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Z obsahu novin 
� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Pomníky na náměstí patří

� Padesátiny hasičské Tatry

� DDM Matýsek informuje

� Zprávy z oddílu sportovní gymnastiky

� Pozvánka na turistický pochod

� Týden knihoven v knihovně Napajedla

� Memoriál Zbyňka Forsta

Koncert v øíjnu
Klub přátel hudby v Napajedlích zve 

posluchače do Klášterní kaple na slavnost-
ní koncert při příležitosti říjnového státní-
ho svátku. Hrát, zpívat a recitovat budou 
Jitka Molavcová a Alfréd Strejček ve 
svém hudebně-dramatickém představení 
„O lásce a o naději“. 

Akce se koná v neděli 22. října 2006 
v 16 hodin v koncertní síni Klášterní kaple 
v Napajedlích. 

Entomologická výstava
Entomologická výstava se koná v sobotu 

21. 10. od 8 do 12 hod. v budově TJ Sokol 
Napajedla. Prodej hmyzu, přírodnin a plazů 
z celého světa. Kont. tel. 604 670 861.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

pořádá v rámci podzimního úklidu 

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

v sobotu 21. října 2006 v 7.00 hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz. 
Akce se koná za každého počasí!

Všem předem děkuje Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Kdo zasedne v obřadní síni napajedelské radnice na první schůzi nového zastupitelstva? 
Nenechte si ujít příležitost rozhodnout o tom v komunálních volbách !

Oznámení
Pietní vzpomínka za zemřelé spolu s ulo-

žením uren do urnového háje pořádá SOZ 
v Napajedlích v neděli 29. 10. 2006 ve 14.30 
hod. na místním hřbitově.

Zvou členové SOZ

 Český zahrádkářský svaz ZO Napajedla
 ovocnářská sekce si Vás dovoluje pozvat na

   Výstavu ovoce a zeleniny
Kdy: v neděli 8. 10. 2006 od 8.30 do 16.00 hodin.
Kde: Dům dětí a mládeže (stará škola)
Součástí výstavy bude hodnocení vzorků o
„Napajedelské jablko“
Poznámka: Příjem vzorků proběhne dne 6. 10. 2006 od 
18.00 hodin v Domě dětí a mládeže. Pokud máte zajímavé 
výpěstky, zúčastněte se. Rádi Vás přivítáme. 

      Těší se ovocnáři z Napajedel.

VOLBY 2006
V příloze dnešních novin přinášíme 
informace o volbách do zastupitelstva 
města a prezentaci kandidujících po-
litických stran.
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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 4. 9. 2006

�  schválila převod nevyužité částky 
47 000 Kč z investičního příspěvku na nein-
vestiční příspěvek pro nákup nábytku a vy-
bavení do budovy A příspěvkové organizace 
Mateřská škola Napajedla
� schválila návrh Dodatku č. 2 Mandátní 
smlouvy č. 01/M/2006 ze dne 24. 4. 2006 se 
společností NBTH, s.r.o 
�  schválila obci Komárov prodloužení 
termínu splatnosti u Dohody o placení 
příspěvku na žáka za období školního roku 
2005/2006 ze dne 10. 5. 2006 s novým datem 
splatnosti do 30. 10. 2006
� schválila cenu obědů 42,50 Kč/kus ve škol-
ní jídelně pro zaměstnance firmy WACHAL 
s.r.o. po dobu prováděné rekonstrukce školní 
tělocvičny (Kalkulace ceny je bez ziskové 
přirážky.)
� neschválila příspěvek na provedenou 
opravu kanalizační přípojky bytového domu 
č. p. 827 a 828 
� schválila pronájem části pozemku st. pl. 
č. 806/1 za účelem parkovaní nákladních 
automobilů pana Rychlíka, paní Adamcové 
a firmy TOM a YOUNG s.r.o. ve dvoře hos-
podářské školy 
� schválila smlouvu o dílo č. 23/2006 se 
společností DIPS Zlín, spol. s r. o. na provedení 
akce „Napajedla – oprava místní komunikace 
ulice Divišova – II. etapa“
� schválila výpůjčku skladových prostor 
v domě č. p. 87 o výměře 57,40 m2 pro orga-
nizační složku města Knihovna Napajedla na 
dobu neurčitou
� schválila na základě příslušných ustano-
vení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvýšení nájemného z bytu a o změně zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů zvýšení nájemného 
v bytech dnem 1. 1. 2007 v rozsahu daném 
zákonem (v případě městských bytů se jedná 
o 118 bytových jednotek)
� schválila výsledek poptávkového řízení 
na opravu střechy zdravotního střediska - 
opravu střechy firmou PÚRS-FIM, s.r.o., jejíž 
nabídka na opravu činí 110 545 Kč, a s tím 
související smlouvu
� souhlasila s pokácením 1 ks kulovitého 
javoru na pozemku p. č. 6482/2 v lokalitě Na 
Kapli v k. ú. Napajedla s tím, že žadatelé manž. 
Švancerovi provedou v uvedené lokalitě 
náhradní výsadbu 2 ks nových stromů
� souhlasila s odprodejem starého slu-
žebního vozidla Klubu kultury Napajedla 
a schválila zakoupení služebního vozidla 
v částce do 150 000 Kč s tím, že budou použity 
finanční prostředky příspěvkové organizace 
Klub kultury Napajedla, a to fond investiční 
a rezervní
� vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor v č. p. 304 o výměře 12,75 m2 paní 
Medkové – doba pronájmu 6 měsíců, nájemné 
220 Kč/m2/rok 

Zastupitelstvo mìsta 11. 9. 2006

� schválilo prodej bytu č. 1333/16 na ul. 
Nábřeží zájemci podle návrhu hodnotící 
komise a podle podmínek vyvěšeného zá-
měru manželům Součkovým za cenu (včetně 
závazků ke kupovanému bytu) 283 402 Kč se 
současným vrácením městského bytu 2+1 
v ul. Jiráskova, který obývají
� vyhlásilo záměr prodeje bytu č. 1351/8 
o velikosti 1+1 jiné osobě za minimální cenu 
400 000 Kč a bytu č. 1351/11 o velilkosti 1+1 
za minimální cenu 500 000 Kč 
� schválilo prodej bytu – přes to, že uply-
nula lhůta stanovená pro koupi, nájemci 
panu Možnarovi s podmínkou: zaplacení 
kupní ceny na účet města Napajedla do 
20. 10. 2006 a uzavření kupní smlouvy do 
2. 10. 2006 
� schválilo prodej bytu č. 1376/6 na ul. 
Zábraní o velikosti 2+1 s přísl. – podle Zásad 
pro prodej bytu nájemci paní Bartoníkové 
s podmínkou: zaplacení kupní ceny na účet 
města Napajedla do 29. 9. 2006 a uzavření 
kupní smlouvy do 2. 10. 2006
� schválilo prodej bytu č. 1350/9 na ul. 
Nábřeží o velikosti 3+1 s přísl. – podle Zásad 
pro prodej bytu nájemci manž. Salajovým 
(na základě smlouvy o smlouvě budoucí) 
s podmínkou: zaplacení kupní ceny na účet 
města Napajedla do 29. 9. 2006 a uzavření 
kupní smlouvy do 2. 10. 2006 
� schválilo změnu čl. 4.3 Zásad pro prodej 
bytů – Sleva z kupní ceny. Článek se doplňuje 
o text: „Na žádost nájemce J. Bělíčka se při 
posuzování lhůty pro poskytnutí slevy nepři-
hlédne ke lhůtě, po kterou trvalo zpoždění při 
uzavření kupní smlouvy s tímto nájemcem. 
Zpoždění však nesmí překročit původně 
stanovenou lhůtu o více než 14 dnů.“
� schválilo z důvodu dořešení vlastnických 
vztahů k pozemkům ve dvorní části ulice 
Sadová prodej pozemku p. č. 7664 majitelce 
domu č. p. 1556, pozemku p. č. 7665 majitelům 
domu č. p. 1557, pozemku p. č. 7662 majitelům 
domu č. p. 1558, pozemku p. č. 7661 majite-
lům domu č. p. 1559 a pozemku p. č. 7683 do 
spoluvlastnictví – majiteli domu č. p. 1556 
(1/6), majiteli domu č. p. 1557 (1/6), majiteli 
domu č. p. 1558 (1/6) a majiteli č. p. 1559 (1/6) 
pozemku na základě již uzavřených smluv 
o smlouvách budoucích kupních
� schválilo prodej pozemku KN p. č. 6482/10 
o výměře 68 m2 manž. Čablovým za cenu 
113,23 Kč/m2 jako náhradu za pozemky KN 
p. č. 7676/4, 7676/5, o celkové výměře 68 m2, 
které manželé Čablovi poskytli Povodí Mora-
vy, s.p. k umístění protipovodňové hráze
� schválilo stavebníkům garáží v lokalitě 
Malina II prodej:

 - pozemku KN st. p. č. 2973 o výměře 3 m2 

panu Říhovi za cenu 565 Kč/m2

- pozemku KN st. p. č. 2976 o výměře 1 m2 
panu Juráskovi za cenu 500 Kč/m2

- pozemku KN st. p. č. 2977 o výměře 1 m2 
panu Chmelařovi za cenu 500 Kč/m2

- pozemku KN st. p. č. 2979 o výměře 1 m2 

paní Borákové za cenu 425 Kč/m2

- pozemku KN st. p. č. 2980 o výměře 1 m2 
panu Zábojníkovi za cenu 620 Kč/m2

- pozemku KN st. p. č. 2981 o výměře 1 m2 

panu Dzurusovi za cenu 501 Kč/m2

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje 
pozemku KN p. č. 7669 o výměře 427 m2 
panu Šímovi
� schválilo změnu navrhované budoucí 
smlouvy směnné dle návrhu ing. Stojana na 
směnu pozemků v lokalitě Jiráskova
� schválilo prodej pozemku PK p. č. 6435 
o výměře 1463 m2, společnosti Servis – Trans-
port – Technik a.s. za cenu 250 Kč/m2

� schválilo prodej pozemků, p. č. 95/1 
o výměře 100 m2, 2160/24 o výměře 151 m2, 
2161/7 o výměře 105 m2, 2161/8 o výměře 293 
m2, 7676/6 o výměře 151 m2, 7676/10 o výměře 
132 m2 ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, 
s.p. za cenu dle znaleckého posudku č. 1675-
27/2006
� schválilo zřízení věcného břemene přístu-
pu za účelem oprav a údržby protipovodňové 
zdi na pozemcích KN p. č. 2161/9, 2161/10 
a p. č. 2160/27 pro ČR, právo hospodařit 
Povodí Moravy, s.p. za cenu dle znaleckého 
posudku
� schválilo odkoupení části pozemku p. č. 
101/4 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Napajedla pro 
účel vybudování „Cyklotrasy C 47 Moravská 
stezka“ za cenu dle znaleckého posudku s tím, 
že veškeré administrativní náklady spojené 
s odkupem bude hradit kupující. Odkoupení 
předmětného pozemku by se uskutečnilo 
formou smlouvy budoucí kupní.
� schválilo rozpočtové opatření č. 46/2006 
týkající se úhrady mzdových a režijních 
výdajů za provedené stavební práce v rámci 
akce 6043 – 2. etapa zázemí sportoviště v bu-
dově čp. 304 příspěvkové organizaci Služby 
města Napajedla 
� schválilo rozpočtové opatření č. 36/2006 
týkající se platby daně z příjmů právnických 
osob za město v roce 2006
� schválilo rozpočtové opatření č. 38/2006 
– přijetí státní dotace ve výši 2,4 mil. Kč na 
opravu havarijního stavu střechy a výměny 
části oken u budovy čp. 304 
� schválilo rozpočtové opatření č. 39/2006 
– přijetí státní dotace ve výši 12,8 z toho 6,4 mil. 
Kč v roce 2006 na akci 16 bytových jednotek 
na DPS Pod Kalvárií
� schválilo rozpočtové opatření č. 40/2006: 
přijetí finančních prostředků ze SFDI 
375 000 Kč určených na úhradu výdajů spoje-
ných se stavebními úpravami komunikace pro 
pěší v křižovatce silnic III/49724 a III/49725 
� schválilo rozpočtové opatření č. 43/2006 
týkající se opravy nepronajímaných nemo-
vitostí
� schválilo realizaci II. etapy cyklostezky 
v Napajedlích do konce roku 2006, a to v roz-
sahu dle předložené projektové dokumentace 
a v objemu finančních prostředků 2,2 mil. 
Kč a s tím související rozpočtové opatření 
č. 44/2006
� schválilo návrh zadání ke změně č. 5 územ-
ního plánu města Napajedla jako závazný 
podklad pro zpracování návrhu změny č. 5 
územního plánu města Napajedla
� schválilo pořízení změny č. 6 územního 
plánu města Napajedla
� schválilo prodloužení lhůty k podání 
nabídek 5. kola výběrového řízení na prodej 
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V devadesátých letech se také s pomníky 

„šibovalo“. Prostřední pomník Rudé armády 

byl přebroušen, byla z něho odstraněna asi 

pohoršující rudá hvězda, a byla na něm 

vyryta jména napajedelských občanů, pad-

lých a zavražděných za 2. světové války. 

Ale chybička se vloudila, chybí tam jména 

příslušníků napajedelských romských rodin, 

kteří také byli umučeni v koncentrácích. 

Napajedla nejsou velká, ale seznam padlých 

nemusí být nikdy úplný, vždy se na někoho 

mohlo, byť neúmyslně, zapomenout. 

Byli i napajedelští občané německé 

národnosti, kteří za okupace byli nuceni 

obléci uniformy wehrmachtu, a kteří se do 

Napajedel asi už nikdy z fronty nevrátili. 

I tito občané by si své místo na pomníku 

asi zasloužili, také byli obětí války. Bojovali 

sice za „vůdce“, tak jako většina padlých 

z pomníku obětí 1. světové války bojovala 

a padla za „císaře pána a jeho rodinu“ a ne 

za osvobození Československa. 

Není pak lepší pomník napajedelským ob-

čanům beze jmen? Ale už se stalo. Doplnění 

chybějících jmen by se ale také mělo nějak 

vyřešit. Ani chybějící jména na pomníku 

by neměla být důvodem jeho stěhování 

na hřbitov.

Abychom byli spravedliví, na původní 

pomník napajedelských občanů, který nebyl 

hrobem „Neznámého napajedelského obča-

na“ a který byl také přebroušen, bylo vyryto 

poděkování nejen Rudé armádě, ale i armádě 

rumunské, která také osvobozovala Napajed-

la podél fatrovského břehu Moravy.

Nepochybuji o odbornosti architektů, ti 

poctivě splnili stanovený úkol. Kdyby se dnes 

stavěl v Napajedlích nějaký nový pomník, 

pak by se zcela jistě stavěl na jiném místě, 

ne na náměstí, ale třeba na hřbitově. Ať se 

tam postaví dnes v mnoha obcích oblíbený 

pomník „Obětem za naši svobodu“, navrho-

vaný nyní i v Napajedlích, cítí-li město a jeho 

občané potřebu jeho postavení a bude-li mít 

město na takový pomník prostředky.

Myslím si, že se starými pomníky, ani 

s náhrobky na hrobech, i když zde už dávno 

není nikdo pohřben, by se nemělo hýbat. 

Nepovažuji to za vhodné. Je to opravováni 

historie, ne-li její falšování. 

Nemám nic proti úpravě těchto pomníků, 

např. odstranění obrubníků, aby pomníky 

ztratily charakter nebo vzhled hrobů. I tímto 

by se prostor pod kostelem zvětšil a tím 

i „zklidnil“, bez zásahu do historie města. 

A vyjde-li místo i pro malou kašnu, i mě se 

bude líbit, jak si tam hrají a cákají děti.

Ing. Vítězslav Vystavěl

zbývajících stavebních pozemků v lokalitě 
Malina III. Termín uzávěrky 5. kola je dne 
24. 11. 2006.
� souhlasilo s odstoupením pana Dominika 
z funkce přísedícího u Okresního soudu ve 
Zlíně
� se seznámilo s plněním a čerpáním 
rozpočtu města dle stavu ke dni 31. 8. 2006 
a vzalo průběžné plnění a čerpání rozpočtu 
města na vědomí.
� schválilo prodej plynárenského zařízení 
– STL plynovodu, Jiráskova čtvrť - větev „N“ za 
kupní cenu 460 000 Kč, dle návrhu společnosti 
Jihomoravská plynárenská, a.s
� schválilo darování plynárenského zaříze-
ní – STL plynovodu pro ČOV v majetku města 
do vlastnictví společnosti Jihomoravská 
plynárenská, a.s.

Rada mìsta 11. 9. 2006

� schválila smlouvu na dodávku měřiče 
rychlosti se společností KonekTel, a.s.
� schválila darovací smlouvu na částku 
40 000 Kč a s tím související rozpočtové 
opatření č. 47/2006 na akci č. 6043 – technické 
zázemí sportovního areálu u škol
� rozhodla o přidělení nájemního bytu 
o velikosti 2 + 1 v č. p. 737 ul. Jiráskova man-
želům Antonovým, na dobu určitou 1 rok, 
smluvní nájemné bude vypočteno dle zákona 
č. 107/2006 Sb. 
� souhlasila se zřízením pracovního místa 
v Mateřské škole Napajedla pro osobního asi-
stenta v rámci veřejně prospěšných prací

Zámìry mìsta
Město Napajedla vyhlašuje záměr 

prodeje bytu 1351/8 o velikosti 1+1 za 
minimální cenu 400 000 Kč a bytu č. 
1351/11 o velikosti 1+1 za minimální cenu 
500 000 Kč – oba v ul. Nábřeží.

Město Napajedla prodlužuje lhůtu k po-
dání nabídek 5. kola výběrového řízení na 
prodej zbývajících stavebních pozemků 
v lokalitě Malina III. Termín uzávěrky 5. 
kola je dne 24. 11. 2006.

Bližší informace na úřední desce, in-
ternetových stránkách města Napajedla 
a odboru SMIR Městského úřadu Napa-
jedla, tel. 577 100 920.

Od září 2006 začne ČSSZ v Praze upravo-
vat vdovské důchody, které byly vdovám 
se starobním nebo invalidním důchodem 
kráceny z důvodu překročení maximální 
hranice určené pro úhrn dvou důchodů.

Podmínky splnění nároku:
l. K úmrtí manžela došlo před 1. 1. 1996
2.  Stále trvá nárok na vdovský důchod

Novela zákona o důchodovém pojištění 
umožňuje upravit vdovský důchod (včetně 
valorizací) od července 2006.

Pomníky na námìstí patøí !

Informace z odboru sociálních vìcí MìÚ v Napajedlích
O úpravu či obnovení výplaty vdovského 

důchodu je třeba ČSSZ písemně požádat.
Žádost lze sepsat přímo na OSSZ ve Zlíně 

nebo vyplněný formulář žádosti zaslat na 
adresu ČSSZ Praha. Tiskopis žádosti i bližší 
informace obdržíte i na odboru soc. věcí 
MěÚ v Napajedlích.

Pro informaci na nárok úpravy důchodu 
je vhodné předložit prvotní výměr o vymě-
ření vdovského důchodu.

Alena Kašná, vedoucí odboru

Žádosti o poskytnutí pøíspìvkù
na èinnost pro rok 2007

V souvislosti s přípravou rozpočtu města 
na rok 2007 upozorňujeme případné žadatele 
(občanská sdružení, obecně prospěšné orga-
nizace, církve, sportovní organizace, nezisko-
vé organizace aj.), že žádosti o příspěvek na 
činnost pro rok 2007 je možno podávat na 
Městský úřad Napajedla, finanční odbor do 
30. 11. 2006. Žádosti lze podat osobně, poštou 
nebo na e-mail adresu podatelna@napajed-
la.cz. K podání žádosti využijte formulář, 
který je k dispozici na finančním odboru 
nebo na webových stránkách města www.
napajedla.cz.

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru

Ve středu 6. září 2006 se uskutečnilo na 

radnici jednání stavební komise na téma 

stavebních úprav Masarykova náměstí v pro-

storu pod kostelem. S návrhy těchto úprav 

byla seznámena napajedelská veřejnost v srp-

nových Napajedelských novinách. Zástupce 

napajedelské veřejnosti by však na tomto 

jednání na prstech jedné ruky spočítal.

Veřejnosti byly předloženy návrhy tří 

architektů, kteří dostali za úkol vypracovat 

ideové řešení tohoto prostoru. Stavební ko-

mise po prostudování předložených návrhů 

doporučila radě města m.j. „přemístit ná-

hrobky na hřbitov, jedná se jen o náhrobky, 

hroby byly exhumovány“.

A právě na téma „náhrobky“ bych se 

chtěl vyjádřit.

Já tyto „náhrobky“ považuji za soubor 

pomníků, připomínající osvobození Napaje-

del v r. 1945, padlé a umučené napajedelské 

občany v období 2. světové války a zavraž-

dění amerických letců v r. 1944.

A proč by se s nimi mělo hýbat, proč by 

se měly stěhovat na hřbitov? 

Podle architektů je mezi patou kostelní-

ho schodiště a hlavní silnicí, procházející 

náměstím, příliš mnoho prvků, které tento 

malý prostor „zneklidňují“. Těmito prvky 

jsou kříž pod schodištěm, zmíněné pomníky 

a lípa se sv. Floriánem pod ní. A ještě by se 

tam měla postavit kašna, i když malá. Něco by 

tudíž mělo jít pryč. Když kříž, ani sv. Florián 

s lípou ne, to samozřejmě nikoho nenapadlo, 

tak nezbývá nic jiného, než pomníky.

Pomníky jsou však svědky doby svého 

vzniku. Ty pomníky byly postaveny před 

šedesáti lety, brzy po skončení války. Snad 

i při návrhu jejich umístění měli slovo ar-

chitekti, a měli-li, pak vybrali místo, podle 

mého názoru, velmi čestné. A to náměstí 

určitě také vypadalo jinak než dnes. Stromy 

podél schodiště ani lípa nad sv. Floriánem 

určitě nebyly tak vysoké, prostor pod kos-

telem se asi nezdál tak přeplněn. Vpravo od 

pomníků byla nějaká chaloupka, už za mého 

mládí zbor, která byla později zbourána. 

O intenzitě dopravy ani nemluvme. To, že 

se vzhled náměstí za šedesát let změnil, by 

neměl být důvod k tak radikálním změnám, 

jaké jsou navrhovány. 

A co se stane, když blesk jako na „staré 

kvítkovské“, nebo nějaký vandal, poláme 

lípu a rozbije neopravitelně sv. Floriána? 

To se zas bude s něčím „šibovat“, aby se 

narušený prostor „zklidnil“?
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Pietní vzpomínka 
Vážení napajedelští hasiči, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní 

malé pietní vzpomínce. Sešli jsme se dnes 
zde, abychom uctili památku hasičů, kteří 
zahynuli při zásahu po teroristickém útoku 
na Světové obchodní centrum v New Yorku 
11. září 2001. Dnes je tomu přesně 5 let, co na 
343 našich newyorských kolegů, amerických 
hasičů, zahynulo při plnění svého poslání, při 
snaze pomoci svým spoluobčanům. 

Uctěme, prosím, jejich památku minutou 
ticha. Děkuji

K historii vzniku napajedelského 
soukromého památníku

V roce 1999 byl pan Antonín Pavelka na 
návštěvě u hasičů v New Yorku poblíž „dvoj-
čete“ a získal zde kamarády. Právě tito hasiči 
byli mezi prvními, kteří zasahovali při útoku 
na Světové obchodní centrum 11. září 2001.

Později se na Floridě setkal s hasičem, 
se kterým dříve sloužil u Hasičského zá-

Padesátiny hasièské Tatry 

V plné síle a připravenosti plnit služební povinnosti oslavila hasičská Tatra své kulaté naro-
zeniny. Oslavenkyni i jejím opatrovatelům na slavnostním nástupu napajedelských hasičů 
připili a poblahopřáli starosta města MVDr. Antonín Černocký s místostarostkou Ing. Irenou 
Brabcovou

chranného sboru v České republice. U jedné 
s hasičských zbrojnic se setkal s památníkem, 
na kterém byl mezi hydrantem a sochou 
dalmatina byl položen kbelík s květinami. 
Když tento památník pak viděl v USA na více 
místech, začal se zajímat, co vlastně znamená. 
Dozvěděl se, že je to vzpomínka na hasiče, 
kteří zahynuli při zásahu po útoku na Světové 
obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001.

Na památku svých přátel, hasičů, se kte-
rými se v roce 1999 v New Yorku seznámil 
a kteří zahynuli při útoku 11. září 2001, se pan 
Pavelka rozhodl zbudovat tento památník 
u sebe doma na zahrádce. Chvíli mu trva-
lo, než se mu podařilo sehnat „originální“ 
americký hydrant, ale nakonec v roce 2003 
památník dokončil.

Každoročně zde 11. září zapaluje svíčku 
a do kbelíku s vodou dává kytici.

Petr Škopík
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Osmý ročník turnaje zastupitelstev v malé kopané uspořádala obec Spytihněv. Napajedla 
získala krásné druhé místo. Blahopřejeme! Foto Fr. Cívela

65. výroèí úmrtí Anièky Zelíkové

Napajedla navštívil u příležitosti 65. výročí úmrtí Aničky Zelíkové arcibiskup Mons. Jan Graubner. Účastnil se slavnosti v kostele sv. Bartoloměje 
a sloužil mši svatou na napajedelském hřbitově. Fotoreportáž František Cívela 

Turnaj v malé kopané
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DDM Matýsek se v minulém školním roce 
přihlásil do podprogramu MR03-06 pro volno-
časové aktivity dětí a mládeže, vyhlášeného 
Zlínským krajem, dvěma projekty: Matýskova 
dílnička a Matýsek hraje florbal.

Proto jsme získanou finanční částku ve výši 
63 700 Kč použili především na zlepšení pra-
covního prostředí v dílně a na vybavení dílny 
řadou speciálních nástrojů a pomůcek. Také 
dosud používanou škálu glazur jsme doplnili 

DDM Matýsek informuje

Oba projekty byly bez připomínek přijaty, 
byla jim přidělena registrační čísla a byly 
zařazeny do dalšího výběru k posouzení 
hodnotitelskou a výběrovou komisí. Komise 
oba projekty přijala a na základě smlouvy 
podepsané zúčastněnými stranami mohlo 
začít jejich plnění.

Projekt „Matýskova dílnička“ je zaměřen 
na vybavení keramické dílny sloužící pro 
činnost keramických kroužků i k realizaci 
výukových programů „Hrátky s dílnou“ 
a tzv. kreativních večerů, určených široké 
veřejnosti. Díky velkému zájmu dětí a jejich 
rodičů o práci s hlínou je keramická dílna 
maximálně využívaná a její dosavadní vy-
bavení neodpovídalo trendu moderní dílny. 

barevně zajímavějšími druhy a nakoupili 
dostatečné množství kvalitní keramické hlí-
ny. Tuto naši snahu jistě ocení všichni, kdo 
v letošním školním roce keramickou dílnu 
navštíví buď v pravidelné činnosti , nebo 
v rámci některé z dále nabízených aktivit .

Projektem„Matýsek hraje florbal“ na-
plňujeme snahu zapojit co největší počet 
dětí do sportovních aktivit a chránit je tak 
před civilizačními chorobami a drogovými 
závislostmi. Cílem projektu je postavit dvě 
florbalová družstva, zajistit organizaci pravi-
delných jednodenních soustředění a jednoho 
vícedenního. Poskytnutou finanční částku ve 
výši 90 100 Kč použijeme k pořízení základní 
výstroje a výzbroje, dále ke zdokonalení herní 
činnosti, strategie hry, dodržování pravidel, 
pravidel úrazové prevence a posílení fyzické 
kondice hráčů.Očekáváme, že pomocí tohoto 
projektu florbal v DDM Matýsek zakoření a že 
v okolí našeho zařízení budeme potkávat stále 
více chlapců, a dokonce i děvčat s hokejkami 
v ruce, kterým bude tento sport přinášet ra-
dost, seberealizaci a především smysluplné 
využití volného času.

Závěrem je nutno poděkovat Zlínskému 
kraji, že vypsanými projekty podporuje nejen 
nabídku mimoškolních aktivit, ale podporuje 
i kvalitní trávení volného času dětí, mládeže 
i jejich rodičů.

DDM se zavazuje:

• zařadit dítě do kroužku po uhrazení stano-

vené výše zápisného

• přednostně zařadit dítě do kroužku, který již 

dříve navštěvovalo – nutno podat přihlášku 

v polovině měsíce září

• uskutečnit v průběhu školního roku mi-

nimálně 28 schůzek v každém kroužku, 

výjimku tvoří kroužky, u nichž je předem 

stanoveno omezení (1 x za 14 dní)

• informovat rodiče o dlouhodobé neomlu-

vené neúčasti dítěte v kroužku

 Rodiče se zavazují:

• zaplatit v termínu zápisné

• současně se zápisným odevzdat vyplně-

nou přihlášku, nutno vypsat především 

telefonický kontakt na rodiče 

• neúčast omlouvat písemně nebo telefo-

nicky

 V DDM se na Vás těší:

Ing. Eva Přikrylová - ředitelka

Marcela Černá, Mirka Nováková, 

Míša Sámková, 

Liba Přílučíková - vychovatelky

Jarmila Blahová - účetní

Vlasta Kolářová - správní

Marta Turečková - zaměstnankyně. 

+ dobrovolní externí vedoucí

Podmínky pro pøijetí do kroužku DDM:
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Kroužky Oldøichovice
Oddělení předškolních dětí:
Cvičeníčko    300,-
(cviční rodičů s dětmi)
Sluníčko    300,-
(říkadla, hry, kreslení)
Veselé pískání s pastelkami 300,-
(flétnička, zdravé dýchání)
Beruška    300,-
(dopoledne pro maminky na MD)
Oddělení školních dětí:
Divadélko    350,-
(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)
Flétnička    300,-
(hra na sopránovou flétnu)
Výtvarná všehochuť    300,-
(práce s různým výtv. materiálem)
Mladý novinář    300,-
(plátek čerstvých zpráv z naší obce)

Oddìlení školních dìtí:
Jazyky:
Angličtina hrou I., II., III.  350,-
(začátečníci i pokročilí)
Němčina hrou I., II., III. 350,-
(začátečníci i pokročilí)
Práce s počítačem:
Rychlá písmenka 300,-
(na počítači všemi deseti)
Začínáme s počítačem 350,-
+ CD-romek
(vzdělávání se zábavou, 1.–3. třída)
Computer-machr 350,-
(Word a Excel, internet, fotografie, od 4. třídy)
Hudba:
Flétnička 300,-
(sopránová flétna - zač. i pokročilí)
Kytarák I., II. 300,-
(začátečníci i mírně pokročilí)
Tvořivost:
Keramická dílna  600,-
(práce s hlínou, zdobení výrobků)
Kreativní práce 450,-
(hedvábí, batika, netradiční techniky)
Hrajeme si na malíře 300,-
(paleta nápadů pro výtvarníky)
Letecký modelář 400,-
(funkční modely ze dřeva)
Papírový modelář 400,-
(auta, hrady, cokoli z papíru)
Příroda:
Botanický a včelařský 300,-
(zajímavosti o přírodě a včelaření)
Zahradníček 350,-
(sadba, množení a péče o rostliny)
Z mechu a kapradí 300,-
(ekologie pro děti)
Rybaření 300,-
(vše pro mladého rybáře + zkoušky, 1x za 14 dnů)
Sport:
Aerobik  I. 350,-
(pro dívky i chlapce 1. – 3. tříd)
Aerobik  II. 2x týdně 400,-
(pro dívky i chlapce 4. – 5. tříd)
Aerobik III. 2x týdně 400,-
(pro dívky i chlapce 6. – 9. tříd)
Mažoretky   350,-
(pódiové sestavy, dívky od 7 let)
Hopsálek 350,-
(country tance, step, dívky i chlapci)
Stolní tenis 350,-
(začátečníci i pokročilí, holky i kluci)
Odbíjená 350,-
(míčová hra pro dívky 6. – 8. tříd)
Sportík 350,-
(oblíbené míčové hry pro holky i kluky)
Fotbalová přípravka I. 350,-
(mladší 1. - 2. třída)

Fotbalová přípravka II. 350,-
(starší 3. – 5. třída)
Sebeobrana pololetí/650,-
(bojové umění s odborným vedením)
Střelecký kroužek 300,-
(výuka střelby ze vzduchovky)
Florbal 350,-
(oblíbená hra s hokejkami a míčkem)
Hip hop 350,-
(moderní taneční styl)
Různé:
Brousek na jazýček 300,-
(náprava řeči pod odborným vedením)
Šachy    300,-
(tichý sport pro přemýšlivé hlavy)
Receptík    350,-
(vaření, pečení, studená kuchyně)
Škola moderního stylu 300,-
(zdravý živ. styl, oblékání, kosmetika)
Mladý fotograf    400,-
(klasická + digitální fotografie)
Toulky českou minulostí 300,-
(pro zájemce o historii)
Divadélko    350,-
(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)
RC auta 400,-
(rádiem řízené modely aut, údržba a provoz, 
řidičské dovednosti)

Nabídka pro veøejnost:
Maminky s dětmi:
Klub Matýsek Mini     100,-
(maminky na MD s ročními dětmi)
Klub Matýsek Midi     100,-
(maminky na MD s 2-letými dětmi)
Klub Matýsek Maxi   100,-
(maminky na MD s 3-letými dětmi)
+ jednotlivý vstup do Matýska 20,-
Keramika pro rodiče s dětmi 1.000,-
(společné vyrábění z hlíny)
Mládež, dospělí:
Taneční hod. pro mládež 200,-
(10 lekcí výuky + prodloužená)
Základy práce na PC   500,-
(Windows + základy Wordu v rozsahu 10 hodin)
Práce na PC – Word   500,-    
(výuka zaměřená na Word – textový editor)
Práce na PC – Excel   500,-
(výuka zaměřená na Excel - tabulkový procesor)
Digitální fotografie   500,-
(chcete fotit digitálem, upravovat fotky a nevíte jak?)
Internet a  e-mail   500,-
(moderní způsob komunikace a získávání informací)

Novinky:
Nohejbal    350,-
(pro chlapce od 3. třídy)
Nohejbal (pro dospělé)  500,-
Relaxační cvičení na míčích 500,-
(pro všechny věkové kategorie)
Odbíjená – přípravka    350,-
(pro ročník 1994 – 96)
Keramika pro dospělé 800,-
(modelování  pro tvořivé maminky)
Orientální tance 400,-
(slečny, chcete být in? co takhle orientální tance?)
Tajtrlík  400,-
(kdo se bojí na prkna, může vodit  loutky)
Znaková řeč 300,-
(základy komunikace se světem ticha)
Aerobik  na míči 350,-
(příjemné a účelné trochu jiné cvičení)

Zvláštní nabídka:
Orientální tance pro dospělé
(objevování pravé ženskosti)
Všechny kroužky jsou přístupné vozíčkářům 
díky nové plošině!

Oddìlení pøedškolních dìtí:
Angličtina hrou    300,-
(základy jazyka hravou formou)
Němčina hrou    300,-
(základy jazyka hravou formou)
Dílnička    400,-
(hrátky s hlínou, zdobení výrobků)
Barvička    300,-
(hrajeme si na malíře)
Veselé pískání s pastelkami 300,-
(flétnička, zdravé dýchání)
Sluníčko    300,-
(říkadla, hry, kreslení…)
Žabičky    300,-
(pohybové hry a cvičení)
Aerobik Mini 300,-
(výběrový aerobik pro nejmenší)
Brousek na jazýček 300,-
(cvičení správné výslovnosti)
Hrátky s Krtkem    300,-
(počítačová abeceda pro nejmenší)
Minihopsálek    300,-
(jednoduché country tance a pohybová 
průprava pro děti od 5 let)

Oddìlení mládeže:
Angličtina    500,-
(začátečníci i pokročilí)
Němčina    500,-
(začátečníci i pokročilí)
Hopsálek    400,-
(country tance a step)
Stolní tenis    500,-
(ping-pong pro starší)
Babinec    600,-
(kreativní setkávání 1x měsíčně, termíny 
dle dohody)

Kroužky Pohoøelice
Oddělení školních dětí:
Flétnička    300,-
(hra na sopránovou flétnu)
Výtvarná všehochuť    300,-
(práce s různým výtv. materiálem)
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ŽENY, ODHOĎTE KOŠŤATA A KÝBLE,
ZAPNĚTE MYČKY, PRAČKY A PŘIJĎTE!
PONDĚLÍ     
20. 00 – 21. 30  TĚLOCVIČNA I.ZŠ 
(svalům dáme ten správný tvar)

ÚTERÝ           
20. 00 – 21. 00  víceúčelový sál KLÁŠTER
(klídek, ale máknem si)

ČTVRTEK    
20. 00 – 21. 30  TĚLOCVIČNA  I.ZŠ 
(pro chutný zadeček a nožky) 
  

Těší se Jiřina Muchová s babincem

Nová poslanecká 
kanceláø v Otrokovicích
OVV ČSSD upozorňuje občany na zřízení 

nové poslanecké kanceláře poslance 

ČSSD ing. Zdeňka Škromacha v Otroko-

vicích na náměstí 3. května č. 1342

Úřední hodiny jsou ve středu 9 –16.30 h.

a čtvrtek 9 –13.00 h.

Případnou návštěvu můžete dohodnout na 

tel.: 577 102 122

Jarní prázdniny 2007
Pořadatelé z odboru Klubu českých turistů 

a Azimut 1403 Napajedla pro Vás připravili 

v termínu 25. 2. – 3. 3. 2007 nabídku která tu 

ještě nebyla. 

Pobyt v Rekreacentru Bližná, které se 

nachází v krásné šumavské přírodě nedaleko 

přehrady Lipno, 2 km od Černé v Pošumaví, 

směr Dolní Vltavice (okres Český Krumlov). 

Ubytování je zajištěno ve dvou až osmilůžkových 

pokojích s novým vlastním soc. zařízením.

Co čeká sjezdaře: 

• Lyžování ve Frymburku (10 km) a ski areálu 

Lipno (vzdálenost 20 km) – 5 upravených 

sjezdových tratí, snowpark, sněžná děla, 

•  Pro náročnější lyžaře plánujeme v úterý 

a ve čtvrtek navštívit Skicentrum Hochficht 

- Rakousko Skicentrum Hochficht – 1338 m, 

9 x sjezdovka + dětský areál SUNNY`S KIDS 

PARK. Upravené sjezdovky v délce až 3,4 km 

(celkem 22 km), a běžkaře: 

• celá řada upravených běžeckých tras 

v okolí, i Rakousku.

Možnost bruslení a běžkaření přímo na pře-

hradní nádrži Lipno.

Pro sportovní gurmány nabízíme snowkiting 

- křižování zasněžených plání na lyžích zavěšeni 

přes trapéz do tažného draka - kitu v rychlosti 

srovnatelné se sjezdovým lyžováním, a to přímo 

na zamrzlé hladině Lipna. Cena je 2 800 Kč 

Pokud Vás nabídka osloví, ozvěte se co 

nejdříve na tel.: 603 489 387 (K.Janošek), nebo 

každé pondělí od 20.00 do 21.00 hod. na turistické 

chatě Na Kapli. 

Recept „Našeho žufánku“
Ražnièi na grilu
Kuřecí prsíčka, klobása, červená 

a zelená kapie, anglická slanina 

nakrájená na plátky, cibule, olivový 

olej, sojová omáčka, sůl, pepř, grilo-

vací koření, hořčice, alobal.

Kuřecí maso a papriku nakrájíme 

na větší kousky, klobásu a cibuli na kolečka. 

Kousky masa zabalíme do plátku slaniny 

a napichujeme střídavě na jehly s klobásou, 

paprikou a cibulí. Hotové ražniči položíme 

na alobal, potřeme hořčicí, ochutíme solí, 

pepřem, grilovacím kořením, zakapeme 

olejem, sojovou omáčkou, zabalíme a ne-

cháme dvě hodiny uležet. Ražniči v alobalu 

grilujeme asi deset minut, rozbalíme, šťávu 

slijeme a ražniči grilujeme než je maso měk-

ké. Dobrou chuť.  www.naszufanek.wz.cz
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Prázdninová pøíprava
Naše příprava pro soutěžní sezonu 

2006/07 začala na sklonku prázdnin víken-
dovým soustředěním u mladších gymnastek 
a u ostatních týdenním.

Plán soustředění:
1) získat zpět oslabenou kondičku
2) u mladších gymnastek příprava skoků 

a prvků pro pódiovou skladbu
3) povinné sestavy kluků
4) toporné salta s vrutem u starších gym-

nastek.

Musíme se pochválit ! Všechny body jsme 
splnili a navíc jsme si užili spoustu legrace 
při koupání, výletování, opékaní, tančení 
i střelbě ze vzduchovky.

K radosti trenérů se zúčastnily téměř 
všechny děti, které navštěvují oddíl během 
školního roku.

Zprávy z oddílu sportovní gymnastiky
Chceme poděkovat všem sponzorům, 

paní ředitelce 1. ZŠ Napajedla Mgr. Pospí-
šilové Daně, paní ředitelce DDM Matýsek 
Ing. Přikrylové Evě a paní ředitelce MŠ 
Napajedla Bc. Lei Boďové za pomoc při 
realizaci této akce.

Další aktivity oddílu
� Sobota 2. 9. - účast na Filmovém létu na 

Pahrbku - náš oddíl vytvořil stanoviště 
Šest medvědů s cibulkou

� Sobota 9. 9. - vystoupení na 4. ročníku 
nohejbalového turnaje Star cup 2006 
v areálu sportovních hřišť za 2. ZŠ

� Sobota 23. 9. - vystoupení a organizační 
spolupráce našeho oddílu v areálu 
kláštera k příležitosti jeho slavnostního 
otevření

� Středa 27. 9. - naše gymnasty jste mohli 
vidět jako kejklíře ve Svatováclavském 
průvodu

� Čtvrtek 28. 9. - vystoupení v zámeckém 
parku v rámci Svatováclavských oslav
Teď nás čeká už jen perný trénik. Chceme 

obhájit naše úspěchy předchozí sezóny, tak 
nám držte palce.

Zpráva pro rodièe:
Pro velký zájem nově otevíráme třídu 

s gymnastickou přípravkou pro děvčátka 
narozené v roce 2002-2003 informace na 
tel: 737600591 a chlapce narozené v roce 
1998-2000 informace na tel: 604503518. Další 
informace najdete na www.tjnapajedla.wz.cz 
(Asociace sportů pro všechny – ASPV)

Oddíl SG ASPV

aneb Pojïte s námi…

Již 35. ročník této akce pořádá v so-

botu 14. 10. 2006 Odbor Klubu českých 

turistů v Napajedlech. 

Pojďte se před zimním sezením u ka-

men protáhnout procházkou podzimními 

Chřiby na trasách 19 km (motorest Samota 

- Střílecký hrad- Skelná Huť - Cimburk 

- U Mísy – Kazatelna – Osvětimany - 

Ranč Vlčák) a 24 km (motorest Samota 

- Střílecký hrad - Skelná Huť – Cimburk - 

U Křížku - Sv. Kliment - U Mísy – Kazatelna 

– Osvětimany - Ranč Vlčák). 

Startovné je 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, 

pro členy OKČT Napajedla se po před-

ložení platné karty Eurobeds poskytuje 

sleva 20 Kč.

Můžete zvolit i vyjížďku na kole na cyk-

lotrase délky 80 km (Napajedla-Spytihněv-

-Huštěnovice-Staré Město-Velehrad-Tupe-

sy-Břestek-Buchlovice-Bistro Tramp-Holý 

Kopec-Staré Hutě-Stupava-Skelná huť-vodní 

nádrž Koryčany-Cimburk-U Křížku-Vřeso-

vice-Osvětimany-Ranč Vlčák-Na Pile-Sm-

raďavka-Buchlovice-Zlechov-Staré Město-

-Huštěnovice-Spytihněv-Napajedla – trasu 

možno zkrátit na 50 km a cestu ukončit 

v Osvětimanech na Ranči Vlčák a využít 

možnosti odvozu účastníků a kol do Napa-

jedel). Startovné pro cyklisty je 10 Kč. 

Prezentace se koná mezi 7.00 – 7.55 

hodin u turistické chaty Na Kapli v Na-

pajedlích. 

Odvoz z Napajedel ke startu (motorest 

Samota) v 8.05 hod. i z cíle (Ranč Vlčák 

Osvětimany) je zajištěn autobusy – posled-

ní autobus z cíle odjede v 19.00 hod. 

Příroda se teprve začíná zbarvovat pa-

letou podzimu, tak se s ní přijďte potěšit. 

Současně ukončíme turistickou sezónu 

tentokrát trochu slavnostně - s hudbou, 

třeba i zpěvem a tancem. V cíli je pro Vás 

připraveno country odpoledne v pohos-

tinném prostředí střediska Ranč Vlčák 

s kapelou „Návrat“ – jako oslava 35. jubilea 

pochodu. 

Akce se koná za každého počasí (špatné 

počasí totiž neexistuje – jen špatně obleče-

ný turista!) Podrobnější informace e-mail: 

jitkaingrova@muzlin.cz, tel. (večer): 

577 105 156

Pozvánka na turistický 
pochod Podzimními Chøiby
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„Paní učitelko, kdy už konečně pojedeme 
na ten tábor? Já už jsem sbalená…!“

Děti se těšily a my vedoucí taky. A kam 
že jsme to letos vlastně jeli? Do Velkých 
Karlovic – Na Pluskovec. Ubytováni jsme byli 
v penzionu u pana Mateřánky.

A protože nám počasí tentokrát opravdu 
přálo, byl to týden plný koupání, soutěží 
i výletů. 

Navštívili jsme sklárnu Šarlota v Karolín-
ce, kam jsme jeli vlakem. Nevěřili byste, že 
mnozí z nás cestovali vlakem poprvé. Také 
celodenní výlet byl velmi zajímavý. Jeli jsme 
do Rožnova pod Radhoštěm a lanovkou na 
Pustevny. Hlavně ti menší měli z jízdy na 
lanovce trošinku strach, dokonce se objevily 
i taková slova jako:“ Tohle, že máme za od-

Tábor NA PLUSKOVCI

měnu? To je za trest..!!“ Ale nakonec všichni 
byli spokojení. Byl to prostě zážitek !

Také letečtí modeláři za námi dojeli na 
tábor a předvedli nám své modely v akci.

I ten, kdo si chtěl zasoutěžit, si přišel na 
své. Kdo rád staví z mechu a kapradí, se do-
slova vyřádil na Mechyádě, kdo si rád hraje 
na vodníka, mohl předvést své kousky ve 

vodních hrách, kdo rád poznává nepoznané, 
si mohl zasoutěžit v Nechutnohmatu.Ale 
všichni se jako vždy nejvíce těšili na Vlka 
– brannou hru s plněním úkolů a stezku od-
vahy. Protože jsme měli hodně menších dětí, 
které chodí do první třídy, nebojácnosti jim 
ve tmě tmoucí dodávalo kouzelné světýlko, 
které každý odvážlivec dostal na cestu.

Všech 56 dětí (z naší 1. ZŠ i 2. ZŠ, Halen-
kovic a okolí) bylo opravdu skvělých. Ti 
starší pomáhali mladším, děti získaly nové 
poznatky, mnozí navázali nová přátelství 
a setkávají se i po skončení tábora.

A my vedoucí? My se již těšíme na 
příští letní tábor. A kam to bude? To vám 
neprozradíme, ale již teď můžeme říct, že 
připravujeme některé inovace a že to určitě 
bude stát za to. 

Chtěli bychom poděkovat sponzorům 
našeho tábora. Jedná se o: GZ SAND pana 
Gazdoše, Městský úřad, Teplárnu v Otroko-
vicích, ALIACHEM v Napajedlích.

Vychovatelky 1. ZŠ 
S. Šulcová, Š. Jirásková – vedoucí tábora 

Také rádi soutìžíte ?
Hřebčín Napajedla, nejúspěšnější 

český chovatel anglických plnokrevníků, 
oslavil 120 let od svého založení.

Výročí bylo provázeno zajímavými 
akcemi. Jednou z nich byla i výtvarná 
soutěž pro děti s názvem „Máme rádi 
koně“.

Soutěž probíhala ve spolupráci 
s regionálním deníkem Zlínské noviny.
Vyhodnocení a ocenění vítězů, kteří 
byli jmenovitě pozváni na tuto akci, se 
uskutečnilo v sobotu 9. září 2006 při 
oslavách založení hřebčína přímo v jeho 
prostorách u zámku v Napajedlích. Zde 
byla uspořádána i výstava soutěžních 
prací v historické rotundě hřebčína.

A my, žáci z 1. ZŠ (stará škola), jsme 
byli samozřejmě u toho, protože naše 
žákyně Soňa Trávníčková získala 2. mís-
to – v kategorii 12-15 let a ještě zvláštní 
ocenění poroty.

Další ocenění získal kolektiv dětí ze 
školní družiny – oddělení vychovatelky 
S. Šulcové, za neobvyklé ztvárnění klisny 
s hříbětem.

Tak jak se Vám líbí klisna Elisa s hříbát-
kem Anetkou? Všem našim výtvarníkům 
blahopřejeme.

S. Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ 
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Kino Napajedla
� Ne. 1. 10. v 19.30 hod.

 SATAN PŘICHÁZÍ

 Horor USA, J. Moore, hrají - J. Stiles, Mia 

Farrow, L. Schreiber. Motto: Proroctví je 

jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 

6. dne, 6. měsíce, r. 2006 přijde jeho den. 

Příst. od 15 let, 110 min., vstupné 60 Kč

� St.  4. 10. v 19.30 hod.

 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA

 Černá komedie USA a VB, režie N.Johnson, 

hrají - R. Atkinson, P. Swayze, M. Smith. 

Motto: Uklidím dům.Uklidím zahradu. 

Odklidím souseda. Zabiju psa. Přístupný 

od 12 let, 104 min., vstupné 60 Kč

� Ne. 8. 10. v 19.30 hod.

 ZA KOLIK JDEŠ

 Francouzská komedie, režie B. Blier, hrají 

- M. Bellucci, G. Depardieu, B. Campan, 

příst. od 12 let, 95 min., vstupné 65 Kč

� St. 11. 10.v 16.00 hod. a 19.30 hod.

 PIRÁTI Z KARIBIKU: Truhla mrtvého muže

 Dobrodružný film USA, režie G. Verbinski, 

hrají - J. Depp, O. Bloom, K. Knightley, Motto: 

Kapitán Jack Sparrow se vrací. Přístupný 

od 12 let, 151 min., vstupné 70 Kč

� Ne. 15. 10. v 16.00 hod.

 KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE

 Rodinná komedie USA a VB v českém 

znění, režie K. Jones, hrají - E. Thompson, 

C. Firth, D. Jacobi, mládeži přístupný, 98 

min., vstupné 60 Kč

� St. 18.10. v 19.30 hod.

 SHOW ZAČÍNÁ

 Hudební film USA a VB, režie S. Frears, 

hrají: J. Dench, B. Hoskins, W. Young. Motto: 

Znuděná smetánka. Provokující nahota.  

Přístupný od 12 let 103 min., vstup. 60 Kč

� 22. 10. v 19.30 hod.

 BÍLÁ MASAJKA

 Milostný, SRN, režie H. Huntgeburthová, 

hrají - N. Hossová, J. Ido, K.Flintová. Motto: 

Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. 

Přístupný od 12 let, 130 min., vstupné 60 Kč

� 25. 10. v 19.30 hod.

 MATCH POINT

 Hra osudu – milostný, krimi příběh VB, 

USA a Lucemburska, režie W. Allen, hrají 

- J. Rhys Meyers, S. Johansson, E. Mortimer, 

přístupný od 12 let, 124 min., vstupné 60 Kč

� 29. 10. v 19.30 hod.

 MIAMI VICE

 Krimi USA, režie M. Mann, hrají - C.Farrell, 

J. Foxx. Žádné příkazy, pravidla, zákony. 

Příst. od 15 let, 131 min., vstupné 60 Kč

Øíjen 2006 
hrajeme ve støedu a v nedìli

Beletrie
� Bromfield Louis: Když nastaly deště. 
Několik Evropanů žije v indickém Ránčípuru. 
Pravidelný rytmus ustáleného společenství 
naruší příjezd krásné lady Hestonové. 
Přírodní katastrofa, která město postihne, 
prověří charaktery všech obyvatel a změní 
jejich životy.
� Cruise V.J.: Případ Trudeau. Kanadská 
Trudeova stanice, kterou obývají vědci 
z nejrůznějších zemí, se nachází daleko za 
polárním kruhem. Na počátku polární noci, 
prakticky v jednom okamžiku zemřou v te-
rénu tři vědci. Vše ukazuje na neznámou 
infekci.
� Harris Joanne: Spi, bledá sestřičko. 
Malíři Henrymu Chesterovi je téměř čtyřicet 
let, když se ožení se sedmnáctiletou Effií, 
která je už několik let jediným modelem 

Nové knihy v Knihovnì Napajedla

Burzu starších èasopisù
Pořádá Knihovna Napajedla ve dnech:

úterý 3. 10. 2000 od 13.00 do 17.30 hod.
středa 4. 10. 2006 od 9.00 do 17.30 hod.

Za symbolickou cenu si můžete zakoupit 
starší čísla časopisů: Burda, Můj dům, Svět 
motorů, Praktická žena, Domov, Pěkné 
bydlení, Žena a život, Reflex, Praktická 
elektronika, Počítač pro každého, Chatař-
-chalupář, D-test, Lidé a země, Story, Bravo, 
ABC, National Geographic, Computer, Vlasta, 
Květy, Anna atd…

Dne 1. října 2006 
vzpomeneme rok, 
kdy tragicky zemřela 
naše dcera Markéta 
Stránská roz. Reme-
šová. Za tichou vzpo-
mínku děkují rodiče 
a sestra Lenka

Týden knihoven
v knihovnì Napajedla

 2. 10. 2006 – 6. 10. 2006 
Amnestie pro zapomětlivé čtenáře

přihlašování čtenářů zdarma

internet za poloviční poplatek

� Pondělí 2. 10. 2006

-  vyhlášení výsledků výtvarné soutěže žáků 

1.-3.tříd obou základních škol „Namaluj a 

pojmenuj si svého broučka“

-  vyhlášení vítězů dlouhodobé soutěže 

pro dětské čtenáře knihovny „Tajemná  

šifra“

� Úterý 3. 10. 2006

-  besedy s žáky šestých tříd „Historie 

knihovnictví v Napajedlích a Týden 

knihoven“

- 13.00 hod. - 17.30 hod. Burza starších 

časopisů

� Středa 4. 10. 2006

- Pohádkový dotazník – slavnostní „paso-

vání“ nových dětských čtenářů

- 9.00 hod. – 17.00 hod. Burza starších 

časopisů

� Čtvrtek 5. 10. 2006

-  otevřeno 9.00 hod. – 19.30 hod.

-  INTERNET zdarma

-  besedy s dětmi z mateřské školy – dramati-

zace pohádky „O kohoutkovi a slepičce“

� Pátek 6. 10. 2006

- besedy s dětmi z mateřské školy – dramati-

zace pohádky „O kohoutkovi a slepičce“

� Na internet se můžete předem objed-

nat:

- přímo v Knihovně Napajedla

- na tel. 577 944 587

- e-mailem: knihovna@napajedla.cz 

k jeho obrazům. Sňatkem začíná drama plné 
zmařených nadějí, tiché hrůzy, lásky, vášně, 
nenávisti a touhy po pomstě.

Nauèná literatura
� Baigent Michael: Svatá krev a svatý 
grál. Kniha shrnuje historické bádání tří 
erudovaných znalců historie, kteří na rozdíl 
od romanopisců nepředkládají smyšlenky, 
ale rekonstruují fakta.
� Dolínková Iva: Cvičíme s kojenci a bato-
laty. Rady, jak správným cvičením pozitivně 
zasáhnout do celkového vývoje dětí.
� Hašková Coolidge, Eliška: Pět ame-
rických prezidentů, česká babička a já. 
Životní příběh Elišky Haškové, která dlouhá 
léta pracovala jako zvláštní asistentka pěti 
amerických prezidentů.
� Mudrová Ivana: Prahou s otevřenýma 
očima. Náměty k nevšedním procházkám 
hlavním městem.
� Paměti Vincence Praska. O životě a z díla 
historika Vincence Praska, který část svého 
života prožil v Napajedlích.
� Podhorský Marek: Zlínský kraj. Průvodce 
přibližuje bohatou historii, přírodní krásy 
a architektonické skvosty kraje na česko-
-slovenském pomezí.

Literatura pro dìti
� Gudule Anne: Noční Gazela. Valentina 
bude hrát ve filmu. Jen malou roličku, ale 
všechny její kamarádky jí už nyní závidí. 
Dívčí román.
� Harrison Lisi: Dívčí parta. Dylan, Kristen, 
Alicia a Massi tvoří partu žaček ze sedmé 
třídy. Všechny jsou z bohatých rodin, krásné, 
nafoukané a rozmazlené. Do třídy přichází 
nová dívka Claire. Není tak bohatá, přesto by 
se chtěla do party dostat. Dívčí román.
�  Lamková Hana: Káťa a Škubánek. 
Sedm veselých příběhů z televizního ve-
černíčku.

Knihovna Napajedla oznamuje 

všem svým uživatelům, že v pátek 

13. října 2006 bude z provozních 

důvodů uzavřena.
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Memoriál
Zbyňka Forsta v malé kopané

2. 9. 2006

V sobotu 2. září se uskutečnil v našem 
moderním sportovním areálu 1. ročník 
memoriálu Zbyňka Forsta v malé kopané. 
Akce se zúčastnilo 10 družstev, tedy ko-
lem 100 hráčů. Zahájení turnaje byli také 
přítomni otec, bratr a syn Zbyňka Forsta, 
dobrého člověka, kamaráda a vášnivého 
fotbalisty. 

Jednotlivé týmy byly rozlosovány do 
dvou skupin, ve kterých sehrály vzájemná 
utkání o pořadí, které rozhodlo o jejich 
dalším postupu. Ze skupiny A postoupili do 
semifinálových bojů týmy JUB a Školka, ze 
skupiny B Fatra a Vagón. 

V prvním semifinále zvítězil tým FATRY 
nad JUB, po bezbrankovém výsledku v řádné 

hrací době, na penalty 5:4. 
Druhý semifinálový zápas 
skončil vítězstvím Vagónu 
nad Školkou 4:1. Utkání o 3. 
místo mezi Školkou a týmem 
JUB skončilo 2:0. 

Finálový zápas Vagónu s Fatrou dovedl do 
vítězného konce Vagón 3:0. Hráči vítězného 
týmu převzali putovní pohár za vítězství 
v turnaji z rukou poslance Evropského 
parlamentu Mgr. Tomáše Zatloukala, který 
převzal nad akcí záštitu a navíc byl jejím 
aktivním účastníkem. Nejlepším střelcem 
turnaje se stal Mitáček, nejlepším hráčem 
byl vyhlášen Špička. 

Potěšitelné je, že celá akce byla dopro-
vázena početnou diváckou kulisou z řad 
napajedelských občanů.

 (stý)


