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DUBEN 2006

Z obsahu novin

Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva města 

dne 24. 4. 2006 v 15:00 hodin v zasedací 

místnosti Městského úřadu Napajedla. 

Pietní vzpomínka
Město Napajedla si Vás dovoluje pozvat 

k účasti na pietní vzpomínce s položením 

věnců v úterý 2. května 2006 u příležitosti 

61. výročí osvobození města Napajedel.

V 15:30 u pomníku na Kalvárii.

V 16:00 u pomníku na Masarykově nám.

49. Divadelní festival
Klub kultury Napajedla Vás zve na 49. 

Divadelní festival ochotnických souborů 

NAPAJEDLA 22. - 28. dubna 2006 pod 

záštitou ministra kultury České republiky, 

hejtmana Zlínského kraje a starosty města 

Napajedla.

� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Příspěvky na podporu sportu, kultury ...

� Nová obecně závazná vyhláška

� Rekonstrukce parkovišť na jihu náměstí

� 49. Divadelní festival v Napajedlích 

� Soutěž cimbálových muzik

� Sportovní zprávy 

Napajedla navštívil místopředseda ODS a poslanec za Zlínský kraj RNDr. Petr Nečas

Na ples města Napajedla zavítal místopředseda vlády Ing. Zdeněk Škromach. Fotoreportáž 

z plesu přinášíme na straně 3.

Krajské kolo modeláøù
29. dubna v DDM Napajedla s ukázkou 

bojové techniky. Čtěte na straně 10.

1. máj na vodì
1. května bude zahájena plavební sezona 

na Baťově kanálu odpoledním programem 

ve Spytihněvi Na rejdě. Bližší informace na 

plakátech.

1. máj - den pro dìti
1. května - zábavný den pro děti v zámec-

kém parku v Napajedlích. Více na straně 12.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Rada mìsta dne 13. 2. 2006
� doporučila ZM schválit právní úkony a další 

postup prodeje bytů z majetku města 

� doporučila ZM schválit prodej pozemků 

p. č. KN 97/1, p. č. 98, p. č. 7679, st. pl. 120 

v ulici Na kapli pro výstavbu v souladu s ÚPN 

Napajedla manželům Švancerovým za cenu 

805 Kč/m2

� provedla vyhodnocení nejvhodnější na-

bídky zájemců o koupi pozemku p. č. 2152/22 

– orná půda v lokalitě nad sídlištěm Malina II 

a doporučila ZM schválit prodej paní Vrzalové 

za cenu 390 Kč/m2

� doporučila ZM vyhlásit 3. kolo výběrové-

ho řízení na prodej pozemků pro stavbu RD 

v lokalitě Malina III za stejných podmínek 

s termínem uzávěrky 7. 4. 2006

� doporučila ZM schválit přidělení finančních 

příspěvků spolkům a organizacím na rok 2006 

z rozpočtu města 

� doporučila ZM schválit stavební akce na 

rok 2006 a vzít na vědomí výhled stavebních 

akcí na roky 2007 až 2010 

� schválila rozpočet na rok 2006 příspěvko-

vým organizacím: 

 - 1. základní škola Napajedla

 - 2. základní škola Napajedla

 - Mateřská škola Napajedla

 - Dům dětí a mládeže Matýsek, Napajedla

 - Klub kultury Napajedla

 - Služby města Napajedla

� schválila hospodářský výsledek příspěv-

kové organizace Bytové a tepelné hospodář-

ství za rok 2005 a rozdělení hospodářského 

výsledku 

� schválila v souladu s dohodou o vypořádá-

ní společného jmění manželů vč. úpravy práv 

a povinností ohledně bydlení přechod práva 

k užívání bytu č. 1 ul. Nerudova č.p. 1290 na 

paní Umysovou 

� schválila dodatek k nájemní smlouvě 

uzavřené s paní Míšovou na snížení výměry 

pronajaté části pozemku KN p. č. 1718 z pů-

vodních 300 m2 na 150 m2 

� uložila Bc. A. Zekičové, vedoucí odboru 

SMIR, zajistit stanovisko stavební komise ve 

věci obnovení chodníku v místě novostavby 

RD pana Pavlici v ulici Moravní

� schválila uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám, které přešly na město Napajedla 

z Pozemkového fondu ČR za účelem změny 

platby nájemného a změny výpovědní lhůty 

� schválila udělení souhlasu k provedení 

předběžného IG průzkumu pro akci „Před-

běžný geotechnický průzkum rychlostní ko-

munikace R 55, stavba 5506 Napajedla-Babice 

na pozemcích KN p. č. 4578/2, 4155/2, 884/16, 

4178/2 a PK pozemek p. č. 6602 pro k.ú. Napa-

jedla firmě GEOSTAR spol. s.r.o. za podmínky, 

že po provedených vrtech budou výše zmiňo-

vané pozemky uvedeny do původního stavu 

a případná škoda bude uhrazena, dále budou 

vrty provedeny mimo zpevněné asfaltové 

plochy a mimo ochranné pásmo studny (týká 

se pozemků KN p. č. 4578/2 a 4178/2) 

� doporučila ZM schválit zakoupení části 

pozemku p. č. 4943/1 PK o výměře cca 1 400 m2 

za cenu dle znaleckého posudku potřebné pro 

realizaci stavby „Skládka zeminy II. etapa“

� schválila rámcovou smlouvu o nájmu kopií 

filmů a rámcovou smlouvu podlicenční se 

společností Bontonfilm a.s.

� schválila Plán preventivně výchov. činnosti 

města Napajedla na úseku požární ochrany na 

rok 2006 a doporučila postupovat dle předlo-

ženého plánu a vzala na vědomí vyhodnocení 

preventivně výchovné činnosti za rok 2005 

� schválila Zásady a rozpočet sociálního 

fondu zaměstnavatele pro rok 2006

Zastupitelstvo dne 27. 2. 2006
� schválilo nutné právní úkony týkající se 

prodeje 

� rozhodlo o postupu ve zvláštních pří-

padech (nájemci Forbelská, Říhová, manž. 

Ferenčíkovi)

� schválilo časový postup prodeje bytů na 

ul. Nerudova 

� schválilo prodej bytu č. 1350/8 zájemci: 

paní Vrzalová za cenu 510 000 Kč 

� schválilo aktualizaci Bytové koncepce 

města Napajedla

� se seznámilo s Optimalizací využití neby-

tových prostor

� schválilo prodej pozemku p. č. KN 97/1 

o výměře 39 m2, p. č. 98 o výměře 171 m2, p. č. 

7679 o výměře 247 m2, st. pl. 120 o výměře 309 

m2 v ulici Na kapli pro výstavbu v souladu 

s ÚPN Napajedla (plocha bydlení v rodinných 

domech – viz regulativy) manželům Švance-

rovým za cenu 805 Kč/m2

� zrušilo výběrové řízení na prodej pozemku 

p. č. 2152/22 o výměře 527 m2 v lokalitě nad 

sídlištěm Malina II 

� vyhlásilo 3. kolo výběrového řízení na 

prodej zbývajících stavebních pozemků v lo-

kalitě Malina III za stejných podmínek. Termín 

uzávěrky 3. kola je dne 7. 4. 2006. Otevření 

obálek a vyhodnocení soutěže provede na 

svém jednání RM dne 10. 4. 2006

� schválilo změnu podmínky pro uzavření 

kupní smlouvy na prodej pozemků KN p. č. 

2213/48 o výměře 273 m2 a st. p. č. 2958 o výmě-

ře 127 m2 v ulici K Pahrbku manželům Sedláč-

kovým: zrušení podmínky – realizace výplně 

otvorů a položení střešní krytiny a schválilo 

uzavření kupní smlouvy na prodej uvedených 

pozemků manželům Sedláčkovým, na základě 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní

� schválilo zachování názvů ulic v nově 

vznikajících lokalitách určených pro výstavbu 

rodinných domů takto:

- výstavba RD Malina III – u prodloužených 

částí ulic zachovat stávající názvy Na Malině 

a ul. Boženy Benešové

- výstavba za stolárnou – ulice Chmelnice

- výstavba RD paní Plichtové a pana Groliga 

- ulice Husova

- výstavba 4 RD (pod Janišovou skalou) – ulice 

Jiráskova

� schválilo odkoupení potřebné části pozem-

ku p. č. 4943/1 PK o výměře cca 1400 m2 pro 

realizaci stavby „Skládka zeminy II. etapa“ za 

cenu dle znaleckého posudku

� se seznámilo se zápisem z jednání finanč-

ního výboru ze dne 20. 2. 2006

� schválilo přidělení finančních příspěvků 

spolkům a organizacím na rok 2006 z rozpočtu 

města na rok 2006 na činnost a akce

� schválilo realizaci stavebních akcí v roce 

2006 a vzalo na vědomí výhled stavebních 

akcí na roky 2007 až 2010 

� schválilo realizaci úvěru na částečné 

profinancování rekonstrukce tělocvičny 2. 

základní školy v Napajedlích za následujících 

podmínek: objem úvěru 13 mil. Kč, postupné 

čerpání v letech 2006 a 2007, délka čerpání 

úvěru do 2 let od podpisu smlouvy, doba 

splatnosti 6 – 8 let, způsob zajištění úvěru 

bianko směnkou vlastní a budoucími rozpoč-

tovými příjmy

� schválilo podle § 26, odst. 2 zákona číslo 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

novel, změnu číslo 1 územního plánu města 

Napajedla – lokalitu Z16 Zámoraví

� schválilo podle § 26, odst. 2 zákona číslo 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

novel, změnu číslo 3 územního plánu města 

Napajedla – lokalitu Z31 Šardica

� se seznámilo s „Koncepcí kultury v Na-

pajedlech“

� se seznámilo se stavem pohledávek města 

Napajedla ke dni 31. 12. 2005 

� schválilo OZV č. 1/2006, kterou se stanovuje 

systém shromažďování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území města Napa-

jedla, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem

� stanovilo lhůtu k uzavření smlouvy mezi 

městem Napajedla a společností PETRIOR, 

spol. s r.o. (týkající se objektu MŠ Nábřeží) 

s doplňující podmínkou – se společností 

PETRIOR, spol. s r.o. řádně projednanou 

a přislíbenou:

- doplnění časového harmonogramu postupu 

výstavby

- dodání zajištění závazku k zaplacení kupní 

ceny (po dokončení výstavby) v termínu 

nejpozději do 31. 3. 2006

Jaro je tu !
Po dlouhých měsících, kdy byla Napa-

jedla skryta pod bílou peřinou nevídaných 

rozměrů, máme konečně jaro. A než vše 

zakryje milosrdná zeleň, je bohužel vidět 

špína, hovínka a ostatní nepořádek, který 

jsme nemohli v zimě uklidit. Při této vítané 

příležitosti můžete požádat o přistavení 

kontejneru Služby města na telefonech 

577 941 078, nebo 577 942 341.

Něco spláchnou jarní deště, něco zvlád-

nou Služby města a něco rádi uklidíme 

kolem svých domů sami, však je to zdravý 

pohyb na jarním vzduchu !
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Místopředseda vlády ČR Ing. Zdeněk Škro-

mach s paní Miroslavou si zatančili na plese 

města Napajedla.

Ples města Napajedla na Klubu kultury zahájil starosta města MVDr. Antonín Černocký a za 

pořadatele Ing. Aleš Jirků.

Vzácným hostem na 

plese města Napajed-

la byl hrdina letecké 

bitvy o Británii pan 

plukovník Stanislav 

Mikula s manželkou. 

Panu plukovníkovi pře-

jeme vše nejlepší, stále 

tolik svěžesti, zdraví 

a dobré nálady k 88. 

narozeninám, které 

oslaví 2. května, v den 

osvobození města Na-

pajedla. Gratulujeme!

Ples mìsta Napajedla - fotoreportáž
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� podatelna (příjem a výdej zásilek) je 

otevřena pro veřejnost v pracovní dny:

Po  7.30 - 12.00  12.30 - 17.00 hod.

Út  7.00 - 11.00  11.30 - 15.00

St  7.30 - 12.00  12.30 - 17.00

Čt  7.00 - 11.00  11.30 - 15.00

Pá  7.00 - 11.00  11.30 - 14.30

  

Investièní a neinvestièní finanèní pøíspìvky na rok 2006
IČO Příjemce příspěvku     Kč Využití finančních prostředků

380501453 Alois Chybík 5 000,00 7. ročník nohejbalového turnaje Napajedla CUP 2006

70854904 Asociace TOM Azimut Napajedla 20 000,00
Vyplňování volného času mládeže, kulturní akce, turistika, 

tábornictví 

65792351 Asociace víc. ZO tech.Napajedla 15 000,00 Provoz a údržba sportovního zařízení

65792351 Asociace víc. ZO tech.Napajedla 3 000,00 Veřejná střelecká soutěž „Napajedelská vzduchovka“

443239 Český svaz včelařů Napajedla 8 000,00 Zajištění opylení hmyzomilných rostlin v katastru Napajedel

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 75 000,00
Provoz Azyl. domu Samaritán, zajištění provozu střediska 

Napajedla

46276165 Junák, svaz skautů Napajedla 60 000,00 Oprava a údržba majetku, náklady na činnost

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 15 000,00 Provoz a údržba sportovního zařízení

26550814 M2M Napajedla 20 000,00 Víkendovky, přednášky, činnost klubu, mat. zabezpečení

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 22 000,00 Nákup krmiva, medikované krmivo, sůl, sazenice stromků

44995776 Nemocnice milosrd.bratří Vizovice 20 000,00 Nákup pyžam a nočních košil pro pacienty nemocnice

570931 Naděje, obč.sdružení Otrokovice 20 000,00 Provozní náklady domova

49158333 Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv 10 000,00 Na činnost mládeže, soutěže

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 340 000,00 Stavba nových varhan v chrámu sv. Bartoloměje

68729618 Sbor dobrovolných hasičů Napajedla 35 000,00
Na činnost, vybavení soutěžního družstva, pořízení stejnokrojů, 

skříněk

70967318 Stanice pro hand.zvířata Buchlovice 5 000,00 Na provoz stanice

71154141 Svaz těl. postižených Napajedla 30 000,00 Masáže, rekondiční pobyty, kulturní vyžití členů

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 100 000,00 Sportovní činnost, pronájem tělocvičny a haly

44117329 Tělocvičná jednota Sokol Napajedla 230 000,00 Náklady spojené s provozem napajedelské sokolovny

209821 Tělovýchovná jednota F-S Napajedla 960 000,00
Náklady spojené s činností organizace, energie, pronájmy 

tělocvičen

45659711 Volejbalový klub Napajedla 70 000,00 Sportovní činnost a materiální zabezpečení

71005480 1. základní škola, Komenského 268 5 000,00 Letní tábor ve Velkých Karlovicích

46311131 ZUŠ Rudolfa Firkušného 140 000,00 Provoz školy, nájemné, energie

 Celkem schváleno 2 208 000,00  

Pøíspìvky na èinnost a podporu sportu, mládeže, kultury, církví a zájmové èinnosti 
Zastupitelstvo města dne 27. února 2006 schválilo přidělení finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2006 pro sportovní, kulturní, 

církevní a ostatní zájmové spolky a organizace. Přehled poskytnutých příspěvků podává následující tabulka: 

V rozpočtu města je každoročně vyčle-

něna částka odpovídající 4 % z celkových 

předpokládaných daňových příjmů města 

(třída 1). Tato částka pro rok 2006 činí cel-

kem 2 293 000 Kč. Jak vyplývá z tabulky, 

rozděleno již bylo 2 208 000 Kč a k přidě-

lení v průběhu roku 2006 ještě pro tyto 

účely zůstává rezerva 85 000 Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny především na 

neinvestiční výdaje (provoz) organizací 

a spolků. Letos je to cca. 85 % z vyčleně-

ných prostředků. Zbývajícími finančními 

prostředky je zpravidla podpořena jedna  

vybraná investiční akce. Pro rok 2006 je 

to příspěvek v částce 340 000 Kč na stavbu 

nových varhan v napajedelském chrámu 

sv. Bartoloměje.  

Ing. Ivo Šlíma, finanční odbor 

Stanovení doby otevøení mìstského úøadu Napajedla pro veøejnost

� pokladna je otevřena pro veřejnost 

v pracovní dny:

Po  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.

Út  8.00 - 11.00 12.00 - 15.00 

St  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Čt  8.00 - 11.00 12.00 - 15.00

Pá  8.00 - 11.00 12.00 - 14.00

� ostatní pracoviště jsou otevřena pro 

veřejnost v pracovní dny :

Po  7.30 - 12.00  12.30 - 17.00 hod.

St  7.30 - 12.00  12.30 - 17.00 hod. 

Pro informaci občanům:

Sekretariát úřadu: tel. číslo: 577 100 911 

e-mail: podatelna@napajedla.cz

Rada města Napajedla projednala na svém zasedání dne 13. března 2006 návrh na stanovení doby otevření městského úřadu Napajedla pro 

veřejnost a přijala usnesení č. 75 /3/ 2006, kterým schválila s účinností od 1. 4. 2006 dny otevření městského úřadu Napajedla pro veřejnost 

takto :

V úředních hodinách, tedy v době otevření pro veřejnost, jsou zajištěny služby na daných pracovištích úřadu, případně vzájemná 

zastupitelnost daných pracovišť úřadu.

Mimo uvedené doby jsou také možné návštěvy pracovišť úřadu po dohodě s příslušným pracovníkem. Bc. J. Foltýn, Tajemník MěÚ
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Zastupitelstvo města Napajedla na svém 

zasedání dne 27. 2. 2006 schválilo znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou 

se stanovuje systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území 

města Napajedla, včetně systému nakládání 

se stavebním odpadem na území města 

Napajedla.

Nová OZV řeší problematiku nakládání 

s odpady v našem městě v návaznosti na 

zpracovaný Plán odpadového hospodářství 

města Napajedla. Oba dokumenty jsou 

Srna zachránìna
Strážníci MP Napajedla byli přivoláni 

k poraněné srně u mostu přes Moravu na 

Chmelnici. Bylo oznámeno, že srna se na-

chází na zamrzlé řece. Po příjezdu na místo 

i s pracovnicí odboru životního prostředí 

a HZS z Otrokovic byla tato srna šetrně 

přenesena na břeh, kde byla předána členu 

místního mysliveckého svazu.

Odchycení psi
Strážníci MP Napajedla odchytili další 

tři psy, kteří byli umístněni v útulku pro 

zvířata v nouzi Vršava ve Zlíně. Majitelé 

odchycených psů můžou kontaktovat 

útulek na telefonním čísle 577 214 930 nebo 

577 244 444.

Nìco málo ze statistiky 
V minulém roce 2005 se v Napajedlech 

narodilo 71 dětí. Jak lze vidět v grafu, počet 

narozených dětí sice nepřekročil maximum 

z roku 2002, ale drží trend posledních tří let, 

kdy se porodnost v Napajedlech zvyšuje.

Do Napajedel se vloni přihlásilo 107 ob-

čanů, 177 se odhlásilo a 75 občanů zemřelo. 

Celkový počet obyvatel byl k 31. 12. 2005 7 

604, což je nejméně od roku 1997, kdy bylo 

v Napajedlech přihlášeno 7 754 obyvatel. 

Přehled počtu obyvatel za posledních devět 

let je na  níže uvedeném grafu. 

V loňském roce bylo uzavřeno 90 sňatků, 

to je o 23 více než v roce 2004. Rozvedeno 

bylo 45 manželství. 

Bc. Zdeňka Sukupová,

vedoucí správního odboru

Na Luhačovicku se objevil případ faleš-

ných odečítaček vodoměrů, které se vydá-

valy za pracovnice vodárenské společnosti. 

Do bytu stařenky se dostaly pod záminkou 

vrácení přeplatku za vodu. Důchodkyně je 

důvěřivě pustila do bytu, kde ji jedna z žen 

zabavila a druhá využila příležitosti, aby 

osmdesátileté paní sebrala úspory v hoto-

vosti, vkladní knížku a osobní dokumenty. 

Po pachatelkách zlínští policisté intenzivně 

pátrají. Za trestný čin krádeže jim hrozí až 

tříleté vězení.

Tento případ vede vodohospodáře k dů-

raznému varování před podvodníky:

Zlínská vodárenská (ZLV) od roku 1999 

neprovádí přímé inkasování v terénu. Veškeré 

platby probíhají přes SIPO, převodem z účtu, 

Vodohospodáøi varují pøed podvodníky
nebo na pokladně v sídle společnosti ve Zlíně 

Loukách. „Důležité ale je, že naši pracovníci 

se na požádání vždy prokážou služebním 

průkazem s fotografií,“ upozornil obchodně 

finanční ředitel ZLV Petr Tejchman. Dodal, 

že v případě pochybností si lidé mohou 

vždy ověřit totožnost pracovníka Zlínské 

vodárenské na telefonním čísle bezplatné 

zákaznické linky 800 100 063.

„Není vždy nutné pustit pracovníka, který 

eviduje spotřebu, přímo do bytu“, uvedla 

Ludmila Olšanová, vedoucí Oddělení odečty 

a přešetřování (ZLV), a ještě dodala: „Snahou 

společnosti Zlínská vodárenská je, aby její 

odečítači opakovaně navštěvovali lokality, 

kde jsou již známí, aby se tak předešlo po-

dobným případům.“ Vendula Valentová

Nová obecnì závazná vyhláška
uloženy k nahlédnutí pro všechny občany 

na oddělení životního prostředí Městského 

úřadu Napajedla. Pro lepší informovanost 

je znění nové obecně závazné vyhlášky 

součástí dubnového výtisku Napajedel-

ských novin. 

Jakékoliv dotazy týkající se problema-

tiky odpadů je možno adresovat na oddě-

lení životního prostředí Městského úřadu 

Napajedla, tel. 577 100 917 nebo na e-mail: 

kozmikova@napajedla.cz.

Stanislava Kozmíková,

Oddělení životního prostředí

Informace Mìstské policie
Konì na silnici

Strážnici MP Napajedla společně s OO 

PČR Napajedla byli vyrozuměni, že na ulici 

Lány, směrem na Topolnou se pohybuje na 

vozovce menší stádo koní, které ohrožuje 

bezpečnost silničního provozu. Po příjez-

du na místo však již bylo stádo zklidněno 

pracovníky hřebčína a koně byli odvedeni 

zpět do výběhů na Pěnném. 

Zákony a obecnì závazné vyhlášky
Městská policie upozorňuje občany na 

dodržování obecně závazných vyhlášek 

města. Při jejich porušení hrozí uložení 

blokové pokuty ve výši 1000 Kč, dle zákona 

č.200/1990Sb., §46 odstavec 2,o přestup-

cích ve znění pozdějších předpisů, pokud 

se nejedná o správní delikt. 

Jako každý rok i letos se konala valná 

hromada v sobotu 18. března v malém sále 

sokolovny.

Našeho setkání se zúčastnilo 55 členů 

Sokola. Přišli i tři milí hosté, místostarostka 

Valná hromada Sokola v Napajedlích
Napajedel ing. Irena Brabcová, starostka So-

kolské župy Komenského sestra Mudr. Olga 

Charvátová a jednatel bratr Valda.

Valnou hromadu zahájil bratr Vykoukal. 

Přečetl program schůze. Po jeho skončení mu 

byl předán pamětní list a vysloveno poděko-

vání za celoživotní práci v Sokole.

Pokračovalo se v předčítání zpráv:

-  hospodářského majetku

- finanční

- náčelnictva a cvičitelů

- matrikářky

- kontrolní komise

Po zprávách se otevřela diskuze. Bylo 

vysloveno přání, aby nám sestra Charvátová 

přiblížila něco více o připravovaném sletu 

v Praze. Také z našeho Sokola nacvičují tři 

mladé ženy jednu ze skladeb.

Dalším bodem programu byl přečten a 

schválen plán na rok 2006.

Na závěr valné hromady bratr Vykoukal 

poděkoval všem přítomným a nám sestrám a 

bratrům vyslovil poděkování za práci, kterou 

dobrovolně děláme.

Závěr valné hromady patřil písni sokolský 

pochod ‚Spějeme dál‘. 
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Návrh úprav v jižní části Masarykova náměstí, který v současné době prochází připomínkovým řízením.

Rekonstrukce parkovištì v jižní èásti námìstí 
Jednou z investic, které schválilo 

zastupitelstvo města na letošní rok, je 

oprava zpevněných ploch v jižní části 

Masarykova náměstí. Stavba řeší úpravy 

ploch po levé straně průtahu silnice 

III/49724 ve směru na Topolnou, které 

navazují z jižní strany na centrální část 

Masarykova náměstí v úseku od prodej-

ny knih po prodejnu s textilem. Jedná 

se o rekonstrukci stávajících chodníků, 

vjezdů do objektů a zejména rozšíření 

plochy pro parkování a průjezdnou ko-

munikaci. U podélného chodníku bude 

provedeno mírné rozšíření pro vytvoření 

místa pro venkovní sezení, stojany na kola, 

informační tabule a venkovní prodejní pulty 

pro drobné trhovce. Je navržena nová mate-

riálová skladba pro zlepšení estetické kvality 

ploch, rozlišení funkce jednotlivých ploch 

a pro komfort pohybu. Komunikace pro pěší 

budou, včetně rozšířených ploch, dlážděné ze 

zámkové betonové dlažby 100/100, příjezdová 

komunikace opatřena novým živičným povr-

chem, vlastní parkoviště bude vydlážděno 

z betonové dlažby 200/200 a vjezdy do jednot-

livých domů jsou navrženy ze žulové kostky. 

Aby mohlo být dosaženo dostatečné šířky 

příjezdové komunikace a zajištěny vyho-

vující parametry parkovacích míst (4,5 m 

délka v ose, 2,2 m šířka) a zároveň zůstala 

zachována stávající lipová alej, bez které 

si nedovedeme naše náměstí představit, 

dojde ke zúžení zeleného pásu mezi par-

kovištěm a komunikací a tím i k vykácení 

stávajících javorů. Stávající javory budou 

nahrazeny novou liniovou výsadbou 8 ks 

malých kulovitých jasanů osazenou blíže 

ke komunikaci. Bude se jednat o stejnou 

výsadbu jaká je řešena v centrální části 

náměstí v novém ostrůvku oddělujícím 

komunikaci od parkoviště. 

Ing. Irena Brabcová, místostarostka
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 Ochrana přírody a krajiny se v našem 

městě stala nedílnou součástí každodenního 

života nás všech. Zeleň se vysazuje, aby nám 

zkrášlila a zlepšila naše životní prostředí, 

postupně se dle možností udržuje tak, aby 

nám co nejdéle mohla sloužit, ale za čas přijde 

doba, kdy se s ní musíme rozloučit. A to je 

okamžik, kdy přichází na řadu tolik nepopu-

lární kácení dřevin a křovin. Ke kácení se vždy 

přistupuje velmi důsledně, po zvážení všech 

pro i proti. Všichni, kteří o kácení rozhodují, 

jsou si dobře vědomi skutečnosti, že si po 

provedení náhradní výsadby počkáme řadu 

let, než stromy a keře vzrostou tak, aby nám 

opět začaly sloužit plně ku prospěchu. Ale 

tak, jak na tomto světě není a nebude věčně 

nikdo z nás – lidí, tak tomu je i u stromů.

Zásahy do zelenì Po dlouhých diskusích na svých zasedá-

ních a konzultacích s dendrologem přistou-

pila komise životního prostředí k doporučení 

radě města, aby bylo vykáceno několik 

stromů na Masarykově náměstí. 

Před domem čp. 216 se budeme muset 

rozloučit se zhruba 10 m vysokou lípou srd-

čitou, která má silně vyhnilý střed kmene 

a z důvodu lokalizace na velmi silně frekven-

tovaném místě bylo dendrologem navrženo 

její urychlené odstranění. 

Dalším větším zásahem bude vykácení 

13 ks kulovitých javorů u parkoviště podél 

komunikace. V těchto místech bude realizo-

vána další etapa regenerace náměstí, která 

by měla řešit dlouhodobý problém doposud 

nevhodně umístěných parkovacích míst. 

Ano, dojde ke zúžení zeleného pásu mezi 

parkovacími místy a komunikací, ale nová 

výsadba stromů zde bude zachována v ná-

vaznosti na celkovou výsadbu náměstí. 

Jelikož se celá plocha Masarykova náměstí 

nachází v městské památkové zóně, město 

musí veškerou výsadbu konzultovat s Ná-

rodním památkovým ústavem, pracovištěm 

Kroměříž. Budeme tedy předkládat návrh, 

kdy místo pokácené lípy srdčité bude vysa-

zena opět lípa tak, aby alej na horní straně 

náměstí byla zachována v původním duchu 

a místo kulovitých javorů bude navržena 

výsadba kulovitých jasanů. Bude se jednat 

o stejné kultivary jako při výsadbě zeleného 

pásu v prostoru před radnicí v severní části 

náměstí.

Nové výsadby zeleně v centru města se 

dočkají i volné plochy před budovou spoři-

telny a radnice a samozřejmě je pamatováno 

i na kruhový trvalkový záhon v místě, kde 

byl ve vánočním čase umístěn náš krásný 

vánoční strom. 

Stanislava Kozmíková, odd. ŽP

Data o probíhající rekonstrukci námìstí 
2003 – schválena urbanistická studie 

2004 –  rekonstrukce zaměřená na dopravní řešení, zvýšení bezpečnosti chodců, zklidnění dopravy, organizace parkování – 2,7 mil.Kč

2004 –  rekonstrukce veřejného osvětlení - 1,1 mil.Kč

2005 –  čestné uznání v soutěži Stavba roku 2004 Zlínského kraje 

2005 –  nejvyšší ocenění v soutěži Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR pořádaná Nadací partnerství cena 70 tis.Kč

2005 –  realizace 1.etapy cyklostezky a úprava navazujících ploch před Spořitelnou - 1,8 mil Kč, z toho 240 tis. dotace Zlínského kraje

2006 –  dokončení 1.etapy cyklostezky ozeleněním a výsadbou doprovodné zeleně 240 tis.Kč - schváleno ZM

2006 –  rekonstrukce parkoviště v jižní části náměstí - 1,8 mil.Kč - schváleno ZM 

2006 –  seznámení veřejnosti s návrhy na revitalizaci Mas.nám. s vazbou na kulturní památky - faru, kostel se schodištěm, sochu sv.Floriana 

a kříž 

2006 –  dopracování projektu na revitalizaci tohoto prostoru po vyhodnocení připomínek 70 tis.Kč (použití odměny ze soutěže)– 

schváleno ZM

2006 –  2. etapa cyklostezky Masarykovo nám. úsek mezi radnicí a Palackého ulicí – vyřízení stavebního povolení
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1. základní škola v Napajedlích, Ko-

menského 268, zahajuje v letošním roce 

rekonstrukci odborné učebny přírodopisu 

s rozšířenými možnostmi jejího využití – tzv. 

učebnu environmentální výchovy. Škola 

disponuje množstvím jedinečných exponátů, 

které nemůže účelně zpřístupnit žákům ani 

veřejnosti. Mezi ně patří např. dary význam-

ného českého cestovatele a přírodovědce 

Emila Holuba, ale i soukromých osob, jako 

např. sbírky motýlů od napajedelského 

entomologa pana Zelnitiuse, sbírka hornin 

a nerostů od pana Štykse, přírodniny od pana 

Šidlíka a dalších. 

Učebna slouží k výuce přírodopisu, 

přírodopisných seminářů, pěstitelských 

prací a rodinné výchovy. Je zde vyučován 

v 7. ročníku přírodopisný seminář, který byl 

zařazen do Projektu „Hodina“ Evropské unie. 

Rádi bychom zpřístupnili tuto učebnu do bu-

doucna i pro širší veřejnost – např. pro činnost 

specializovaných zájmových kroužků. 

Vybavení učebny pochází z 50. let 

a v současné době již nesplňuje základní 

kritéria pro moderní, odbornou výuku. Je 

nutné provést stavební úpravy, renovaci 

podlahy, nakoupit nový žákovský nábytek, 

tabuli, multimediální katedru, mikroskopy aj. 

Jelikož sériově vyráběný nábytek nesplňuje 

požadavky, neodpovídá velikostem sbírek, je 

velmi nízký a není vybaven bezpečnostními 

zamykatelnými skly, musíme jej dát vyrobit 

na míru, aby byl rozměrově uzpůsoben pro 

vystavované exponáty. Požadovaný nábytek 

je nejnákladnější položkou celého projektu 

(100 000 Kč). 

 Naše škola úzce spolupracuje se SRPŠ, 

která podpořila projekt částkou 40 000Kč na 

audiovizuální techniku pro tuto učebnu.

V neděli 5. března 2006 jsme slavnostně 

převzali od Nadace Děti – kultura – sport 

z grantu na podporu školství a zájmové 

činnosti darovací šek v hodnotě 20 000 Kč 

na nákup žákovských mikroskopů určených 

pro novou učebnu. Uherskohradišťská Nada-

ce Děti – kultura – sport, jejímž zřizovatelem 

je pan Ivo Valenta, vznikla z potřeby pomoci 

dětem a mládeži v našem regionu v roce 

2000. V zahajovací řeči hejtman Zlínského 

kraje Libor Lukáš uvedl: „Považuji za důle-

žité, že v našem kraji existují subjekty, které 

si uvědomují, že pomáhat je potřebné a také 

normální. Proto jsem nad celým projektem 

„finanční podpory“, který je svým rozsa-

hem financování ze soukromých zdrojů 

mimořádným, převzal záštitu. Podpora 

těchto aktivit je ve vyspělém světě běžnou 

záležitostí. Jsem rád, že také naši úspěšní 

podnikatelé dokáží díky své prosperitě 

podpořit potřebné.“ 

Budujeme novou multimediální uèebnu environmentální výchovy

Reduta, Uherské Hradiště: slavnostní předá-

vání grantů Nadace děti-kultura-sport.

I my chceme tímto poděkovat svým 

partnerům a oslovit Vás všechny, kterým 

záleží na rozvoji zájmu našich dětí a mládeže 

o přírodu. 

Hledáme další partnery, organizace, pod-

nikatele a soukromé osoby, kteří by chtěli 

podpořit projekt naší školy. 

Naše kontaktní adresa je 1. základní škola, 

Komenského 268, 763 61 Napajedla

IČO: 70917043, č. účtu: 1409711339/0800

Cílem našeho projektu je zkvalitnění 

výuky, zvýšení zájmu žáků o přírodu, zpří-

stupnění sbírek i pro širší veřejnost a tak 

úspěšně navázat na tradici zakladatelů 

a dárců sbírek školy.

 Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

KLUB KULTURY NAPAJEDLA
Vás zve na

49. Divadelní festival ochotnických souborù
NAPAJEDLA 2006

pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana Zlínského kraje, 

a starosty města Napajedel

SOBOTA Ořechovské divadlo Ořechov u Brna

22. dubna Voskovec + Werich + Peška : NEBE NA ZEMI

NEDĚLE Rádobydivadlo Klapý

23. dubna Brian Friel – Ladislav Valeš : HŘBITŮVEK V BALLYBEG 

PONDĚLÍ Divadelní soubor DK Kroměříž

24. dubna Matěj Pulkrábek : ŽENY V ÉTERU

ÚTERÝ Divadlo nad kinem Horní Moštěnice

25. dubna A. P. Čechov : VÝROČÍ, MEDVĚD

STŘEDA Divadlo Dostavník Přerov

26. dubna Pavel Dostál – Vlasta Hartlová : KLÁŠTERNÍ TAJEMSTVÍ 

ČTVRTEK Divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín

27. dubna Pavel Trtílek – Marek Mojžíšek : A‘TREOVCI

PÁTEK  Divadlo Zdeňka Štěpánka KK Napajedla - NESOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

28. dubna Norman Robbins : HROBKA S VYHLÍDKOU 

49. DIVADELNÍ FESTIVAL SPONZORUJÍ FIRMY :
ALIACHEM a.s., o.z. Fatra Napajedla, RT 90 s.r.o. Napajedla, BRAMO s.r.o. Napajedla

Divadelní sál Klubu kultury Napajedla : začátky představení v 19:30 hodin.

Vstupné : 60 Kč. Předplatné na celý festival : 300 Kč .

Výhody předplatného :
- nižší vstupné o 30 %, zajištění vybraného místa na všechna představení

- předplatenka je slosovatelná - 5 vylosovaných majitelů předplatenek 

obdrží hodnotné ceny

Předprodej: Pondělí - čtvrtek od 15:00 do 17:30 v kanceláři Klubu kultury.

POZOR ! Zahájení předprodeje předplatenek v pondělí 3. dubna od 15 hodin.

Předplatenky jsou v prodeji od pondělí 3. dubna do pondělí 10. dubna. 

Od středy 12. dubna jsou v prodeji již pouze vstupenky na jednotlivá představení.

(Pouze na místa, která zbyla po prodeji předplatenek ).

Mediální partner KK - Kabelová televize Napajedla, NTV cable s.r.o.
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Královské hovìzí roštìnky 
Marináda: sůl, pepř, 2 cl koňaku, 

hořčice, pomerančová šťáva, sojová 

omáčka, chilli koření, česnek

Roštěnky: hovězí roštěnec, 150 g 

cibule nakrájené na půlkolečka, 150 g na-

strouhané kořenové zeleniny, 20 g česneku, 

50 g olivového oleje, 3 malé lžičky rajčatové-

ho protlaku, sůl, pepř, sojová omáčka, 3 dl 

masového vývaru, bylinky.

Do připravené marinády naložíme 

roštěnky, necháme v chladnu odležet a na 

oleji zprudka opečeme. Cibuli, zeleninu 

a česnek orestujeme, přidáme ostatní suro-

viny, zalijeme vývarem a vše podusíme do 

měkka tak, aby se většina vývaru odpařila 

a šťáva se tím sama zahustila. Šťávu dochu-

tíme, přidáme opečené roštěnky a krátce 

prohřejeme. 

Srnèí medailónky na vínì
600 g srnčí kýty nebo vykoštěného hřbetu, 

sůl, pepř, hořčice, slanina, olivový olej, ko-

řenová zelenina, cibule, celý pepř, bobkový 

list, nové koření, vegeta, hladká mouka, 

citrón, červené víno, rybízová marmeláda, 

rajčatový protlak, bylinky

Maso nakrájíme přes vlákna na tenké 

plátky, naklepeme, osolíme, popepříme, 

potřeme hořčicí a necháme v chladnu odle-

žet, nejlépe přes noc. Na pánvi maso prudce 

opečeme po obou stranách, vyjmeme a na 

tuku osmažíme slaninu, cibuli, kořenovou 

zeleninu, přidáme rajčatový protlak, koření, 

bylinky, kousek citrónu, červené víno, 

přikryjeme poklicí a dusíme do měkka. 

Podušenou šťávu zaprášíme moukou, za-

lijeme vodou, provaříme a ochutíme solí. 

Opečené maso přelijeme šťávou a dáme 15 

– 20 minut dodělat do vyhřáté trouby. 

www.naszufanek.wz.cz

Krajské kolo plastikových modeláøù

V ZUŠ R. Firkušného Napajedla proběhlo 

okresní kolo národní soutěže v oboru soubo-

ry lidových nástrojů. Z okresu Zlín se sjelo 

8 cimbálových muzik – Kvítek a Kvíteček 

z Otrokovic, Cimbálová muzika ZUŠ Luhačo-

vice, Malá Vonica a Bartošáček ZUŠ Morava 

ze Zlína, Strunka ZUŠ Štefánkova Zlín, Malina 

z Malenovic a napajedelská Maková.

Naše cimbálová muzika získala pod ve-

dením pana učitele Marečka 2. místo. Svým 

výkonem udělala všem radost. Její vystoupení 

zahřálo u srdíčka. Celá soutěž potěšila – kolik 

účastníků, tolik vítězů, nebylo tu poražených. 

se koná v sobotu 29. dubna 2006 v Domu 

dětí a mládeže Matýsek (budova I. ZŠ) 

Napajedla

Program: 

� 8.00 – 9.30 Přejímka modelů

� 9.30 – 14.00 Výstava uniforem a zbraní I. 

a II. světové války, Military a modelářská 

burza, Beseda s pilotem RAF

� 14.00 – 15.00 Přehlídka bojové techniky 

+ bojová ukázka

� 15.20 Vyhlášení výsledků krajského kola 

PM, ukončení

Soutìž cimbálových muzik

Foto zleva: Jiří Krystýn – viola, Eva Palánková - flétna, Kamil Žiška – housle, Klára Strašáková 

– housle, Martin Laga – housle, Mariana Hrdinová – primáška - housle, Jan Srnec – klarinet, 

Petra Hanáčková – cimbál, Petra Trávníčková - kontrabas, Zuzana Špetlová - flétna   

Děti hrály s velkým nasazením a s chutí 

a nastrojené do pestrých krojů prozářily 

Klášterní Kapli. 

Přejme všem účastníkům soutěže, aby jim 

láska k lidové muzice zůstala na celý život.

Recept „Našeho žufánku“
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Kino Napajedla
� 2.4. v 19.30 hodin 

 ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY

 komedie USA a SRN, režie-Curtis Hanson, 

hrají-Cameron Diaz, Tony Collett, přístup-

ný od 12 let, 123 min., vstupné 60 Kč

� 6.4.v 16.00 hodin 

 KARCOOLKA

 rodinná komedie USA v českém znění, 

režie-Cory Edwards, mládeži přístupný, 

80 min., vstupné 60 Kč 

� 9.4. v 16.00 hodin

 KING-KONG

 dobrodružný film USA, SRN a Nového 

Zélandu, režie-Peter Jackson, hrají- Naomi 

Watts, Jack Black, přístupný od 12 let, 188 

min., vstupné 70 Kč 

� 13.4. v 17.00 hodin

 LETOPISY NARNIJE

 dobrodružný, fantastický film USA, režie-

-Andrew Adamson,hrají-Georgie Heneley, 

Skandar Keynes, mládeži přístupný, 141 

min., vstupné 68 Kč

� 16.4. v 19.30 hodin

 ZEMĚ MRTVÝCH

 horor USA, Kanada a Francie, režie-Ge-

orge A. Romero, hrají-Simon Baker, John 

Leguizamo, přístupný od 15 let, 93 min., 

vstupné 60 Kč

� 20.4. v 17.00 hodin

 PANIC JE NANIC

 prázdninová komedie ČR, režie-Ivo Ma-

charáček, hrají-David Vobořil, Michal 

Hruška, Šárka Vaňková, přístupný od 15 

let, 99 min., vstupné 65 Kč

� 23.4. v 16.00 hodin

 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

 rodinná komedie ČR, režie Marie Poledňá-

ková, hrají-Miroslav Etzler, Ingrid Timková, 

přístupný, 112 min., vstupné 68 Kč

� 27.4. v 19.30 hodin 

 FINTY DICKA A JANE

 komedie USA, režie-Dean Parisot, hrají- Jim 

Carrey, Téa Leoniová, přístupný od 12 let, 

91 min., vstupné 65 Kč

� 30.4. v 19.30 hodin

 RESTART

 milostný film ČR a Finska, režie- Julius Še-

včík, hrají-Lenka Krobotová, Filip Čapka, 

přístupný, 85 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

� 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. Herci 

ve filmu skutečně hrají a zpívají vlastní 

písničky. Film byl letos označen za nejlepší 

irský film všech dob.

� 12. dubna 

 KACHNÍ SEZÓNA 

 Mexiko 2004, 85 min., titulky, scénář a režie: 

Fernando Eimbcke. Co jsi naposledy dělal, 

když ti doma vypadl proud? Flama a Moko 

jsou čtrnáctiletí kluci, nejlepší kamarádi. 

Před nimi je nudná neděle: v prázdném 

bytě bez rodičů, s počítačovými hrami, 

pornočasopisy, colou a objednanou 

pizzou. Za zdánlivě banálními předměty 

každodenního života, se ukrývají skutečná 

témata filmu: rozvod rodičů, osamělost, 

zmatek dospívání, přátelství a sexualita 

Duben 2006 

stejně jako frustrace dospělých. Ocenění: 

Ariel Awards - Mexiko 2004, AFI Fest 2004, 

Paris Film Festival 2005. 

� 19. dubna 

 THX 1138 

 USA 1971, 86 min., titulky, režie: George 

Lucas. Hlavní hrdina (Robert Duvall) je 

jedním z mnoha nádeníků v ohromném 

lidském mraveništi, jeho „osobnost“ je 

symbolicky zredukována do znaků THX 

1138. Film není komedie, ale drama, jinak 

by možná tvůrce mohl hledat odlehčující 

paralelu s Chaplinovou Moderní dobou. 

THX okusí “zapovězené ovoce“ a přijde 

o panictví. Prozření mu zprostředkuje 

LUH 3417. Následně je ale LUH zabita 

a plod umístěn do zkumavky. THX se 

snaží utéct. Lucas zaujme nejen příběhem, 

ale hlavně vizuální stylizací do spektra 

studených barev. Vše je v bílé- zdi, uni-

formy, design pokojů. Lidé v nich žijí jen 

z donucení, bez vyšší motivace. Možná, 

že je to další stádium civilizace, kde je jen 

komerční náboženství s automatickými 

zpovědnicemi. 

� 26. dubna 

 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY 

 (Diarios de motocicleta) Brazílie 2004, 128 

min., titulky, režie: Walter Salles.

 Třiadvacetiletý Ernesto je studentem me-

dicíny a zaměřuje se na lepru. Albertovi 

je 29 a zabývá se biochemií. Film vypráví 

dobrodružství, jež oba zažívají během své 

pouti a zároveň objevují lidskou topografii 

iberoamerického kontinentu. Scénář je vol-

nou adaptací deníkových zápisků Alberta 

Granada a budoucího Che. Víc než poli-

tické sdělení, podává obraz o dospívání 

mladého revolucionáře Che Guevary.

FK se s Vámi projekcemi v dubnu loučí 

a těší se někdy někde na viděnou. Charlie

ZAJÍMAJÍ TĚ ZÁHADY A TAJEMSTVÍ?
PŘIJĎ DO KNIHOVNY NAPAJEDLA A ZÚČASTNI SE SOUTĚŽE, KTERÁ JE 
URČENA VŠEM DĚTSKÝM ČTENÁŘŮM. 
Začíná již 4.dubna 2006 a potrvá až do 31.srpna 2006.

   Každý čtenář obdrží v knihovně „TAJEMNOU ŠIFRU“. Úkolem soutěží-
cích je vyluštění textu pomocí KLÍČE (tajné abecedy), jejíž část obdrží vždy při 
návštěvě knihovny a půjčení alespoň jedné knihy. 
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Házenkáøi zakonèili sezónu v Extralize
Klub házené mužů TJ Fatra Slavia Na-

pajedla zakončil svou premiérovou sezónu 

v Extralize. 

I když pro něj byl průběh, v podobě 

prohraných zápasů, hodně bolestivý, přece 

jen z dvaadvaceti startů vydoloval 7 bodů. 

Jeden za remízu s družstvem HK Královo Pole 

24:24 v 7.kole a šest za tři vítězství. V 10.kole 

porazil SKP Frýdek-Místek 28:20, v 18.kole de-

klasoval v odvetném zápase HK Královo Pole 

33:30 a v posledním 22.kole senzačně zdolal 

třetí družstvo tabulky HC Duklu Praha 20:18. 

Všechna tři vítězství se zrodila v „domácím 

prostředí“. Dvě ve Sportovní hale v Otroko-

vicích a to, zatím, historicky nejcennější ve 

Sportovní hale v Bystřici pod Hostýnem. 

A kdo že se to podílel na chodu klubu, 

realizaci a průběhu zápasů?

Vedení klubu: Předseda – Jan Hof-

man, Jednatel – Vítězslav Dalajka, Členové 

– ing. Pavel Chaloupka, ing. Vladimír Stojar 

a Kamil Noga.

FATRA CUP 2006
Letošního ročníku zimního turnaje se 

zúčastnilo dvanáct týmů. Po vzájemných 

zápasech ve dvou skupinách proti sobě, 

v závěru turnaje, nastoupila mužstva dle 

svého umístění. Napajedelský „B“ tým 

bojoval o sedmou příčku a také ji nad 

Žlutavou vybojoval s výsledkem 2:0. 

1. Viktoria Otrokovice

2. Jarošov

3. Kudlovice

4. Kněžpole

5. Spytihněv

6. Sušice

7. Napajedla B

8. Žlutava

9. Zlámanec

10. Pohořelice

11. Lhota u Malenovic

12. Častkov

 Realizační tým: Trenér – Štefan Boršický, 

Vedoucí družstva – Jan Hofman, Člen – Vladi-

mír Stojar, Lékař – Vojtěch Škrabal.

 Soupiska týmu: B – Stojar Vladimír, Ma-

chan Jindřich, Možný Jan a Komínek Jan. P 

– Kašný Zdeněk a Hnilička Jakub. K – Švec 

Martin, Odstrčilík Petr, Hábl David, Bláha 

Pavel a Galusek Tomáš. S – Štekl Petr, Juřena 

Martin, Indrák Michal, Vaško Martin, Lukeš 

Ondřej, Rezek Petr a Zetík Petr.

 1. HCK Karviná s.r.o.  22 21 0 1 682:508 42

 2. HC Gumárny Zubří 22 16 1 5  672:538  33

  3. HC Dukla Praha 22  14 1 7  602:520  29

  4. HK Město Lovosice 22  14 0 8  645:574  28

  5. C.S.CARGO Jičín 22  13 1 8  552:482  27

 6. TJ Cement Hranice 22  12 1 9  619:600  25

  7. TJ Jiskra Třeboň 22  10 2 10  519:556  22

  8. KH Kopřivnice 22 10 0 12  571:557  20

  9. SKP Frýdek-Místek 22 8 0 14  525:620  16

 10. TJ Lokomotiva Plzeň 22 6 0 16  524:608  12

 11. TJ FS Napajedla 22 3 1 18  485:659  7

 12. HK Královo Pole 22 1 1 20  517:691  3

Cykloturistický oddíl Klubu českých turis-

tů Napajedla pořádá v dubnu hned dvě akce 

pro všechny milovníky různých typů kol.

 Na té první, s romantickým názvem „POD 

ROZKVETLOU PÁLAVOU NA KOLE“, se 

cyklisté 14. - 17. dubna rozjedou, jak už sám 

název napovídá, do kraje Pálavského za 

krásami jarní přírody. 

Program si mohou účastníci zvolit dle 

svých fyzických možností, ale také budou 

k dispozici návrhy cyklotras společných. 

Například se mohou projet Lednicko-Val-

tickým areálem, kolem vodní nádrže Nové 

Mlýny, vystoupat na Pálavské vrchy, navštívit 

Klub èeských turistù: K jaru zaruèenì patøí kolo
Mikulov či Pohansko, projet lužními lesy 

okolo Břeclavi a nebo si prohlédnout soutok 

Dyje s Moravou.

Druhou akcí je už 7.ročník jarních kilomet-

rů na kole a má název: „STŘEDNÍM SLOVEN-

SKEM“. Cykloturisté se tak od 28. dubna do 

8. května budou prohánět od Žarnovic přes 

Ostrý Grúň, Banskou Štiavnici, Žiár nad Hro-

nom, Zvolen až po Kostolnou. Samozřejmě, že 

účastníky nečekají jen celodenní jízdy v sedle, 

ale i individuálně mohou navštívit kulturní 

a turistické zajímavosti celého tohoto kraje. 

Případné informace na tel. 732 883 246 

nejlépe formou SMS.

1. máj - den pro dìti
Jako každým rokem, i letos se na 1. 

máje v zámeckém parku uskuteční den 

pro děti se spoustou her.

Zahájení je v 10 hod. dopoledne 

úvodním programem. Pro děti jsou 

nachystány sportovní hry jako fotbal, 

gymnastika, nebo lehká atletika, dále 

pak malování křídou a malování vůbec, 

pletení náramků, bubnování, žonglo-

vání a v neposlední řadě je připraven 

orientační běh. Děti se můžou vydat na 

stezku „Moudrost stromů“, která prověří 

jejich znalosti literatury, přírodovědy 

nebo vlastivědy.

Bude také připravena výstava ke Dni 

Země, který je 22. dubna, o nakupování, 

jeho dopadu na českou ekonomiku, 

o plýtvání odpady a o hladomoru ve 

třetím světě.

Ukončení dne a vyhlášení výsledků 

bude v 16 hod. a úplně na závěr si pak 

ještě zatancujeme a zazpíváme.

T. Čabla

Tradiční malování křídou.


