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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 4. srpna - AVENTIS, opět Vaši 

oblíbení Muzikanti s velkým „M“: Vlasťa 

Regent, Jirka Burďák, Pavel Vráblík a Jirka 

Maňásek. Vloni a předloni to vyšlo. Vzpo-

mínáte si ?

� 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. Tato akce bude 

propagována také samostatně.

Diskuze s panem senátorem Jiřím Stodůlkou při 

jeho pracovní návštěvě napajedelské radnice dne 

11. 7. 2006 o problematice prevence kriminality 

mládeže s místostarostkou města Irenou Brabcovou 

a velitelkou Městské policie Denisou Kalmárovou. 

Reportáž na straně 6 a 7.

Lípa u Křížku poškozená větrem

Letní poledne na Morávce

Den dìtí na Pahrbku
K zahájení školního roku pořádá DDM 

Matýsek zábavné sobotní odpoledne 2. září 

od 13.30 hodin.

Koncert v klášterní kapli
Setkání 2006 - koncert mladých českých 

umělců z USA, Macaa a Moravy v klášterní 

kapli ve středu 9. srpna v 19 hodin.

Program: jazz a klasika. V rámci koncertu 

proběhne výstava obrazů Ivana Vackeho 

a Karla Votýpky. Účinkují: Pavel Wlosok- klavír 

(USA), David Mimra - housle (Macao), Josef 

Fojta - bicí nástroje (Morava). Dále účinkuje 

smíšený sbor Malé hudební družení, který se 

orientuje na východní repertoár. Celý koncert 

bude slovem provázet herec Josef Somr.

Napajedelský hřebčín oslaví 120 let svého 

založení - strana 4.
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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 19. 6. 2006

� schválila rozpočtové opatření č. 23/2006 

týkající se úhrady výdajů za pronájem sálu 

Klubu kultury v souvislosti s pořádáním 

přednášky pro děti 2. stupně základních 

škol na téma Protidrogová prevence a pro-

blematika drog

� vzala na vědomí zprávu o interním auditu 

k ověření proúčtování grantů obč. subjektů 

a spolků za rok 2005 

� schválila bezúplatný převod 1509 litrů 

pohonných hmot na příspěvkovou organizaci 

Služby města Napajedla obdržených v rámci 

státní pomoci při letošní povodni ze státních 

hmotných rezerv

� udělila souhlas s uzavřením nájemní 

smlouvy s panem Michalčíkem na byt 1+kk 

v domě č. p. 737 ul. Jiráskova na dobu 

1 roku

� udělila souhlas s podnájmem nebytových 

prostor společnosti FOTOGRAFIA Zlín spol. 

s r.o. v domě č. p. 94, které budou i nadále 

sloužit k provozování fotografických služeb

� schválila pronájem 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 (každoročně v době sezóny od 1. 4. do 

30. 9, vyjma roku 2006, kdy bude pronájem 

začínat 1. 7. 2006)

� povolila společnosti Zlínská vodárenská 

a.s. vstup na pozemky města Napajedla p. č. 

5669/3, p. č. 6450/2 a p. č. 6362 PK za účelem 

provedení stavby „Rekonstrukce přivaděče 

do ČS Žlutava“ za podmínky, že po ukončení 

stavebních prací bude pozemek vrácen do 

původního stavu

� vyhlásila záměr prodeje plynárenského 

zařízení – STL plynovodu, Jiráskova čtvrť - vě-

tev „N“ za kupní cenu 460 000 Kč, dle návrhu 

společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., 

Plynárenská 499/1, 65702 Brno

� vyhlásila záměr darování plynárenského 

zařízení – STL plynovodu pro ČOV v majetku 

města do vlastnictví společnosti Jihomorav-

ská plynárenská, a.s.

� nesouhlasila s podpisem smluv na zajiš-

tění zpětného odběru elektrozařízení v rámci 

kolektivního systému se spol. EKOLAMP s.r.o. 

Praha, ASEKOL s.r.o. Praha a ELEKTROWIN 

a.s. Praha

� schválila rozpočtové opatření č. 26/2006 

které řeší nákup publikací Zlínský kraj od 

vydavatelství ACR-Alfa 

�  schválila výši odměn ředitelům pří-

spěvkových organizací města Napajedla 2. 

základní škola Napajedla, MŠ Napajedla, 

Komenského 1159 a vedoucím organizačních 

složek Kino Napajedla, Knihovna Napajedla, 

MIC Napajedla

� schválila termíny zasedání rady města na 

II. pololetí roku 2006

� schválila vyhodnocení nabídek na zhoto-

vitele akce rekonstrukce ústředního vytápění 

v DPS Pod Kalvárií 90 a vítěze soutěže firmu 

Plynosystém Zlín s.r.o.

� provedla vyhodnocení nabídky zájemce 

o koupi stavebního pozemku dle GP č 2031-

118/2005 a 2032-119/2005 pro výstavbu RD 

v lokaliě Malina III a doporučila ZM schválit 

prodej pozemku č. 14 – p. č. 2121/36 ing. Psot-

kovi za cenu 960 Kč/m2

� doporučila ZM vyhlásit 5. kolo výběro-

vého řízení na prodej stavebních pozemků 

č. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 v lokalitě Malina III 

za stejných podmínek - termín uzávěrky 5. 

kola je 1. 9. 2006

� schválila rozpočtové opatření č. 24/2006 

týkající se úhrady výdajů spojených 

s účastí loutkového souboru Klubíčko na 

celostátní přehlídce loutkových souborů 

v Chrudimi 

� souhlasila se založením Klubu přátel 

hudby při Klubu kultury Napajedla

� jmenovala komisi pro posouzení a vyhod-

nocení nabídek na akci „opravy bytového 

domu č. p. 1531 ul. Komenského v Napa-

jedlích“ 

� jmenovala komisi pro otevírání a hodnoce-

ní nabídek na akci „Úpravy komunikací pěších 

v křižovatce silnic III/49724 a III/49725

Zastupitelstvo mìsta 26. 6. 2006
� schválilo právní úkony a další postup při 

prodeji bytů z majetku města

� schválilo poskytnutí půjček z Fondu 

rozvoje bydlení 

� schválilo prodej části pozemku KN p. č. 

6480 o výměře cca 126 m2 za cenu 500 Kč/m2 

v k. ú. Napajedla panu Hašovi 

� schválilo prodej části pozemku KN st. p. č. 

2972 o výměře 1 m2 (dle GP č. 2057-138/2005) 

panu Březinovi za cenu 500 Kč/m2 pod garáží 

v lokalitě Malina II

� schválilo prodej pozemku KN st. p. č. 

2294 o výměře 18 m2 manželům Prokopo-

vým za cenu 300 Kč/m2 pod garáží v lokalitě 

Chmelnice

� schválilo rozpočtové opatření čís. 20/2006 

na realizaci akce rekonstrukce vytápění v DPS 

Pod Kalvárií 90

� schválilo provedení a trvalé uložení pří-

pojky vodovodu společností EXTRAPLAST 

s.r.o. a DAVID–PIPRA s.r.o. v délce cca 165 m 

na pozemcích města Napajedla 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

� schválilo účetní závěrku společnosti NTV 

cable s.r.o. za rok 2005 a převod hospodář-

ského výsledku na snížení ztráty z minulých 

let a na účet nerozdělený zisk

�  schválilo účetní závěrku společnosti 

NBTH, s.r.o. za rok 2005 

� schválilo účetní závěrku společnosti Tech-

nická správa města, s.r.o. za rok 2005 

� seznámilo se se zápisem z jednání finanč-

ního výboru dne 22. 6. 2006 

� schválilo Závěrečný účet města Napajedla 

za rok 2005 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením města, a to bez výhrad

�  schválilo uzavření úvěrové smlouvy 

číslo 1784-06-LCD s Českou spořitelnou, a.s. 

na poskytnutí investičního úvěru ve výši 

13,0 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce 

tělocvičny při 2. základní škole v Napajedlích 

se splatností 8 let a zajištěného budoucími 

rozpočtovými příjmy města

� schválilo rozpočtové opatření č. 17/2006 

z důvodů úpravy výše obstaravatelské odmě-

ny za správu bytového a nebytového fondu 

v souvislosti s přechodem některých činností 

na město a na příspěvkovou organizaci Služby 

města Napajedla

� schválilo rozpočtové opatření č. 18/2006, 

kterým se řeší financování oprav veřej-

ného osvětlení na ulici Komenského a na 

Masarykově náměstí, opravy kanalizace 

a chodníku před budovou č. p. 305 (ZUŠ), 

opravy chodníků na Malině I, na Lánech a na 

Husově ulici a oprava povrchů hřiště online 

a skateboard 

� schválilo rozpočtové opatření č. 19/2006, 

kterým se řeší financování vybraných sta-

vebních akcí hrazených částečně z dotačních 

prostředků – č. p. 304 technické zázemí 

sportovního areálu II. etapa a přechod na 

křižovatce u Asterixu

� zvolilo přísedící u Okresního soudu ve 

Zlíně pro období r. 2006 – 2010

� schválilo přijetí státní dotace ve výši 

549 000 Kč od MV a spoluúčast města ve 

výši 63 000 Kč na koupi Laserového měřiče 

rychlosti pro Městskou policii

� schválilo přijetí státní dotace ve výši 

400 000 Kč od MF na akci vybudování bezba-

riérových vstupů do školských zařízení

� schválilo přijetí státní dotace ve výši 1,2 

mil. Kč od MMR na realizaci akce Technická 

infrastruktura pro 15 RD Malina III

� schválilo změnu v příloze č. 4 Koncepce 

bytové politiky města Napajedla týkající se 

priorit navržených investičních akcí a schvá-

lilo pořízení projektové dokumentace na 3 

b. j. DPS Sadová

� schválilo návrh na trvalé uložení vodovod-

ního přivaděče do ČS Žlutava na pozemcích 

města Napajedla p. č. 5669/3, p. č. 6450/2 

a p. č. 6362 PK v délce cca 23 m za podmínky 

zřízení věcného břemene s finanční úhradou 

dle současných cen

� stanovilo pro nové volební období r. 

2006 – 2010 počet členů Zastupitelstva města 

Napajedla – 21

Rada mìsta dne 26. 6. 2006

� vyhodnotila v poptávkovém řízení na 

laserový měřič rychlosti pro Městskou po-

licii Napajedla v rámci Programu prevence 

kriminality jako nejlepší nabídku firmy 

KonekTel, a. s.

� schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002 

o veřejném pořádku ve znění OZV č. 3/2003 

– prodloužení provozní doby zahrádky 

„U Jiříčků“ a ukončení hudební produkce 

při kulturních akcích každý pátek v měsíci 

červenci a srpnu 2006 ve 24:00 hodin

� schválila smlouvu o dílo na dodání a mon-

táž svislé schodišťové plošiny Z 200 (v.č. 

ZP0214) na akci ZŠ Napajedla, Komenského 

298 se společností ALTECH, spol. s r.o. 
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Na základě právní úpravy na úseku ces-

tovních dokladů nebudou moci občané od 

16. srpna 2006 požádat o vydání cestovního 

pasu na Městském úřadě v Napajedlích. Od 

1. září 2006 budou vydávány cestovní pasy 

s biometrickými údaji a žádosti o jejich vy-

dání bude přijímat Městský úřad Otrokovice, 

odbor evidenčně-správní, který je vybaven 

potřebnou technikou. 

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu. 

Po ověření údajů o žadateli z informačního 

systému evidence obyvatel a z evidence 

cestovních dokladů se pořídí biometrické 

údaje. Žádost se vytiskne a předloží občanovi 

k podpisu. Nepředkládá se fotografie.

V období od 21. srpna do 1. září bude mož-

né podat pouze žádost o cestovní pas bez 

strojově čitelných údajů s dobou platnosti 

na jeden rok a za správní poplatek 600 Kč, 

a to již na Městském úřadě v Otrokovicích. 

Nebude možné podávat žádosti o vydání 

Pro cestovní pas do Otrokovic
cestovního pasu se strojově čitelnými 

údaji. 

Od 1. září se nebudou do cestovního pasu 

zapisovat děti. Děti zapsané v cestovních 

dokladech do 1. 9. 2006 (a platné podle sou-

časné právní normy) budou moci i nadále 

cestovat s rodiči do zahraničí bez vlastního 

cestovního pasu. Cestovní pasy vydané před 

1. zářím zůstávají v platnosti po dobu v nich 

vyznačenou.

Současně dochází také ke změně ve výši 

správních poplatků. Za vydání pasu se stro-

jově čitelnými údaji a s biometrickými údaji 

zaplatí občan starší 15 let 600 Kč, občan starší 

5 let a mladší 15 let 100 Kč.

Vyhotovené cestovní pasy je možné si 

vyzvednout na Městském úřadě v Napa-

jedlích do 31. srpna, poté budou všechny 

nevyzvednuté cestovní doklady předány na 

Městský úřad v Otrokovicích.

Bc. Zdeňka Sukupová, ved. správ.odboru

Opravy komunikací 
Z výnosů za prodej bytů v majetku 

města bylo vyčleněno na investice 

do rekonstrukcí místních komunikací 

12 mil. Kč s předpokládaným termínem 

realizace v letech 2007 a 2008. V roce 

2004 provedla stavební komise vyhod-

nocení technického stavu místních 

komunikací a stanovila pořadí jejich po-

stupné rekonstrukce. Na prvních třech 

místech tohoto „žebříčku“ se umístily 

komunikace na Malině II. a komunikace 

v ulicích 1. máje (spojka ulic 2.května 

a Lány) a Divišova. 

V měsíci květnu a červnu proběhly 

stavební práce na Malině II., kde byl 

odfrézován nekvalitní povrch stávají-

cích betonových vozovek a položen 

asfaltový koberec a to v celkové ploše 

téměř 6 000 m2. Náklady činily cca 

4 mil. Kč. 

Již tak špatný technický stav vozovky 

v ulici 1. máje byl ještě zhoršen v roce 

2004 výkopovými pracemi při realizaci 

velké opravy kanalizace. V loňském 

roce byla vypracována a projednána 

projektová dokumentace. V současné 

době je vydáno stavební povolení, 

v průběhu měsíce srpna bude vybrán 

dodavatel stavby, vlastní realizace pro-

běhne v měsíci září a říjnu. 

Pro ulici Divišovu byl vypracován 

projekt již v roce 2001, v letošním roce 

byl aktualizován a v současné době je 

konzultován a připomínkován. Hledá-

me zde pro úsek od zámecké brány po 

křižovatku s ulicí Pod Kalvárií takové 

řešení, které by nezhoršilo současné 

možnosti parkování a odvodnění 

a přitom bylo ekonomické. Důležité 

bude pro toto řešení získat souhlas 

Dopravního inspektorátu a „památ-

kářů“. Součástí této rekonstrukce 

bude i úprava nepřehledného výjezdu 

u zámecké brány. Po získání všech 

potřebných dokladů bude zahájeno 

stavební řízení, poté bude následovat 

výběr dodavatele a nakonec vlastní 

realizace. S ohledem na předpoklá-

dané složité projednávání této akce 

dojde k poslední fázi zřejmě až v první 

polovině příštího roku. 

Ing.Irena Brabcová, místostarostka

5. kolo prodeje pozemkù 
pro výstavbu RD na Malinì III

Město Napajedla vyhlásilo výběrové 

řízení na prodej stavebních pozemků 

č. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 dle GP č. 2031-

118/2005 a 2032-119/2005 pro budoucí 

výstavbu RD v lokalitě Malina III, mini-

mální cena 950 Kč/m2. Termín uzávěrky 

je 1. 9. 2006. 

Podrobné informace na www.napa-

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

100 921.

Svaz tělesně postižených pořádal dne 

18. 6. 2006 výstavu „ Dovedných rukou“ na 

DDM Matýsek. Tyto výstavy mají již dlouho-

dobou tradici. Začaly v roce 1974 po dobu 15 

let, pak měly kratší pomlku a novodobě začaly 

opět v roce 1993 až do dnešní doby. 

Co jste mohli letos uvidět? Krásné jemné 

výšivky, háčkování, pletení ale i papírové 

modely hradů a zámků. Jeden vystavovaný 

ubrus měl dokonce stáří 100 let – je krásně 

zachovalý a poputuje, dle sdělení majitelky, 

do napajedelského muzea. Že měla výstava 

úspěch, dokazuje návštěvnost kolem 100 lidí. 

A že se líbila dokazují zase zápisy v knize 

návštěv, z nichž jsem namátkou opsala: „Naše 

ženy mají šikovné ruce. Je na co se podívat.“ 

(pí Marie Blahúšková). „Jako vždy s láskou 

připravená výstava. Jen tak dál.“ (pí. Pelcová 

a Karasová). „Výstava byla krásná. Vydržte 

i příští léta. Všem vystavovaným děkujeme za 

jejich krásnou, ale těžkou práci.“ „Velice krás-

Nejsme lhostejní – dìkujeme vám
ná výstava, která každého potěší na duši.“

Všem, kteří přišli, byla od organizátorů 

věnovaná milá pozornost rozhovorem 

a nabídnutím výborného, krásného pečiva 

a kávy. Jistě jste dali svou návštěvou najevo, 

že osudy tělesně postižených vám nejsou 

lhostejné. Děkuji i ředitelství DDM Matýsek 

za poskytnutí prostor a všem zapojeným 

do této krásné akce a přeji další dlouhá léta 

s Božím požehnáním.

Za SOZ Marie Vaňáčová

Nově položený asfaltový koberec na 

Malině II.
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Hřebčín v samotném centru vedle zámku 

určitě nemusíme obyvatelům města Napa-

jedla představovat. Je součástí historie a ži-

vota místních dlouhé roky. Tradičně se drží 

mezi nejúspěšnějšími domácími chovateli 

anglických plnokrevníků, pevnou pozici má 

i v evropském měřítku.

Loňský rok přinesl změny ve vedení Hřeb-

čína Napajedla – od 14. března 2005 se hlavním 

akcionářem společnosti stala významná otro-

kovická firma BC LOGISTICS, která se zabývá 

komplexním zajišťováním logistických služeb 

– skladováním, dopravou, spedicí a dalšími.

Po dlouholetém působení ve funkci ředi-

tele hřebčína odešel do důchodu ing. Zdeněk 

Hlačík a od 1. října 2005 byl jmenován na místo 

ředitele MVDr. Jan Filla, který v hřebčíně pů-

sobil již řadu let jako veterinární lékař.

Napajedelským novinám odpověděl na 

několik otázek, zaměřených na rozvoj hřebčína 

a novinky, které připravují.

� Základem chovu je zajistit co nejkvalit-

nější plemenný materiál. Jaké plemeníky 

nyní v hřebčíně máte?

V současné době je u nás 6 plemeníků. 

„Jedničkou“ je bezkonkurenčně již několik let 

kanadský veterán Rainbows for Life. Lze ho bez 

nadsázky označit za zachránce českého chovu. 

Po téměř desítce let hegemonie koní odchova-

ných v zahraničí dokázali jeho potomci opět 

ovládnout přední pozice ve velkých dostizích, 

včetně toho nejcenějšího – Českého derby, 

které v loňském roce vyhrála klisna Ready for 

Life. Nadějí pro náš chov jsou i mladí pleme-

níci Look Honey, Varadar a Bear King. Senior 

týmu Mill Pond je stále oblíben mezi chovateli 

a i on může ještě překvapit, s přihlédnutím ke 

kvalitě partnerek, které mu byly v posledních 

sezonách přiděleny. O osvědčeného House 

Rulese znovu projevili zájem polští chovatelé, 

ovšem po nepříliš dobrých zkušenostech 

z minulých jednání budeme tuto spolupráci 

ještě zvažovat. Portfolio plemeníků by měl 

doplnit hřebec špičkové evropské úrovně, 

o jehož pronájmu jednáme.

Stejně důležitou roli jako plemeníci hraje 

i základní stádo klisen. Jeho problémem byl 

zejména vysoký průměrný věk a poměrně 

nepříznivá krevní skladba, založená do značné 

míry na příslušnicích rodin, víceméně provin-

cionálního významu. Vedle nich ovšem bylo 

možno nalézt i velmi perspektivní matky ze 

světových rodin. Naším cílem je stádo omladit 

a jeho zmíněnou perspektivní část doplnit 

o novou, progresivní krev. S tímto cílem byly 

Napajedelskému høebèínu bude 120 let !
nakoupeny klisny na dražbách v anglickém 

Newmarketu a v Deauville ve Francii. Do stáda 

přibyly rovněž některé nadějné, mladé klisny 

z tuzemského dostihového provozu.

� Jak hodnotíte letošní sezónu?

Navzdory všem potížím při reorganizaci 

i mimořádně tuhé a dlouhé zimě lze hodnotit 

letošní sezónu jako velmi úspěšnou. Bylo při-

puštěno celkem 181 klisen, z toho 125 klisen 

jiných chovatelů, což je rekordní počet, který 

je důkazem správnosti nasazeného trendu, tj. 

orientace na poskytování služeb. 

� Aby chov mohl plnit své poslání, byl 

úspěšný, musí mít zajištěny podmínky. To 

jistě znamená investice, stavební úpravy, 

– co nyní chystáte?

Velkou akcí pro nás bude výměna ohrad 

jak v samotném hřebčíně, tak zejména v areálu 

V Pěnném. Vedle toho probíhá za provozu 

rekonstrukce celé infrastruktury hřebčína 

např. výměna rozvodů vody a elektroinsta-

lace, opravy vnitřních omítek a nátěrů apod. 

Rostoucí zájem veřejnosti a návštěvníků si 

vyžádal adaptaci jedné z budov na prodejnu 

suvenýrů a sociální zařízení.

� Celý areál je velmi rozsáhlý, v blízkosti 

známého Pahrbku se rozprostírají past-

viny V Pěnném, na jih pokračují výběhy 

k Německému. Dotknou se změny i těchto 

pastvin?

Kromě výše zmíněných prací na ohrazení 

pastvin budeme v této oblasti obnovovat 

pastevní porost na základě posudku a z něj 

vycházejícího plánu, který navrhne speci-

alizovaná firma. Pěnné je velmi příjemné 

a navštěvované místo. Máme radost ze zájmu 

návštěvníků, ale na druhé straně to někdy 

přináší i určité potíže. Všude tam, kde lidé 

přicházejí do styku se zvířaty a přírodou, je 

třeba respektovat určitá pravidla. Příjezdová 

cesta na Pěnné je označená zákazem vjezdu 

a pastviny jsou soukromý majetek. Přesto stále 

přibývá řidičů, kteří tuto cestu používají pro 

příjezd k vodě i neukázněných návštěvníků, 

kteří vstupují na pastviny. Zvýšený provoz 

na úzké silnici narušuje obslužnost pozemků. 

Projíždějící zemědělskou a komunální techni-

ku, pro které je tato komunikace především 

určena, neustále omezuje proud automobilů, 

motocyklů a cyklistů, což vede jednak ke 

zpomalení probíhajících prací a rovněž vytváří 

řadu nebezpečných situací. 

Vím, že rodiče s malými dětmi se velmi 

rádi podívají na pasoucí se koně a udělají si 

malý výlet – tuto možnost jim nechceme brát, 

je to krásný zážitek. Podél řeky Moravy je 

vybudována cyklostezka, z níž je lze odbočit 

k pastvinám a koně si prohlédnout. Nemohou 

ovšem jezdit přímo po pastvinách, přelézat 

ohrady a porušovat zákaz vstupu.

Chceme návštěvníkům dopřát prohlídku 

pasoucích se koní, ale jistě pochopí, že máme 

zájem ochránit nejen bezpečnost zvířat, ale 

především bezpečnost jejich. Každoročně se 

setkáváme s poraněními návštěvníků, způso-

benými kousnutím koněm. I poměrně drobnou 

nehodu musí ošetřující lékař hodnotit jako 

poranění zvířetem, s čímž je spojena poměrně 

zdlouhavá a nepříjemná agenda, nutná pro vy-

loučení přenosu některých nákaz přenosných 

ze zvířat na člověka (např. vzteklina).

� Letošní rok je pro hřebčín mimořádně 

významný, můžete nám přiblížit proč? 

…V našem novém logu je uveden letopočet 

1886 – takže se nám to letos zakulatilo na 120. 

výročí založení hřebčína. A to už je důvod 

k oslavě. Ve spolupráci s městem Napajedla 

a firmou Fatra připravujeme program oslav 

na 9. září. Uskuteční se v prostorách hřebčínu 

a zámeckého parku, podporuje nás rovněž 

Zlínský kraj, deník Zlínské noviny a další 

společnosti. Uvítáme případně i jiné zájemce 

se zajímavými nápady, aby se tento „svátek 

koní“ skutečně vydařil. 

Mezi doprovodné akce bude patřit odborná 

konference o chovu koní pořádaná Mende-

lovou zemědělskou a lesnickou univerzitou 

v Brně, výstava soch ak. sochaře Nováka, vy-

hodnocení dětské výtvarné soutěže, expozice 

Muzea Napajedla a řada dalších se uskuteční 

v prostorách hřebčína.

Děkujeme za odpovědi, v příštím čísle se 

k tématu vrátíme. Redakce 

Ředitel Hřebčína MVDr. Jan Filla



5NAPAJEDELSKÉ srpen/2006

Dìkujeme
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 

s naším drahým manželem, tatínkem a 

dědečkem, panem Janem Zelnitiusem. 

Hana Zelnitiusová, syn Petr a rodina 

Kopeckých.

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… 

Šedesátníci pozor !
Chcete se sejít se svými bývalými spo-

lužáky a vyučujícími? Sraz se bude konat 

7. 10. 2006 v 10.00 hod. na Městském úřadě 

v Napajedlích a odpoledne v hotelu Mali-

na. Program a vše ostatní bude zajištěno. 

Je nutné se ozvat do 15. 9. 2006 osobně 

nebo telefonicky (večer).

Marie Vaňáčová  577 941 333

Jana Presová  577 944 200

Sportovní duch nestárne !
Dne 13. července proběhlo v Domově 

důchodců Burešov velké soutěžení mezi 

seniory v hodu šipek a v kuželkách. Klienti 

Domova důchodců z Napajedel nesměli chy-

bět. Příprava sice nebyla nic moc, ale štěstí 

a počasí stálo při nás. Jen dva body nás dělily, 

abychom porazili silné konkurenty z Burešo-

va, kteří obhajovali již 13. vítězství! 

Musíme podotknout, že mezi námi byla 

vyhodnocena naše paní Marie Šambůrková 

(95 let) jako nejstarší účastnice tohoto utkání 

a za nejvíce hozených bodů.

Chtěli bychom apelovat na všechny, 

kteří jsou v našich řadách – užívejte si také 

každého dne – vždyť ztracený je den, když 

se nezasmějeme!!!

Z. Raisiglová, Domov důchodců Napajedla

Lípa u køížku
Památný strom na okraji Napajedel, více 

než 200 let stará Lípa srdčitá, byl značně 

poškozen větrem. Jako ojedinělý strom ve 

volné přírodě s obvodem kmene 360 cm, 

byla vyhlášena přírodní památkou v květnu 

1997. V říjnu 1998 byly ořezány suché větve 

a strom znovu nádherně obrostl. Rozsah 

poškození vidíte na fotografiích, budou 

podniknuty další kroky na záchranu.

Recept „Našeho žufánku“
Grilované vepøové panenky
plnìné párkem

vepřová panenská svíčková,

paprikové párky, 

sůl, pepř, mletá paprika, 

olivový olej, hořčice,

bylinky (libeček, dobromysl, 

meduňka, celerová nať)

Vepřovou svíčkovou omyjeme, osu-

šíme a nožem opatrně vytvoříme otvor, 

který vyplníme paprikovým párkem. 

Naplněnou svíčkovou potřeme hořčicí, 

solí, pepřem, paprikou, posypeme nase-

kanými bylinkami, přelijeme olivovým 

olejem, zabalíme do alobalu a necháme 

přes noc uležet. 

Uležené panenky zbavíme alobalu 

a grilujeme.  

Dobrou chuť. 

www.naszufanek.wz.cz

Hledám 
Hledám Radka z Napajedel, se kterým 

jsem se seznámila na školním výletě před 15 

lety. Gábina z Bruntálu - tel. 732981342

�

      FOTOATELIER – LUCIE
   Palackého 97 (vedle proluky na Nábřeží)
Nabízí:  � portrétní, svatební a pasová fotografie
            � zhotovení fotografií s různou povrchovou úpravou, 
  renovace poškozených fotografii, fotomontáže, 
  retušování apod.
            � NOVINKA fotografie z mobil. telefonů
            � skenování a digitalizace dokumentů s možností archivace na CD 

nebo DVD
            � BAREVNÉ a černobílé kopírování včetně tisku ze všech medií 

☺
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Projekt Bezpeèná škola
Víte, že:

• více než 300 000 dětí ročně utrpí úraz

• asi 30 000 dětí je následkem úrazu hospitalizováno

• téměř 3 000 jich zůstává trvale postiženo

• více než 300 dětí následkem úrazu umírá

• úrazy jsou na 3. místě v celkové úmrtnosti české populace

a u dětí a mládeže dokonce na prvním místě

Statistika, kterou uvádíme, je alarmující. Ani na naší 1. základní škole (stará škola) nás tento stav nenechává 

netečnými. Různé vzdělávací programy, jichž se vyučující zúčastnili, nás stimulovaly k tomu, jak předcházet 

zbytečné újmě na zdraví našich dětí.

Akce zaměřené na tento problém jsme soustředili do druhé poloviny červnových dnů.

S prevencí není možno otálet, takže už žáci prvního stupně ve zmíněném týdnu měli možnost pozorovat 

policii, psovody, záchytné akce, dopadení prchajícího zločince v autě a hlavně sebeobranu, kterou si dokonce 

vyzkoušeli; vše mělo obrovský úspěch.

Před kinem a ve dvoře MÚ žáci 2. a 4. tříd byli svědky hašení požáru, ukázky závodů, po čemž následovala 

spousta zajímavých dotazů, ale i odpovědí.

Děti 1. až 3. třídy si se svými koloběžkami či koly zkusily být účastníky silničního provozu. I tady mnozí 

získali bližší podrobnosti o chování a řešení dopravních situací.

Ani 2. stupeň nebyl ošizen, seznámil se s mnoha problémy, které jsou u mládeže v tomto věku aktuální.

Deváťáci se zúčastnili výchovně vzdělávacího programu zaměřeného na rizikové chování dospívajících. 

Páté až deváté třídy navštívil protidrogový preventista, který v deseti bodech shrnul negativní účinky a ne-

bezpečí drog. Cílem přednášky paní kurátorky bylo obeznámení mládeže s trestní odpovědností, jejich právy 

a povinnostmi. S úspěchem se nám podařilo navázat kontakt s děvčaty 1. ročníku Střední zdravotnické školy 

a vyšší zdravotnické školy Zlín, která instruovala naše žáky 2. stupně, jak poskytnout první pomoc, čehož 

se zhostily na jedničku.

Samozřejmou součástí celého týdne byly sportovní dny na obou stupních školy. Ti nejmladší v duchu 

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ se zapojili téměř všichni, i ti méně fyzicky zdatní – a to se cení.

V jiném dnu zápolili spolu žáci 2. stupně v různých atletických disciplínách. I přes nadměrné vedro se 

mládež snažila a dokonce padaly rekordy.

Na základě statistiky o úrazovosti v posledních letech jsme usoudili, že v projektu Bezpečná škola budeme 

pokračovat i v budoucích letech, protože spokojenost a zdraví našich svěřenců je nám nade vše. 

V. Kaňovská

� � �
Děkuji všem organizacím i jednotlivcům, kteří se společně s námi podíleli na projektu Bezpečná škola, 

jmenovitě Městské policii Napajedla, Městské policii Uherské Hradiště, Policii České republiky, napajedel-

skému hasičskému sboru, paní Ireně Blatecké, kurátorce pro mládež, paní PhDr. Aleně Pekařové za realizaci 

programu „FREE TEENS“, panu Chaloupkovi za pomoc při organizaci sportovních dnů, děvčatům ze Střední 

zdravotnické školy Zlín za profesionální prezentaci zásad první pomoci.

Mgr.Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mìstská policie
dìtem a mládeži
� Cyklo – běh za Českou republiku 

bez drog

je celonárodní sportovní protidro-

gová akce, jejíž cílem je upozornit na 

problematiku drog, a to hlavně ve 

spojení s mládeží a dětmi a pomoci 

zvýšit aktivitu právě na poli primární 

prevence.

Dne 15. 6. 2006 proběhla v Napa-

jedlích pro žáky obou základních škol 

beseda o drogové problematice nazvaná 

Řekni NE drogám – řekni ANO životu. 

Tato akce byla určena pro žáky I. i II. 

stupně. Přednášejícím lektorem byl 

Richard Ferfecki z Prahy.

� Týden bezpečnosti

V týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2006 uspo-

řádala MP Napajedla ve spolupráci s OO 

PČR Napajedla Týden bezpečnosti pro 

žáky I. ZŠ v Napajedlích. Dne 19. 6. to 

byl ukázkový den výstroje a práce MP 

a PČR, dne 20. 6. proběhla beseda pro 

9. třídu s kurátorkou z Otrokovic paní Ire-

nou Blateckou, dne 21. 6. opět ukázkový 

den MP a PČR, 22. 6. proběhla ukázka 

řízení dopravy, kde si děti vyzkoušely 

jízdu na koloběžkách při řízení dopravy 

policisty a strážníky a 23. 6. se uskutečnil 

přednáškový den zaměřený na prevenci 

kriminality mládeže v Napajedlích.
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� Chladno je vysoko !
Nejbližší pořádné hory začínají hned za 

Vsetínem a už za křižovatkou na Karlovice se 

citelně ochladí. Zkusme vyjet po nově vybudo-

vané cestě na Kohútku. Už v Novém Hrozenkově 

odbočíme doprava do údolí Vranči. Na jeho 

konci začíná kyvadlově řízená nová silnice. 

Nahoře jsme ve výšce 913 metrů nad mořem, 

tedy 700 metrů nad Napajedly! Slunce pálí víc 

než dole, ale stále fouká a ve stínu je báječně. 

Bazén na samém vrcholu má vodu čerpanou 

z vrtaných studní, pitnou a rozhodně ne moc 

teplou. Jeden speciální tip, borůvkové knedlíky 

v restauraci po celý rok. Rozhled je zde báječný, 

na Slovensko můžeme vstoupit jednou nohou 

a druhou zůstat doma, pro děti je to nejrychlejší 

zábavná návštěva zahraničí.

Kam v tom vedru? Pár tipù na výlet za ochlazením
vané fragmenty původní stavby nalezené při 

archeologických průzkumech, stavebních úpra-

vách a odvodňovacích pracích. Je tu možné pro-

hlédnout si i jezuity objevený románský portál, 

rozmanité ozdobné kamenické články, členité 

hlavice sloupů, svorníky gotických křížových 

kleneb nebo náhrobní kámen olomouckého 

probošta Alexia z 13. století. Za pozornost 

rozhodně stojí i malý výklenek ve zdi, vedle 

vstupu do původní sakristie. Výklenek je ve 

skutečnosti druhotnou hrobkou, do níž byly 

pravděpodobně uloženy ostatky Vladislava 

Jindřicha, moravského markraběte, který se 

významně zasloužil o založení kláštera. Go-

tický kamenný obklad výklenku přitom zdobí 

latinský nápis, jehož význam je dodnes tak 

trochu záhadou. Je totiž částečně poškozený 

a interpretace nápisu jsou proto různé. Jeden 

z překladů například říká, že v hrobce byl ve 

skutečnosti uložen popel opata Jana, kterého 

upálili husité spolu se čtyřmi dalšími mnichy, 

když napadli klášter. 

Z lapidária – bývalého ambitu se dá úzkým 

vchodem projít do rozlehlého komplexu krypt, 

ležících pod samotným kostelem Nanebevzetí 

Panny Marie. Úzkými chodbičkami, klikatícími 

se v pravidelném rytmu podzemím, procházíme 

cihlovými klenutými kobkami, které byly dříve 

samostatnými uzavřenými hrobkami cisterci-

áckých řeholníků. Každá kobka byla umístěná 

pod jednou z kaplí kostela a vstupovalo se do 

ní otvorem v jeho dlažbě. Po obou stranách 

chrámové lodě bylo pod podlahou po pěti 

hrobkách, které byly navzájem chodbičkou 

propojeny až při pozdějším odvodňování. Pro-

pojeny už od dob své výstavby (17. a 18. století) 

jsou velké hrobky ležící pod hlavním oltářem. 

Tady byly pohřbívány významnější osobnosti 

a dobrodinci kláštera. Dnes je tu instalováno 

symbolické osárium na kterém spočívá sedm 

lidských lebek a několik dlouhých kostí. Ve stěně 

jedné krypty je probourán malý otvor, kterým je 

možné nahlédnout do ostatky mnichů naplněné 

kostnice. To že se pod kostelem pohřbívalo už 

před vybudováním stávajícího podzemí, nazna-

čuje objev lidské kostry z 16. století, uložené pod 

jedním z dřevěných roštů, na nichž spočívaly 

pozdější barokní cihlové pilíře hrobky. 

románského kláštera, ale objevily se i dohady, 

že jde o velmi významné staroslovanské hroby 

z období Velké Moravy. Existují i prameny, 

které udávají, že kamenné rakve jenž nemají 

obdobu s ničím, co bylo zatím na Velehradě 

nalezeno, byly ke kostelu Nanebevzetí Panny 

Marie převezeny v roce 1883 z Hrobů u Osvě-

timan. V každém případě se zatím nepodařilo 

zjistit, kdo měl být v rakvích původně pochován 

a komu patří kostra nalezená pod kamennou 

deskou v jednom z těchto neobvyklých sar-

kofágů. Dno rakví je vybaveno otvorem pro 

výtok rozkládajících se tkání a přitesáno pro 

uložení hlavy („spočinek“). Podle odborníků 

jde o sarkofágy, které se zapouštěly pod úroveň 

okolního terénu, byly přiklopeny kamenným 

víkem a rozklad těla byl pak rychlejší něž při 

klasickém pohřbení do země. 

V kapitulní síni se nacházejí také dvě 

novodobější cihlové rakve, řada románských 

hlavicových bloků, korpus Krista z kříže, znak 

velehradského opata Petra Silaveckého a pozo-

ruhodná ukázka mozaikové dlažby. Kapitulní 

síň sloužila řeholníkům každodenně k mnoha 

účelům. Předčítaly se zde články z Charty 

caritatis, četlo se tu o životě svatých, zněly tu 

modlitby. Řešily se tady prohřešky mnichů, 

přijímalo pokání, rozdělovaly úkoly pro příští 

dny, probíraly se zde otázky finanční, stavební 

a jiné důležité organizační záležitosti kláštera. 

Mniši už ale starou kapitulní síň dávno opustili. 

Je teď součástí lapidária, ve kterém se shro-

máždily poslední zachráněné zbytky dávné 

slávy Velehradu, touto formou představované 

veřejnosti. 

Sníh tu však v létě 

přece jen není

V kryptě a sousední původní kapitulní 

síni jsou dnes k vidění také trochu záhadné 

pískovcové sarkofágy. Tři kamenné rakve 

našel během výkopových prací v roce 1903 

u východní zdi kostela místní badatel a kate-

cheta ThDr Jan Nevěřil. Ležely za románským 

uzávěrem původní baziliky, v hloubce dvou 

metrů a jejich původ je poněkud nejistý. Jedná 

se pravděpodobně o sarkofágy z dob výstavby 

Zpřístupnění bývalého ambitu a přilehlých 

prostor umožňuje zájemcům nahlédnout do 

minulosti prvního cisterciáckého kláštera na 

Moravě a trochu i do historie celého kraje. 

Střípky z těch nejstarších dob jsou vzácnou 

památkou na časy dávno zapomenuté a přece 

se nás stále týkající. V podzemí Velehradu po-

tkáme vzestup a pád slavného kláštera, umění 

stavitelů, tajemství i stopy smrti. Doporučuji ale 

nejdříve navštívit samotný kostel, zakoupit si 

tady brožurku o lapidáriu a kryptách, věnovat 

chvíli jejímu přečtení a vstoupit do podzemí 

již teoreticky připravený. Jinak Vám hrozí, že 

některé opravdu zajímavé věci minete bez 

povšimnutí. (Text je opsán ze stránky www.

moskyt.net, lépe bych to neuměl).

Poslední tip měl původně být na chladno 

ve vinném sklepě. Cyklistické Vinné stezky 

trochu ztratily svůj půvab s novou vyhláškou 

ministerstva dopravy. Zbývá jen upozornit, že 

i na kole nesmíme jezdit „pod vlivem“ a že to 

platí i mimo silnice a může být trestáno. S tro-

chou odstupu lze říci, že je to dobře. Je třeba 

se z každého výletu zdráv vrátit.

 Šťastnou cestu přeje 

Infocentrum Napajedla

� Chladno je hluboko ! 
…a také sucho, kdyby už konečně zapr-

šelo!

Stálou teplotu 14 °C najdete v naší „nejtep-

lejší“ jeskyni u Hranic na Moravě. 

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v maleb-

ném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. 

Jde o jedinečný jeskynní systém evropského 

významu vzniklý současným působením at-

mosférických vod a teplých minerálních vod 

vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. 

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále 

tzv. gejzírové stalagmity a kulovité sintrové 

povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně 

jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem 

uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé 

České republice s celoroční stálou teplotou 14°C. 

Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou 

zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní 

se nachází nejhlubší propast České republiky 

„Hranická propast“. Její suchá část, do níž lze 

volně nahlédnout, má hloubku -69,5 metru, 

v zatopené části je nejnovějším měřením z roku 

1995 potvrzena hloubka dalších -205 m. Celková 

hloubka je tedy zatím -274,5 metru, dna dosud 

nebylo dosaženo. 

Otevřeno je mimo pondělí od 9 do 16 hodin 

a ochlazující prohlídka trvá celou hodinu.

Pro náročnější máme tip na Dobšinskou 

Ĺadovou jaskyňu na Slovensku, kde je celo-

roční teplota na nule a je tam 110 000 m2 ledu 

po celý rok.

Chladno, spojené s kulturně historickým 

osvěžením najdeme i nedaleko od Napajedel. 

Ve stínu Velehradské katedrály, lépe řečeno 

přímo pod ní.

� Krypty a lapidárium 
Do zpřístupněného podzemí velehradského 

kláštera se vchází ambitem, který dnes slouží 

jako lapidárium. Jsou tu shromážděny zacho-
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Za krásného letního počastí se ve 

čtvrtek 6. 7. 2006 uskutečnil 7. ročník no-

hejbalového turnaje Napajedla CUP 2006 

o pohár města Napajedla.

Pořadatelům se přihlásilo 16 družstev 

s více jak 65 startujícími.

Napajedla reprezentovaly týmy KGB, 

ANO, RVM, SMRADI, BEER BOYS a ROUBA-

LÍK TEAM. 

NAPAJEDLA CUP 2006 – již posedmé

Závěrem této informace děkují pořa-

datelé vedení města Napajedel – panu 

starostovi MVDr. Antonínu Černockému, 

za zahájení a závěrečné předání ocenění, 

spolupartnerům turnaje PIVOVARU HOL-

BA HANUŠOVICE, hlavně pak mladým 

napajedelským gymnastkám pod vede-

ním sester Talašových za hezké sportovní 

výkony při náročných cvičeních, při 

zahájení a v programu turnaje.

Poděkování patří i těm, kteří se 

jakýmkoliv způsobem a jakoukoliv 

měrou zasloužili o přípravu a zdárný 

průběh turnaje.

I když tak jako vždy byl duší organi-

zace pan Alois Chybík, vedení turnaje 

převzal pan Milan Michailov, jemuž po-

máhali při přípravě a realizaci pan Karel 

Roubalík, pan Pavel Pilát, pan Radek 

Chybík a další pořadatelé a rozhodčí.

7. ročník Napajedla CUPU 2006 je již 

minulostí. Jen fotografie pana Františka 

Cívely budou připomínkou na jeden 

vydařený sportovní den.

Těšíme se opět za rok nashledanou.

Z okolí přijela otrokovická mužstva LAS 

VEGAS A a B a Prázdný řádek, Vlčáci ze 

Zdounek, Kamenolom Žlutava a mužstvo 

Žlutava II, dále Machová, JUB team Zlín, 

Poslední Zlín a Topolná.

Uvedená družstva byla rozlosována do 

dvou skupin, z nichž první 4 družstva po-

stoupila do finálové skupiny, kde se hrálo 

vyřazovacím způsobem (pavouk). A kdo 

postoupil?

Ze skupiny A: ANO a KGB z Napajedel, 

LAS VEGAS A Otrokovice, Poslední Zlín.

Ze skupiny B: Prázdný řádek Otroko-

vice, Žlutava II, Machová, LAS VEGAS B 

Otrokovice.

Do dalších bojů o medaile se kvalifikovali 

LAS VEGAS B s Machovou a Prázdný řádek 

s LAS VEGAS A.

Ve finálových bojích o 3. místo podlehl 

Prázdný řádek mužstvu LAS VEGAS B, o první 

místo podlehla Machová otrokovickým LAS 

VEGAS A.

Vítězem turnaje se stalo tedy mužstvo 

LAS VEGAS Otrokovice A, které startovalo 

v Napajedlích poprvé.

Blahopřejeme
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Kino Napajedla
� 2. 8. v 19.30 hodin 

 HOSTEL

 Thriller USA, režie Eli Roth, hrají J. Hernan-

dez, D. Richardson, J. Vlasák, přístupný od 

12 let, 94 min., vstupné 65 Kč

� 6. 8. v 16.00 hodin

 DIVOČINA

 Animovaná pohádka USA v českém znění, 

režie S. Williams, motto: Za zvířátky ne-

musíte jen do ZOO. Přijďte na ně do kina. 

Mládeži přístupný, 94 min., vstupné 60 Kč

� 9. 8. v 19.30 hodin

 TRISTAN A ISOLDA

 Milostný, historický příběh VB, SRN a ČR, 

režie Kevin Reynolds, hrají: James Franco, 

Sophia Mylesová, Rufus Sewell, přístupný 

od 15 let, 126 min., vstupné 60 Kč

� 13. 8. v 19.30 hodin

 16 BLOKŮ

 Krimi thriller USA, režie R. Conner, hrají: 

Bruce Willis, Mos Def, David Morse, pří-

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

� 16. 8. v 19.30 hodin

 SPOJENEC

 Krimi-detektivka USA, režie S. Lee, hrají: 

D. Washington, C. Owen, J. Foster, motto: 

Dokonalý zločin neexistuje, přístupný od 

15 let, 83 min., vstupné 60 Kč

� 20. 8. v 19.30 hodin

 HORY MAJÍ OČI

 Horor USA, režie Alexandre Aja, hrají: 

Aaron Standfor,Kathleen Quinlanová, 

Vinessa Shawová, přístupný od 15 let, 107 

min., vstupné 60 Kč

� 23. 8. v 17.00 hodin

 ZA PLOTEM

 Rodinná, animovaná komedie USA v čes-

kém znění, motto: Ochutnejte dobrodruž-

ství, přístupný, 83 min., vstupné 60 Kč

� 27. 8. v 19.30 hodin

 ZEPTEJ SE PRACHU

 Romantické drama USA, režie R. Towne, 

hrají-S. Hayek, C. Farrel, I. Menzel, přístupný 

od 15 let, 117 min., vstupné 65 Kč

� 30. 8. v 19.30 hodin

 X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR

 Sci-fi film USA, režie Brett Ratner, hrají: 

Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, 

motto: Rozhodující souboj, přístupný od 12 

let, 104 min., vstupné 60 Kč

� Připravujeme na září: Scary Movie 4, 

Angel-A, Silent Hill, Poseidon, Auta,  Su-

perman se vrací, Všechno nejlepší!, Rychle 

a zběsile: Tokijská jízda

Srpen 2006 
hrajeme ve støedu a v nedìli

17. 6. 2006 se konal župní slet župy Ko-

menského v Uherském Brodě. Za náš Sokol 

tam byli sestra Karasová, Slouková, starosta 

bratr Mikšík a vlajkonoše dělal bratr Karas. 

Zúčastnili jsme se průvodu, který prošel 

v ulicích města a skončil na hřišti za soko-

lovnou. Zde se konal uvítací ceremoniál. Po 

zdravici začali cvičenci nastupovat na plochu 

Župní slet župy Komenského v Uherském Brodì
a ukazovat co se naučili. Všechny skladby se 

budou cvičit v Praze na sletu, který se koná 

5. a 6. 7. Za náš Sokol jedou cvičit sestry Lea 

Kopecká, Hana Úlehlová a Martina Pacáková 

se skladbou aerobik. 

Přejeme jim hodně zdaru a moc děkujeme 

za dobrou reprezentaci našeho napajedel-

ského Sokola. Sokol Napajedla

Bikerally
Kolo neodmyslitelně patří k létu, ale taky 

ke sportu. A právě sport, ve kterém využijete 

dostupné horské kolo se nyní nachází téměř 

uprostřed sezóny. 

 Řeč je o Bikerally Championship 2006, 

to je další ročník seriálu závodů horských 

kol. Ten do této doby má za sebou dvě části, 

ve kterých úspěšně zdolal 1. května Fryšták 

a 5. července Luhačovice. Letošní ročník tak 

celkem čítá 6 závodů, tedy stejný počet jak 

v ročníku 2005. V celkovém hodnocení se pak 

vychází z jednotlivých kategorii a to Junioři, 

super 15 a týmy. Samozřejmě nechybí ani 

hodnocení celkového pořadí. Co to vlastně 

Bikerally je? Je to specifické odvětví sjezdu 

horských kol. Samotná trať závodů vede le-

sem, po louce a někdy i po asfaltu. Unikátní je 

Bikerally v tom, že se nezávodí jen na jedné 

trati, jak je tomu u klasického sjezdu, ale na 

více měřených úsecích, tedy podle vzoru 

automobilové rally a to rychlostní zkoušky. 

Ty se pohybují od 300 do 1000 metrů. Cílem 

této soutěže je umožnit účast širší veřejnosti 

a dát tak možnost mladým klukům porovnat 

své schopnosti s elitou českého sjezdu. Tratě 

v Bikerally jsou techničtější, zatáčkovité, 

oproti klasickému sjezdu méně hrbolaté. To 

dává možnost uspět i na relativně obyčejném 

kole. Důkazem je více než stovka závodníků. 

Pokud chcete i vy zkusit štěstí a nebo je 

přijít povzbudit, máte tedy ještě do konce 

roku 4krát možnost. A to 30. července se 

jede oblíbená Žlutavská rally, na které jistě 

nebude chybět ani naše kamera, 28. září si 

to pak horská kola rozdají na Smrďavce, 29. 

října se pak pojede ještě jednou Žlutavská 

rally, a 25. listopadu pak zakončí sezónu trať 

ve Zlíně na Jižních svazích. 

Svatopluk Medek

Novì otevøená kanceláø
��  úvìry na koupi a rekonstrukci RD a bytù, 

novostavby (až 300 000,- bez ruèitele 
a zástavy nemovitosti)

��  úvìry pro právnické osoby na rekon-
strukci bytových domù se stání dotací

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

��  hypotéky (až 100% financování)
��  spoøení pro dìti zdarma !!!
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
��  hotovostní pùjèky
��  bez ruèitele a souhlasu manžela/ky
��  pro OSVÈ i pøi nulovém daòovém pøiznání
��  zamìstnancùm a dùchodcùm do 75 let
��  volání zdarma 800 333 361

Adresa: 
Svatoplukova 64, (pøed mostem k Fatøe)

763 61 Napajedla
Otevøeno: PO - ÈT  8:30 - 16:30
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Družstvo starších žákyň ASPV kraje Zlín, 

kde měla Napajedla dvě zástupkyně ze tří, 

obhájilo loňské 2. místo v ČR a dovezlo si opět 

pohár. Závody se konaly 24. 6. 2006 v Brandý-

se nad Labem. V tomto lehkoatletickém čtyř-

boji obsadila v jednotlivcích Petra Dujíčková 

5. a Markéta Kolomazníková 6. místo.

Blahopřejeme!

 Odbor ASPV TJ FS Napajedla

Republikové finále 
ASPV v lehké atletice

Opět je konec školního roku, a tak náš 

Sokol udělal pro cvičence výlet s výšlapem. 

Trasa byla stanovena výborem Sokola na 

24. 6. 8 hodin. Zúčastnilo se asi 40 cvičenců, 

trenérů i rodičů. Autobus nás vyvezl na 

Kločkov, zde jsme všichni opustili autobus 

Sokol udìlal pro cvièence výlet s výšlapem
a vydali se pěšky na pochod. Další zastávka 

byla na Komínkách, kde jsme dětem udělali 

malou přestávku, aby si prohlédly skály, po 

kterých si mohly vyšplhat na samý vrcholek. 

Pak jsme pokračovali na Bunč, kde jsme se 

občerstvili v pohostinství. Děti si koupily 

nanuky a my dospělí jsme si dali malé pivo, 

protože bylo moc horko. Po načerpání dalších 

sil jsme se vydali dále kupředu. Konečná byla 

na Kudlovské Dolině. Zde nás čekal jednatel, 

br. Vykoukal a předseda, br. Mikšík. Přivezli 

nám špekáčky a chleba, jelikož by se nám 

to v batůžcích mohlo zkazit. Čekali jsme až 

sluníčko trochu přestane svítit, abychom si 

mohli opéct špekáčky. Pro děti jsme připravili 

soutěže a také malé osvěžení. Po jídle jsme 

si všichni společně zazpívali za doprovodu 

kytary, na kterou hrál bratr Košut a pomáhal 

mu jeden z manželů naší sestry. Akce se všem 

moc líbila, hlavně dětem, prý pojedeme příště 

zase. Domů jsme dojeli v 17.30 hodin. 

Sokol Napajedla

RZ - Čtvrtek 24. 8. 2006 Místo
Uzavření pro 

regulaci diváků

Uzavření 

trati
Čas 1. jezdce 

Otevření 

trati

- Shakedown  13:00 15:00 16:00 20:00

RZ - Pátek 25. 8. 2006

1 Městská RZ/City SS (Zlín centrum) - 19:00 21:00 23:30

RZ - Sobota 26. 8. 2006 

2

Slušovice (Hrobice, Slušovice, Březová, Hvozdná)

5:00 6:28 8:28  

5   12:57  

8 Mezi průjez. nebude otevřena 17:26 19:26

3

Pindula (Lípa, Želechovice, Doubrava)

5:00 6:56 8:56  

6
Mezi průjez. nebude otevřena

13:25  

9 17:54 19:54

4
Troják (Rajnochovice, Troják, Držková, Vlčková, Lukov)

7:09 10:09 12:09  

7 Mezi průj, nebude otevřena 16:38 18:38

RZ - Neděle 27. 8. 2006 

10
Halenkovice

(Bělov, Žlutavy, Halenkovice, Kostelany, Milovice, Cvrčovice, 

Zdounky)        

5:00 7:13 9:13  

13 Mezi prů. nebude otevřena 12:22 14:22

11
Kudlovice (Roštín, Bunč, Jankovice, Košíky, Kudlovice, Sušice, Babice)        

5:00 8:01 10:01

14 Mezi průj. nebude otevřena 13:10 15:10

12
Komárov  (Komárov, Pohořelice)

5:00 8:44 10:44  

15 Mezi průj. nebude otevřena 13:53 15:53

rádi „závodí“. V tabulce přinášíme přehled 

úplných uzavírek tratí, je třeba počítat 

i s neprůjezdností příjezdových cest, kde 

je vždy plno parkujících aut. Zrušeny jsou 

i autobusové spoje v rozsahu uzavírek. 

Přejme si jen, aby vše opět proběhlo 

ke spokojenosti domácích i návštěvníků. 

Však každá návštěva je vždy dvojí radost: 

když přijede, a když odjede! 

Infocentrum Napajedla

Letošní Barum Rally přijede do Napaje-

del a okolí v neděli 27. srpna. První závodník 

vyrazí z Otrokovic na Halenkovice po deváté 

hodině ráno. Závodit se bude z Halenkovic na 

Roštín, potom z Kudlovic k Topolné a v okolí 

Komárova do Otrokovic. Po dvanácté hodině 

se bude vše opakovat ještě jednou. Mezi 

rychlostními zkouškami budou opět závodní 

auta přejíždět za plného provozu, doufejme, 

že budou dodržovat předepsanou rychlost. 

Buďme všichni velmi opatrní již týden předem, 

kdy někteří závodníci trénují, a počítejme 

i s motorizovanými návštěvníky rally, kteří 


