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Koncert v Klášterní kapli
Koncert v Klášterní kapli, výjimečně 

v neděli 18. června v 16.30 hodin - SATORI 

vokálně instrumentální soubor z Poniklé 

v Podkrkonoší přednese tradicionály, spiri-

tuály a lidové písně.

Øekni NE drogám
Dne 15. 6. 2006 ve 12.00 hodin se uskuteční 

na Masarykově náměstí cyklo-běh nazvaný 

„Řekni NE drogám - řekni ANO životu“. Na 

základě prevence kriminality bude pozván do 

Napajedel lektor, který bude přednášet na I. 

a II. ZŠ protidrogovou problematiku mládeže. 

Akce je určena pro žáky 5.–9. tříd.

Velkolepý záměr města Napajedla, vrátit do plnohodnotného života budovu bývalého kláštera,  

pokračuje v současnosti prací na nových omítkách.

Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva města 

dne 26. 6. 2006 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti Městského úřadu Napajedla

Pøijetí nejlepších žákù 
Jako každý rok, tak i letos se v červnu 

budeme těšit na přijetí nejlepších žáků z obou 

našich základních škol u pana starosty MV-

Dr. Antonína Černockého. Tito žáci, kteří si 

vždy připraví i kulturní program, obdrží dárek 

a poděkování od paní matrikářky a pana sta-

rosty, že tak dobře obhajovali na nejrůznějších 

soutěžích, olympiádách, sportovních akcích 

nejen své školy, ale zároveň reprezentovali 

i naše město. Za to jim i jejich učitelům, kteří 

je vychovávají a připravují, z celého srdce 

děkujeme. 
 Členové SOZ v Napajedlích

Fotografická výstava 
V prostorách vestibulu Klubu kultury 

v Napajedlích bude během letních měsíců 

probíhat fotografická výstava pod názvem: 

„Ohlédnutí“ a bude cele věnována 49.ročníku 

Divadelního festivalu ochotnických souborů 

v Napajedlích. Autorem vystavovaných foto-

grafií je František Cívela.

Zápis do ZUŠ R. Firkušného
Zápis na hudební a literárně-dramatický 

obor proběhne 25. – 31. 5. 2006 v13.00 – 17.00 

hodin v budově ZUŠ.

20 let 2. základní školy
2. základní škola v Napajedlích slaví 

20 let trvání. Všem blahopřejeme a posí-

láme pozdrav od bývalého žáka Mariana 

Vaňáče.

Uèitelùm a rodièùm

Poprvé do školy každý když šel,

odvahu sebral všechnu, co měl.

Zvědaví taky všichni jsme byli,

nový práh života jsme překročili.

Učitel krásné je povolání,

jak těžké však je, málokdo má zdání.

A nemůže jím každý být,

neboť učitelé musí pro své žáky žít.

Čas plyne tiše dál a dál,

kde jsou ty chvíle, kdy každý z nás si hrál.

Všechno jde vpřed, všechno se mění,

na této zemi nic věčné není.

Všichni jste s láskou o nás pečovali

a častokrát se s námi smáli.

Naposled všechny vidím Vás snad,

na školu vždycky si vzpomenu rád.

Teď životem už půjdu sám,

Vy jste mi dali to, co mám.

A Vám též vděčím za vše co znám,

pár slůvek říci jen: „díky Vám“.

Členové Sboru pro občanské záleži-

tosti přejí všem do dalších let trpělivost 

a pevné zdraví.
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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

Zastupitelstvo mìsta 24. 4. 2006

� schválilo právní úkony a další postup 

prodeje bytů z majetku města Napajedla

� schválilo rozpočtové opatření č. 7/2006: ve 

výdajové části rozpočtu vyčlenění finančních 

prostředků v objemu 400 000,-- Kč převodem 

z běžné rezervy pro použití dle potřeby na 

běžné výdaje související s krizovou situací 

� schválilo poskytnutí půjček z FRB ža-

datelům v požadované výši a za podmínek 

uvedených ve smlouvě o poskytnutí půjčky 

a úpravu Pravidel pro tvorbu a využití finanč-

ních prostředků v souvislosti s poskytováním 

půjček z Fondu rozvoje bydlení následovně: 

„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.“

� schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlou-

vě o dílo s firmou POZIMOS, a. s. na akci 

„Nadstavba a stavební úpravy DPS Pod Kal-

várií, Napajedla“, jehož obsahem je rozšíření 

předmětu díla o práce a dodávky naplňující 

energetický audit budovy DPS

� schválilo směnu 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 šířky 3,5 m v celé 

délce na nesměněné části pozemku PK p. č. 

1550 za účelem příjezdu ke směněnému 

pozemku (který bude ve vlastnictví města). 

� schválilo vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 6480 o výměře cca 126 m2 

za cenu 500 Kč/m2 v k. ú. Napajedla panu 

Hašovi 

� schválilo 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 

� schválilo prodej části pozemku v ulici 

Pod Kalvárií 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

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku PK p. č. 2161/6 o výměře cca 1000 

m2 pod budovou pálenice a moštárny a pod 

plochou tvořící nádvoří areálu pálenice v ulici 

Pod zahrádkami Českému zahrádkářskému 

svazu, navrhlo tento pozemek přenechat do 

výpůjčky 

� neschválilo odkoupení id.  pozemku 

v lokalitě Husova PK p. č. 1494/2 o výměře 

4307 m2 od pana Vykoukala do vlastnictví 

města Napajedla

� pověřilo odbor SMIR oslovením majitelů 

pozemků dotčených stavbou Cyklotrasa C 47 

„Moravská stezka“ v průtahu katastrálních 

území Otrokovic, Napajedel, Spytihněvi 

a Babic podél Baťova kanálu s nabídkou 

odkoupení částí pozemků. Odkoupení před-

mětných pozemků by se uskutečnilo formou 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

� schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 

na projekt „Hyjé – koně Zlínského kraje“ se 

Statutárním městem Zlín

� schválilo smlouvu o poskytnutí peněžního 

daru na projekt „Hyjé – koně Zlínského kra-

je“ se Svazkem obcí Sdružení Hornovsacká 

dráha Karolinka

� schválilo Závěrečnou zprávu o provedení 

inventarizace majetku a závazků města Na-

pajedla za rok 2005

� schválilo peněžité plnění za výkon funkce 

člena výboru nebo komise ve výši 130 Kč/

účast na jednom zasedání výboru nebo 

komise v r. 2006 

� schválilo výši měsíčních odměn neuvol-

něným členům ZM pro rok 2006 ve smyslu 

nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., v platném 

znění s účinností od 1. 1. 2006 takto:

- člen rady města ................................. 900 Kč

- předseda výboru, komise ............... 700 Kč

- člen výboru, komise ......................... 600 Kč

- člen zastupitelstva ............................ 310 Kč

- příplatek dle počtu obyvatel ........... 200 Kč

� vyhlásilo 4. kolo výběrového řízení na 

prodej zbývajících stavebních pozemků v lo-

kalitě Malina III za stejných podmínek. Termín 

uzávěrky 4. kola je dne 16. 6. 2006 

� schválilo použití hospodářského výsledku 

společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2004 na 

snížení ztrát z minulých let

� schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2006 Požární řád města Napajedla

� schválilo rozpočtové opatření č. 9/2006 

z důvodu přijetí dotace ve výši 365 000 Kč 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v sou-

vislosti s povodněmi

� schválilo výši členského příspěvku obce 

Napajedla ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 

kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 

2006 ve výši 1,50 Kč/obyvatele

� schválilo uzavření leasingové smlouvy na 

nákladní automobil s ramenovým nosičem 

kontejnerů pro příspěvkovou organizaci 

Služby města Napajedla prostřednictvím 

leasingové společnosti a schválilo změnu 

rozpočtu č. 8/2006, která řeší převod finanč-

ních prostředků z investičních příspěvků 

města na neinvestiční příspěvek města 

pro příspěvkovou organizaci Služby města 

Napajedla v objemu 1 080 000 Kč, přitom 

300 000 Kč z této částky bude použito u této 

organizace na částečnou úhradu její ztráty 

za rok 2005 a 780 000 Kč na úhradu leasingu 

v roce 2006

Rada mìsta dne 24. 4. 2006

� odsouhlasila uzavření mandátní smlouvy 

č. 01/M/2006 se společností NBTH, s.r.o. s plat-

ností od 1. 7. 2006 na obstarávání správy bytů 

a nebytových prostor v majetku města

� schválila v souladu s ustanovením §102, 

odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích v platném znění, s účinností od 1. 

7. 2006 počet zaměstnanců města Napajedla 

zařazených do Městského úřadu Napajedla 

v počtu 33

� schválila hospodářský výsledek za rok 

2005 a návrh na jeho využití a rozdělení do 

zákonem stanovených fondů u příspěvko-

vých organizací: 

-  1. základní škola Napajedla 

-  2. základní škola Napajedla 

-  Mateřská škola Napajedla 

-  Dům dětí a mládeže Matýsek

� vyhlásila rozšíření 2. kola výběrového 

řízení o půjčky z FRB dle schválených 

úprav Pravidel v termínu od 15. 4. 2006 do 

31. 5. 2006 

� schválila smlouvu o dílo se společností 

TECHNOKLIMA UH, s.r.o., na provedení akce 

„Klimatizace obřadní síně“

� schválila vyhodnocení nabídek prove-

dené komisí pro posouzení a vyhodnocení 

nabídek na výběr dodavatele akce „Napajedla 

– stavební úpravy místních komunikací v lo-

kalitě Malina“ a schválila oslovení společnosti 

STRABAG a.s., která vyhrála poptávkové říze-

ní a nabídla cenu za provedení díla v částce 

4 581 602 Kč včetně DPH

� schválila smlouvu o dílo se společností 

STRABAG a. s. na provedení akce „Napajed-

la – stavební úpravy místních komunikací 

v lokalitě Malina“

�  schválila smlouvu o dílo č. 2/2006 

s ing. Křivou na provedení stavebního dozoru 

akce „Napajedla – stavební úpravy místních 

komunikací v lokalitě Malina“

� se seznámila se zápisem z mimořádné-

ho jednání sociální komise dne 19. 4. 2006 

a schválila umístění paní Netopilové do bytu 

č. 206 v DPS Sadová 1554

� schválila vyhodnocení nabídek na zho-

tovitele projektové dokumentace stavby: 

„Odvodnění pravobřežní části Napajedel 

lokalit Zámoraví, Radovany a Šardice“ prove-

dené komisí a schválila vítěze soutěže firmu 

CENTROPROJEKT a.s.

� schválila smlouvu o dílo se společností AZ 

STAV spol. s r.o. na provedení akce „Oprava 

opěrné zdi pod kostelem“.

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

Město Napajedla vyhlašuje výběrové 

řízení na prodej staveb.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.napajedla.

cz nebo na tel. 577 100 920, 577 100 921

Pøísedící u soudu
V červnu letošního roku končí čtyřleté 

volební období přísedících soudců Okres-

ního soudu ve Zlíně. Městu Napajedla byla 

nabídnuta možnost rozšířit počet soudců 

o dva nové členy. 

V případě, že by měl někdo z občanů Na-

pajedel zájem o tuto funkci, nechť v termínu 

do 19. června 2006 předloží písemnou žádost 

na podatelně městského úřadu. Volba nových 

členů proběhne na zasedání zastupitelstva 

města dne 26. června. 

Bc. Zdeňka Sukupová, ved. správního odb.
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Ve dnech 29. – 30. dubna 2006 se v Domě 

dětí a mládeže Matýsek Napajedla uskuteč-

nilo Krajské kolo v plastikovém modelaření. 

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií 

– letadla a bojová technika, kategorie byly 

dále členěny dle měřítek modelů a věku sou-

těžících. Zúčastnilo se celkem 35 soutěžících 

a dalších 118 osob předvedlo své modely ve 

volné výstavě. 

Plastikové modely žáků hodnotili zkušení 

rozhodčí, kteří svým bodováním vynesli 

na přední místa napajedelské modeláře. 

Kategorie Letadla 1:48, mladší žáci, 2. místo 

- Jakub Pastorčák, kategorie Letadla 1:72, 

mladší žáci, 1. místo – Matěj Klečka, 3. místo 

– Jakub Pastorčák, 5. místo – Jan Brázda, 

Krajské kolo v plastikovém modelaøení
kategorie Bojová technika 1:35, mladší žáci, 

4. místo – Matěj Klečka, kategorie Letadla 

1:48, starší žáci, 1. místo – Šidlík Tomáš, kate-

gorie Letadla 1:72, starší žáci, 3. místo – Petr 

Gabriel, 7. místo Hana Tranová, kategorie 

Bojová technika 1:35, starší žáci, 2. a 4. místo 

– Miroslav Pacholík, 5. místo - Tomáš Šidlík, 

7. místo – Tomáš Matula. 

Všichni ocenění byli odměněni hodnotný-

mi cenami od sponzorů v podobě stavebnic, 

což je příslibem, že budou v modelaření nadá-

le pokračovat a získávat tak potřebné body do 

celorepublikové soutěže. Všem zúčastněným 

děkujeme za vzornou reprezentaci DDM 

Matýsek a města Napajedla.

Mirka Nováková

Dnes ráno otřásla školou informace, že se 

druhou a třetí hodinu nebude učit. Když jsme 

si nedočkavostí „vytrpěli“ první hodinu, vyšli 

jsme ven a žasli jsme. Na normálně poklidném 

trávníku před naší školou (nová škola) stála 

armáda 2. světové války připravená do útoku. 

Ohromeně jsme procházeli mezi úžasnými 

děly, vojenskou municí, stany, zbraněmi a vo-

jáky v opravdových uniformách. Paní učitelka 

Blahušová mezi vojenskou municí vzpomínala, 

jak v první linii drtila německé vojsko a na 

další zážitky ze svého krušného dětství. Paní 

učitelce Pištěcké se nejvíce líbil německý ovčák, 

který prošel zabijáckým výcvikem na hlídače 

německých věznic. A paní učitelka, pardon 

slečna učitelka Janečková vypadala, že nemá nic 

jiného na starost než fotit každou maličkost, co 

se kde jen šustne. Zřejmě do svého úchvatného 

časopisu, který se poměrně tematicky svým 

názvem hodí: „Školní střela“. Ano, výstřelů do 

vzduchu bylo vážně požehnaně. Všude po zemi 

se válely vystřelené nábojnice z nejrůznějších 

kulometů, samopalů a pistolí.

Nevíce nás šokovaly vědomosti našich 

přednášejících a všeobecná znalost 2. světové 

války paní učitelky Blahušové, která by mohla 

konkurovat nejednomu z nich. Břetislav Staša

Procházka po bitevním poli, aneb hrùzostrašná cesta tam a zase zpátky

Přehlídka historické vojenské techniky a bojová ukázka přilákala více než 400 diváků, 

i počasí bylo bojové – hustě pršelo

Již desáté Otevírání Baťova kanálu ve 

Spytihněvi pod názvem Rej ryb a rybářů 

se pro špatné počasí o týden odložilo. 

Plavební sezóna tedy  slavnostně začala 

v neděli 7. května.

Již desáté Otevírání Baťova kanálu ve 

Spytihněvi pod názvem Rej ryb a rybářů 

se pro špatné počasí o týden odložilo. 

Plavební sezóna tedy  slavnostně začala 

v neděli 7. května.

Baťùv kanál
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Devatenáct nových byt� pln� odpovídajících požadavk�m na moderní bydlení získá m�sto
Napajedla výstavbou nového p�tipodlažního bytového domu v ulici Na Kapli, kterou zajiš�uje
pro tento ú�el založené První bytové družstvo Napajedla. D�m bude umíst�n v klidné �ásti
centra m�sta vedle místního parku. Dispozice: 

   1. podlaží:  3 x obchodní prostor o vým�rách 84, 96 a 96 m2

   2. - 4. podlaží:  19 bytových jednotek typu 2+kk až 4+kk o vým�rách 45 – 147 m2

Byty 4. nadzemního podlaží jsou �ešeny jako mezonetové. Po dohod� je možné i propojení více byt�, pop�. zm�na p�í�ek 
a jiných úprav. Projekt po�ítá i s 21 místy pro parkování osobních vozidel. D�m bude mít hydraulický výtah, vlastní 
nezávislou plynovou kotelnu, spole�né prostory - kolárnu, sušárnu. Stavba bude zd�ná, s d�ev�nými EURO okny.

Cena za obytnou plochu je 23.500,- K�/m2

                    

FINANCOVÁNÍ
Družstevní forma výstavby dává možnost �ešit bytovou situaci bez nutnosti okamžitého uhrazení celé ceny bytu. 

S námi nemusíte �ekat až si na koupi bytu našet�íte, bude Vám sta�it 40 % z ceny 
a m�žete bydlet v novém. 

Postup financování: 
1. platba p�i podání p�ihlášky do družstva (zápisné)                  1.000,- K�
2. platba do 15 dn� ode dne konání �lenské sch�ze, která �lena p�ijme 10.000,- K�
3. platba do 3 m�síc� ode dne oznámení o p�ijetí za �lena družstva  40 % ceny bytu mínus 10.000,- K�
4. splácení z�statku ceny bytu po dobu 20 let    60 % ceny bytu + úrok cca 4,5 % p.a. 

Pro více informací kontaktujte: 

RealHelp s.r.o. – realitní kancelá�
Palackého 94, Napajedla, tel./fax: 577 941 538, mobil:  605 299 918 

e-mail: napajedla@realhelp.cz, www.realhelp.cz 

  BYTOVÝ D�M
  NAPAJEDLA V ULICI NA KAPLI

Zahájení výstavby: 4/2006                                            P�edpokládané dokon�ení: 6/2007
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Smutnou fotoreportáž přinášíme z vojenského pohřbu pana plukovníka Stanislava 

Mikuly, který tragicky zahynul. 

Zemøel plukovník Stanislav Mikula

Stanislav Mikula se narodil 2. května roku 

1918 v Boršicích u Buchlovic v rodině se šesti 

dětmi. Po absolvování měšťanské školy se 

učil zámečníkem a zedníkem, pracoval na 

stavbách v Ostravě, odkud se v roce 1939 

rozhodl přejít hranice do Polska a přidat se 

k Čsl. legii ve snaze přispět k porážce hitle-

rovského Německa, okupujícího postupně 

celou Evropu. Po přechodné internaci v SSSR 

odjela čsl. jednotka na Střední východ, aby 

se připojila k východnímu čsl. praporu a za-

sáhla do bojů na egyptsko-lybijské hranici, 

v Sýrii, Libanonu a obklíčeném Tobruku. 8. 

Podnapilý cyklista
Při kontrolní činnosti strážníků MP 

Napajedla byl v nočních hodinách na ulici 

Palackého spatřen muž, který ležel na 

chodníku se zraněním hlavy. Muži byla 

poskytnuta strážníky první pomoc, přitom 

bylo zjištěno, že zraněný spadl z kola v silně 

podnapilém stavu. Byla přivolána rychlá 

záchranná služba, která provedla odborné 

ošetření.

Odchycení psi
Strážníci MP Napajedla odchytili dal-

ších sedm psů. Majitelé tří psů byli řešeni 

v blokovém řízení za nedodržení OZV 

města a čtyři psi byli převezeni do útulku 

pro zvířata v nouzi Vršava ve Zlíně. Maji-

telé odchycených psů můžou kontaktovat 

útulek na telefonním čísle 577 214 930 nebo 

577 244 444.

Dopravní nehoda
Strážníky MP Napajedla byla zjištěna 

dopravní nehoda, která se udála na ulici 

Na Kapli, bez zranění. Do příjezdu PČR bylo 

místo zajištěno a usměrňován provoz v dané 

lokalitě strážníky MP.

 

Proè zaèínají dìti kouøit ?!
Děti s kouřením často experimentují 

a domnívají se, že mohou přestat, kdykoli 

Informace Mìstské policie v Napajedlích
budou chtít. Kouření je však silně návykové 

a valná většina dětí později není schopna 

s kouřením přestat. Začínají kouřit z růz-

ných důvodů. Některé proto, že si přejí být 

nezávislé, jiné protože kouří jejich přátelé, 

nebo že jim to rodiče zakazují. Strážníci MP 

Napajedla postoupili v loňském roce 8 pří-

padů mladistvých kuřáků na sociální odbor 

k dořešení. Sami strážníci mají tu zkušenost, 

že ne vždy rodiče zakazují svým dětem 

kouřit cigarety. Stává se, že sami rodiče při 

sdělení, že jejich děti kouří cigarety, jsou 

schopni strážníkům říci: „Vy nemáte nic 

jiného na práci?“ a odpověď? „Ano máme, 

to je naše práce a spadá do kompetence 

MP!“Ale zamysleme se sami nad sebou, zda 

by se nemělo v tomto případě začít u rodičů 

samotných. Na jedné straně je zákon a poli-

cie a na té druhé podpora rodičů a zastávání 

se svých dětí v jejich konání.

 

Podezøelý dopaden
Strážníci MP Napajedla zadrželi v noč-

ních hodinách muže, podezřelého ze 

zavinění dopravní nehody na silnici I/55, 

který se snažil z místa uprchnout. Zadržený 

byl v podnapilém stavu a vůči strážníkům 

agresivní. Muž byl spacifikován a předán 

hlídce OO PČR Napajedla k dalšímu šetření. 

Zaviněná dopravní nehoda se obešla bez 

zranění.

příslušníkem 311. čsl. bombardovací peruti 

ve Skotsku.

Při práci v civilním životě se aktivně zapo-

joval do činnosti Českého svazu bojovníků za 

svobodu, Čs. obce legionářské, Sdružení za-

hraničních letců z let 1939 – 1945 i Svazu letců 

ČR. Plukovník Stanislav Mikula byl nositelem 

Čs. válečného kříže z roku 1939, vojenské 

medaile Za chrabrost před nepřítelem a řady 

dalších válečných vyznamenání. Redakce

září 1942 se splnilo přání Stanislava Mikuly 

být přeřazen k letectvu. Absolvoval základní 

letecký výcvik a byl převelen do Kanady, 

odtud pak do Střední Ameriky zabezpečo-

vat plavbu spojeneckých lodí ze základny 

v Guatemale. V hodnosti seržanta se stal 
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Slavnostním vyhlášením všech oceně-

ných amatérských umělců a nesoutěžním 

představením domácího souboru skončil 

v pátek 28. dubna již 49. ročník Divadelního 

festivalu ochotnických souborů v Napajed-

lích. Konal se pod záštitou ministra kultury 

České republiky, hejtmana zlínského kraje 

a starosty města Napajedla. Výběr prezen-

tovaných titulů byl jako každoročně pestrý, 

diváci shlédli celkem šest soutěžních a jednu 

nesoutěžní inscenaci. Představení byla po-

suzována a oceňována odbornou porotou 

(ve složení: Mirko Matoušek, herec Divadla 

Radost Brno, Jana Kafková, dramaturgyně 

Městského divadla Zlín, Rostislav Marek, 

herec Městského divadla Zlín a Antonín 

Harník, Klub Kultury Napajedla), ale také 

samotnými diváky. 

Největší přízeň publika – Cenu diváka 

– získalo oblíbené přerovské Divadlo Dostav-

ník s rozverným minimuzikálem „Klášterní 

tajemství aneb David a Diminika“ autorů 

Pavla Dostála a Věry Hartlové, režisérky 

inscenace. 

Za nejlepší - a tedy vítěze Divadelního 

festivalu porota vyhodnotila inscenaci 

autora Martina Shermana „Když tančila“ 

v provedení divadla Malá scéna Zlín, jejíž 

režisér Petr Nýderle současně získal Cenu 

za režii. Svým zaníceným projevem opět 

zaujali studenti z Divadelního souboru 

Masarykova gymnázia Vsetín, kteří se před-

stavili s nesnadným titulem na antické téma 

„Átreovci“ autorů Pavla Trtílka a Marka Moj-

žíška. Vedoucí souboru a režisér inscenace 

Miroslav Urubek si odvezl Zvláštní cenu 

Na 49. DFN byly udìleny ceny poroty za tvůrčí počin a vyváženou syntézu 

všech scénických složek. Cena Svatopluka 

Skopala, která je odměnou za dlouholetou 

obětavou a přínosnou práci pro ochotnic-

ké divadlo, putovala do rukou zkušeného 

režiséra Ladislava Valeše z Rádobydivadla 

Klapý. Tento vyzrálý soubor se prezentoval 

s inscenací „Hřbitůvek v Ballybeg“, jež byla 

režisérovou úpravou textu známé hry Briana 

Friela Tanec na konci léta. V inscenaci do-

minovaly herecké výkony, za postavu Kate 

obdržela Eva Andělová Cenu za nejlepší 

herecký výkon. Cenou za nejlepší mužský 

herecký výkon byl ohodnocen Slávek Od-

ložil za znamenité ztvárnění role Smirnova 

v inscenaci Čechovova „Mědvěda“, s kterou 

se festivalu spolu s aktovkou „Výročí“ účast-

nilo Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice 

pod režijním vedením Jarmily Švrdlíkové. 

Tradičně už divákům polechtalo bránici 

oblíbené Ořechovské divadlo z Ořechova 

u Brna, které přivezlo „Nebe na zemi“ Vos-

kovce a Wericha v režii principála souboru 

Vlastimila Pešky. Kromě již zmíněných cen 

byli aktéři inscenací odměněni celkem sedmi 

Čestnými uznáními. 

Po předání všech cen patřil závěrečný 

večer přehlídky pořadatelskému souboru 

Divadla Zdeňka Štěpánka Klubu Kultury Na-

pajedla, které uvedlo nesoutěžní představení, 

hororovou komedii s detektivní zápletkou 

Normana Robbinse „Hrobka s vyhlídkou“ 

v režii Miroslavy Medkové. 49. ročník fes-

tivalu opět stvrdil kvality a tvůrčí přínos 

všech zúčastněných ochotnických souborů 

a amatérského divadla vůbec. Již teď se 

diváci mohou těšit na příští jubilejní, kulatý 

50. Divadelní festival v Napajedlích.

-jak-

Zahájení 49. Divadelního festivalu a jeho zakončení...

„A‘treovci“

„Medvěd“

„Klášterní 
tajemství“

„Když tančila“
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Ohlédnutí a podìkování
V dubnu se uskutečnil v pořadí již 49. ročník 

tradičního Divadelního festivalu ochotnických 

souborů v Napajedlích. Je to úctyhodná řádka 

let a přitom vězte, že je skupina návštěvníků 

festivalu, kteří chodí každý rok po celých těch 

49 let. S těmi bychom si rádi někdy popovídali 

o festivalu a o divadle v Napajedlích. Protože už 

začneme s přípravou toho tolik očekávaného 50. 

Divadelního festivalu.

Festival proběhl v pohodě bez problémů 

a bez větších potíží. Proto je na místě poděkovat 

všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a pak na 

samotném průběhu. „Nemá se nikdo jmenovat, 

protože je to jenom na peklo“, ale přesto musím 

zvlášť poděkovat lidem, kteří mně byli zvláště 

nápomocní při uskutečnění festivalu. Tato velká 

kulturní akce se skládá z mnoha menších, ale 

i větších drobností, které jsou neméně důležité 

k jeho zdárnému průběhu. Poděkování proto 

patří všem pracovníkům, kteří se podíleli jak 

na přípravě budov Klubu kultury, tak na úpravě 

venkovních prostor v zámeckém parku. Proto 

mě dovolte, abych poděkovala především Mirce 

Medkové, která je vedoucí divadelního souboru 

a byla vždycky ochotná s čímkoliv pomoci. Ne-

méně důležitým úsekem festivalu a tudíž i všech 

sedmi představení je technika. Tu absolutně bez 

problémů zvládal Svaťa Medek s kolektivem. 

Děkuji všem členům divadelního souboru, 

kteří letos měli ztíženou pozici, protože před 

premiérou nemohli týden zkoušet z důvodu 

zařazení na závěr festivalu. Ráda bych poděko-

vala generálnímu řediteli Fatry, Ing. Sílešovi, jak 

precizně zareagoval na náš požadavek, který se 

týkal jarní údržby parku. Okamžitě druhý den 

nastoupila četa pracovníků, kteří vyhrabali park 

a umyli všechny cesty. A ještě jedno osobní 

poděkování. To patří Ing. Aleši Jirků, na kterého 

jsem se obracela s celou řadou technických 

problémů, a ten byl kdykoliv a kteroukoliv dobu 

ochoten mně vyjít vstříc.

A závěr, ten byl letos jiný, ale byl překrásný. 

Co to jen muselo dát práce natočit úryvky z jed-

notlivých představení, sestříhat je a na závěr je 

doplnit mluveným doprovodným slovem. Děkuji 

tedy všem, kteří celkově připravovali letošní 

festival jaksi nově a dali do toho celé srdce. 

Tady jsem si vzpomněla na závěr stařičkého 

českého filmu „Cesta do hlubin študákovy 

duše“, když pan profesor Matulka říká svému 

staršímu kolegovi, který právě dokončoval studii 

o študákově duši: „A připište tam pane kolego, 

že študák má taky srdce“. A ochotník má také 

srdce. A proto vzdávám hold těm, kteří mají 

srdce pro divadlo. Marta Šubíková

„Nebe na zemi“ „Hřbitůvek v Ballybeg“

„Hrobka s vyhlídkou“
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Karšouch – žebrácký karbenátek 
500 g mletého masa

250 g strouhaných syrových brambor

3  vejce

2  lžíce mléka

2  lžíce hladké mouky

česnek, sojová omáčka,

majoránka, nasekané bylinky, 

sůl, pepř, hořčice, olivový olej

Ze  syrových brambor, masa, vajec, 

mléka, mouky, česneku, bylinek a koření 

vypracujeme těsto, vytvoříme malé placič-

ky, které usmažíme do zlatova. Podáváme 

teplé i studené. Vhodná příloha dušená 

nebo syrová zelenina.

www.naszufanek.wz.cz

Recept „Našeho žufánku“

Naše středisko junáka bylo pověřeno 

okresní radou Junáka uspořádáním okresního 

kola závodu vlčat o totem náčelníka a závodu 

světlušek o stuhu náčelníka. Závody se konaly 

13. května 2006 v prostoru klubovny v Jirás-

kově ulici. Týkaly se nejmladší naší kategorie, 

tj. dětí od 6 do 11 let včetně. Zúčastnilo se 96 

závodících dětí, 30 rozhodčích na disciplinách 

a dalších cca 40 účastníků jako technické záze-

mí, doprovod dětí, nebo i jako diváci.

Byli zde závodící ze středisek Brumov-Byl-

nice, Luhačovice, Otrokovice, Pozlovice, Slavi-

čín, Slušovice, Štítná nad Vláří, Vizovice, Zlín. 

Závody se konaly podle celostátních propozic. 

Hlídky byly 5-7 členné. Trať měřila cca 2 km 

a na ní plnily hlídky na 10 stanovištích dané 

úkoly. Byly rozděleny do tří kategorií. Vlčata, 

světlušky a hlídky smíšené. Do krajského kola 

postupují první dvě hlídky z prvních dvou 

kategorií. Jsou to světlušky z Pozlovic a Bru-

mova-Bylnice a vlčata z Brumova-Bylnice 

a Štítné nad Vláří.

Docela pěkným zážitkem bylo sledovat 

počínání a chování dětí, ze kterých rostou 

Junák hlásí - kolo skautských závodù
nejen naši nástupci, ale věříme, že i dobří 

občané naší republiky. Bohužel tak jak ubývá 

dětí, tak to poznáváme i v naší organizaci. 

Poprvé od r. 1990 naše středisko nepostavilo 

žádnou hlídku, i když jsme v minulosti mívali 

i dvě v každé kategorii. Ale i z Otrokovic 

byla jen jedna a ze Zlína jen dvě. Tento 

stav nás trápí a rádi bychom náš počet ve 

všech kategoriích rozšířili. V průběhu roku 

organizujeme různé akce, kterých se mohou 

zúčastnit i nečlenové Junáka. Jde o to, aby se 

seznámili s naší činností a pokud by se jim 

to líbilo, mohou mezi nás kdykoliv vstoupit. 

Rovněž vezmeme zájemce – nečleny i na náš 

pravidelný skautský tábor. Koná se od 15. 

července do 29. července 2006 u Karolinky 

v Beskydech. Vedou ho zkušení vedoucí, 

kteří mají školení a zkoušky předepsané ve-

dením Junáka včetně lékařského osvědčení. 

Zájemci se mohou přihlásit nebo informovat 

na internetu www.napskaut.cz nebo také 

u Zbyňka Abrháma, telefon 732 784 924. 

Těšíme se na Vás.

- ofka -

Mistrovství Zlínského kraje roku 2006 

v Turistickém závodě se uskutečnilo v sobo-

tu 22.4.2006 v katastru obce Žlutava, v lese, 

v okolí kamenolomu. 

Uspořádáním tohoto mistrovského závodu 

kraje byl pověřen radou TZ Zlínského kraje 

odbor Klubu českých turistů a A-TOM Azimut 

1403 Napajedla. 

Organizační štáb: ředitel závodu: Karel Ja-

nošek, hlavní rozhodčí: Petr Kříž, stavitel trati: 

Michal Janošek, počtářská komise: Jiří Slíva. 

Díky vstřícnému přístupu pana Ladislava 

Mišurce, který nám bezplatně propůjčil pro-

story správní budovy kamenolomu, včetně 

sociálního zařízení, měli závodníci i organi-

zační štáb k dispozici vše potřebné pro zdárný 

průběh závodu. 

Slavnostní ráz zahájení a důstojnosti závodu 

umocnila přítomnost pozvaných hostů: staros-

ty obce Žlutava, pana Jaroslava Stuchlíka, sta-

rosty města Napajedla, pana MVDr. Antonína 

Černockého, a z pověření hejtmana Zlínského 

kraje paní PhDr.Dany Daňové, vedoucí odděle-

ní cestovního ruchu Krajského úřadu Zlínského 

kraje, kteří ve svém krátkém příspěvku přiví-

tali závodníky a popřáli jim v tomto krásném 

jarním počasí co nejlepší sportovní výsledky 

a odnesli si pěkné vzpomínky na letošní Mis-

trovský turistický závod.

Z průběhu tohoto závodu, který dosud 

nese známku amatérského přístupu ke sportu 

bez profesionalizace, bylo vidět, jaké nadšení 

panuje mezi závodníky. Atmosféra závodu je 

možná díky nadšení lidí, kteří to nedělají pro 

peníze, neopakovatelně úžasná, od snahy 

dětí dosáhnout na vítězství, přes neuvěřitelné 

zaujetí všech soutěžících, dospělé nevyjímaje, 

kteří si o překot sdělují zážitky z trati, úspěchy 

i neúspěchy v jednotlivých disciplínách atd. 

Každý, kdo opravdu zažije tuto atmosféru, je 

zasažen a stane se aspoň příznivcem a rád 

přiloží ruku k dílu při pořádání podobných 

Mistrovství Zlínského kraje roku 2006 v Turistickém závodì
závodů. Škoda jen, že tato krajská akce opět 

neoslovila pracovníky Napajedelské kabelové 

televize (přestože byli informováni) a nebylo 

podáno alespoň krátké obrazové zpravodajství 

napajedelským občanům. 

Závodu se zúčastnilo celkem 104 závodníků 

z 10 oddílů Zlínského kraje. O zdárný průběh 

závodu se staral 30 členný sbor rozhodčích 

a pořadatelů, kterým patří dík za jejich obě-

tavou bezplatnou práci. 

Závodníkům Zlínského kraje, kteří si vy-

bojovali postup na celorepublikové závody 

Českého poháru, přejeme hodně úspěchů 

a dobrou reprezentaci našeho kraje v dalších 

městech republiky při sportovním klání v Tu-

ristickém závodu roku 2006. 

Z našeho oddílu si postup vybojovali: starší 

žáci: T.Hána, D.Mlýnek, ml.dorost: P.Kadleček, 

M.Suchánková, st.dorost: L.Uhrmacherová, 

J.Hánová, ženy: A.Janošková, J.Ingrová, muži: 

L. Harník. Karel Janošek

Èest svatému Floriánovi
Nástup začal zahoukáním sirény his-

torického hasičského vozidla Tatry 805. 

Napajedelští hasiči nastoupili pod velením 

velitele JSDH P. Škopíka, který následně podal 

hlášení starostovi SDH D. Lidincovi. Ten při-

vítal místostarostku města Ing. I. Brabcovou, 

přítomné členy SDH Napajedla a přihlížející 

spoluobčany a seznámil je s důvody, proč 

se zde napajedelští hasiči sešli. Připomněl 

legendu o Floriánovi, římském vojákovi, který 

tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. 

Když byl roku 304 n.l. prozrazen, odmítl se 

vzdát křesťanské víry, a proto mu byl na krk 

přivázán mlýnský kámen a byl svržen do 

řeky Enže. Protože byl umučen ve vodě, stal 

se patronem proti požárům a vodě.

Po malé kulturní vložce, kdy členka SDH 

Z. Lidincová přednesla Modlitbu hasiče, polo-

žili zástupci SDH Napajedla a místostarostka 

města kytice k Floriánově soše. Povelem 

k rozchodu a závěrečným zahoukáním sirény 

byl slavnostní nástup ukončen.

(SDH Napajedla)

Ve čtvrtek 4. května 2006 uspořádal 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 

(SDH) slavnostní nástup u příležitosti svátku 

svatého Floriána, patrona hasičů. Nástup se 

konal na Masarykově náměstí vedle tržiště 

pod lipami, uprostřed něhož socha tohoto 

světce stojí.
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Žáci osmých tříd 1. ZŠ Napajedla, Ko-

menského 268 navštívili 18. a 19. dubna 

jako každoročně Informační a poradenské 

středisko pro volbu povolání Úřadu práce 

ve Zlíně (IPS).

IPS poskytuje aktuální informace o síti 

středních škol v ČR, studijních a učebních 

oborech, podmínkách a průběhu přijí-

macího řízení, požadavcích na jednotlivé 

obory.

Pod vedením pracovnic IPS absolvovali 

žáci konzultační dopoledne, vybírali vhod-

ný studijní nebo učební obor s využitím 

testů, pohovorů s pracovnicemi IPS a počí-

tačových programů. Prohlíželi si podrobné 

popisy profesí s informacemi o pracovních 

činnostech, pracovním prostředí, zdra-

votních požadavcích, učebních plánech 

apod. Po zhlédnutí krátkých videoklipů 

o jednotlivých povoláních získali informační 

materiály.

S aktuálními informacemi o volbě povolá-

ní je možné se také seznámit na vývěsce v 1. 

patře 1. ZŠ Napajedla, kde jsou k dispozici 

i názvy webových stránek s databází škol, 

s testy k volbě povolání a přípravě na při-

jímací zkoušky. Kromě toho se žáci mohou 

obrátit o radu a získat potřebné informace 

u výchovné poradkyně naší školy Mgr. Evy 

Svobodové nebo zajít individuelně či s rodiči 

do IPS Zlín a bezplatně absolvovat konzultace 

(i během letních prázdnin).

Pøíprava žákù 8. tøíd na volbu povolání

Z dojmů účastníků konzultačního do-

poledne v Informačním a poradenském 

středisku Úřadu práce ve Zlíně:

David, 8.B: „Exkurze na Úřadu práce 

ve Zlíně byla suprová, dozvěděli jsme se, 

na co se hodíme a jestli máme velké šance 

se dostat na tu školu, na kterou chceme jít 

podle známek.“

Adéla, 8.B: „Úřad práce mi potvrdil na 

jakou školu jít. Myslím, že pomohl každému 

z nás. Paní byly ochotné a dokázaly nám 

poradit.“

Tomáš, 8.B: „Na Úřadu práce ve Zlíně to 

bylo super. Dozvěděl jsem se tam spoustu věcí 

o povolání, které bych chtěl jednou dělat.“ 

Vendula, 8.B: „Na Úřadu práce ve Zlíně to 

bylo skvělé. Jsem strašně ráda, že jsme tam 

jeli, protože mě přesvědčili, že na tu svou 

vysněnou školu mám!“

Mgr. E. Ochotská, 1. ZŠ Napajedla

Muzeum jihovýchodní Moravy
Dne 6.4.2006 se žáci II.A třídy 2. základní 

školy Napajedla (nová škola) se spolu s třídní 

učitelkou Mgr. Radkou Geržovou a vycho-

vatelkou školní družiny Janou Beranovou 

akce VELIKONOČNÍ PŘEDVÁDĚNÍ, kterou 

organizovalo Muzeum jihovýchodní Moravy 

Zlín. Žáci byli nadšeni tvorbou kraslic a také 

jednotlivými zajímavými technikami jejich 

zdobení, které si se zájmem vyzkoušeli. Vel-

kému zájmu se také těšily dřevěné hračky či 

dokonce živí králíci.

Celá akce byla velice dobře připravená 

a především poučná pro naše žáky, kteří 

poznali, kolik lidského úsilí a umění potřebuje 

jedna taková kraslice. Děti byly plny dojmů 

a již dnes se těší na příští rok.

Otrokovický pohár
26.4. 2006 se 23 žáků 2. ZŠ Napajedla zú-

častnilo atletické soutěže „OTROKOVICKÝ 

POHÁR“ A VEDLI SI VÝBORNĚ. 

Družstvo mladších chlapců získalo 1. 

místo, družstvo mladších dívek 2. místo, 

starších chlapců 1. místo a družstvo starších 

dívek 2 místo. 

Na soutěži padly tři školní rekordy. Po-

starali se o ně Markéta Kolomazníková (9.A) 

– běh na 60 m – 8,3 s., Stanislav Kašík (9.A) 

– běh na 60 m – 7,7 s, Vojtěch Ličman (9.B) 

– vrh koulí – 10m 52cm.

Trnavský bìh
3.5.2006 se uskutečnilo okresní kolo v přes-

polním běhu v Trnavě. Ani tady se naši žáci 

neztratili a obsadili dvě 6. místa – Jakub Kašík 

(7.C), Lenka Vaculová (9.C), 8. místo Lukáš 

Chytil a 12. místo Ester Sátorová.

Akademie
2. základní škola, Komenského 298 žije 

přípravami na výroční akademii. Ta bude 

uspořádána ve dnech 8. a 9. června 2006 a za-

střešujícím tématem bude oslava dvacátých 

„narozenin“ naší školy. 

Přijďte se podívat, co jsme pro vás při-

pravili.

� 2. základní škola Napajedla informuje � 2. základní škola Napajedla informuje � 

Putovní pohár ZŠ Žlutava
3.5.2006 proběhl na ZŠ Žlutava turnaj ve 

vybíjené žáků 5. ročníků o putovní pohár 

ZŠ Žlutava. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev 

z okolních škol (ZŠ Spytihněv, ZŠ Halenko-

vice, ZŠ Žlutava, ZŠ Pohořelice, 1. ZŠ Na-

pajedla). Žáci 2. ZŠ Napajedla vybojovali 1. 

místo v tomto turnaji a putovní pohár získali. 

Ten bude zdobit vaši školu až do května 

příštího roku. 

Okresní kolo v minikopané
25. 4. 2006 se ve sportovním areálu na Vrša-

vě ve Zlíně konalo okresní kolo v minikopané. 

Mužstvo 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298 

(nová škola) ve složení Martin Jelínek, Radek 

Malovaný, Vojtěch Ličman, Michal Skopal, 

Martin Gracla, Pavel Rožek, Tomáš Hrdina, 

Tomáš Juřík, Petr Matoušek, Radek Gajdošík 

a Vít Kroupa postoupili ze své skupiny z 1. 

místa. V semifinále se utkali se 17. ZŠ Zlín. 

Výsledek 4:2 jim zaručil boj o finále, který 

zcela ovládli a stali se vítězem okresního 

kola, když porazili 3:1 mužstvo 5. ZŠ Zlín. 

Chlapci postupují do krajského kola, které 

se uskuteční 19.5.2006 na stadionu s umělou 

trávou v Kroměříži. 

Fotbalisty zodpovědně připravil a na 

soutěž doprovodil jejich trenér, PaedDr. 

Miroslav Veselý.
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Kdo je to vlastně absolvent umělecké 

školy? Je to žák, který prošel prvním nebo 

i druhým stupněm studia hudebního, výtvar-

ného, literárně-dramatického či tanečního 

oboru. Má za sebou 7 nebo 11 let, kdy chodil 

do hodin na hudební nástroj či zpěv, hrál 

v komorním souboru, učil se teorii v hudební 

nauce, vystupoval na různých besídkách 

a koncertech.

Stejně výtvarník – modeloval, kreslil, malo-

val, vyřezával, fotografoval a vystavoval.

Roky práce, která někdy byla více zába-

vou, jindy spíše povinností. Absolventský 

koncert či výstava jsou jakýmsi slavnostním 

zakončením. Předchází jim (kromě mnoha 

hodin cvičení na nástroj a výtvarné práce)-

fotografování na tablo, koupě nových šatů, 

objednávka u kadeřníka, nezapomnět pozvat 

příbuzné, kamarády, učitele a spolužáky ze 

základky… A nezapomenout si v novém ob-

leku zahrát! Zjistit až na koncertě, že nemohu 

Absolventské koncerty a výstavy

Že je svět hudby pro leckoho opravdu 

pohádkovým, to určitě potvrdí ti, kdo se do 

jejich tónů umí ponořit a nacházet v ních 

hluboké prožitky. Přibližovat svět hudby 

předškolním dětem tak, aby měly z hudby 

také pohádkové zážitky, se pokusili učitelé 

ZUŠ R. Firkušného.

24. a 25. dubna přišly děti z napajedelské 

MŠ i školek okolních obcí k nám. Škola se 

proměnila v pohádkový zámek s mnoha 

místnostmi a sály. Podle obrázků hledaly 

skupinky dětí komnaty, které obývaly 

pohádkové bytosti. U bílé paní a klíčníka 

to bylo trochu strašidelné, zvlášť když 

zaduněl zvuk bubnů a klavíru. Náladu 

vyrovnala pokojná návštěva v chaloupce 

na vesnickém dvorečku, kde uslyšely děti 

lidové písničky v podání malé krojované 

selky Radunky na housličky a sedláka na 

cimbál. V komnatě u prince a princezny 

vyslechly hru na kytaru a flétnu včetně 

pohádky o princi, který šel bojovat s dra-

kem do království, v němž všichni hráli 

na hudební nástroje. Při poslechu hudby 

i drak zkrotl – nebylo s kým bojovat. U per-

níkové chaloupky byly sice čarodějnice, ale 

místo aby spouštěly hrůzu, byla s nimi spíše 

legrace. Naučily děti taneček s košťaty.

Vyøazení absolventù ZUŠ
Slavnostní akt k ukončení studia I. a II. 

stupně pro rodiče, přátele a samotné ab-

solventy hudebního i výtvarného oboru 

proběhne ve středu 28. června 2006 v 16.00 

hodin, v sále školy.

zase začne dýchat, tatínek se slzou v oku 

se k vám žene s kyticí stejně jako kamarádi. 

Učitel dojatě gratuluje, absolvent děkuje 

– opravdu jsou to moc dojemné chvíle. 

Snažíme se je dopřát všem našim ab-

solventům bez rozdílu talentu, který jim 

byl dán do vínku. Běžná praxe totiž je, že 

na veřejném absolventském koncertě hrají 

a vystavují jen ti nejlepší. Ostatní absolvují 

před komisí. Domníváme se však, že každý 

absolvent by měl zažít svou chvilku slávy, 

pochopit, že dovršením svého úsilí odměnil 

sebe i své rodiče, kteří jsou na něj pyšní. 

A taky že bez určitého úsilí takové chvilky 

štěstí člověk nezažije.

Lenka Hanáčková

Absolventka Barbora Macíková (p.uč.Květáková)

dostatečně mávat smyčcem, protože mi to 

těsné průramky nového obleku nedovolí, že 

v nových botách ztrácím cit pro hru s pedá-

lem u klavíru – to doopravdy člověka zaskočí. 

Ovšem všechno je zapomenuto v okamžiku, 

kdy se s úlevou klaníte obecenstvu, maminka 

Pohádkové  putování  za  hudbou

V každé pohádkové komnatě děti do-

staly dílky skládanky a nakonec je v sále, 

díky vydatné pomoci paní učitelek i po-

hádkových postav, poskládaly do podob 

různých hudebních nástrojů.

Věříme, že dětem bylo u nás dobře. Těm, 

které mají zájem a nestihly zápis do ZUŠ 

do konce května, nabízíme dodatečnou 

možnost přihlásit se v měsíci červnu, 

vždy odpoledne od 13.00 do 16.30 hod.

Lenka Hanáčková
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Kino Napajedla
� 4. 6. v 19.30 hod.

 CO JE ŠEPTEM

 Romantická komedie USA a SRN, režie 

Rob Reiner, hrají - Jenifer Aniston, Kevin 

Costner, přístupný od 12 let, 97 min., 

vstupné 60 Kč

� 7. 6. v 19.30 hod.

 WALK THE LINE

 Životopisný, hudební film USA a SRN, režie 

James Mangold, hrají - Joaquin Phoenix, 

Reese Witherspoonová, přístupný od 12 

let, 136 min., vstupné 60 Kč

� 11. 6. v 16.00 hod.

 FIMFÁRUM 2

 Loutkové rodinné pásmo ČR, režie Jan 

Valej, přístupný, 90 min., vstupné 58 Kč

� 14. 6. v 17.00 a 19.30 hod.

 RAFŤÁCI

 Prázdninová komedie ČR, režie Karel Ja-

nák, hrají - Vojta Kotek, Jiří Mádl, mládeži 

přístupný, 104 min., vstupné 75 Kč

� 18. 6. v 16.00 hod.

 BAMBI 2

 Animovaný film USA pro nejmenší v čes-

kém znění, režie Brian Pimental, mládeži 

přístupný, 75 min., vstupné 58 Kč

� 21. 6. v 19.30 hod.

 ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 

 Thriller USA, režie Michael Caton-Jones, 

hrají-Sharone Stone, David Morrissey, pří-

stupný od 15 let, 110 min., vstupné 55 Kč

� 25. 6. v 19.30 hod. 

 SYRIANA

 Politický thriller USA, režie Stephen 

Gaghan, hrají - G. Clooney, M. Damon, pří-

stupný od 12 let, 128 min., vstupné 65 Kč

� 28.6. v 19.30 hod.

 GEJŠA

 Melodramatický film USA, režie R. Mar-

shall, hrají - Z. Zhangová, K. Watanabe, pří-

stup. od 12 let, 146 min., vstupné 65 Kč

Èerven 2006 
Od kvìtna 

hrajeme ve støedu a v nedìli

�  „Léto s fotbalem“

Brumov – Bylnice, 29. 6.–2. 7. 2006 - sou-

středění pro nejmladší fotbalovou přípravku, 

hlavní náplní je zlepšování fotbalových 

dovedností, zahrnuje též plavání, sportovní 

hry a soutěže.

�  „Příměstský tábor Liba“

DDM Matýsek Napajedla, 10.–14. 7. 2006 

- tradiční vyplnění volného času začátku 

prázdnin formou sportovních aktivit, výtvar-

ných činností, her a výletů v Napajedlích 

a blízkém okolí.

�  „Sportík“

Hájenka Brumov-Bylnice, 8.–13. 7. 2006 

- letní tábor plný pohybu, pro kluky i hol-

ky, kteří mají rádi míčové sporty – fotbal, 

volejbal, košíkovou, vybíjenou, baseball, 

házenou a navíc aerobik, plavání, turistika, 

hry a soutěže.

�  „Trpasličí dovádění“

Horní Bečva, 29.7.–5.8. 2006 - první táboro-

vé zkušenosti pro nejmenší děti s maminkami 

(nebo tatínky) v krásném prostředí Horní 

Bečvy, výlety, hraní a soutěže – pro děti 

i dospělé.

�  „Mladý zálesák“

Držková, 6.–13. 8. 2006 - stanový tábor, 

kde oceníte své znalosti o přírodě, zažijete 

spoustu dobrodružství v lese při poznávání 

okolí, hrách a soutěžích.

�  „Život kmene Ryb-ker-kytů“

Osvětimany, 13. – 20. 8. 2006 - již III. ročník 

oblíbeného táboření kmene rybářů, kerami-

ků a kytaristů s množstvím táborových her 

a soutěží, pálením v peci, zpíváním a možná 

taky odhalením Záhady „Raštěpo“.

�  „Příměstský tábor Míša“

DDM Matýsek Napajedla, 28.8.–1.9. 2006 

- příjemné strávení konce prázdnin formou 

sportovních aktivit, výtvarných činností, her 

a výletů v rámci Napajedel a blízkého okolí.

�  „Příměstský tábor Liba“

Oldřichovice, 28. 8.–1. 9. 2006 - aktivní strá-

vení posledního prázdninového týdne s množ-

stvím her, soutěží a především poznávacích 

výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Nabídka táborù na èervenec - srpen 2006

Pro špatné počasí odložený dětský sportovní den v zámeckém parku se o týden později 

opravdu vydařil. Foto: František Cívela

Novì otevøená kanceláø
Wüstenrot

��  úvìry na koupi a rekonstrukci RD a bytù, 
novostavby 

�� úvìry pro právnické osoby na rekonstrukci 
bytových domù se státní dotací

��  americká hypotéka (pøi zástavì nem. lze 
použít na cokoliv)

�� hypotéka (až 100% financování)
�� pomùžeme vyøídit pùjèku u Státního 

fondu rozvoje a bydlení (150.000 
a 300.000)

�� spoøení pro dìti zdarma
�� hotovostní pùjèky: - od 20.000,- kè
�� bez ruèitele a  souhlasu manžela/ky
�� pro OSVÈ i pøi nulovém daòovém pøiznání
�� zamìstnancùm
�� dùchodcùm do 75 let

Adresa: 
Svatoplukova 64, 763 61 Napajedla

volání  zdarma 800 333 361
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V současné době vrcholí soutěžní sezona 

ve sportovní gymnastice. Proto přinášíme 

aktuální informace, jak bodují gymnastky 

a gymnasté našeho města.

9.4.2006 se starší žákyně – Nikola Řehová, 

Tereza Kadlecová, Gabriela Řezníčková, Kris-

týna Geržová a Michaela Geržová zúčastnily 

soutěže v pódiových skladbách na Novestě 

ve Zlíně. Umístili se na 2. místě a postoupili 

do krajského kola, které se konalo opět na 

Novestě a tady získaly cenu poroty.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV slaví úspìchy

Družstvo starších žákyň: 2. místo - Lucie 

Forbelská, Gabriela Řezníčková, Kristýna 

Geržová, Michaela Geržová

Starší žákyně jednotlivkyně: 2. místo 

Nikola Řehová, 3. místo Tereza Kadlecová

Mladší žáci I.: 1. místo Tadeáš Julíček, 2. 

místo Ondřej Omelka, 3. místo Daniel Ferovič

Mladší žáci II.: 1. místo Martin Omelka

Starší žáci IV.: 1.místo Martin Štark, 2. místo 

Ondřej Bradáč, 3. místo Robert Samohýl.

Čtyři kobylky Napajedelského chovu se 

vydaly na trať dlouhou 1600 metrů s dotací 

400 tis. korun v 58.ročníku Jarní ceny klisen.

Mezi čtrnácti startujícími se nejlépe z napa-

jedelských klisen umístila na 4.místě VANES-

SIA s jezdcem Jakubem Pavlíčkem v sedle, 

která na konci srpna debutovala třetím místem 

v dostihu III.kategorie a na počátku října 

obsadila druhé místo v Ceně zimní královny. 

Letos získala první triumf kariéry, když lehce 

vyhrála přípravný Deylův memoriál. 

 Páté místo pak obsadila opět klisna napa-

jedelského chovu, a to Maracuda s žokejem 

Radkem Koplíkem, která dokázala obsadit 

druhé místo v Pardubicích v říjnové ceně na 

1750 metrů.  Na devátém místě pak doběhla 

Varineta s žokejem Janem Demelem, která na 

Slovensku v dostihu druhé kategorie na 1400 

metrů získala druhé místo. 

 Poslední napajedelská kobylka Sapora 

s žokejkou Kristýnou Bezděkovou skončila na 

13.místě i když v ceně Zimní královny obsadila 

4.místo a v Deylově memoriálu 5.místo. 

Házenkáři Napajedel podstoupili v závěru 

sezóny urputné boje o záchranu v extralize. 

V první sérii zápasů o 5. až 12. místo se 

utkali s družstvem Hranic. Po výhře Hranic 

v prvním zápase srovnali napajedelští stav 

série na 1:1 a vynutili si tak třetí – rozhodující 

zápas. V něm ale svému soupeři podlehli a tak 

nastoupili boj o 9. až 12. místo s Plzní. 

 Ani v této sérii neuspěli a po druhém 

prohraném zápasu je čekal boj o záchranu 

s družstvem Brna, se kterým museli třikrát 

vyhrát. 

 Úvodní zápas o udržení Fatra zvládla na 

výbornou, když porazila Brno na domácí 

půdě v Otrokovicích 32:28. Také druhý zápas 

domácím vyšel a zvýšil tak naději na udržení 

po vítězství 29:26. Ve třetím zápase, kdy mohlo 

být rozhodnuto, se Brňané neblahému osudu 

vzepřeli a porazili Napajedla 34:29. Stav série 

tak snížili na 1:2 a doufali, že v příštím duelu 

sérii vyrovnají a vynutí si rozhodující zápas. 

Fatra ale už nic neponechala náhodě a i když 

těsně, přeci jen porazila Brno 33:31 a po sérii 

3:1 na zápasy se udržela v extralize i pro další 

sezónu. 

Extraliga házené mužù v Napajedlích stále žije

22. 4. 2006 jsme v počtu 27 žákyň a 8 žáků 

nastoupili na regionální závod ve sportovní 

gymnastice v Otrokovicích. Do krajského kola 

postoupilo 18 děvčat a 8 chlapců. A to se konalo 

29. 4. 2006 v Chropyni. Naši svěřenci zúročili 

hodiny tvrdého tréninku a vybojovali:

Družstvo nejmladších žákyň: 1. místo 

- Tereza Hromadníková, Aneta Maňásková, 

Nikola Skalická, Regina Foralová

Družstvo mladších žákyň: 3. místo - Do-

minika Martykánová, Bohdana Boudová, Do-

minika Sokolová, Aneta Řezníčková, Veronika 

Kočendová, Růžena Poznerová

Všem dětem z našeho oddílu moc a moc 

blahopřejeme se vzkazem: „Jste výborní a prá-

vem jsme na vás pyšní. Jak na vaše výkony, 

tak i na úžasný kolektiv, který společně, holky 

a kluci z gymnastiky, tvoříte.“  vedoucí oddílu

Fotbal – Divize D
Muži A TJ FS Napajedla

3.6. Napajedla – Mozkovice  16.30 hod.

11.6. Slavičín – Napajedla  10.15 hod.

Fotbal – Okresní soutìž sk. A
Muži B TJ FS Napajedla

4.6. Napajedla – Fryšták B  10.15 hod.

11.6. Komárov – Napajedla  16.30 hod.

18.6. Napajedla – Halenkovice  10.15 hod.

Fotbal – Krajská soutìž sk. B
Dorost TJ FS Napajedla

4.6. Strání – Napajedla  14.15 hod.

10.6. Napajedla – Nedachlebice  10.00 hod.

18.6. Uh. Ostroh – Napajedla  14.15 hod.

24.6. J. Otrokovice – Napajedla  14.00 hod.

St. žáci TJ FS Napajedla

11.6. Napajedla – Kvasice  10.00 hod.

17.6. O. N. Ves – Napajedla  9.30 hod.

Ml. žáci TJ FS Napajedla

11.6. Napajedla – Kvasice  11.45 hod.

17.6. O. N. Ves – Napajedla  11.15 hod.

Kdy za sportem?

Jarní cena klisen


