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Z obsahu novin
 Z jednání městské rady a zastupitelstva

 Úspěch houslového souboru ZUŠ

 Úspěch loutkového souboru Klubíčko

 Fotoreportáž 

 50 let Sboru pro občanské záležitosti

Slavnostní nástup hasièù
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 

pořádá ve čtvrtek 4. května 2006 v 18:00 hod. 

na Masarykově náměstí u sochy sv. Floriána 

při příležitosti svátku svatého Floriána, patro-

na hasičů, SLAVNOSTNÍ NÁSTUP. 

Všechny občany města srdečně zve Sbor 

dobrovolných hasičů v Napajedlích

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

pořádá v rámci jarního úklidu 

Železnou sobotu
   Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu, nachystejte jej, prosím, 

v sobotu 20. května 2006 v 7:00 hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz. 

Akce se koná za každého počasí!

Všem předem děkuje Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Slovácko - Valašsko - Haná
Folklorní výstava v muzeu

Vernisáž koncem května – bližší informa-

ce najdete na plakátech.

Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla 

zve všechny děti a jejich rodiče na

Filmové dobrodružství
u příležitosti oslav Dne dětí v sobotu 3. června 

2006 v areálu Pahrbku Napajedla. Na stezce 

plné filmových příběhů a jejich postav budete 

plnit zajímavé úkoly, zažijete spoustu legrace 

a zatancujete si na dětské diskotéce.

Snad nám bude přát počasí a společně 

prožijeme nejedno dobrodružství!

Rychlé šípy
Klub kultury 18. května opět uvede diva-

delní představení Rychlé šípy.

Pøejeme k svátku matek 
Ty české maminky, předobré dušinky,

má každý na světě ze srdce rád.

Když jejich svátek je,

každý jim vinšuje,

z lásky jim musíme kytičku dát.

Sviť, sluníčko, zlatým světlem,

s láskou pohlaď mamky teplem.

Pohlaď všechny, kdo dnes slaví,

a popřej jim – ŠTĚSTÍ – ZDRAVÍ.

Členové SOZ v Napajedlích

Napajedla jaro 2006

Koncert v klášterní kapli
Oslava 250. narozenin W.A.Mozarta - v 

posledních květnových dnech

Foto: František Cívela 
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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. 3. 2006
 doporučila ZM uzavření řádné kupní 

smlouvy na prodej pozemků KN p. č. 2115/2 

o výměře 484 m2 a p. č. 2115/3 o výměře 497 

m2 v ulici 2. května s manž. Řezaninovými 

na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní i přes nedodržení podmínky 

splnění termínu pro osazení výplně otvorů 

a vybourání zpevněné plochy

 schválila změnu nájemní smlouvy ze dne 

21. 6. 1999 uzavřenou s paní Machovou na 

pronájem části pozemku pod prodejní buň-

kou umístěnou na pozemku KN p. č. 2120/2 

o výměře 19,25 m2 v ulici Lány spočívající 

ve změně nájemce. Novým nájemcem se od 

1. 4. 2006 stane majitel prodejní buňky pan 

Martínek.

 schválila ukončení nájemní smlouvy 

s manželi Baštýřovými na pronájem části 

pozemku KN p. č. 325/2 o výměře cca 120 

m2 k 30. dubnu 2006 a vyhlásila záměr vý-

půjčky části pozemku KN p. č. 325/2 (v ul. 

Pod Kalvárií)

 schválila dodatek k nájemní smlouvě č. 

66 N02/25 s panem Achillesem, spočívající 

ve změně platby nájemného

 schválila smlouvu o dílo s panem Raj-

nochem na provedení akce „ÚT tělocvičny 

a šaten objektu kláštera č. p. 304“

 schválila smlouvu o dílo č. 01/2006 se spo-

lečností DIPS Zlín, spol. s r. o. na provedení 

stavby „Bezbariérový přístup do budovy II. 

ZŠ v Napajedlích“ 

 schválila smlouvu o dílo se společností 

UPOSS, spol. s r.o. na provedení stavby „Sta-

vební úpravy budovy bývalého kláštera č.p. 

305“ – vstup pro imobilní 

 schválila smlouvu o dílo se společností 

ALTECH, spol. s r.o. na dílo „dodání a montáž 

šikmé schodišťové plošiny SP150 na akci ZŠ 

Napajedla, Komenského 268, okres Zlín“ 

 schválila smlouvu o dílo se společností 

Služby města Napajedla, příspěvková or-

ganizace na provedení akce „Bezbariérový 

přístup do budovy MŠ“ 

 vyhlásila výběrové řízení na dodavatele 

finanční služby – poskytnutí investičního 

úvěru v objemu 13,0 mil. Kč se splatností 

7 let a dobou čerpání 2 roky. 

 doporučila ZM schválit Závěrečnou 

zprávu o provedení inventarizace majetku 

a závazků města Napajedla za rok 2005

 schválila pro rok 2006 provedení přezkumu 

hospodaření města a interního auditu audi-

torskou společností HZK audit, s.r.o.

 schválila pro rok 2006 provedení finanč-

ního auditu u příspěvkových organizací 

a obchodních společností města auditorskou 

společností HZK audit, s.r.o.

 schválila uvedené plány přezkumu hos-

podaření města za rok 2005 a průběžných 

výsledků hospodaření města v roce 2006 

a plán interního auditu na rok 2006 

 stanovila ceny pronájmů místností a zaříze-

ní Domu dětí a mládeže Matýsek příspěvkové 

organizaci: 

v režimu hlavní činnosti 

-  za celodenní pronájem 42 Kč za osobu 

a den

-  za použití zařízení pro výrobu keramiky 

100 Kč za den

v režimu vedlejší činnosti 

-  pronájem 1 místnosti za 42 Kč na 1 hodinu 

při pravidelném pronájmu

-  pronájem 1 místnosti za 70 Kč na 1 hodinu 

při nepravidelném pronájmu

 schválila vyúčtování provozu Pečovatelské 

služby Napajedla za rok 2005 

 vzala na vědomí výši spoluúčasti obcí 

okrsku na spolufinancování provozu Pečova-

telské služby Napajedla za rok 2005

 přijala nabídky výběrového řízení na 

vedoucí Pečovatelské služby Napajedla 

a jmenovala hodnotitelskou komisi 

 doporučila pokácení stromů rostoucích 

mimo les na pozemcích města dle návrhu 

komise ŽP a VP

 schválila změny ve složení Povodňové 

komise města Napajedla 

 schválila Prohlášení vlastníka domu č. 

p. 1290, 1291, 1292 ul. Nerudova, Napajedla, 

dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 

bytů

 schválila pravidla pro přijímání a vyřizo-

vání stížností a peticí

 schválila kapacitu Domu dětí a mládeže 

Matýsek, příspěvkové organizace ve výši 1100 

osob zapsaných v pravidelné činnosti

 schválila Směrnici o postupu při doru-

čování písemností určeným zaměstnancem 

města 

 schválila uzavření smlouvy o poskytování 

služeb v oblasti BOZP a PO mezi městem 

Napajedla a panem Fojtíkem

 se seznámila s předloženým přehledem 

stavu plnění přijatých usnesení RM a ZM 

k 28. 2. 2006

 se seznámila se zprávou o činnosti organi-

zační složky Muzeum Napajedla za rok 2005 

a hodnotí kladně činnost muzea a muzejního 

klubu v roce 2005

 se seznámila se zápisem z jednání sboru 

pro občanské záležitosti konaného dne 7. 

2. 2006 

 se seznámila se zápisem z jednání komise 

životního prostředí a veřejného pořádku ze 

dne 21. 2. 2006

 se seznámila s plánem činnosti Klubu 

důchodců v Napajedlích na rok 2006 

Rada mìsta dne 27. 3. 2006

 souhlasila s udělením licence na zvláštní 

linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro 

linku Uherské Hradiště – Otrokovice pro 

právnickou osobu, kterou je společnost 

SONA, s.r.o

 doporučila pro volby v roce 2006 využít 

pro vylepení volebních plakátů stávající 

plakátovací plochy a umisťování mobilních 

poutačů za podmínek daných vyhláškou 

o místních poplatcích 

 se seznámila se Stanovením výše úplaty 

za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 

škole 

 schválila panu Pytelovi pronájem prostor 

o výměře 6,48 m2 v domě č. p. 87 (spořitelna) 

na dobu určitou 1 rok za cenu 220 Kč/m2

 vyhlásila záměr prodeje části pozemku 

PK p. č. 313/1 o výměře cca 16 m2 společnosti 

E.ON Česká republika, a.s. za cenu 600 Kč/m2 

formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní za 

účelem vybudování nové trafostanice

 neschválila vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku KN p. č. 6480 o výměře cca 

126 m2 za cenu 200 Kč/m2 v k.ú. Napajedla 

panu Hašovi

 vyhlásila záměr směny části pozemku KN 

p. č. 1559 o výměře cca 996 m2 ve vlastnictví 

města Napajedla za část pozemku PK p. č. 

1550 o stejné výměře, jehož vlastníkem 

bude ing. Stojan - podmínkou je bezplatné 

zřízení věcného břemene příjezdu š. 3 až 4 m 

v celé délce na nesměněné části pozemku 

PK p. č. 1550 za účelem příjezdu ke směně-

nému pozemku (který bude ve vlastnictví 

města) a dále za podmínky, že vlastnictví 

k pozemku PK p. č. 1550 před touto směnou 

převede paní Adamčíková svému synovi 

ing. Stojanovi. Směna bude provedena for-

mou smlouvy o smlouvě budoucí směnné se 

zřízením věcného břemene. Řádná směnná 

smlouva bude uzavřena po vybudování 

hrubé stavby RD, a to nejpozději do tří let 

od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

směnné.

 nedoporučila ZM vyhlásit záměr prodeje 

části pozemku PK p. č. 2161/6 o výměře cca 

1000 m2 pod budovou pálenice a moštár-

ny a pod plochou tvořící nádvoří areálu 

pálenice za cenu dle znaleckého posudku 

zpracovaného znalcem smlouvou o smlouvě 

budoucí kupní 

 vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku 

PK p. č. 2161/6 o výměře cca 1000 m2 pod 

budovou pálenice a moštárny a pod plochou 

tvořící nádvoří areálu pálenice Českému 

zahrádkářskému svazu

 nedoporučila ZM odkoupení id. ¼ pozem-

ku PK p.č. 1494/2 o výměře 4307 m2 od pana 

Vykoukala za cenu 110 Kč/m2 do vlastnictví 

města Napajedla 

 schválila ukončení nájemní smlouvy 

pronájmu části pozemku KN p. č. 280/4 

o výměře 310 m2 v areálu zámeckého parku 

s paní Ševčíkovou k 1. 5. 2006

 schválila vyhlášení záměru pronájmu 

části pozemku KN p. č. 280/4 o výměře 310 

m2 v areálu zámeckého parku panu Ševčíkovi, 

k pěstitelským účelům, za cenu 1 Kč/m2/rok, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 

měsíce od 1. 5. 2006

 schválila uzavření smlouvy o dílo na 

realizaci akce: „Napajedla – fasáda budovy 

bývalého kláštera č. p. 305“ s firmou UPOSS 

spol. s r.o

 potvrdila paní Dvorníkovou ve funkci 

vedoucí Pečovatelské služby Napajedla, 

organizační složky

 se seznámila se zápisem z jednání kulturní 

komise dne 15. 3. 2006

 se seznámila se Zprávou o činnosti Měst-

ského úřadu Napajedla za rok 2005 

 schválila smlouvu o provedení záchran-

ného archeologického výzkumu pro akci 

„Přístavba a stavební úpravy tělocvičny ZŠ 
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Komenského 298“ s Ústavem archeologické 

památkové péče Brno

Rada mìsta dne 10. 4. 2006

 doporučila ZM schválit právní úkony 

a další postup prodeje bytů dle zprávy Prodej 

bytů z majetku města Napajedla 

 doporučila ZM schválit rozpočtové opatře-

ní č. 7/2006 – vyčlenění finančních prostředků 

v objemu 400 000 Kč převodem z běžné 

rezervy pro použití dle potřeby na běžné 

výdaje související s krizovou situací

 doporučila ZM na základě vyhodnocení 

1. kola výběrového řízení schválit poskytnutí 

půjček z Fondu rozvoje bydlení na území 

města Napajedel žadatelům dle přílohy č. 1 

v požadované výši a za podmínek uvedených 

ve smlouvě o poskytnutí půjčky, vyhlásila 

druhé kolo výběrového řízení na půjčky v ter-

mínu od 18. 4. 2006 do 31. 5. 2006 a doporučila 

ZM doplnění Pravidel pro tvorbu a využití 

finančních prostředků v čl. 5 odst. 4 o větu: 

„Při dostatku finančních prostředků na účtě 

může být 2. kolo výběrového řízení rozšířeno 

o některé půjčky uvedené pod pořadovým 

číslem 1 – 5 tabulky čl. 4 odst. 1.“

 doporučila ZM schválit uzavření Dodatku 

č. 2 ke smlouvě o dílo č. I 24/2004/352 s firmou 

POZIMOS, a. s. na akci „Nadstavba a stavební 

úpravy DPS Pod Kalvárií, Napajedla“, jehož 

obsahem je rozšíření předmětu díla o práce 

a dodávky naplňující energetický audit 

budovy DPS

 doporučuje ZM pověřit odbor SMIR oslo-

vením majitelů pozemků dotčených stavbou 

cyklostezky „Moravská stezka“ s nabídkou 

odkoupení částí pozemků za cenu dle BPEJ. 

Odkoupení předmětných pozemků by se 

uskutečnilo formou smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní

 schválila vyhodnocení nabídek provede-

né komisí na zhotovitele akce: „Napajedla 

– oprava zpevněných ploch na Masarykově 

náměstí – jih“ a vítěze soutěže firmu DIPS 

ZLÍN, spol. s r.o.

 schválila smlouvu o dílo č. 04/2006 se 

společností DIPS Zlín, spol. s r.o. na provedení 

akce „Napajedla – oprava zpevněných ploch 

na Masarykově náměstí – jih“

 schválila smlouvu o dílo č. 05/2006 se 

společností DIPS Zlín, spol. s r.o. na provedení 

akce „Napajedla – zpevněná plocha – okolí 

kaple“ (hřbitov)

 povolila průjezd historických vozidel po 

místních komunikacích v ulicích Na Kapli 

a Sadová v sobotu dne 26. 8. 2006 od 11:20 

hodin do 13:20 hodin v rámci konání akce „Ve-

teráni moravským Slováckem“ Slováckému 

veterán car klubu Uherské Hradiště

 schválila vyhrazení jednoho parkovacího 

místa pro automobil SPZ ZLK 53-91 paní Koňa-

říkové situovaného vlevo od vjezdu k domu č. 

p. 1341 na pozemku p. č. 461/8 ve vlastnictví 

města, na parkovišti na sídlišti Nábřeží, na dobu 

určitou po dobu platnosti průkazu ZTP

 schválila vyhrazení jednoho parkovací-

ho místa pro automobil SPZ 1Z9 7225 pana 

Sedláčka situovaného vlevo od vjezdu 

k domu č. p. 1350 na pozemku p. č. 461/8 ve 

vlastnictví města, na parkovišti na sídlišti 

Nábřeží, na dobu určitou po dobu platnosti 

průkazu ZTP

 schválila uzavření smlouvy o dílo na 

realizaci hromosvodu na objektu ZUŠ č. 

p. 305 s firmou UPOSS, spol. s r.o. za cenu 

61 449,-- Kč včetně DPH

 schválila ukončení nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku KN st. p. č. 98/1 

o výměře 250 m2 za zdravotním střediskem 

v k. ú. Napajedla s paní Mišurcovou od 

1. dubna 2006

 vyhlásila záměr na pronájem části 

pozemku k pěstitelským účelům. Jedná se 

o oplocený rovinatý pozemek p. č. KN st. p. č. 

98/1 o výměře cca 250 m2, který se nachází 

za zdravotním střediskem. Pronájem by byl 

uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce za cenu 1 Kč/m2 /rok

 schválila manželům Wankeovým zřízení 

nového sjezdu v šířce cca 7,3 m, v délce cca 

4,5 m a komunikační napojení v šířce cca 9 m 

na pozemku města Napajedla p. č. 6480/1, 

za podmínky vyřízení kladného stanoviska 

komise ŽP pro skácení stromu a instalace 

sklopných nebo zasouvacích vrat garáží

 schválila smlouvu o dílo se společností JA-

VORNÍK–CZ–PLUS s.r.o. na dodávku a montáž 

oken a dveří v objektu Kláštera č. p. 304

 schválila výpůjčku části pozemku KN p. č. 

325/2 v ul. Pod Kalvárií:

1. panu Kozmíkovi o výměře 371 m2 

2. manž. Hašovým o výměře 138 m2

3. manž. Pavelkovým o výměře 185 m2

4. manž. Baštýřovým, o výměře 250 m2

5. manž. Pavlišovým o výměře 264 m2

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 

měsíce

 schválila smlouvu o dílo se společností 

Služby města Napajedla, příspěvková organi-

zace na provedení „Úpravy ploch autobusové-

ho nádraží – hřiště pro in line a skateboard“ 

v částce 290 860 Kč včetně DPH

 schválila smlouvu o dílo se společností 

Služby města Napajedla, příspěvková organi-

zace na provedení akce „Dešťová kanalizace 

a oprava chodníku před budovou ZUŠ v Na-

pajedlích“ v částce 298 800 Kč včetně DPH

 jmenovala komisi pro vyhodnocení 

poptávkového řízení na akci „Napajedla 

– stavební úpravy místních komunikací 

v lokalitě Malina“ 

 schválila výpověď nájmu nebytových pro-

stor v objektu č. p. 1597, ul. Nábřeží, Napajedla 

– nájemce společnost M.P. INSTAL, s.r.o

 souhlasila s udělením licence na zvláštní 

linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro lin-

ku Uh. Hradiště – Napajedla pro právnickou 

osobu, kterou je společnost SONA, s.r.o. 

 schválila uhradit částku 2 500 Kč panu 

Seitlovi z důvodu náhrady škody – poškození 

automobilu pádem sněhu ze střechy domu č. 

p. 95 a schválila rozpočtové opatření č. 5/2005 

– ve výdajové části rozpočtu přesun finanč-

ních prostředků v objemu 3 000 Kč z běžné 

rezervy k použití za účelem úhrady škody

 schválila rozpočtové opatření č. 6/2005 

ve výdajové části rozpočtu přesun v objemu 

10 000 Kč z běžné rezervy k použití za účelem 

postupného měsíčního proplácení uhrazené-

ho školného a stravného za 1 dítě manželů 

Novákových za 2. až 12. měsíc 2006

 se seznámila se zápisy z jednání sociální 

komise dne 13. 3. 2006 a dne 3. 4. 2006 

 se seznámila s hodnocením činnosti 

Knihovny Napajedla za rok 2005 

Prodej pozemkù 
pro výstavbu RD na Malinì III – 4. kolo

Město Napajedla vyhlašuje vý-

běrové 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 budoucí výstavbu RD 

v lokalitě Malina III minimální cena 950 

Kč/m2. 

Podrobné informace na www.napa-

jedla.cz nebo na tel. 577 100 920, 577 

100 921

 stanovila ceny pronájmů místností a zaříze-

ní v 1. základní škole Napajedla, příspěvkové 

organizaci: 

- za pronájem tělocvičny 150 Kč na hodinu

- za pronájem počítačové učebny 40 Kč na 

hodinu

 vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 

PK p. č. 461/7 o výměře 160 m2 za cenu 50 

Kč/m2 u Lidového domu společnosti PE-

GAS s.r.o. za účelem vybudování zahradní 

restaurace na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců

 vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku 

PK p. č. 461/7 o výměře 150 m2 společnosti 

PEGAS s.r.o. za účelem vybudování dětského 

hřiště a osázení pozemku zelení a trávníkem 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 mě-

síců, za podmínky že návrh výsadby bude 

odsouhlasen komisí ŽP a VP

 vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku 

KN p. č. 130/17 o výměře 32 m2 společnosti 

PEGAS s.r.o. za účelem vybudování přístupu 

do zadní části budovy pro zásobování z par-

koviště upraveného dle návrhu města (p. č. 

130/16) včetně vybudování komunikace pro 

zásobování na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců

 doporučila ZM schválit postup navržený 

a specifikovaný společností Jižní vodárenská, 

a.s. v doručeném dopise tj.: uzavřít Smlouvu 

o koupi akcií s městem Zlín na prodej akcií 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

ISIN: CZ0009048062 v počtu 22.286 ks a ISIN: 

770960000949 v počtu 14.384 ks vše v ceně 160 

Kč/ks a činit další nezbytné kroky směřujících 

k převodu akcií

 doporučila ZM přijmout OZV č. 4/2006 

Požární řád města Napajedla

 doporučila ZM schválit peněžité plnění 

za výkon funkce člena výboru nebo komise 

fyzickým osobám, které nejsou členy ZM (§ 84, 

odst. 2, písm. y, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění) ve výši 130 Kč/účast na jed-

nom zasedání výboru nebo komise v r. 2006

 doporučila ZM schválit výši měsíčních 

odměn neuvolněným členům ZM pro rok 2006 

ve smyslu nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., 

v platném znění s účinností od 1. 1. 2006 

 doporučila ZM schválit poskytnutí rozdílu 

schválených odměn za období od 1. 1. do 31. 3. 

2006, ve výplatním termínu měsíce dubna

 doporučila ZM vyhlásit 4. kolo výběrové-

ho řízení na prodej zbývajících stavebních 

pozemků v lokalitě Malina III za stejných 

podmínek. Termín uzávěrky 4. kola navrhuje 

ZM dne 16. 6. 2006.
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HYPOTÉKA
    Poštovní spo�itelny

Bez poplatku za zpracování
do 30.5.2006. 

…ušet�íte 6 000 až 25 000 K�!

Navíc za zpracování modelového �ešení
hypotéky získáte dárek. 

�� Nízké splátky – rozložení až na 30 let. 
�� Výhodné úroky. 
�� Možnost da�ových úlev. 
�� V nabídce i neú�elová Americká hypotéka na 

cokoli.

Informace:

Martin Žilinský, DiS.    731 423 034
Ing. Hana Vá�ová        737 201 575 

Možnost sjednání sch�zky u vás doma. 

   Povolené p�e�erpání ú�tu
k Postkontu

Komu je ur�en?
     Fyzickým osobám podnikatel�m, kte�í mají min. 2 m�síce z�ízeno postkonto, p�evážn� využívají
     bezhotovostní platební styk a pot�ebují získat finan�ní prost�edky za co nejlepších podmínek.

     Výše limitu – 20 000 až 3 000 000 K�

     Zajišt�ní úv�ru – pouze blankosm�nkou do 100 000 K� bez avalu 

Do 31.7.2006 úroková sazba již od 7,65% p.a.
     Bez poplatku za podání a vyhodnocení žádosti. 

     Bez poplatku za z�ízení úv�ru.

     Bez poplatku za ne�erpání úv�ru (závazková provize). 

     K podání žádosti sta�í 2 doklady totožnosti – ob�anský pr�kaz (vždy) a cestovní pas,
�idi�ský pr�kaz, nebo rodný list 

     Informace:     Martin Žilinský   731 423 034       email: mzilinsky@csob.cz
            Hana Vá�ová            737 201 575     email: havanova@csob.cz
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 Alkohol a náctiletí
Strážníci MP Napajedla řešili na Masaryko-

vě náměstí skupinku osob, kteří rušili noční 

klid. Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná 

o 16-leté mladistvé, kteří požili alkohol. Bylo 

jim naměřeno 0,28/ 0,61/ 0,87/ 0,54 promile 

alkoholu v krvi. Celou záležitostí se zabývá 

sociální odbor v Napajedlích.

 Poctivé nálezkynì
Dne 30.března 2006 předaly Martina 

Staviařová a Hana Tranová strážníkům MP 

nalezenou peněženku s osobními doklady 

a finanční hotovostí. Strážníci zkontaktovali 

majitele nalezené peněženky. Majitel se po 

telefonickém rozhovoru dostavil na služeb-

nu MP v Napajedlích, kde si peněženku se 

všemi náležitostmi osobně převzal a předal 

poctivým nálezkyním jako odměnu finanční 

hotovost. Prostřednictvím Napajedelských 

novin děkujeme těmto děvčatům za vzorový 

příklad poctivého jednání.

Informace Mìstské policie

  Odchycení psi
Strážníci MP Napajedla odchytili další tři 

psy. Majitelé dvou psů byli řešeni v blokovém 

řízení za nedodržení OZV města a jeden pes 

byl převezen do útulku pro zvířata v nouzi 

Vršava ve Zlíně. Majitelé odchycených psů 

můžou kontaktovat útulek na telefonním čísle 

577 214 930 nebo 577 244 444.

Oznámení o dobì a místì konání voleb 
do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR

Starosta města Napajedla podle § 15 odst. 1  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-

mentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 2. června 2006 od 

14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. června 2006  od 8.00 hodin do 14.00 hodin.      

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  je 

 ve volebním okrsku č. 1 - Hřebčín - zasedací místnost I 

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Lány, Prusinky, Pěnné, 

Kamenec, Podluží, Moravní, Pod Zahrádkami, Kollárova, Žerotínova, Podzámčí, Zámecká, 

Na Malině, Nerudova, Sládkova, Vrchlického, Olbrachtova, Boženy Benešové

 ve volebním okrsku č. 2 - Hřebčín - zasedací místnost II

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 2. května, 1. máje, Příční, 

K Pahrbku, Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komenského od ZŠ k zámku, Nad Zámkem, Divišova, 

Smetanova, Dvořákova, Janáčkova

 ve volebním okrsku č. 3 – Sokolovna

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Zábraní – činžovní domy, 

Třída Tomáše Bati, Nádražní, U Lázní, Zámoraví, Radovany, Svatoplukova, Sadová, Na 

Kapli, Komenského – severní část od ZŠ, Masarykovo náměstí – jižní část od spořitelny

 ve volebním okrsku č. 4 – Společenská místnost DDM v budově 1. základní školy, 

Komenského 268 

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Jiráskova, Husova, Zábraní 

– rodinné domy, Bartošova, Zahradní, Dr. Beneše, Chmelnice, Za Humny

 ve volebním okrsku č. 5 – Městský úřad – 1.patro

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Masarykovo náměstí 

– severní část od spořitelny, Palackého, Nábřeží – blok č. 1-5 a činžovní domy č. p. 1516 

– 1522

 ve volebním okrsku č. 6 – DPS Sadová

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Nábřeží blok č. 6-14

3. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České repub-

liky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno.

Informace pro politické strany, politická hnutí a koalice
Ve  volební kampani je možné vylepit vo-

lební plakáty na stávající plakátovací plochy 

města a umístit mobilní poutače pouze za 

podmínek daných obecně závaznou vyhláš-

kou č. 2/2003, o místních poplatcích, obecně 

závaznou vyhláškou č. 3/2002, o veřejném 

pořádku a obecně závaznou vyhláškou č. 

3/2003,  kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška č. 3/2002.

Tzn., že vylepování plakátů je dovoleno na 

určených místech a vylepováním jsou pově-

řeny Služby města Napajedla, p.o. Vylepování 

plakátů i umístění poutačů je zpoplatněno.

MVDr. Antonín Černocký, starosta města

Stalo se již tradicí, že koncem měsíce 

března hodnotí největší sportovní organizace 

v Napajedlích svoji činnost za uplynulé roční 

období. Stejně tomu bylo i letos, když se 29. 

března sešli zvolení delegáti jednotlivých 

odborů a oddílů na jednání valné hromady. 

Průběh jednání se zájmem sledovali i hos-

té, kteří přijali pozvání – zástupci města 

Napajedla, a.s. Fatra, DDM Matýsek a ZŠ 

Komenského 268.

Jednání valné hromady zahájil a řídil 

předseda TJ ing. Pavel Chaloupka. Po 

schválení programu byli přítomní seznámeni 

v přednesených zprávách o hospodaření 

organizace, o činnosti TJ za uplynulé období 

a v neposlední řadě o činnosti Kontrolní 

a revizní komise. Rovněž bylo schváleno 

Tìlov ýchovná jednota Fatra – Slavia Napajedla hodnotila
- byly odpracovány stovky brigádnických 

hodin na údržbě vlastního majetku.

Diskuze byla téměř výhradně zaměřena 

na dlouhodobou problematiku spočívající 

v nedostatku vhodných krytých prostor. 

A protože rekonstrukce tělocvičny na ZŠ 

298 tento problém neřeší, zahájila TJ jednání 

o možnosti zastřešení hřiště házené v zámec-

kém parku.

Dlouhodobým problémem je nejen zís-

kávání těch nejmladších adeptů sportu, ale 

i potřebný počet nových trenérů, cvičitelů 

a dalších funkcionářů.

Jednání valné hromady bylo pak ukonče-

no poděkováním za odvedenou práci všem, 

kteří se v různých polohách zasloužili o kva-

litní činnost celé tělovýchovné jednoty.

rozdělení finančního příspěvku od města 

ve výši 960 000 Kč mezi jednotlivé odbory 

a oddíly.

V obsáhlé zprávě o činnosti byli přítomní 

delegáti seznámeni mimo jiné o tom, že:

- k 31. 12. 2005 měla TJ evidováno ve svých 

řadách 843 členů

- naše řady posílilo více jak 40 nových členů 

sportovní gymnastiky

- za pronájem tělocvičen bylo zaplaceno 

více jak 190 000 Kč

- náklady na energie (plyn, voda, el. proud) 

činily přes 160 000 Kč

- největší složkou TJ je odbor ASPV s po-

čtem 224 členů

- celkové výdaje TJ činily v roce 2005 více 

jak 3 150 000 Kč
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Ve středu 29. března 2006 v ranních 

hodinách zahájili pracovníci Služeb města 

Napajedla (SMN) a členové Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Napajedla JSD-

HMN) odčerpávání vody z kanálu spojujícího 

„Janišovu Morávku“ s řekou Moravou. Voda 

z kanálu se z důvodu průsaku povodňovou 

hrází a později také z důvodu nahromadění 

dešťových vod vylila na okolní louku. Vzniklá 

laguna by při dalším rozšíření ohrožovala 

provoz stolárny a garáže na Chmelnici, poz-

ději možná i samotné sídliště Nábřeží. Proto 

bylo rozhodnuto o odčerpávání hromadící se 

vody pomocí čerpadel zpět do řeky Moravy. 

K tomuto přibylo také odčerpávání prosaku-

jící vody, která tvořila jezírko u povodňové 

hráze vedle stolárny. Čerpání nahromaděné 

vody probíhalo nepřetržitě 24 hodin denně 

až do čtvrtečního rána 6. dubna 2006, kdy 

se průsak vody přes hráz z důvodu snížení 

hladiny řeky Moravy zastavil.

Na odčerpání vody se podíleli celkem 

3 pracovníci SMN (2 z nich jsou zároveň 

členové JSDHMN), kteří zabezpečovali čer-

Informace k povodním
pání v denních hodinách, a celkem dalších 

11 hasičů (převážně členů JSDHMN), kteří 

se střídali při nočním čerpání. Čerpání bylo 

prováděno dvěmi přenosnými motorovými 

stříkačkami a jedním plovoucím čerpadlem, 

které jsou ve výbavě JSDHMN, a třemi plo-

voucími čerpadly zapůjčenými z Hasičského 

záchranného sboru Zlínského kraje. Zázemí 

zasahujícím pracovníkům tvořily dva požární 

automobily JSDHMN (střídavě či současně) 

a přes den také vozidla SMN, veškeré potřeby 

jim zabezpečovali vedoucí pracovníci SMN 

a JSDHMN, vedoucí představitelé města 

Napajedla a také službu konající pracovníci 

Městského úřadu Napajedla.

V pátek 7. dubna 2006 členové JSDHM 

vyčerpali spodní vodu ze zaplavené sute-

rénní garáže turistické chaty Na Kapli a za-

hájili čerpání laguny v zahrádkářské kolonii 

v Žabinci, která zaplavila sklep pěstitelské 

pálenice. V sobotu 8. dubna 2006 lagunu 

v Žabinci dočerpali a zajistili vyčerpání 

spodní vody ze sklepa rodinného domku 

v ulici Sadová.

Foto na dvoustraně František Cívela
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Nepřetržitá služba na napajedelské 

radnici začala s vyhlášením třetího stupně 

povodňové aktivity. Od  29. 3. do 5. 4. se 

v osmihodinových službách střídaly dvojice 

zaměstnanců městského úřadu i organizač-

ních složek města. 

Za probdělé noci a odpolední směny patří 

všem poděkování. 

 Protipovodňová ochrana města Napa-

jedla byla rozdělena do dvou staveb. 

První stavba v km 173,732 – 175,620 byla 

realizována v roce 2002 až 2003 a chrání 

horní a střední část města na levém břehu, 

od silničního mostu přes řeku Moravu 

u Fatry až po silniční most přes řeku Mo-

ravu směr Otrokovice Protipovodňovou 

ochranu v této části tvoří převážně zemní 

homogenní hráz a v úsecích, kde nebyl 

prostor pro zemní hráz, tvoří ochranu města 

železobetonové zdi. 

Druhá stavba v km 172,526 – 173,732, 

která byla realizována v roce 2005 , chrání 

spodní část města v úseku od silničního 

mostu přes řeku Moravu u Fatry až po 

ulici Pod Zahrádkami. Protipovodňovou 

ochranu zde tvoří převážně železobeto-

nová zeď a menší část je chráněna zemní 

hrází. Ochranná protipovodňová zeď je 

vybudována v délce 446 m a zemní hráz 

v délce 114 m. Protipovodňová ochrana 

Protipovodòová opatøení na øece Moravì, Napajedla
Napajedel je navržena na stoleté průtoky 

vody v korytě řeky Moravy o hodnotě 

Q100 = 860 m3/s.

Do celého komplexu protipovodňové 

ochrany je zahrnuta celá řada opatření na 

kanalizačních řadech a přítocích drobných 

toků zaústěných do řeky Moravy. 

Město má vypracovaný povodňový plán, 

který zahrnuje spoustu činností povodňové 

komise města v součinnosti s požárním 

sborem,technickými službami, podnikatel-

skými subjekty a občany města. 

Po mimořádných povodňových průto-

cích v řece Moravě, v minulých dnech, kdy 

režim průtoků v řece byl ve třetím stupni 

povodňové aktivity, můžeme konstatovat, že 

úsilí pracovníků města,Povodí Moravy,do-

davatelských firem,občanů města a vložené 

nemalé investiční prostředky do ochrany 

města Napajedla, nebyly marné a vytvořené 

dílo slouží svému účelu. 

Ing. Zdeněk Křiva, Povodí Moravy 
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Zlatnictví podzámčí
nyní nabízí obnovený sortiment

 stříbra

 ušlechtilé oceli

 opravy/zakázky

 Při nákupu nad 2 tisíce, šperkovnice 

zdarma

Masarykovo náměstí 65,

Napajedla, telefon 777 120 918

Novì o tevøená kanceláø
Wüstenrot

  úv ry na koupi a rekonstrukci RD a byt , 
novostavby 

 úv ry pro právnické osoby na rekonstrukci 
bytových dom  se státní do tací

  americká hypotéka (p i zástav  nem. lze 
použít na cokoliv)

 hypotéka (až 100% financování)
 pom žeme vy ídit p j k u u Státního 

fondu rozvoje a bydlení (150.000 
a 300.000)

 spo ení pro d ti zdarma
 hotovostní p j ky: - od 20.000,- k
 bez ru itele a  souhlasu manžela/ky
 pro OSV  i p i nulovém da ov ém p iznání
 zam stnanc m
 d chodc m do 75 let

Adresa: 
Svatoplukova 64, 763 61 Napajedla

volání  zdarma 800 333 361

Ïáblíci z kuøete  
500 g kuřecích prsou

100 g anglické slaniny

100 g nasekaných kopřiv 

 sójová omáčka

 worcesterová omáčka

1 střední hlavička česneku

2 lžíce polohrubé mouky

2 lžíce solamylu

1 lžíce horčice

1 dcl piva

2 vejce, pepř, sůl, chilli koření, vegeta,oli-

vový olej.

Kuřecí maso nakrájíme na malé nudličky, 

mladé kopřivy opereme, nasekáme a pak 

vše, co je napsáno v ingrediencích vložíme 

do plastové uzavíratelné misky, pořádně 

promícháme a necháme přes noc odležet. 

Druhý den tvoříme na rozehřáté pánvi menší 

placičky a smažíme na oleji v pánvi dozla-

tova. Podáváme s bramborovou kaší, nebo 

s chlebem, tatarkou, horčicí a zeleninou.

www.naszufanek.wz.cz

Recept „Našeho žufánku“ Varování neplatièùm
Městský úřad upozorňuje neplatiče pokut a jiných závazků vůči městu Napajedla na 

nebezpečí značných  nákladů, které jim hrozí v případě, že dluh nezaplatí dobrovolně 

- ani po opakovaných výzvách -  a nezbývá než požádat o vymožení pohledávky soudního  

exekutora. Zkušenost z posledních dnů ukazuje, že náklady provedení exekuce, které 

jdou podle zákona k tíži dlužníka, mohou vysoce přesáhnout výši samotné pohledávky. 

Například  při pokutě 1 500 Kč, může náklad (odměna a hotové výdaje exekutora) do-

sáhnout výše až 6 000 Kč. Nevyplatí se plnit závazky dobrovolně?

Vymáhání pohledávek prostřednictvím soudního exekutora je standardní postup a 

město Napajedla  bude v případě nutnosti i v budoucnu postupovat stejně.

Finanční odbor a právní oddělení

Charita Sv. Anežky Otrokovice a Den matek
Už vím, dám dopis na zrcadlo,

či do košíčku na šití,

však žel dosud mě nenapadlo,

co psát, jak dopis začíti. 

Maminko moje milovaná…

Tak začíná svůj První dopis mamince 

Jaroslav Seifert. Neví jak říci, že ji má rád. 

Ale děti a mládež z Charity v Napajedlích 

to ví úplně přesně. Společně s Chrámovým 

sborem a Souborem historických tanců si 

pro maminky připravili odpoledne plné 

krásných vystoupení. Své maminky chtějí 

potěšit a společně oslavit Den matek 14. 

5. 2006 v 15 hodin v Klášterní kapli v Na-

pajedlích. 

Celý slavnostní den začne již ráno v 8:00 

hodin mší svatou  v kostele Sv. Bartoloměje 

v Napajedlích. Úmyslem mše bude podě-

kování, ale také prosby za maminky, nejen 

naše, ale všechny na celém světě.
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O èem všem je bible
Kurzy „O čem všem je bible“ pokračují od 

2.5. do 13. 6. 2006 v Klubu kultury Napajedla, 

salonek č. 9. vedle bufetu. Info 603 112 345.

Ve dnech 25. a 26.března se už po deváté 

uskutečnila v budově staré školy víkendová 

akce, kterou pořádá občanské sdružení M2M 

společně s 1.ZŠ Napajedla. Zeptaly jsme se, co 

si o víkendovce myslí ti, kteří se jí zúčastnili, 

a ti, co o ní jen slyšeli.

 Na víkendovce jsem byl už potřetí. Je 

tam dobrá nálada, určitě se tam nenudím. 

Moc se mi líbilo také jídlo, méně mě nadchla 

hra Bunkr. Víkendovka by mohla být častěji. 

(Toňa)

 Na víkendovce jsem nebyl a ani mě to 

nezajímá.(Pavel)

 Zúčastnila jsem se už po druhé, učím 

se tam komunikovat s lidmi. Nemůžu říct, co 

se mi tam nelíbilo, všechno bylo bezva, ale 

úplně nejlepší byly skupinky. (Denisa)

 Byla jsem tam poprvé, chtěla jsem se se-

známit s novými lidmi. Co se mi líbilo? Všech-

no, bylo to dokonalé, úžasná zábava. Všem 

vzkazuju, příště určitě přijďte…..(Verča)

 I když jsem na víkendovce ještě nebyl, 

myslím, že to může být dobrá akce a pokud 

budu mít čas, rád se jí zúčastním. (Adam)

 Nebyl jsem tam a nepůjdu, nechci trávit 

ve škole i víkend...(Marcel)

 Ráda se někdy zúčastním, seznámím 

se s novými lidmi, prohloubím staré vztahy. 

(Petra)

 Víkend ve škole byl báječný, spousta 

neopakovatelných zážitků se spoustou fajn 

lidí, moc se mi líbí skupinky. Vřele doporučuji 

všem…(Dominika)

 Velká legrace, pohoda, odpočinek, 

seznámení…Příště přijdu zas. (Kamil)

 Ano, byla jsem na víkendovce, už 

podeváté…A co se mi tam nejvíc líbí? Asi 

úžasné pracovní nasazení týmu mladých 

z M2M a také nadšení členů skupinek. To, 

že se nám na tuto akci vrací bývalí účastníci 

z naší i nové školy a že s sebou přivádí své 

kamarády svědčí o tom, že je víkendovka 

príma akce. Nelíbí se mi délka chodeb naší 

školy, mám pocit, že je během víkendu pro-

jdu alespoň tisíckrát. Co vzkázat ostatním? 

Myslím, že tahle akce nebyla poslední, příště 

se sejdeme zase v listopadu, máte-li zájem, 

přijďte. (p.uč.Táborová)

(R+D ze staré školy)

Víkendová akce

Vzpomínka
V květnu vzpomeneme 20. výročí, 

kdy nás opustila naše maminka Věra 

Krčmářová a 8. výročí smrti našeho 

tatínka Leopolda Krčmáře.

Stále vzpomínají dcery Jitka a Věra 

s rodinami.
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Houslový soubor ZUŠ R. Firkušného Napa-

jedla pod vedením paní učitelky Dáši Kaňov-

ské je především parta dobrých kamarádů. 

Jsou to žáci od 5. ročníku I. stupně až po ab-

solventy II. stupně. Jediným nástrojem, který 

vybočoval letos z řady smyčců , byl hostující 

klavír v podání Barbory Macíkové. Repertoár 

paní učitelka volí tak, aby byl rozmanitý – od 

renesanční, barokní, klasické a romantické 

hudby až po populární hity či bluegrassové 

melodie. Soubor vystupuje na vánočních, 

absolventských i jiných koncertech. 

Letos se zúčastnil národní soutěže ZUŠ 

a v okresním kole získal 1. místo, v krajském 

kole, které se konalo v Uherském Hradišti, 2. 

místo. Všem muzikantům i paní učitelce patří 

uznání a poděkování za úsilí, které je přivedlo 

k výbornému výkonu. Bez lásky k hudbě by 

se to určitě neobešlo.

Současně srdečně zveme na absolventské 

koncerty: I. - AK 26. 4. 2006, II. - AK 3. 5. 2006 

v Klášterní kapli v 17.00 h.

Úspìch houslového souboru ZUŠ

Vážení čtenáři, ráda bych Vás 

seznámila s úspěchem napajedel-

ského loutkového divadla. 

Jak jistě mnozí víte, minulý 

rok v listopadu oslavil loutkový 

soubor „Klubíčko“ již sto let své 

činnosti. Možná se mnohým z vás 

zdá, že od té doby se soubor odml-

čel, ale není tomu tak. Pohádku 

„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ 

jsme v tomto roce hráli pro 

veřejnost v Napajedlích již 

Úspìch loutkového souboru „Klubíèko“ Napajedla

Houslový soubor ZUŠ R. Firkušného Napajedla pod vedením paní učitelky Dáši Kaňovské

třikrát – v neděli 29. ledna, 12. února a 19. 

března. Také jsme odehráli čtyři dopolední 

představení pro školy (ve čtvrtek 16. února 

a středu 19. dubna), i když to pro některé 

členy znamenalo „ukrojit“ dva dny ze své 

dovolené.

Protože jsme připravovali tuto pohádku 

s ohledem na to, abychom ji mohli zahrát 

i v jiných prostorách než v našem diva-

délku, rozjeli jsme se do světa. V sobotu 

25. února jsme hráli na loutkové přehlídce 

v daleké Jaroměři. Další, a pro nás velmi 

důležitý výjezd, se konal v sobotu 25. břez-

na, kdy jsme se zúčastnili soutěžní krajské 

loutkářské přehlídky „Třebíčské jaro“. I když 

jsme hráli na velkém jevišti a museli vyřešit 

spoustu technických problémů, ostudu zlín-

skému kraji jsme neudělali.

V konkurenci sedmi představení 

jsme získali cenu za původní scénic-

kou hudbu, kterou pro nás složil pan 

Petr Verbík. Další cenu, tentokrát 

za nejlepší loutkoherecký výkon, 

získal náš člen Tomáš Harník. 

Největším oceněním naší práce 

však bylo doporučení na celostát-

ní loutkovou přehlídku v Chru-

dimi, což je pro loutkáře něco 

jako pro divadelníky Jiráskův 

Hronov. Pokud tedy budou peníze 

na dopravu a budeme zařazení do 

programu, zahrajeme si začátkem 

července v Chrudimi. Držte nám palce!

Dagmar Kouřilová
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Kino Napajedla
 3. 5. v 19.30 hodin 

 PRVNÍ PO BOHU,

 válečný film Ruska, Láska i válka jsou jako 

rodné sestry, režie - Vasilij Čiginskij, hrají-

-Dmitrij Orlov, Jelizaveta Bojarská, přístup 

od 12 let, 99 min., vstupné 60 Kč 

 7. 5. v 19.30 hodin

 ŽÍT PO SVÉM, 

 melodramatický film SRN a USA, Tajemství 

má vlastní život, režie - Lasse Halström, 

hrají - Robert Redford, Jenifer Lopez, pří-

stupný od 15 let, 107 min., vstupné 60 Kč

 10. 5. v 19.30 hodin 

 SAW 2, 

 krimithriller USA, Z téhle show se vypad-

nout nedá, režie - Darren Lynn Bousman, 

hrají  -  Tobin Bell, Timothy Burd, přístupný 

od 15 let, 93 min., vstupné 60 Kč

 14. 5. v 16.00 hodin 

 ZATHURA: Vesmírné dobrodružství, 

 fantastický, dobrodružný film USA pro děti 

v českém znění, Vesmírné dobrodružství 

ve stylu Jumanji, režie-Jon Favreau, v čes-

kém znění - M.Dlouhý, R.Škvor, mládeži 

přístupný, 101 min., vstupné 60 Kč 

 17. 5. v 19.30 hodin

 TYGR A SNÍH, 

 Italská smutná komedie o velké osudové 

lásce, režie - Roberto Benigni, hrají - Jean 

Reno, Nicoletta Braschiová, přístupný od 

15 let, 118 min., vstupné 60 Kč 

 21. 5. v 19.30 hodin 

 ZKROCENÁ HORA, 

 psychologický film USA a Kanady, Největší 

silou přírody je láska, režie - Ang Lee, hrají 

- Heath Ledger, Jake Gyllenhall, přístupný 

od 15 let,135 min.,vstupné 65 Kč

 24. 5. v 19.30 hodin 

 PRIME, 

 komedie USA, Když už i terapeut potřebuje 

terapii, herecký koncert Umy Thurman 

a Meryl Streep, režie - Ben Younger, pří-

stup. od 12 let, 105 min., vstupné 60 Kč 

 28. 5. v 19.30 hodin 

 UNDERWORLD: EVOLUTION, 

 horor USA, režie - Len Wiseman, hrají - Kate 

Beckinsaleová, Scott Speedman, přístup. 

od 15 let, 107 min., vstupné 60 Kč

 31.5. v 19.30 hodin 

 CASANOVA, 

 historická, romantická komedie USA, Mi-

lostný život nejslavnějšího svůdníka všech 

dob, režie - Lasse Halström, hrají - Heath 

Ledger, Sienna Millerová, přístupný od 15 

let, 112 min., vstupné 65 Kč

Kvìte n 2006 
Od kvìtna 

hrajeme ve støedu a v nedìli

Beletrie
 Doherty Paul: Píseň gladiátora. 

V roce 313 v Římě se císař Konstantin snaží 

zavést křesťanství. Mnozí učenci dogmatům 

nezvyklé víry odporují, a tak je císař sezve 

do svého paláce, aby tam sporné momenty 

vyřešili. Jednání naruší brutální vražda.

 Heine, E.W.: Krkavci z Carcassonne. 

Počátkem 13. století se v dynastii carcas-

sonnských katů narodilo dítě. Když přišel 

jeho čas, stal se bez odmluvy katem. Jeho 

lékařské znalosti ušetřily odsouzeným 

mnoho bolesti. Nezdálo se ani, že by byl 

izolován od společnosti, spíš naopak.

 Jelinek Elfriede: Lačnost. Venkovský 

četník Kurt Janisch, spořádaný manžel, je 

posedlý chorobnou touhou po ženách a pe-

nězích. Jednou z obětí je žena ve středních 

letech, majitelka rozsáhlého majetku. Setkání 

s četníkem ji zcela promění, stává se na něm 

sexuálně závislou. Objevuje se však i mladá 

žádoucí dívka Gabi. Román nositelky Nobe-

lovy ceny je mistrným popisem patologické 

mužské psychiky viděné očima ženy.

 McCulloughová Coleen: Ve stínu zlaté 

hry. Příběh Alexandra Kinrosse začíná na 

skotské vysočině, v rodině chudého chalup-

níka. Dovídá se, že není synem svého otce 

a uteče z domova. Začíná pracovat a díky 

své píli a houževnatosti vydělá dost peněz, 

aby mohl odjet do Austrálie, kde založí měs-

to Kinross. Nyní nastala ta správná chvíle 

k založení rodiny, a proto si napíše do Anglie 

o nevěstu.

 Maugham William Somerset: Julie, ty 

jsi kouzelná. Přes dvacet let kraluje nadaná 

a půvabná Julie londýnským divadelním 

scénám. Za úspěchem se skrývá její vnitřní 

kázeň a tvrdá práce, na dohled však už je 

únava. V této chvíli nemůže Julii nic víc 

osvěžit než obdiv a láska muže, který má 

věkem blíž k jejímu synovi.

 Sapkowski Andrzej: Zaklínač. Zaklí-

nač Geralt z Rive je nájemný hubitel upírů, 

vlkodlaků a všemožných netvorů. Ovládá 

bojové a magické techniky, ale není chlad-

nokrevným zabijákem. Svůj osud si neměl 

Pozvánka do Buchlovic
20. 5. Slavnostní otevření Muzea Podhradí Buchlovice

26. 5. 

- 

1. 10.

Vernisáž výstav

„Na počátku byla hlína.“

Vývoj keramiky na 

Uherskohradišťsku

„Obrázky z Hradišťska“

výstava fotografií ze sbírek Slováckého muzea

Výstava balkónových a kbelíkových květin

stálá každoroční prodejní výstava

V.a IX.

09-17.hod.

mimo pondělí

VII. a VIII.

09-18.hod.

denně

Výstavní 

prostory 

zámku 

Buchlovice

27. 5.

-

1. 10.

Výstava fuchsií 

a dalších květin.

Prezentace činnosti 

záchranné stanice volně žijících živočichů. 

V.a IX. 

9-17

mimo pondělí

VII. a VIII. 

9-18 denně

Zámecké 

zahradnictví

28. 5. Kosecké písně

Setkání sborů a muzik, 

otevřená soutěž v kosení

4.30 Areál 

zámeckého 

parku 

Buchlovice

Nové knihy v Knihovnì Napajedla
možnost zvolit a za své schopnosti je nucen 

draze platit.

Nauèná literatura
 Bauer Jan: Čeští světci a kacíři. 

Kniha vypravuje o osudech českých světců 

a patronů, z nichž někteří obětovali víře 

v Boha a svému přesvědčení svoje životy. 

Jsou zde i příběhy historických postav, které 

katolická církev považovala a dosud považuje 

za kacíře.

 Banátčanová Pavla: Neznalost zákona 

neomlouvá

Publikace se snaží upozornit občana na 

nejrůznější zádrhele, které mohou běžného 

občana potkat v souvislosti s právem.

 Dušek Jiří: Nebeský cestopis. Průvod-

ce po noční obloze.

 MaColl Graham: Základy golfu. 

Praktická a přehledná příručka pro všechny 

hráče golfu.

 Podhorský Marek: Toulavá kamera. 

Cílem publikace je doporučit místa k návště-

vě, která obvykle neplní stránky turistických 

průvodců, ale na zajímavosti a kráse rozhod-

ně netratí.

 Zeman Miloš: Vzestup a pád české 

sociální demokracie. Bývalý český premiér 

rozebírá příčiny osobních selhání klíčových 

hráčů domácí politiky. Nejvíce kritizuje korup-

ci, klientelismus, touhu po moci, soukromé 

zájmy i obyčejnou lidskou hloupost.

Literatura pro dìti
 Dalton Annie: Na křídlech. Když bylo 

Melánii třináct, přišla při autonehodě o život. 

… a dostala se jako anděl do nóbl Andělské 

akademie. Vypraví se na svoji první záchra-

nou výpravu do Londýna za druhé světové 

války a uvědomí si, že přišla na něco, v čem 

je skutečně dobrá. Určeno dětem od 12 let.

 Nachtmanová Petra: Okno plné stra-

chu. Dvanáctiletá Hanka není ani trochu jiná 

než ostatní a přece ji holky označily za „jiný 

druh“. Se šikanou Hanka zpočátku bojuje, ale 

trvá to dlouho a dožene ji k myšlence na nej-

horší, na smrt. Určeno dospívajícím dívkám.
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V květnu 2006 oslaví Sbor pro občanské 

záležitosti v Napajedlích 50 let od jeho 

založení.

Je to již velmi dlouhá doba, ve které se 

do práce zapojila celá řada našich poslanců, 

zastupitelů, matrikářek, učitelů a dětí ze 

základních škol, mateřských škol, základní 

umělecké školy, družiny mládeže a v dřívěj-

ších letech i členů občanských výborů.

Členové sboru pro občanské záležitosti 

zajišťují vítání novorozeňat, přijetí nejlepších 

žáků u starosty města, slavnostní vyřazení 

žáků z devátých tříd. 

Jménem sboru posíláme blahopřání k 60. 

narozeninám, osobně navštěvujeme občany 

k výročí 70, 80, 90 let a starších, u příležitosti 

zlaté a diamantové svatby. Navštěvujeme 

důchodce v domově důchodců a domech 

s pečovatelskou službou u příležitosti svátku 

matek a vánočních svátků.

50 let Sboru pro obèanské záležitosti v Napajedlích

Každoročně zajišťujeme pro naše důchod-

ce vánoční setkání.

V neposlední řadě se na přání pozůsta-

lých zúčastňují členové sboru rozloučení 

se zemřelými spoluobčany. V listopadu - ve 

spolupráci se Službami města Napajedla 

– zajišťujeme konání vsypů ostatků zemřelých 

na místním hřbitově.

Při výčtu akcí, které se provádí v Napa-

jedlích již 50 let, bych chtěla poděkovat všem 

těm, kteří se na práci ve sboru pro občanské 

záležitosti dříve i nyní podílejí a popřála jim 

hodně úspěchů i zdraví v jejich obětavé práci 

pro občany našeho města.

Josefa Pavlíková, členka SOZ 


