 

dolinou - Trávníček - Budačina - Rozsypalova 

osada - Tabarky - Nová Dědina - U Mrazíka 

- Žlutava - Napajedla. Navržené trasy vedou 

převážně po zpevněných komunikacích 

a jsou dobře schůdné i při horším počasí 

(motto: není špatné počasí, jen špatně ob-

lečený turista). Dle toho jaké počasí nám 

paní příroda nadělí je možno uvedené trasy 

absolvovat na kole nebo na lyžích. 

Vánoèní koncert
Vánoční koncert v Klášterní kapli bude 

jako každoročně 27. prosince v 19 hodin.

Bohoslužby v dobì vánoèní 

V době adventu jsou Mše svaté během 

týdne i v neděli v obvyklém čase. 24. pro-

since je Půlnoční Mše svatá ve 24 hodin. Na 

Boží hod vánoční v 8 a 18 hodin, stejně tak 

na Štěpána.

Překonejte své pohodlí a přijďte s námi 

aktivně prožít poslední den v roce. Večer 

budeme možná trochu unaveni, ale spokojení, 

že jsme něco málo udělali pro své zdraví. 

Výbor odboru KČT přeje všem příjmené 

prožití svátků vánočních a v novém roce hodně 

štěstí a spokojenosti a těší se na Vás při příštích 

turistických akcích v roce 2006. 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 

spokojenosti a úspěchů v novém roce přeje 

redakční rada Napajedelských novin

PF
2006

Silvestrovský pochod Klubu èeských turistù

foto: František Cívela

foto: František Cívela

Koncert v Klubu kultury

Koncert pro veřejnost se sborem Svatého 

pluka z Uh. Hradiště - 17. prosince.

neprodejné
VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA

ROÈNÍK IX.

PROSINECPROSINEC 20052005

DNES SI PØE ÈTE TE

� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Představujeme P. Mgr. Viliama Gavulu

� Vánoční recepty „Našeho žufánku“ 

� 100 let loutkového divadla v Napajedlích 

� Výchovný koncert ZUŠ - Pop-rock

� Osobnosti sportu - Jan Hofman

� Příloha - PEXESO s kalendářem

neprodejné

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

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 BrnoNa  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 NapajedlíchV 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

Vlastní noviny, hned několik webových 
stránek a kabelová televize. Obyvatelé Na-
pajedel a okolních obcí se dozvídají důležité 
a zajímavé informace včas a hned z několika 
zdrojů. Jsme moderní, v informovanosti 
občanů máme velký náskok před okolním 
světem.

 

Napajedelské noviny:
Město Napajedla vydává už jedenáct let 

Napajedelské noviny. Původně se prodávaly 
ve stáncích PNS. Nyní je poštovní doručo-
vatelé roznášejí pravidelně každý měsíc do 
poštovních schránek občanů. Obyvatelé 
města za noviny neplatí, dostávají je zcela 
zdarma. Tato příjemná novinka se setkává 
mezi lidmi s velmi příznivým ohlasem. 

 Napajedelské noviny mají moderní gra-
fickou úpravu. Tvoří je dvanáct stran. Mají 
náklad 3250 výtisků. V novinách nechybějí 
pravidelné zápisy z jednání městské rady 
a zastupitelstva, čtenáři se v nich ale mohou 
dočíst i o dalších zajímavostech z Napajedel 
a okolí. Jsou pro ně připraveny i oblíbené 
pravidelné rubriky a pozvánky na chystané 
akce. Poslední strana Napajedelských novin 
je tradičně plná aktualit a fotografií z regio-
nálního sportu. 

Webové stránky:
Město Napajedla provozuje oficiální 

stránky www.napajedla.cz. Čtenáři na nich 
mohou nalézt informace o městě, jeho his-
torii a současném dění, zejména informace 
o činnosti Městského úřadu - zápisy z jednání 
Rady a Zastupitelstva, vyhlášky, postupy při 
vyřizování a další. Stránky mají několik rub-
rik: Aktuálně, Město Napajedla, Městský úřad, 
Úřední deska, Kultura, Sport, Fotogalerie, 
Informace pro turisty, Bezpečnost obyvatel, 
Zajímavé odkazy, Napište nám, Ke stažení 
a Mapa stránek. Součástí oficiálních www 
stránek města Napajedla jsou i Napajedelské 

noviny ve formátu PDF. Webové stránky města 
připravuje radnice ve spolupráci s pracovní-
ky Městského informačního centra. 

Kabelová televize:
Kabelová televize u nás zahájila činnost 

už v roce 1997. Jejím 100 % vlastníkem je 
město Napajedla. V současné době NTV 
cable s.r.o. provozuje rozvody v Napajedlích, 
Pohořelicích, Oldřichovicích a Karlovicích. 
Společnost provozuje přibližně 2700 účastnic-
kých zásuvek. Diváci si mají možnost vybrat 
z až 25 vysílaných programů, zpravodajských 
i dalších. Součástí nabídky je i vysílání něko-
lika desítek rozhlasových stanic. Aktuální, 
regionální informace přináší NTV cable s.r.o. 
prostřednictvím vysílání vlastního informač-
ního kanálu NTV info. 

Pracovníci NTV cable s.r.o.vybudovali ve 
spolupráci s městem dokonale vybavené te-
levizní studio. Technické pracoviště je kromě 
další špičkové techniky vybaveno například 
moderním střihacím systémem Casablanca-
-Prestige. Součástí informačního kanálu NTV 
info je proto především zpravodajská relace 
plná čerstvých zpráv z Napajedel a okolních 
obcí. Reportáží bývá zařazeno do jednoho 
vysílání každý týden 8-18. Zprávy začínají 
nejdůležitějšími reportážemi popisujícími 
nejzávažnější události, následuje krátký 
přehled stručných informací podbarvený 
podkresovou hudbou a celý blok uzavírají 
většinou delší a klidnější reportážní bloky 
především z kultury. Nedílnou součástí vy-
sílání jsou i pozvánky na nadcházející dny 
doplněné grafikou a textovými panely. Po 
nich už následuje pečlivě připravené pestré 
sportovní zpravodajství, případně magazín 
Studio sport, tématicky zaměřený na jedno 
sportovní odvětví. V závěru celé relace si 
mohou diváci například ještě vychutnat 
kuchařský seriál o vaření Náš Žufánek, 
případně oblíbené vysílání Dětské televize. 
Zpravodajství NTV info má premiéru vždy 
v pátek v 16 hodin odpoledne. Pro diváky, 
kteří je chtějí sledovat v jiných časech jsou 
připraveny reprízy. Těch je během týdne 
celkem 35. Zprávy infokanálu mají možnost 
sledovat nejenom diváci v Napajedlích, 
Pohořelicích, Oldřichovicích a Karlovicích, 
ale nově i na Žlutavě, ve Spytihněvi a v Ha-
lenkovicích. 

Kromě pravidelné zpravodajské relace 
se diváci v informačním kanálu mohou těšit 
také na převzaté, krajské vysílání TV NET 
Zlín. Jeho repríz se vysílá celkem 14. 

V dalších časech nabízí NTV info divákům 
informační videotextové stránky. Jsou zařaze-
ny do takzvané non-stop smyčky. Každá psaná 
zpráva se tak objevuje na obrazovce během 
dne až 60-krát. Videotextové stránky mají 
řadu rubrik: Informace, Informace z kultury, 
Dům dětí a mládeže Matýsek, Kino Napajedla, 
Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo Uher-
ské hradiště, Inzerce a další. Je u nich opět 
kladen velký důraz na grafické zpracování. 
U psaných textů se tak stále častěji objevují 
doprovodné fotografie a obrázky.

Od roku 2003 začala NTV poskytovat 
svým klientům rovněž připojení k internetu 
prostřednictvím televizního kabelového 
rozvodu. Provozuje také vlastní www stránky 
www.ntvcable.cz opět s několika podstrán-
kami: ntv CABLE, ntv NET, ntv SHOP a ntv 
WEBcam. Novinkou je ntv INFO, kde si mohou 
diváci přečíst například texty televizních 
reportáží. Na webových stránkách naleznou 
také další zprávy o Napajedlích a okolních 
obcích. Pozorně sledován je i sloupek s ak-
tuální předpovědí počasí, čtenářské ankety 
a fotoseriály. Čtenáři mají možnost se do 
tvorby www stránek ntv INFO i sami zapojit. 
Připravena je pro ně například zajímavá 
rubrika Hobby.

Teletext:
Součástí vysílání NTV info jsou také vlastní 

teletextové stránky. Čtenáři v nich mohou 
nalézt kromě aktuálních novinek například 
technické informace o nabízených progra-
mech kabelové televize, oficiální informace 
Městského úřadu, autobusové a vlakové jízd-
ní řády, důležitá telefonní čísla, ale například 
i oblíbené kuchařské recepty. Teletextové 
stránky vytvářejí redaktoři a technici NTV 
cable s.r.o. Do tvorby stránek se ale mohou 
zapojit i další externí redaktoři, které zajímá 
práce v médiích.

Martin Lavay

Obyvatelé Napajedel mají bezproblémový pøístup k informacím v médiích
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Kino Napajedla
� 2. 3. v 19.30 hodin,
 LOVCI DINOSAURŮ
 Cestovní kancelář Time Safari nabízí 

lákavou atrakci – cestování v čase a lov di-
nosaurů. Zabití motýla na prehistorickém 
safari ale ohrozí existenci celého lidstva. 
Ační dobrodružné sci-fi USA/Německo, 
režie- Peter Hyams, hrají Edward Burns, 
Ben Kingsley, Catherine McCormack, příst. 
od 15 let, 103 min., vstupné 60 Kč.

� 5. 3. v 19.30 hodin, 
 MOJE LÉTO LÁSKY 
 Romance, drama Velké Británie, režie 

Pawel Pawlikowski, hrají- Natalie Press, 
Emily Blunt, Paddy Considine, přístupný 
od 15 let, 83 min., vstupné 55 Kč.

� 9. 3. v 19.30 hodin, 
 ERASMUS 2 
 Studentské časy skončily, začíná život, 

romantická komedie Velké Británie a Fran-
cie, režie Cédric Klapisch, hrají Romain 
Duris, Kelly Reilly, Audrey Tautou, přístup. 
od 12 let, 125 min., vstupné 60 Kč.

� 12. 3. v 19.30 hodin, 
 NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU
 Stejně dobrý masakr, horor Francie a Ru-

munska, režie Alexandre Aja, hrají Cécile 
de France, Mawenn, Philippe Nahon, pří-
stup. od 15 let, 91 min., vstupné 60 Kč.

� 16. 3. v 19.30 hodin, 
 DOMINO
 Keira Knightley v roli modelky Domino 

Harvey, která opustila svou kariéru a stala 
se lovkyní lidí, thriller Francie, režie Tony 
Scott, hrají- Keira Knightley, Mickey Rour-
ke, Mena Suvari, přístupný od 15 let, 128 
min., vstupné 60 Kč.

� 19. 3. v 19.30 hodin, 
 HOOLIGANS
 Stůj pevně na zemi, nebo tě to porazí… 

Krimi, drama Velké Britániea USA, režie 
Lexi Alexander, hrají Elijah Wood, Charlie 
Hunnam, Claire Forlani, přístupný od 15 
let, 109 min., vstupné 60 Kč.

 DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 
� 22. 3.v 16.00 hodin – 
 PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
� 23. 3.v 16.00 hodin – 
 STRAŠPYTLÍK
� 24. 3. v 16.00 hodin – 
 FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Vstupné děti 25 Kč, dospělí 30 Kč, po skončení 
promítání bude již tradiční tombola

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. března

 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (LA DOUBLE 

VIE DE VERONIQUE)

 Francie 1991, titulky 98 min. Režie: Kryzstof 

Kieślowski. Kieślowski je patrně jediný 

režisér z postkomunistických zemí, který si 

svou tvorbou udržoval vysoký celoevropský 

a i světový kredit. „Polská“ Veronika dává 

před láskou k muži přednost lásce k hudbě, 

a proto také umírá, „francouzská“ Veronika 

volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu. 

Ocenění: Cannes 1991 – cena FIPRESCI 

� 8. března

 KŘIŽNÍK POTĚMKIN (Bronenosec 

Potjomkin)

 SSSR 1925, 75 min., režie: Sergej Michajlovič 

Ejzenštejn. Po vzoru antické tragédie rozdě-

lil Ejzenštejn film do pěti dějství (Začátek 

vzpoury, Povstání, Pohřeb Vakulinčuka, 

Masakr na oděských schodech a Vítězná 

plavba) a hrdinou svého dramatu neuči-

nil individualitu, ale masu – zástup lidí, 

tvořících dějiny. V jeho tzv. intelektuální 

montáži statické záběry přerušují vrcholně 

expresivní scény a patos a napětí stoupá. 

V letech 1952 a 1958 jej hlasování Meziná-

rodního výboru pro dějiny filmu označilo 

za „nejlepší film všech dob“.

� 15. března

 AŽ PŘIJDE KOCOUR

 ČSSR 1963, 101 min., režie: Vojtěch Jasný, 

hrají: V. Brodský, J. Werich, J. Sovák, E. 

Vašáryová, V. Menšík, J. Bohdalová a další. 

Moderní pohádka o tom, jak do malebného 

českého městečka přijde kouzelník s krasa-

vicí Dianou a kocourem, schopným odhalit 

skryté vlastnosti lidí. Trvalá hodnota toho-

to, v době svého vzniku nejúspěšnějšího 

českého filmu, je v poetičnosti režijního 

rukopisu, ve výtvarném cítění, v bohatém 

ději a v precizních dialozích. Ocenění: 

Cannes 1963 – Cena poroty

Bøezen 2006 

� 22.března

 U KONCE S DECHEM (A bout de souffle)

 Francie 1960, tit., 87 min., scénář a režie: 

Jean – Luc Godard hrají: Jean – Paul Bel-

mondo, J. Seberg a další. U konce s dechem 

má jasný začátek (Michel zastřelí policistu), 

prostředek (on prchá) a konec. Kritika 

ocenila technickou svěžest a vynalézavost, 

kvůli snímání Arriflexou z ruky, střihům po 

ose, způsobu snímání prostředí a využívání 

přirozeného světla. Nicméně běžné publi-

kum shledalo film přitažlivým z mnohem 

jednodušších důvodů: humorné vyjádření 

existenciální trýzně své doby. Ocenění: 

Berlinale 1960 – Zlatý medvěd

� 29.března

 KDYBY (If…)

 VB 1968, 111 min., tit., režie: Lindsay Ander-

son, kamera: Miroslav Ondříček. 

 Název je převzat ze stejnojmenné Kyplingo-

vy básně, velebící mužné vlastnosti angliča-

nů. Její verše tvoří poněkud ironické motto 

příběhu: „Především moudrosti nabývej 

a za všechno jmění své měj rozumnost“. 

Andersonovo podobenství o totalitní moci 

vyznívá v mnoha momentech varovně 

i dnes. Ocenění: Cannes 1969-Zlatá Palma

� 5. dubna

 COMMITMENTS

 Irsko, VB 1991, titulky, 118 min. Režie: Alan 

Parker. Příběh sleduje skutečný život v se-

veroirském Northsideru. Děj začíná tím, 

že ambiciózní hudebník Jimmy Rabbitte 

dává dohromady novou soulovou kapelu. 

Soubor drží pohromadě díky tvrdé práci 

svého manažera, který řídí život celého 

hudebního společenství, ale v závěru ztrácí 

síly a vzdává se všech aktivit. Film byl letos 

označen za nejlepší irský film všech dob.

� støeda 1. 3. 2006
 Internet pro seniory
- od 8.30 hod. do 17.30 hod.
- připojení zdarma
- v případě potřeby poradíme

� každé bøeznové pondìlí – 6. 3., 13. 3., 
20. 3. a 27. 3. 2006
Internet pro nezaměstnané

- od 8.30 hod. do 17.30 hod.
- připojení zdarma

� støeda 8. 3. 2006
Internet pro maminky

- od 8.30 hod. do 17.30 hod.
- připojení zdarma
- s možností hlídání dětí
- v případě potřeby poradíme

� ètvrtek – 23. 3. a 30. 3. 2006
Na internet do knihovny

- od 8.30 hod. do 19.30 hod.
- připojení zdarma

Práci na internetu lze zarezervovat 
na telefonním čísle 577 944 587, elektro-
nické adrese knihovna@napajedla.cz 
nebo v knihovně Napajedla.

Bøezen - mìsíc internetu 2006 
v Knihovnì Napajedla

� 26. 3. v 19.30 hodin, 
 SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ 
 Komedie o gangsterově psu, knedlících, 

botách, neposedné soše a sebevraždě, 
země původu - ČR a VB, režie Steen Ag-
rao, hrají Karel Roden, Aňa Geislerová, 
Andy Nyman, přístupný od 12 let, 90 min., 
vstupné 65 Kč.

� 30. 3. v 19.30 hodin, 
 DOBLBA –
 Černá, barevná komedie ČR, režie Petr 

Vachler, hrají Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtní-
ček, Lenka Krobotová, mládeži přístupný, 
112 min., vstupné 60 Kč.
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Soustøedìní fotbalistù v Luhaèovicích

Házená:
Extraliga Muži – Sport. hala Otrokovice

1. 3. Frýdek Místek – Napajedla 18.00 hod.

4. 3. Napajedla – Praha 17.00 hod.

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

4. 3. Drásov – Napajedla  10.00 hod.

11. 3. Napajedla – Hošťálková 10.00 hod.

18. 3. Poštorná – Napajedla 10.00 hod.

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

11. 3.   Rousínov – Napajedla  15.00 hod.

18. 3.   Napajedla – Líšeň 15.00 hod.

25. 3.   Vel. Meziříčí – Napajedla 15.00 hod.

1. 4.     Napajedla – Ždírec n.D. 16.00 hod.

Kdy za sportem?

Stalo se už nepsanou tradicí, že fotbalo-
vé „A“ napajedelské Fatry se na přelomu 
dvou nejmrazivějších měsíců vydává nad 
luhačovickou přehradu a založí base-camp 
v místním tříhvězdičkovém hotelu Vega.

Letošní rok už ho mají kluci za sebou, 
a tak krátce nakoukneme pod pokličku, jak 
se to vlastně měli.

Úvodní sraz byl stanoven na pondělní 
odpoledne, a krom L.Skopala dorazila kom-
pletní squadra azzura. M.Šindelář a E.Němec 
začali s individuálním tréninkem (rotoped 
+ posilovna) vzhledem k potížím se svým 
kotníkem, resp. achilovkou.

Zbylá část byla díky zmrzlým cestám 
převážně odkázána na zrychlený pohyb 
v bohatém prašanu, který ne a ne držet 
formu a tvar.

Den začínal obvykle kolem sedmé ranní 
nastaveným budíkem, už o 15 min. později nás 
před hotelem čekal trenér, který naordinoval 
nenáročné, ale dokonalé probuzení.

Následovala snídaně a přibližně hodinový 
oddech před první hlavní fází – míč byl spíš 
doplněk. Výjimkou byl středeční přípravný 
zápas se Zlínem B na umělé trávě, jenž sice 
skončil hrozivým skóre 0:4, nicméně splnil 
účel, a večer při teoretické přípravě jsme 
společně příčiny prohry rozebrali – údajně 
prý porážky posilují.

Ještě jedenkrát jsme absolvovali herní 
přípravu na umělé trávě 4.generace v areálu 
luhačovického hřiště. Věnovali jsme se tam 
zejména nácviku herních situací. 

Po odpolední fázi ještě následovala cca 
hodina v posilovně, kde se na tři skupiny 
rozdělené party věnovaly posilování na 
strojích, odrazové síle a protahování.

Večer bylo na výběr z několika možností 
regenerace – někdo upřednostnil saunu, jiný 
whirpool n. bazén. Teoretická příprava měla 
za účel zafixovat herní návyky do hlav, stateč-
ně se držících ve vzpřímené poloze.

Jako patří slunce k moři, podobně patří 
k závěru pobytu neformální, ale prestižní 
souboj mladých a starších hráčů a členů 
realizačního týmu v kuželkách. Letos ob-
hájili těsné vítězství mladí a pořádně si to 
vychutnali.

Toto všechno a dost možná ještě více je 
zdokumentováno na webových stránkách 
klubu – www.fsnapajedla.net – máte-li mož-
nost, nahlédněte. 

Mimo jiné se tam dozvíte i to, jak se daří 
mužstvu na zimním turnaji v Hulíně, kdy 
začíná jarní část soutěže, a můžete přispět ně-
jakým svým názorem i do diskusního fóra.

Úplně nejraději vás fotbalisti uvidí a uslyší 
na domácím stadiónu a někdy v blízké bu-
doucnosti snad i na hřištích soupeřů. 

Stanislav Cingel

Výsledkové tabulky Zimních turnajù
FATRA CUP 2006 
Skupina A

1. Vik. Otrokovice B 5 5 0 0 26:6  15

2. Kudlovice 5 4 0 1 18:14 12

3. Napajedla B 5 2 1 2 23:18  7 

4. Zlámanec 5 1 1 3 17:25  4

5. Žlutava 5 1 1 3 8:17  4

6. Častkov 5 0 1 4 7:19  1

Skupina B

1. Jarošov 4 3 0 1 13:7   9

2. Kněžpole 4 3 0 1 11:5   9

3. Sušice 4 2 0 2 9:8   6

4. Spytihněv B 4 2 0 2 9:10 6

5. Lhota u Mal. 4 1 0 3 9:12 3

6. Pohořelice 4 1 0 3 7:16 3

(k 13. 2. 2006)

HULÍN 2006
1. Bystřice p. H. 5 4 1 0 15:3 13

2. Morkovice 4 3 1 0 8:2 10

3. Napajedla 3 2 1 0 10:2   7

4. Chropyně 4 2 1 1 3:4   7

5. Hulín 4 2 0 2 5:5   6  

6. FKM Přerov 5 1 0 4 9:13 3

7. Holešov 4 0 1 3 4:11 1

8. Kozlovice 5 0 1 4 3:17 1

(k 13. 2. 2006)


