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� Sport

Neuběhl ani měsíc a je hotová krásná nová fasáda na budově ZUŠ !

Knihovna informuje
Upozorňujeme všechny naše čtenáře 

a uživatele, že Knihovna Napajedla bude 

ve dnech 17. – 28. července 2006 uzavřena. 

Zároveň všem přejeme krásnou slunečnou 

dovolenou, jak jinak než s knihou v ruce.

DDM Matýsek
�  Den dětí, který se nekonal z důvodu 

nepříznivého počasí se přesouvá v celém 

svém rozsahu na sobotu 2. září 2006. Místo 

konání RS Pahrbek Napajedla, začátek 

akce 13:30 hod.

�  Nabízíme poslední voná místa na letní 
dětské tábory:

• Sportík - Brumov Bylnice 8. - 13. 7 2006 

2.200 Kč

• Život kmene Ryb-Ker-Kytů 13. - 20. 8. 2006 

RS Ječmínek, Osvětimany, 2.100 Kč.

Koncertní sezóna skonèila
V neděli 18. června zazněl v koncertní 

síni klášterní kaple v Napajedlích závěreč-

ný koncert sezóny 2005/2006. Tentokrát po-

těšil posluchače vokálně-instrumentální 

soubor SATORI z Poniklé v Podkrkonoší. 

Od deseti členů souboru zazněly v re-

pertoáru především spirituály, duchovní 

písně, tradicionály, barokní a lidové pís-

ně, které tvoří koncerty nejen doma, ale 

i v zahraničí. Kdo přišel na koncert, jistě 

nelitoval. Soubor vnesl záři a radost do 

duší. Byli všichni výborní. 

Za příznivce hudby chceme poděkovat 

městu za záštitu nad koncerty a zvelebo-

vání klášterní kaple i celé budovy ZUŠ, 

panu učiteli Petru Verbíkovi za organizaci 

koncertů v celé sezóně, za hodnotná prů-

vodní slova a za to, že má přátele, kteří 

mu pomáhají a spolupracují s ním. Zato 

patří dík i panu Josefu Fojtů, manželům 

Součkovým a v neposlední řadě paní 

Věře Komínové, která se stará obětavě 

o účinkující. 

Děkujeme za všechny úžasné koncerty 

a těšíme se již nyní na novou koncertní 

sezónu 2006/2007.

Za všechny příznivce hudby Marie 
Vaňáčová

Starosta města MVDr. Antonín Černocký 
přijal v obřadní síni radnice nejlepší žáky 
napajedelských škol.

Klub kultury Napajedla 
Vás zve na letošní seriál tradičních taneč-

ních VEČERŮ PŘED KLUBEM. Vždy v pátek 

večer v létě 2006 na prostranství před Klubem 

kultury v zámeckém parku v Napajedlích 

hrajeme pro Vás. Začátky ve 20,00 hod.  Za 

nepříznivého počasí se akce NEKONÁ!!!

� Pátek 7. července - HAZARD, večer 

s nejznámější bluegrassovou kapelou na 

zlínsku nejen k poslechu, ale i k tanci

� Pátek 14. července - EX DUO
 Opět i letos zahraje v Napajedlích velice 

oblíbená formace

� Pátek 21. července - INTERFERNET JM
  Klasická beatová muzika v podání kapely 

Jiřího Macháčka

� Pátek 28. července - EX DUO, ještě jednou 

zase trochu jinak v Napajedlích

� Sobota 12. srpna

 MORAVSKÉ CHODNÍÈKY
 Národopisné setkání souborů a jednot-

livců na rozhraní tří folklorních oblastí, 

které je právě v Napajedlích a to Valaš-

ska, Hané a Slovácka.

Folkový žejdlík
V.S.Kamamár Vás zve dne 15. 7. 2006 

na III. ročník hudebního festivalu folkové, 

trampské, country a bluegrassové muziky 

konaného v Oldřichovicích. 
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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 15. 5. 2006

� doporučila ZM s účinností od 1. 6. 2006 

do konce tohoto volebního období změnit 

v usnesení ZM č. 3/11/2002 počet dlouhodobě 

uvolněných členů ZM z počtu dva na jeden 

– uvolněný člen ZM pouze místostarosta

� doporučila ZM schválit provedení a tr-

valé uložení přípojky vodovodu společností 

EXTRAPLAST s.r.o. a DAVID – PIPRA s.r.o. 

v délce cca 165 m na pozemcích města Napa-

jedla p. č. 6404/1, p. č. 6404/4, p. č. 6593/2 PK 

a p. č. 2162/2 PK za podmínky zřízení věcného 

břemene i na stávající plynovodní přípojku, 

která je již realizována, s finanční úhradou 

dle současných cen

� vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 

PK p. č. 402/3 o výměře 25 m2  před restaurací 

„U Jima“ v k. ú. Napajedla za účelem zřízení 

letní předzahrádky za cenu 50 Kč/m2/rok paní 

Dostálové na dobu určitou do 30. 9. 2007 

� schválila pronájem 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 vý-

povědní lhůtou tři měsíce od 1. 5. 2006

� schválila vyhodnocení nabídek na zhoto-

vitele akce „Oprava havárie střechy objektu 

skladu kulis Klubu kultury Napajedla“ (vítě-

zem soutěže je firma Jaroslav Možný – Tesař-

ství) a s tím související rozpočtové opatření 

č. 14/2006: 

� schválila výpůjčku 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 zahrádkář-

skému svazu Napajedla

� schválila dodavatele finanční služby – po-

skytnutí investičního úvěru  společnost Česká 

spořitelna, a.s. s nabídkou pevné úrokové 

sazby ve výši 3,14 % p.a.

� vzala na vědomí Zprávu o hospodaření 

a schválila hospodářský výsledek za rok 

2005 a návrh na jeho využití a rozdělení do 

zákonem stanovených fondů u příspěvkové 

organizace Klub kultury Napajedla a odvod 

zřizovateli ve výši 130 000 Kč

� vzala na vědomí Zprávu o hospodaření 

a schválila hospodářský výsledek – ztrátu 

za rok 2005 a návrh na její částečné uhrazení 

ve výši 300 000 Kč u příspěvkové organizace 

Služby města Napajedla, zbylá část ztráty bude 

řešena v dalším období

� schválila rozpočtové opatření č. 11/2006: za 

účelem přijetí poskytnuté dotace od Zlínského 

kraje a její vyplacení příjemci příspěvkové 

organizaci DDM Matýsek Napajedla

� schválila rozpočtové opatření č. 12/2006: 

za účelem přijetí poskytnuté dotace ze stát-

ního rozpočtu a její využití v souvislosti se 

zajištěním voleb

� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 1: na 

úhradu mzdových výdajů JSDHM vzniklých 

v souvislosti s jarní povodní a dokoupením 

příslušenství ke strojnímu zařízení jednotky

� schválila smlouvu o poskytnutí finančního 

příspěvku za účelem zajištění dopravní ob-

služnosti na území  Zlínského kraje veřejnou 

autobusovou linkovou dopravou

� schválila udělení výjimky z počtu žáků 

v 7. třídě na 32 žáků do 30. 6. 2006 1. základní 

škole Napajedla, příspěvkové organizaci

� se seznámila se zápisem z jednání sboru 

pro občanské záležitosti konaného dne 4. 4. 

2006. RM děkuje SOZ za obětavou práci 
pro občany města, kterou příkladně vyko-
nával po celou dobu svého padesátiletého 
působení.
� se seznámila se zápisem z jednání kulturní 

komise dne 12. 4. 2006 

� se seznámila se zprávou o Filmovém klubu 

Charlie v Napajedlích a Kinečku za období od 

5. 10. 2005 do 26. 4. 2006 

� schválila změnu nájmu bytů v domě č. p. 90 

ul. Pod Kalvárií – DPS ve výši 30 % s platností 

od 1. 6. 2006

� schválila práce na odstranění havarie na 

vnitřní ležaté kanalizace v sociálním zařízení 

objektu 1. základní školy Napajedla, a s tím 

související rozpočtové opatření č. 13/2006 

� se seznámila s informací ředitelky Mateřské 

školy Napajedla,  o přerušení provozu MŠ 

v době letních prázdnin  

Zastupitelstvo mìsta 24. 5. 2006

� zrušilo s účinností od 1. 6. 2006 v usnesení 

ZM č. 3/11/2002 v bodě 3 část týkající se po-

čtu a funkcí uvolněných členů zastupitelstva 

města

� určilo s účinností od 1. 6. 2006 do konce 

funkčního období stávajícího Zastupitelstva 

města Napajedla, že člen Zastupitelstva 

města Napajedla bude uvolněn pro funkci 

místostarosty

� schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

100310 s VW WACHAL a.s., jehož obsahem je 

úprava dohodnuté smluvní ceny díla ve vazbě 

na změnu termínu realizace díla a požadované 

stavební úpravy díla „Stavební úpravy tělocvič-

ny ZŠ Komenského 298, Napajedla“

Rada mìsta dne 29. 5. 2006

� udělila souhlas paní Hájkové k vybudování 

odstavné parkovací plochy o rozměru 5,1 m 

x 1,7 m na pozemku p. č. 2131/2 před jejím 

rodinným domem 

� vyhlásila záměr prodeje pozemku KN st. 

p. č. 2294 o výměře 18 m2 manž. Prokopovým 

za cenu 300 Kč/m2 pod jejich garáží

� vyhlásila záměr prodeje pozemků KN p. č. 

194/3 o výměře 20 m2, p. č. 195/2 o výměře 

160 m2 za cenu 100 Kč/m2 majitelům bytů v čin-

žovním domě č. p. 1158 v k. ú. Napajedla 

� schválila pronájem části pozemku PK p. č. 

461/7 o výměře 160 m2 za cenu 50 Kč/m2/rok 

společnosti PEGAS II spol. s r. o. za účelem 

vybudování zahradní restaurace na dobu  

neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců 

� schválila výpůjčku části pozemku PK p. č. 

461/7 o výměře 150 m2 společnosti PEGAS II 

spol. s r. o. za účelem vybudování dětského 

hřiště a osázení pozemku zelení a trávníkem 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 

měsíců za podmínky, že návrh výsadby bude 

odsouhlasen komisí životního prostředí a ve-

řejného pořádku

� schválila výpůjčku části pozemku KN p. č. 

130/17 o výměře 32 m2 společnosti PEGAS II 

spol. 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 šest měsíců

� souhlasila s návrhem společností PEGAS 

II spol. s r. o. na úpravu oplocení spočívající 

ve vybourání stávajícího oplocení, jehož sou-

časná výška je 2,05 m, v délce 5 m a následně 

v jeho nahrazení dřevěným oplocením výšky 

1,06 m. Návrh výsadby zeleně je nutno konzul-

tovat v komisi životního prostředí a veřejného 

pořádku.

� vyhlásila záměr prodeje části pozemku KN 

st. p. č. 2972 o výměře 1 m2 (dle GP č. 2057-

138/2005) panu Březinovi za cenu 500 Kč/m2

� schválila prodej pozemků pod garážemi 

umístěnými na pozemcích KN st. p. č. 2961 

až 2972 (dle GP č. 2057-138/2005) na základě 

již uzavřených smluv o smlouvě budoucí 

kupní

� povolila na pozemcích města v ulici Janáč-

kova pro připravovanou výstavbu:

- provedení a trvalé uložení plynovodu 

v délce cca 20 m na pozemku p. č. 7536/6 

a 2152/171

- provedení a trvalé uložení přípojky kana-

lizace v délce cca 20 m na pozemku p. č. 

2152/171 a 7535

- provedení a trvalé uložení přípojky vo-

dovodu v délce cca 8 m na pozemku p. č. 

2152/171

- provedení a trvalé uložení přípojky telefo-

nu v délce cca 5 m na pozemku p. č. 7538

- provedení a trvalé uložení přípojky NN 

v délce 67 m na pozemcích p. č. 7535, 7538 

a 7534/7 1643/7

- provedení vedení VO – NN v délce cca 

9 m na pozemku p. č. 7538 za podmínky 

uvedení použitých pozemků a staveb do 

původního stavu

� schválila „Smlouvu o budoucí nájemní 

smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věc-

ného břemene“ pro stavbu „Přístaviště na 

řece Moravě - Přístupový chodník“ s Povodím 

Moravy, s.p. 

� schválila smlouvu o dílo č. 062064 na 

zhotovení zadávací (tendrové) dokumenta-

ce a smlouvu o dílo č. 061874 o inženýrské 

činnosti pro akci „Odvodnění pravobřežní 

části Napajedel – lokalit Zámoraví, Radovany 

a Šardice na centrální ČOV“ s firmou CENT-

ROPROJEKT a.s., Zlín

� schválila rozpočtové opatření č. 15/2006: 

z důvodů přijetí dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR v souvislosti s letošními  po-

vodněmi

� doporučila ZM schválit Závěrečný účet 

města Napajedla za rok 2005 a vyjádřit sou-

hlas s celoročním hospodařením města a to 

bez výhrad

� nesouhlasila s pokácením kulovité okrasné 

třešně před RD č. p. 773 v ulici Dr. Beneše 

Napajedla v souladu s doporučením komise 

ŽP a VP

�  schválila udělení výjimky z OZV č. 
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3/2002 o veřejném pořádku ve znění OZV 

č. 3/2003 – ukončení hudební produkce 

v rekreačním středisku Pahrbek, která se 

koná v souvislosti s MOTO – SRAZEM ve 

dnech 23. 6. 2006 a 24. 6. 2006, ve 3:00 hodiny 

následujícího dne

� schválila finanční příspěvek 3.000 Kč 

Klubu malé kopané „Bernard Napajedla“ 

na turnaj v malé kopané, který se uskuteční 

v Otrokovicích

� neschválila opravu oplocení pronajatého 

pozemku KN p. č. 2074/1 v lokalitě za „Hospo-

dářskou školou“ v Napajedlích

� schválila příspěvek města Napajedla ve výši 

68 762 Kč na vypracování projektu „Cyklostez-

ka podél Baťova kanálu – studie“

red

Tabulka plnìní rozpoètu mìsta za rok 2005 (údaje v tisících Kè)

 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut/Upr Skut/Sch 

č. třídy název třídy rozpočet rozpočet  v % v %

1 Daňové příjmy 53 099,00 55 664,00 57 766,40 103,78 108,79

2 Nedaňové příjmy 9 473,00 9 288,00 10 783,04 116,10 113,83

3 Kapitálové příjmy 26 000,00 18 980,00 25 561,21 134,67 98,31

4 Přijaté dotace 19 988,00 25 262,00 25 403,08 100,56 127,09

Příjmy Celkem 108 560,00 109 194,00 119 513,73 109,45 110,08

  FINANCOVÁNÍ      

Položky název položky      

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bú  6 900,00 7 612,00 -24 529,33 0,00 0,00

8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půjčených prostředků -1 167,00 -1 167,00 -1 168,00 100,09 100,08

8127 Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid. - příjmy 1 650,00 11 100,00 6 601,10 59,47 400,07

8128 Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid. - výdaje -284,00 -284,00 0,00 0,00 0,00

8901 Peněžní operace bez charakteru příjmů a výdajů -1 450,00 -1 450,00 142,04 -9,80 -9,80

Financování celkem 5 649,00 15 811,00 -18 954,19 -119,87 -335,52

Zdroje celkem 114 209,00 125 005,00 100 559,54 80,44 88,04

 VÝDAJE        

Č. oddílu název oddílu      

21 Průmysl, stavebnictví, obchod,služby 645,00 691,00 552,05 79,89 85,59

22 Doprava 2 887,00 3 319,00 2 796,10 84,25 96,85

23 Vodní hospodářství 880,00 1 168,00 1 019,02 87,24 115,80

31 Vzdělávání 13 661,00 13 543,00 13 547,61 100,03 99,17

32 Vzdělávání 0,00 133,00 134,50 101,13 0,00

33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 6 137,00 5 719,00 5 195,12 91,01 84,65

34 Tělovýchova a zájmová činnost 477,00 3 116,00 3 051,60 97,93 639,75

35 Zdravotnictví 0,00 20,00 20,00 100,00 0,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 469,00 46 399,00 29 874,88 64,39 145,95

37 Ochrana životního prostředí 9 373,00 3 366,00 2 120,04 62,98 22,62

41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 13 766,00 16 408,00 16 042,60 97,77 116,54

43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pol.zaměst. 2 393,00 2 449,00 2 263,85 92,44 94,60

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 146,00 3 156,00 2 893,00 91,67 91,96

55 PO a integrovaný záchranný systém 275,00 311,00 309,67 99,57 112,61

61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva a polit.strany 18 570,00 18 576,00 17 410,32 93,72 93,76

63 Finanční operace 3 365,00 3 365,00 3 194,00 94,92 94,92

64 Ostatní činnosti 18 165,00 3 266,00 135,20 4,14 0,74

Výdaje Celkem 114 209,00 125 005,00 100 559,54 80,44 88,04

přitom Běžné výdaje celkem 80 247,00 87 285,00 81 193,29 93,02 101,18

 Kapitálové výdaje celkem 33 962,00 37 720,00 19 366,25 51,34 57,02

        

Dne 26. června 2006 byl zastupitelům 

města dán k projednání Závěrečný účet 

města Napajedla za rok 2005. Současně byla 

předložena i Zpráva o výsledku přezkou-

mání hospodaření města za uplynulý rok 

vypracovaná auditorem se závěrem, že při 

přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.  

Výsledky hospodaření města z finanč-

ního hlediska jsou zachyceny v celkové 

podobě formou plnění schváleného, resp. 

upraveného rozpočtu města za minulý rok. 

Tyto údaje Vám předkládáme v přiložené 

tabulce. Porovnáním dosažené skutečnosti 

a předpokládaných plnění (upraveného 

rozpočtu) je na straně příjmů vidět překro-

čení očekávaných příjmů o cca. 9 % (10,0 

mil. Kč), na straně výdajů nedočerpání 

přepokládaných výdajů o cca. 19 % (24,5 

mil. Kč). Přitom běžné výdaje nebyly čer-

pány v rozsahu zhruba 7 % (6,0 mil. Kč)  a 

kapitálové výdajů v rozsahu 49 % (18,3 mil. 

Kč). Celkové příjmy města za rok 2005 činily 

119, 5 mil. Kč, celkové výdaje 100,5 mil. Kč. 

Z těchto údajů je vidět, že rozpočet skončil 

přebytkem cca. 19,0 mil. Kč. 

Plnìní rozpoètu mìsta Napajedla za rok 2005

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, finanční odbor 
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NEMUSÍTE SE OBT�ŽOVAT NÁVŠT�VAMI BANK 
A VY�IZOVAT STOHY FORMULÁ��…

…MY TO UD�LÁME ZA VÁS! 

Nabízíme Vám: 

hypote�ní úv�ry 
•

americké hypotéky 
•

úv�ry ze stavebního spo�ení
•

hotovostní a spot�ebitelské úv�ry 
•••

pojišt�ní motorových vozidel 
•

životní a úv�rové pojišt�ní
•

pojišt�ní dom� a byt�

Kontakt:

Tel.: 603 226 636, 736 678 731  •  Fax: 577 615 533 
info@svetuveru.cz • www.svetuveru.cz

Zarámí 4077 •  760 01 Zlín (budova PSG) 

místo a �as sch�zky rádi p�izp�sobíme Vašim pot�ebám

JE TO TAK SNADNÉ… 

Firma HRUBÝ
Provádí návrh a montáž elektrického podlaho-

vého topení, nízké pořizovací a provozní náklady, 
možnost ovládání přes PC. Dále centrální vysavače 
a elektronické zabezpečovací systémy, jak drátové 
tak bezdrátové provedení. Nezávazná cenová na-
bídka zdarma.

tel: 775 389845
email:  hrubý.zb@seznam.cz

K A D E Ř N I C T V Í 
Dagmar Roubalová

 Rozšiřuje nabídku o novou službu

� Prodlužování a zhuštění 100% 
přírodních vlasů (aplikace provádě-
na přírodním keratinem)

 Kontakt: 604 204 212

� Solárium
 Nabízí letní akci: 1 minuta – 9 Kč
 Kontakt: 777 999 327

 Masarykovo nám. 217
 (vedle videopůjčovny)
 Napajedla

novinka

Z A  V Y S V Ě D Č E N Í  I N T E R N E T
 

„Za vysvědčení knihu“, tak zněl nápis v reklamě 
knihkupectví na plakátovací ploše ve večerníčku Kluk 
z plakátu. Podobný nápis připravila napajedelská kabe-
lová televize pro všechny žáčky, žáky a studenty.

„Za vysvědčení internet“ - to je jedna z dalších 
akčních nabídek NTV cable, s.r.o. všem školou povinným i studujícím. Pokud totiž předloží 
závěrečné vysvědčení za školní rok 2005/2006 dostanou od kabelové televize modem pro 
připojení k internetu již za 1 Kč a samí jedničkáři navíc první měsíc užívání internetu také 
za 1 Kč. Aby to neměli tak jednoduché, bude cena modemu závislá na nejhorší známce na 
vysvědčení. Samí jedničkáři dostanou modem za 1 Kč. Pokud bude na vysvědčení nejhorší 
známkou trojka, zaplatí student za kabelový modem 3 Kč. Na své si přijdou i propadající, 
kteří však za modem zaplatí až 5 Kč.

Akce platí od 10. do 31. července 2006, smlouva se uzavírá na dobu minimálně 24 měsíců 
a při podpisu smlouvy je třeba předložit vysvědčení za školní rok 2005/2006. Za nezletilé 
školáky a studenty musí uzavřít smlouvu jejich zákonný zástupce.

Rychlosti rostou a ceny klesají. Od 1. července 2006 spustila kabelová televize další 
tarifní program s názvem STUDENT. Jedná se o program pro neomezený přístup k internetu 
za pouhých 195 Kč měsíčně. Je určen zejména školákům a studentů, kteří potřebují přístup 
na internet pro vyhledávání informací ke studiu. Využít jej však mohou i ostatní uživatelé. 
Rychlosti stávajících neomezených tarifních programů byly zvýšeny až na 1 Mbps.

Možnost přivýdělku
Pohřební služba PIETA Otrokovice hledá 

řečníka a muzikanta (klávesových nástrojů) 
pro konání smutečních obřadů v pietní 
síni na hřbitově v Vítkovicích, popřípadě 
v Napajedlech. Informace osobně v kance-
láři PIETY Otrokovice, tř. Osvobození 141, 
tel.: 577 932 430.
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V letošním únorovém čísle Napajedel-

ských novin jsme vám přinesli článek „Už 
jste byli na Kalvárii“, ve kterém jsme 

alespoň v kostce seznámili naše občany, 

co v tomto více jak pětihektarovém lese 

má město Napajedla za záměry. Článek byl 

doplněn fotografiemi dvou nově vzniklých 

relaxačních míst v prostoru u křížů a na 

severním okraji lesa.

Sešel se ne rok s rokem, ale měsíc s mě-

sícem a dnes vám přinášíme fotografie, jak 

vypadá jedno z odpočinkových míst u tří 

křížů na konci měsíce května.

Při pohledu na tyto fotografie si každý 

soudný člověk položí otázku „proč?“.Má 

smysl budovat v našem městě cokoliv, co by 

mělo zpříjemňovat našim lidem běžný život? 

Nebylo by rozumnější vynaložené finance 

směřovat do jiných oblastí? Má vůbec cenu 

něco nového vymýšlet a zlepšovat? Jediné, 

co si v takovém okamžiku můžeme říci je, 

že se nesmíme vzdávat, protože přece kvůli 

několika „narušeným“ jedincům nebude trpět 

zbytek normálních lidí. 

Pro svou velmi dobrou polohu by se mohl 

les Kalvárie v budoucnu opravdu stát místem 

odpočinku, relaxace a rekreačního využití. 

Takový je také záměr města. Již v roce 1983 

byla tehdejším Stavoprojektem Gottwaldov 

zpracována studie parkového lesa Kalvárie, 

která zahrnuje umístění jak mobiliáře, tak 

hracích prvků, dále rozložení pěších stezek, 

hrací plochy,ohniště, obsahuje návrh obnovy 

zeleně, umístění veřejného osvětlení, napo-

jení na další vycházkové zóny za hřbitovem 

a k „Boříčku“. Kalvárie je ale dosti velkým 

územím na to, aby město mohlo svůj záměr 

realizovat v krátkém časovém rozmezí. Podle 

finančních možností města bychom každý rok 

chtěli udělat alespoň malý krůček vpřed. 

Pro osvěžení paměti bychom chtěli při-

pomenou, že stále platí schválený řád, který 

usnesením č. 83/3/2002 schválila Rada města 

Napajedla s účinností od 1.5.2002. Schválený 

řád měl zavést určitý režim v tomto území 

tak, aby uvedená lokalita byla dostupná 

všem generacím našich občanů. Aby ji mohli 

využívat jak mladí k pořádání akcí, tak i starší 

generace k relaxaci, tak i sportovci či školy 

a školky. Myšlenka byla jistě dobrá a většina 

našich občanů reagovala kladně. Jen pro 

úplnost uvádíme pár základních pravidel, 

která jsou řádem schválena:

- nejméně jeden den předem nahlásí osoba 

starší 18-ti let pořádání akce v Kalvárii na 

Městské policii Napajedla, kde předloží 

občanský průkaz a bude plně zodpovědna 

za dodržování pořádku a klidu během 

akce a hlavně za pořádek po ukončení 

akce.

- pokud bude při akci použita hudba, tak 

pouze bez zesilovací techniky a hud-

A ještì jednou o Kalvárii...

Informace Mìstské policie
Jelikož se blíží doba prázdnin, městská 

policie upozorňuje, že je stále v platnosti 
obecně závazná vyhláška města Napajed-
la o veřejném pořádku. OZV č.3/2002 ve 
znění OZV č.3/2003 ukládá:

• Stanování a táboření na plochách 

veřejné zeleně je zakázáno, tento zákaz se 

nevztahuje na stavění stanů mimo parky 

a plochy parkového charakteru v denní době 

v období od 1.7. do 31.8. pro prázdninové 

vyžití dětí ve věku do 15ti let.

• Rozdělávání otevřených ohňů na plo-

chách veřejné zeleně uvedených ve vyhlášce. 

Tento zákaz se nevztahuje na rozdělávání 

otevřených ohňů na stálých ohništích vy-

budovaných na plochách veřejné zeleně se 

souhlasem města (např. ohniště v odpočin-

kové zóně Kalvárie, pokud jsou dodrženy 

zvláštní právní předpisy).

Veřejným prostranstvím se rozumí:
• Všechna náměstí, ulice, chodníky, 

nábřeží, mosty, tržiště, veřejná zeleň, parky 

a další prostory přístupné každému bez 

omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

prostoru

• Veřejnou zelení veřejné prostranství, 

které je využíváno pro uliční sídlištní zeleň 

nebo jako park anebo jiná plocha funkční 

a rekreační zeleně: veřejnou zelení nejsou 

v tomto smyslu zemědělské pozemky (např. 

zahrady, ovocné sady) a lesní pozemky

Vymezenými veřejnými prostranstvími 
jsou pro účely této vyhlášky tato veřejná 
prostranství:

• Náměstí a všechny ulice na území 

města s výjimkou ulice Zámoraví a ulice 

Radovany

• Městské tržiště na Masarykově ná-

městí

• Veřejná zeleň a to:

1. park za městskou knihovnou na ulici 

Nábřeží, park vedla kina v ulici Na Kapli, 

park na ulici Komenského (zvaný Havlíčkovy 

sady) a park v areálu zámku

2. plochy parkového charakteru kolem 

kostela sv. Bartoloměje a na Masarykově 

náměstí

3. plochy veřejné zeleně mezi činžovními 

domy: sídliště na ulici Nábřeží, sídliště na ulici 

Na Malině, ulice 1.máje, ulice 2.května, ulice 

Jiráskova a ulice Husova.

Příkazové dopravní značky
Stezka pro cyklisty – přikazuje cyklistům 

užít v daném směru takto označeného pruhu 

nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba 

vedoucí jízdní kolo, jiným účastníkům provozu 

na pozemních komunikacích, než pro které 

je tento pruh nebo stezka určena, je jejich 

užívání zakázáno.

Cyklostezka na Masarykovì námìstí
Konec stezky pro cyklisty – ukončuje 

platnost dopravní značky

Připomeňte si a nikdy nezapomeňte že, …

1) I cyklista je řidič, proto:

•  Striktně dodržujte pravidla silničního pro-

vozu

•  Chovejte se tak, jak by jste chtěli, aby se 

chovali ostatní k vám

•  Respektujte zákaz požívání alkoholu před 

a během jízdy

•  Při jízdě nikdy nejezte, nepijte, nekuřte 

a netelefonujte, raději se plně věnujte 

řízení, neboť by se vám to vždy, nemuselo 

vyplatit

2) Vidět a být viděn je velice důležité:

•  Proto, vždy včas použijte osvětlení jízdního 

kola 

• Oblékejte si pestré oblečení a používejte 

fluorescentní a reflexní doplňky

bou nesmí být rušena okolní rodinná 

zástavba

- oheň lze rozdělávat pouze na vyhrazeném 

ohništi, které je v západní části lomu 

Kalvárie. Zakládání nových ohnišť či 

rozdělávání ohně mimo toto vyhrazené 

ohniště je přísně zakázáno.

- rovněž je zakázáno ničení zeleně, kácení 

stromů, ničení mobiliáře, používání dřeva 

z prostoru lesa na rozdělávání ohně.

- v prostoru lomu Kalvárie je přísný zákaz 

lezení po skále.

- kontrolou je dle „Provozního řádu odpo-

činkové zóny Kalvárie“ pověřena Městská 

policie Napajedla.

Celé znění provozního řádu odpočinkové 

zóny Kalvárie je uloženo k nahlédnutí jak na 

sekretariátu Městského úřadu Napajedla, tak 

i na oddělení životního prostředí nebo na 

Městské policii Napajedla.

To, co jsme vám dnes článkem o Kalvárii 

přinesli, je pouze malým zlomkem toho, co 

se v našem městě dnes a denně děje. Pokud 

by ti z vás, kterým není život v našem městě 

lhostejný, měli jakékoliv nápady, připomínky 

či podněty, jak by se dal dále zlepšovat všed-

ní život u nás v Napajedlích, nebojte se říci 

svůj názor. K tomuto otevíráme diskusi, kdy 

všechny podněty můžete zasílat na e-mail 

adresu: kozmikova@napajedla.cz, písemně 

na adresu Městský úřad Napajedla, oddělení 

životního prostředí, Masarykovo náměstí 89, 

763 61 Napajedla, fax: 577 100 915. 

Stanislava Kozmíková – 
oddělení životního prostředí
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…další část náměstí, rekonstrukce 
parkoviště je před dokončením…

…na napajedelském hřbitově
probíhají úpravy 
prostoru před kaplí…

… m ì s t o  s o b ì …

Stavební ruch
v Napajedlích
f o t o a p a r á t e m  I n f o c e n t r a

…nová okna má „sportovní část“ kláštera…

…k „nové škole“ přirůstá  nová sportovní hala…

…bezbarierový vstup budou mít 
základní  školy i ZUŠ…

…babička Basovníková sleduje 
stavební ruch na DPS. Teď, když 
už se nebourá je stavba pro 
všechny příjemným oživením…

…na DPS Pod Kalvárií 
se staví výtah, 

přibude celé 
nové patro…

…pozemky Na Malině 3 již mají vozovku a inženýrské sítě, stále jsou ještě volné k prodeji…

…nový povrch dostaly vozovky Na Malině…

ÚSPÌŠNOST ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006
Ing. Irena Brabcová, místostarostka

Název akce Poskytovatel dotace Získaná dotace 

Rekonstrukce tělocvičny 1.ZŠ Ministerstvo financí 15 000 000 Kč

Nadstavba a stavební úpravy DPS Pod Kalvárií Ministerstvo pro místní rozvoj 12 800 000 Kč

Malina III- lokalita pro RD

kanalizace, komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 200 0000 Kč

3. b.j.  Jiráskova resp. DPS Sadová Státní  fond rozvoje bydlení 1 650 000 Kč

Laserový měřič rychlosti Ministerstvo vnitra 549 000 Kč

Stavební úpravy  budovy kláštera č.p. 304 – Technické zázemí  

sportovního areálu Napajedla  -2 etapa

Zlínský kraj 

Odbor školství, tělovýchovy a mládeže
140 000 Kč

Oprava opěrné zdi - schodiště ke kostelu, vstupu do kostela Ministerstvo kultury 200 000 Kč

Křižovatka komunikací III.tř ( u lékárny) – úprava přechodů 

pro chodce 
Státní fond dopravní infrastruktury 375 000 Kč

Bezbariérové vstupy do školských zařízení Ministerstvo  financí 400 000 Kč

Schodišťová plošina ZŠ II Nadace Charty 77 100 000 Kč

Strom u řeky – odpočívadlo u cyklostezky lokalita Na Kapli Nadace  Partnerství 15 000 Kč

Cyklostezka podél Baťova kanálu  Kroměříž – Nedakonice 

– studie,projekt

Zlínský kraj 

Odbor strategického rozvoje
600 000 Kč

Hyjé – koně Zlínského kraje-společný produkt cest.ruchu Zlínský kraj 4 000 000 Kč
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Žáci třetích tříd 2. ZŠ Napajedla, Komen-

ského 298 (nová škola) strávili krásných pět 

dní (15.5.-19.5.) na škole v přírodě, kterou naše 

škola pro třeťáky tradičně pořádá. Týdenním 

útočištěm se jim stal hotel Duo v obci Horní 

Bečva a také přilehlé lesy, louky …. Třídní 

učitelky třetích tříd Mgr. Romana Kempová 

a Mgr. Jana Paulová bděly nad dopoledním 

vyučováním, lákavý a pestrý odpolední 

program pro děti připravovaly paní vychova-

telky Jana Beranová a Vlasta Geherová. Nad 

vším bděla zdravotnice Lenka Benešová. Po 

dopolední výuce třeťáčci podnikali vycházky 

do okolí, byla pro ně uspořádána olympiá-

da, soutěž v plavání v bazénu, odpoledne 

her a soutěží, opékání špekáčků. Nesměla 

chybět ani stezka odvahy, výroba herbáře 

či vědomostní kvíz. Ke zdárnému průběhu 

celého týdne nám dopomohlo i krásné slu-

nečné počasí a výborná strava. Žáci se vrátili 

s dobrou náladou a se spoustou vzpomínek 

a také nových vědomostí.

Krajské kolo v minikopané

Již několikrát jsme vás informovali o po-

stupu žáků 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298 

(nová škola) do dalších kol v minikopané. 

19.5.2006 naše udatné družstvo zamířilo až 

do Kroměříže, kde se konalo krajské kolo. 

Pro fotbalisty byl připraven umělý trávník 

v areálu Hanácké Slávie, kde se odehrála 

všechna, pro nás tak úspěšná, utkání. Prvním 

soupeřem nám byla ZŠ Zašová, kterou jsme 

vyřadili s přehledem 3:0. ZŠ Morkovice proti 

nám postavila silný tým, ale zdolali jsme ji 

výsledkem 2:1. Naši fotbalisti našli jenom 

jediného přemožitele, a to 3. ZŠ Uherské 

Hradiště, které jsme po vyrovnaném zápase 

plném fotbalových parádiček, za které by 

se nemuseli stydět ani naši fotbalisti na 

šampionátu v Německu, podlehli těsně 2:3. 

V krajském kole jsme tedy obsadili úžasné 2. 

místo a dokázali jsme, že na naší škole vyrůstá 

několik fotbalových nadějí. Jejich trenérem 

je sám ředitel školy, PaedDr. Miroslav Ve-

selý, který pomohl fotbalistům přínosnými 

praktickými radami podloženými bohatými 

zkušenostmi. 

Škola má narozeniny

Ve dnech 8. a 9. června se v napajedel-

ském Klubu kultury konala Slavnostní aka-

demie k 20. výročí založení 2. ZŠ Napajedla, 

Komenského 298 (nová škola). Byla uspořá-

dána celkem tři představení. Dopolední pro 

žáky naší školy, a dvě odpolední. Obě tato 

představení byla beznadějně vyprodána. Slav-

nostní akademie se zúčastnili také významní 

hosté a především bývalí pracovníci školy, 

kteří u vstupu obdrželi drobnou upomínku 

a také výroční almanach, který sestavila 

Mgr. Kristýna Janečková.

Program dvouhodinové akademie, kterou 

režírovaly Mgr. Hana Jurásková a PaedDr. 

Zahradní koncert
Jednoho proměnlivého jarního odpo-

ledne – za počasí, které organizátorům 

přidělalo pár vrásek na čelo, – se v pří-

jemném prostředí zahrady Mateřské školy 

Komenského Napajedla konal koncert 

žáků ZUŠ R. Firkušného. Starší kamará-

di, někteří z nich bývalí žáčci MŠ, přišli 

ukázat současným žákům školky, co se 

Škola v pøírodì
Libuše Pacholíková, byl zahájen proslovem 

ředitele školy, panem PaedDr. Miroslavem 

Veselým, který představil školu v zrcadle 

uplynulých dvaceti let a především postihl 

charakter školy v současnosti, výtvarnou 

stránku zajistila p. uč. Marta Musilová. Po 

proslovu ředitele školy následovala video-

projekce, kterou připravil Mgr. Jindřich Polák 

a která vykreslovala život ve škole. 

Každý, kdo se přišel podívat, odcházel 

zajisté s dobrou náladou. Bránici vám mohly 

polechtat mažoretky, multijazyková Popeluš-

ka či zmodernizovaná Polednice. Dech se tajil 

nad úžasnými výkony malých gymnastek, do 

školních let jste se mohli vrátit v doprovodu 

skřítka Eliáška, Přivonět k vůni orientu pro-

střednictvím břišních tanců, navštívit zvířecí 

říši s malými kočičkami či strávit pár pekelně 

horkých chvilek v čertovské škole. Nad vším 

pekelně bděli a celým programem provázeli 

Roman Lacina (9.B) a Vanessa Panzardi (6.C, 

1. místo v okresním kole recitační soutěže 

a účast v krajském kole).

Slavnostní akademie žáků 2. ZŠ Napajedla 

pořádaná k 20. výročí naší školy byla velmi 

úspěšná i u diváků, dostalo se nám mnohých 

pochval a oslavných slok. Dokázali jsme, že 

naši žáci jsou tvořiví, plni fantazie a vtipu.

Mgr. Kristýna Janečková

naučili studiem na hudební nástroje. Jako 

první vystoupil žák 1. ročníku, akordeonista 

Martin Švanda. Následovali soubory a sólisti: 

akordeonový a flétnový soubor, cimbálová 

muzika Makovička, rocková kapela, sóĺo 

Luďka Vlachynského na keyboard a Daniel 

Čevela to rozpálil na bubny v písni skupiny 

Kabát. Součástí programu bylo i vystoupení 

žáků literárně-dramatického oboru s recitací 

pohádek Františka Hrubína.

Hudební vystoupení provázela výstava 

prací žáků výtvarného obo-

ru. Nejvíce asi zaujal veliký 

papírový drak.

Základní umělecká škola 

R. Firkušného se představila 

v plné šíři, i když pár es má 

ještě v rukávu. Vyučování 

hudebního oboru je bohatší 

o další soubory či pěvecký 

sbor, výtvarníci se kromě 

malby věnují i keramice, 

linorytu, počítačové grafice, 

fotografování …

Učitelé ZUŠ se těší na 

všechny děti, které by se 

chtěly věnovat některé 

hudební, výtvarné nebo 

dramatické činnosti.

Lenka Hanáčková
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Grilovaný amur s mátovou 
omáèkou a pivním chlebem 
Amur nakrájený na podkovičky, 
sůl, pepř, kmín, citrónová šťáva, 
mátové lístky polohrubá mouka, 
olivový olej
Omytého amura osušíme a nakrájí-

me na podkovičky. Sůl, pepř, kmín, 

citrónovou šťávu, nasekané mátové lístky 

a olivový olej rozmícháme. Směsí potřeme 

podkovičky, necháme v chladnu odležet, 

obalíme v polohrubé mouce a grilujeme 

cca 5 minut, obrátíme a znovu grilujeme 

5 minu.

Mátová omáčka:
mátové lístky, pepř, sůl, francouzská hořčice, 
200 g zakysané smetany, 2 trojúhelníčky 
měkkého sýru, 2 velké lžíce olivového oleje, 
citrónová šťáva, cukr
Všechny suroviny rozmixujeme v hladkou 

omáčku a necháme v chladnu odležet

Pivní chléb:
300 g hladké mouky, 30 g olivového oleje, 
1.5 dl piva malá lžička soli
Všechny suroviny spolu ohněteme v hladké 

těsto a necháme v sáčku hodinu odležet.

Z těsta vytvoříme tenké placky, které ope-

čeme z obou stran dozlatova.

www.naszufanek.wz.cz

Recept „Našeho žufánku“

Knihovna pro všechny
úkol. Samozřejmě, že podmínkou účasti 

v soutěži je být čtenářem Knihovny Napajedla 

a půjčovat si knížky.

V letošním roce navštívili naši knihovnu 

všichni žáci prvního stupně obou základ-

ních škol.

FITCENTRUM Slavia Napajedla
Provoz v červenci a srpnu - uzavřeno od 

31.7. do 6.8.2006.

Informace a objednávky tel.: 728 341 341

Posilovna: 

 Po – Pá 9.00 – 21,00

 So  15,00 – 21,00

Tělocvična: 

 Út  19,00 – 20,30  Jana aerobik, step

 St  19,00 – 20,00   Mirka aerobik

  20,00 – 21,00   Mirka pilates,   

   power joga

Cyklostudio:
 Po  18,30 Jana,  19,45 Vítek

 Út  19,00 Kamil

 St  10,00 Alice,  19,00 Vítek

 Čt  19,00 Jana

 Pá  19,00 Kamil

Srpnový kurz snižování nadváhy „HUB-
NEME S ROZUMEM“ (s Evou Urbanovou 

2 krát týdně Po a St 

informace a přihlášky do 15. 7. 2006 

tel. 604 615 533, 728 341 341)

Výpùjèní doba v knihovnì:

dospělé oddělení 
pondělí  13.00 – 17.30

úterý 9.00 – 11.30  

čtvrtek  9.00 – 11.30  13.00 – 17.30 

pátek  13.00 – 17.30

dětské oddělení
úterý  13.00 – 16.00

čtvrtek  13.00 – 16.00

Knihovna Napajedla patří mezi vyhledá-

vaná kulturní zařízení města. Na její služby 

si uživatelé zvykli a mnohým z nich se stala 

důležitou součástí života. Vytváří zázemí 

pro sebevzdělávání, nabízí možnost kvalitně 

využít volný čas a poskytuje široké spektrum 

jinde nedostupných informací.

Hlavním úkolem knihovny je zajistit 

přístup k vhodným pramenům, materiálům 

a informačním zdrojům, které uspokojí vzdě-

lávací potřeby návštěvníků.

V letošní roce byla Knihovna Napajedla za-

tím doplněna 449 novými knihami z beletrie, 

naučné i dětské literatury. 888 registrovaných 

čtenářů, z toho 238 dětí si vypůjčilo celkem 

27 006 dokumentů.

Stále velký zájem je o internetová praco-

viště a stále větší zájem je o meziknihovní 

výpůjční službu, díky níž lze získat požado-

vané knihy, které nemáme, z knihoven celé 

České republiky a o rezervaci titulů z fondu 

Knihovny Napajedla.

Pro naše čtenáře připravujeme nejrůznější 

akce. Velký ohlas měl Internet pro maminky, 

uskutečněný v rámci Března – měsíce inter-

netu. Maminky si mohly přijít „zasurfovat“ 

po internetových stránkách a mohly využít 

služby na hlídání děti. Některé tak učinily, 

jiné si přivedly tatínka.

Děti jsou nadšené z dlouhodobé čtenářské 

soutěže Tajemná šifra, která byla připravena 

k Měsíci knihy. Potrvá až do 31. srpna a jejich 

úkolem je vyluštit zašifrovaný text a splnit 

Paní Soňa Hirschová patří k našim věrným 
čtenářům.

Fialovi přišli všichni.

Danielka byla v objetí knihovnic docela  
spokojená

Na besedách byla vyhlášena výtvarná 

soutěž na počest 160.výročí narození Jana 

Karafiáta, autora “nesmrtelných“ Broučků 

– Namaluj a pojmenuj si svého broučka.. 

Soutěže se zúčastnili žáci 1.- 3. tříd. To, jak se 

jim povedlo broučka nakreslit a pojmenovat, 

si můžete nyní prohlédnout ve vstupní chod-

bě před knihovnou a sami posoudit, jak se 

dětem obrázky podařily.

Nejlepší luštitelé a malíři budou odměně-

ni, ale to až v říjnu v Týdnu knihoven 2006.

Upozorňujeme všechny naše čtenáře 

a uživatele, že Knihovna Napajedla bude 

ve dnech 17. – 28. července 2006 uzavřena. 

Zároveň všem přejeme krásnou slunečnou 

dovolenou, jak jinak než s knihou v ruce.

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla
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Kino Napajedla
� 2.7. v 19.30 hodin

 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
 Drama USA, režie: R. Howard, hrají: T. 

Hanks, A. Tautou, J. Reno, přístupný od 

12 let, 148 min., vstupné 70 Kč

� 5.7. v 19.30 hodin

 V JAKO VENDETA
 Komiks USA, režie: J. McTeique, hrají: N. 

Portman, S. Rea, James Purefoy, přístupný 

od 15 let, 134 min., vstupné 65 Kč 

� 9.7. v 19.30 hodin

 UTAJENÝ
 Thriller Francie, režie: M, Haneke, hrají: 

J. Binoche, D, Auteuil, A, Girardot, přístup-

ný od 12 let, 119 min., vstupné 60 Kč

� 12.7. v 19.30 hodin

 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
 Komedie ČR, režie: Jiří Vejdělek, hrají: A. 

Polívková, E. Holubová, B. Klepl, motto: 

„Komedie podle bestselleru Michala 

Viewegha“, přístupný, 113 min., vstupné 

75 Kč

� 16.7. v 19.30 hodin

 FIREWALL
 Komedie ČR, režie: Jiří Vejdělek, hrají: Anna 

Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, 

motto: komedie podle bestselleru Michala 

Viewegha, přístupný od 12 let, 105 min., 

vstupné 65,- Kč

� 19.7. v 19.30 hodin

 MNICHOV
 Krimi-detektivka USA, režie: S. Spielberg, 

hrají: E. Bana, D. Craig, G. Rush, motto: 

„V roce 1972 celý svět sledoval zavraždění 

11 izraelských sportovců na mnichovské 

olympiádě“. Tohle je příběh o tom, co 

následovalo. Přístupný od 12 let, 164 min., 

vstupné 60 Kč

� 23.7. v 19.30 hodin

 DĚSNEJ DOJÁK
 Parodie USA, režie: A. Seltzer, hrají: A. 

Hanniganová, A. Campbell, S. Monková, 

přístupný od 12 let, 83 min., vstupné 60 Kč

� 26.7. v 16.00 hodin

 DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
 Animovaný rodinný film USA v českém 

znění, režie: Carlos Saldanha, přístupný, 

91 min., vstupné 65 Kč

� 30.7. v 19.30 hodin

 MISSION: IMPOSSIBLE III
 Sci-fi, fantasy film USA, režie: J. J. Abrams, 

hrají: Tom Cruise, P. S. Hoffman, L. Fishbur-

ne, motto: „Mise začíná 04:05:06“, přístupný 

od 12 let, 125 min., vstupné 65,- Kč

Èervenec 2006 
hrajeme ve støedu a v nedìli

I naši nejmenší – děti z MŠ Napajedla 

Komenského žijí pestrým společenským 

životem.

V rámci výchovně vzdělávacího progra-

mu děti pravidelně navštěvují pohádková 

divadelní představení v Městském divadle ve 

Zlíně, Slováckém divadle v Uherském Hradišti, 

v otrokovické Besedě i v našem Klubu Kultury 

( Perníková chaloupka, Káťa a Škubánek, Harry 

Potter, Budulínek).

Na podzim při příležitosti 100. výročí loutko-

vého souboru Klubíčko jsme navštívili výstavu 

loutek v napajedelském muzeu a následně děti 

velmi nadchlo netradiční zpracování pohádky 

,, Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.

 Dvakrát ročně připravilo napajedelské kino 

pro své nejmladší diváky filmová představení 

s projekcí nejnovějších pohádek.

 Předškolákům také neunikla výstava hub 

a motýlů, která se dětem velmi líbila.

 Již tradicí se stalo rozsvěcování vánoční-

ho stromu v zahradě MŠ spojené s tvořivým 

odpolednem rodičů a dětí. Pro starší děti jsme 

v prosinci zorganizovali zájezd do strážnické-

ho skanzenu, kde shlédly ukázky lidových 

vánočních zvyků a tradic.

Několik let máme velmi dobrou spolupráci 

s městskou knihovnou. Její pracovnice dětem 

přibližují kouzelný svět knih a děti své dojmy 

a prožitky vyjadřují kresbou.

Velký ohlas u dětí měla návštěva městské 

policie s ukázkou výcviku policejního psa.

 V únoru až květnu starší děti jednou týdně 

dojížděly na předplavecký výcvik do bazénu 

v UH završený olympiádou, ve které naši plavci 

získali vítězný putovní pohár.

Jaro, léto, podzim, zima – v naší školce je to prima
Svátky jara děti přivítaly společně s rodiči 

tvořivými dílničkami. Výsledky prací obdi-

vovali všichni návštěvníci Dnů otevřených 

dveří v MŠ.

Letos poprvé se na zahradě MŠ zábavnou 

formou uskutečnil slet čarodějnic. A brzy 

poté děti v jednotlivých třídách připravily pro 

své maminky k jejich svátku dárek v podobě 

malého vystoupení.

V měsíci květnu a červnu naši předškoláci 

zvládli týdenní pobyt bez rodičů ve škole v pří-

rodě v Rajnochovicích a Trnavě. Někteří si noc 

bez maminky trénovali již přespáním v MŠ.

V průběhu celého školního roku jsme úzce 

spolupracovali se ZUŠ, která pro nás připra-

vovala koncerty, vyvrcholením kterých byl 

zahradní koncert žáků a učitelů ZUŠ pořádaný 

v areálu naší MŠ spojený s vernisáží dětských 

výtvarných prací. Děti si také v ZUŠ samy vy-

zkoušely tvořivou práci s keramickou hlínou.

Ještě s předstihem a to 26. 5. jsme s dětmi 

v MŠ oslavili MDD zábavným barevným dopo-

lednem plným netradičních soutěží a dětské 

discotéky. Ke svátku dětí pro nás také připra-

vil sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 

ukázky činností mladých hasičů s prohlídkou 

hasičské techniky.

Koncem června se budoucí školáci za 

účasti rodičů rozloučili se svou MŠ pestrým 

kulturním programem v klášterní kapli, kde 

byli slavnostně pasováni na školáky.

Všechny tyto aktivity se nám podařily 

zrealizovat díky velmi dobré spolupráce se 

všemi výše uvedenými institucemi.

Děkujeme všem, 
kteří nám a našim dětem fandí.
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Divizní pøebor ve støeleckém víceboji 
KVZ - postup na Mistrovství Èeské 
republiky

Středomoravské divizní soutěže ve stře-

leckém víceboji KVZ se zúčastnilo celkem 13 

družstev z vyškovské, hanácké a valašsko-

slovácké oblasti. Naši oblast reprezentovala 

družstva KVZ Valašské Meziříčí, Vsetín-město, 

Zbrojovka Vsetín, Kroměříž a Napajedla.

Naději na postup na Mistrovství České 

republiky mělo prvních šest nejlepších druž-

stev KVZ.

V silné konkurenci si nakonec postup na 

MČR vybojovalo 5. místem i družstvo KVZ Na-

pajedla, ve složení Jiří Maňásek, Pavel Galatík 

a Stanislav Košař. V soutěži jednotlivců obsadil 

Pavel Galatík velmi pěkné 11. místo.

Je to poprvé co budou napajedelští střelci 

účastníky Mistrovství ČR ve střeleckém více-

boji Svazu vojáků v záloze ČR.

Spolu s KVZ Napajedla si postup na MČR 

ještě vybojovali KVZ Valašské Meziříčí a Vse-

tín-město. 

Místní pøebor KVZ Napajedla 2006 

Místní přebor KVZ Napajedla se konal na 

střelnici v Březolupech za účasti dvaceti zá-

vodníků. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách, 

a to v mířené střelbě z velkorážné pistole na 

15 ran, v akční střelbě z pistole, ve střelbě 

z malorážky na přesnost a střelbě z malorážky 

na biatlonové terče na čas. 

V této náročné střelecké soutěži si vítěz-

ství vybojoval František Pavlas s 311,41 body, 

druhé místo získal Pavel Galatík s 310,14 body 

a na třetím místě se umístil Stanislav Košař 

s 298,91 body. 

Nejlepšího výsledku v mířené střelbě dosá-

hl Miloslav Kašík s nástřelem 131 bodů, v akční 

střelbě byl nejlepší Zdeněk Tomaštík se ziskem 

64,23 bodů, z malorážné pušky nejvíce nastřílel 

František Pavlas a nejrychlejším střelcem na 

biatlonové terče byl Stanislav Košař.

Celý závod proběhl bez protestů, všichni 

účastníci byli spokojeni jak se svými výsled-

ky tak i s výborným gulášem připraveným 

v polní kuchyni. 

Oblastní pøebor KVZ Valašskoslovácka

Na střelnici v Kroměříži se konal oblastní 

přebor KVZ Valašskoslovácké oblasti. Zúčast-

nilo se ho 12 tříčlenných družstev oblasti. 

Napajedla postavila 3 družstva a jejich cílem 

bylo postoupit alespoň jedním družstvem do 

Středomoravské divizní soutěže.

V družstvu „ A „ byli Jiří Maňásek, Stanislav 

Košař, Pavel Galatík, v družstvu „ B „ byli Libor 

Kubíček, Zdeněk Tomaštík, Zdeněk Hubík, 

družstvo „C“ tvořili FrantišekPavlas, Miloslav 

Kašík a Jaromír Strmiska.

Soutěžními disciplinami byla mířená, vol-

ná úloha, rychlá mířená a akční malorážná 

puška.

Družstvo KVZ Napajedla – A, ve složení 

Jiří Maňásek, Stanislav Košař a Pavel Galatek 

si pěkným šestým místem vybojovali v silné 

konkurenci postup do Středomoravské divizní 

soutěže. 

V soutěži jednotlivců byl z napajedelských 

střelců nejlepší Stanislav Košař na 14. místě.

Po několika neúspěšných letech je postup 

do divize značným úspěchem.

Krajský pøebor v atletice

Dne 27.5.2006 se konal v Uh.Brodě krajský 

přebor asociace „Sport pro všechny“ v LA. Po 

předchozím úspěchu na přeborech okresních, 

kde naše družstva děvčat i chlapců vyhrála, 

dosáhli závodníci vynikajících úspěchů 

i v kraji. 

Radek Navrátil a Michal Kubín, členi druž-

stva Zlín, pomohli vybojovat pro náš okres 

2.místo. V jednotlivcích se umístili na 4. a 5.

místě. Děvčata, která reprezentovala okres 

Zlín na krajských závodech, byla jen z Na-

pajedel - Hrisidisová Paola, Jurčová Markéta, 

Kolomazníková Markéta (2.místo) a Dujíčková 

Petra, která se stala díky vynikajícím výkonům 

v průběhu celého závodu přebornicí KRAJE 

– 1. místo. Děvčata navíc vyhrála krajský 

přebor i v družstvech. 

Sportovní den mládeže

V sobotu dopoledne dne 27. 5. 2006 zorgani-

zoval výbor Asociace sportu pro všechny při 

TJ Fatra-Slávie Napajedla ( dále ASPV ) pro děti 

předškolního a školního věku v Napajedlích 

ve sportovním areálu u II.ZŠ Sportovní den 

mládeže v lehkoatletickém čtyřboji.

Soutěžilo se v následujících disciplínách: 

Předškolní věk : běh 25m, skok z místa, 

hod míčkem a na přání rodičů i vytrvalostní 

běh.

Školní věk: sprint 50m, hod kriketovým 

míčkem (starší žáci hod granátem), skok daleký 

a vytrvalostní běh 400 – 800 m. Všichni museli 

absolvovat všechny disciplíny, i když někomu 

zrovna některá disciplína nejde. 

Samotní pořadatelé měli největší strach 

z letošního počasí. Nakonec se však počasí 

umoudřilo a pro sportování byly dobré pod-

mínky.Nejisté počasí dosti ovlivnilo účast. 

Sportovního klání se zúčastnilo celkem 38 

dětí, ale ty co přišly, nelitovaly. A nyní výsled-

ky: Předškoláci: 1.místo T. Hromadníková, 

2. místo J. Seidlová, 3. místo K. Švancerová. 

Mladší žačky I: 1. K. Koutníková, 2. K. Ba-

kalíková, 3. K. Hromadníková a K. Benková. 

Mladší žačky II: 1. Š. Muchová a H. Niklová, 

3. E. Gergelová. St. Žačky I: 1. K. Geržová. Ml. 
žáci I: 1. R. Foral, 2. T. Hrdina, 3. D. Ferovič. 

Ml. žáci II: 1. M. Omelka, 2. T. Zavadil. St. žáci 
I: 1. P. Koutník, 2. P. Ponos a F. Liška. St. Žáci 
II: 1.M. Štark.

Všechny výkony byly nakonec odměněny 

sladkostmi a limonádou, ale medaile si děti 

cenily nejvíce. Poděkování patří též všem 

pořadatelům, které tyto závody organizovali. 

Děti s nejlepšími výkony se v příštím roce 

mohou zúčastnit regionálních závodů v lehké 

atletice ve Zlíně. Možná, že mezi nimi vyrůstá 

nový Šebrle nebo Kratochvílová.

A kdo nezvítězil letos, může zvítězit příští 

rok, neboť Sportovní den mládeže má již 

svou tradici a bude opět výborem ASPV 

zorganizován.

Krajského pøeboru sokolské 
všestrannosti

Ve dnech 13. – 14. května 2006 jsme se 

zúčastnili Krajského přeboru sokolské vše-

strannosti ve Zlíně, pod vedením trenérek 

Oliny Kovaříkové a Moniky Babicové.

Soutěžilo se ve čtyřech odvětvích: Ve šplhu, 

kde jsme získali za nejmladší žákyně: 1.místo 

Natálie Chrástková, 2.místo Šárka Polášková, 

3.místo Petra Húsková a za starší žákyně: 

1.místo Kamila Trávníčková. V gymnastice,nej-

mladší žákyně: 1.místo Petra Húsková, 2.místo 

Eliška Máselníková, 3.místo Šárka Polášková 

a za starší žákyně: 1.místo Kamila Trávníčková. 

V plavání, nejmladší žákyně: 1.místo Petra Hús-

ková a za starší žákyně: 1.místo Kamila Trávníč-

ková. V atletice,nejmladší žákyně: 1.místo Petra 

Húsková, 3.místo Šárka Polášková. V celkovém 

hodnocení všech disciplín jsme opět skončili 

na stupních vítězů: Nejmladší žákyně: 1.mís-

to Petra Húsková, 2.místo Šárka Polášková, 

3.místo Natálie Chrástková a za starší žákyně: 

2. místo Kamila Trávníčková.

Stranu 12 připravuje Svatopluk Medek




