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Muzeum Napajedla poøádá výstavu 
KONĚ A LIDÉ - 120. výročí založení hřebčína v Napajedlích. Vernisáž 
výstavy je v pátek 10. listopadu 2006 v 16 hod. Otevřeno denně mimo 
neděle od 11. 11. do 25. 11. 2006 době od 14 do 17 hod. Dále pak v pro-
vozních hodinách muzea ve čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 16 hod. Místo 
konání - městské muzeum, budova NTV Cable. Vstupné dobrovolné. 

Podìkování
Členové sboru pro občanské záležitosti 

děkují vedení našeho městského úřadu, 
jeho pracovníkům, všem členům zastu-
pitelstva, kabelové televizi za přenosy 
a ostatním občanům, kteří se jakkoliv 
podíleli na práci ve volebním období 
2002 – 2006. Přejeme všem pevné zdraví, 
rodinnou a pracovní pohodu a těšíme se 
na další spolupráci.

SOZ v Napajedlích

Nepøehlédnìte pozvání
Milí spoluobčané. Zveme Vás opět srdečně 

na předvánoční besedu s důchodci dne 7. 12. 
2006 v 16:00 hodin na Sokolovnu. Letos Vás 
potěší na duši pan Zimák se svým oblíbeným 
sborem a krásnými písněmi.

Zvou a těší se na Vás 
členové SOZ v Napajedlích

Koncert na „vìèné èasy“
Koncert je věnován poselství listopadové-

ho Státního svátku. Bude znít nejen hudba, ale 
také obsažné průvodní slovo. Přijďte si při-
pomenout „věčné časy“, přátelství se „zemí, 
kde zítra již znamenalo včera“. Atmosféru 
dotvoří sugestivní hudba legendárního D. 
Šostakoviče, autentického svědka tragikomič-
nosti a bezvýchodnosti sovětského režimu. 
Průvodcem večera bude skladatel, dirigent, 
herec a pedagog brněnské JAMU - Martin 
Dohnal. Hrát budou pedagogové Církevní 
konzervatoře v Kroměříži. 

Koncertní síň Klášterní kaple v Napajed-
lích, středa 22. listopadu 2006 v 19 hodin. 

Srdečně zve Klub přátel hudby v Napa-
jedlích.

Krásný barevný podzim vyzýval k procházkám přírodou.

Odevzdali jsme své hlasy novým zastupitelům. Foto: František Cívela
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 
webových stránkách města www.napajedla.cz

Rada mìsta dne 25. 9. 2006

�  schválila ukončení nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku KN p. č. 2074/1 

v lokalitě za „Hospodářskou školou“ v k. ú. 

Napajedla s paní Juráskovou k 1. 1. 2007

� schválila uzavření dodatku k Dohodě ze 

dne 3. 5. 1993, kterým se navyšuje výměra 

pronájmu pozemku KN p. č. 2074/1 o 30 2 

(původní výměra činila 45 2) paní Vodicové 

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

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 

měsíce od 1. 1. 2007

� vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 

p. č. 2074/1 o výměře cca 30 m2, který se nachá-

zí v lokalitě za Hospodářskou školou, k pěstitel-

ským účelům, na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou tři měsíce, za cenu 1 Kč/m2/rok

� schválila výpůjčku části pozemku KN 

p. č. 7649/1 o výměře cca 80 m2 za zdravotním 

střediskem v k. ú. Napajedla panu Botkovi 

za účelem zvelebení a udržování okolí, na 

dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři 

měsíce, od 1. října 2006. V případě umístění 

dětských herních prvků přebírá výpůjčitel 

závazek toto zařízení na svoji odpovědnost 

udržovat v bezpečném stavu a nést za škody 

odpovědnost.

� schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní 

smlouvě č. 46N99/25 ze dne 17. 9. 1999, kterým 

se mění předmět pronájmu – vypovídá se 

nájem z pozemku KN p. č. 2152/424 o výměře 

182 m2 paní Oslzlové, nájemné ke zbylému 

pozemku KN p. č. 2152/419 o výměře 58 m2 

bude činit 16 Kč/rok

� neschválila vyhlášení záměru pronájmu 

pozemku KN p. č. 2152/424 o výměře 182 m2 

v k.ú. Napajedla manželům Noskovým

� schválila uzavření kupní smlouvy na pro-

dej části pozemku KN p. č. 2115/4 – zahrada 

o výměře cca 70 m2 manželům Mikulcovým na 

základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní

� vyhlásila záměr prodeje pozemku pod 

garáží KN st. p. č. 2268/1 o výměře 7 m2 do 

spoluvlastnictví paní Košárkové (id.1/2) a pa-

ní Sikorové (id.1/2) za cenu 300 Kč/m2

� schválila smlouvu o budoucí smlouvě 

o výpůjčce „Přistávací místo na řece Moravě 

Napajedla – Pahrbek“ s Povodím Moravy, s.p. 

Provozem a údržbou a opravami předmětu 

díla výpůjčky bude pověřena příspěvková 

organizace Služby města Napajedla.

� schválila dohodu o zajištění průchodu 

a průjezdu přes soukromé pozemky k pří-

stavišti „Přistávací místo Pahrbek na řece 

Moravě v Napajedlích“ dle návrhu smlouvy 

vypracovaného JUDr. Havlovou se zapraco-

vanými připomínkami ing. Gazdoše

� doporučila ZM schválit provedení a trvalé 

uložení kabelů NN a VN společností E.ON a.s., 

v zastoupení společností EZAMONT Group, 

a.s., v délce cca 370 m na pozemcích města 

Napajedla p. č. 6480/1, p. č. 6481/1 a stavební 

plocha č. 806/1 a č. 18/1 za podmínek zřízení 

věcného břemene s finanční úhradou dle 

současných cen, osazení přípojkových skříní 

0,5 m od obrubníku chodníku, kolem přípojko-

vých skříní bude vydlážděn okapový chodník 

z beton. dlaždic 30 x 30 cm a bude provedena 

přeložka smyčkové skříně v křižovatce ulic 

Podluží a Kollárova

� schválila smlouvu o dílo č. 24/2006 se 

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

akce „Napajedla – cyklostezka – II. etapa“ za 

podmínky, že bude do 9. 10. 2006 zaplacena 

částka od společnosti PETRIOR s.r.o. v hod-

notě 1 000 000 Kč za odprodej budovy bývalé 

MŠ Nábřeží

� schválila dodavatele akce „Rekonstrukce 

zdravotní instalace domu č. p. 87“ společnost 

AZ STAV spol. s r. o., Zlín, smlouvu o dílo na 

tuto akci a s tím související rozpočtové opat-

ření č. 48/2006: 

� schválila smlouvu o dílo č. 00906 s ing. 

arch. Hladilem na provedení projektu „Revi-

talizace objektu bývalého kláštera č. p. 304 na 

vzdělávací centrum“ 

� schválila rozpočtové opatření č. 49/2006: 

dotace ze Zlínského kraje na akci opěrná zeď 

u kostela

� schválila rozpočtové opatření čís. 50/2006 

v souvislostí s akcí „Stavební úpravy a nástav-

ba DPS, Pod Kalvárií č.p. 90

�  schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 

4/2006 za účelem úhrady výdajů spojených 

s instalací bezpečnostních dveří ve služebně 

městské policie

� schválila výjimku z počtu dětí ve třídách 

Mateřské školy Napajedla

� schválila výjimku v počtu žáků v 5. třídě, 

a to 31 žáků ve školním roce 2006/2007 – 2. 

základní škole Napajedla

� souhlasila s udělením licence na veřejnou 

linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 

820004 Zlín – Brno – Praha fyzické osobě Karel 

Housa – HOUSACAR

� souhlasila s udělením licence na veřejnou 

linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 

820231 Zlín – Uherské Hradiště – Střílky – Brno 

fyzické osobě podnikající pod obchodní firmou 

ČSAD Vsetín a.s.

� se seznámila se zápisem z jednání sboru 

pro občanské záležitosti konaného dne 6. 

9. 2006 

� se seznámila se zápisem z jednání spor-

tovní komise konaného dne 7. 9. 2006 

� se seznámila se zápisem z jednání komise 

životního prostředí a veřejného pořádku ko-

naného dne 19. 9. 2006

� se seznámila se zápisem z jednání sociální 

komise konaného dne 20. 9. 2006,

� souhlasí s umístěním paní Petruňové do 

bytu č. 303 v DPS Sadová 1554 za podmínky 

zavedení pečovatelské služby

� schválila Dodatek č. 1 Veřejnoprávních 

smluv uzavřených mezi obcemi správního 

obvodu pověřeného Městského úřadu Napa-

jedla a Městem Napajedla

� schválila dodatek k půjčce č. 172/2006 

z FRB paní Kubelkové

� schválila kácení stromů rostoucích mimo 

les na pozemcích města Napajedla dle návr-

hu komise životního prostředí a veřejného 

pořádku

Rada mìsta dne 9. 10. 2006

� schválila záměr prodeje bytu č. 1351/2 1+1 

obsazeného nájemcem paní Adamčíkové, 

dceři nájemkyně

� vzala na vědomí informaci o postupu 

prodeje bytů

� vzala zpět výpovědi z nájmu bytů: 1376/6 

paní Bartoníková, 1350/9 manž. Salajovi

� souhlasila s instalací nočního trezoru pro 

lékárnu v objektu lékárny zdravotního středis-

ka č. p. 1042 v ulici Sadová v Napajedlích

� schválila vyhrazení jednoho parkovacího 

místa pro imobilní na parkovišti v ulici 2. 

května, na pozemku ve vlastnictví města p. č. 

6406/5 - Parkovací místo pro imobilní bude 

situováno v jihovýchodním rohu parkoviště, 

před domem č. p. 828, na dobu neurčitou.

� schválila dodatky smluv o nájmu neby-

tových prostor společností NBTH, s.r.o. na 

pronájem sídla společnosti a kotelen, resp. 

výměníkových stanic

� schválila změnu využití neinvestičního 

příspěvku na rok 2006 DDM Matýsek 

� schválila uhradit částku 2 500 Kč paní 

Kubíčkové z důvodu poškození střechy ga-

ráže pádem větve ze stromu, který roste na 

pozemku města a s tím související rozpočtové 

opatření č. 32/2005

� schválila použití dobrovolného vstupného 

a darů za roky 2005 a 2006 na stavební práce 

v klášterní kapli – dveřní otvory, oprava omítky, 

oprava balkonu a s tím související rozpočtové 

opatření č. 51/2006:

� schválila rozpočtové opatření č. 52/2006 

– přijetí dotace na zajištění výdajů v souvislosti 

s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

a do zastup. obcí ve dnech 20. a 21. října 2006

� schválila rozpočtové opatření č. 53/2006 

-dotace ze státního rozpočtu v rámci programu 

„Podpora prevence kriminality na regionální 

úrovni“ - pořízení laserového měřiče rychlosti 

pro MP

� schválila smlouvu o dílo č. 09/06 s ing. arch. 

Stupkovou na zpracování návrhu zadání změny 

č. 6 územního plánu města Napajedla 

� schválila smlouvu o dílo č. 10/06 s ing. arch. 

Stupkovou na zpracování návrhu změny č. 5 

územního plánu města Napajedla

� schválila smlouvu na poskytnutí programo-

vého vybavení značky Datacentrum pro zpraco-

vání mezd a personálních úkonů se společností 

Datacentrum systém&consulting, a. s.

� schválila dohodu na pořádání filmových 

projekcí v rámci Filmového klubu Charlie 

s paní Šteflovou

� se seznámila se zápisem z mimořádného 

jednání sociál. komise ze dne 5. 10. 2006 a sou-

hlasila s přidělením bytu č. 5 v DPS Pod Kalvárií 

90 pí Vykoukalové a bytu č. 15 pí Šumberové

� schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

se společností ALSPO ZLÍN s.r.o. týkající se 

termínu ukončení prací akce „Revitalizace 

objektu bývalého kláštera č.p. 304“

� schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 

100310 se společností VW WACHAL a.s.

� schválila darovací smlouvu se spol. DIPS 

Zlín, spol. s r. o. na 30 000 Kč za účelem opravy 

interiéru Klášterní kaple v domě č. p. 305

�  schválila darovací smlouvu se spol. 

STRABAG a.s. na 50 000 Kč za účelem opravy 

interiéru Klášterní kaple v domě č. p. 3
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Do zastupitelstva města se ve dnech 20. 
a 21.10. 2006 volilo celkem 21 členů. Z celko-
vého počtu 6 210 voličů volilo 2 638 což je 
42,48 %. Nejvyšší účast voličů zaznamenal 
okrsek č. 2 na Hřebčíně, kde se k urnám do-
stavilo 50,30 % voličů. Naopak nejnižší účast 
zaznamenali v okrsku č. 6, budova DPS, zde 
hlasovalo 33,66 % voličů. 

Nejvíce hlasů získali kandidáti Napajedel-
ského fóra, celkem 16 117 což je 32,27 %. Další 
pořadí stran ODS 11 192 (22,41%), KSČM 8 118 
(16,25%), ČSSD 7 879 (15,77%) a KDU-ČSL 6 635 
(13,28%) hlasů.

Výsledky voleb do Zastupitelstva mìsta Napajedla

Do zastupitelstva mìsta 
byli zvoleni:
Volební strana č. 1 - KDU-ČSL  - hlasů
1. Tomáš Plichta 646 
2. PaedDr. Miroslav Veselý 552
3. Marie Vaňáčová 542

Volební strana č. 2 – KSČM
1. Josef Boďa 659
2. Ing. Vítězslav Vystavěl 520
3. Jan Hofman 447

Volební strana č. 3 – ČSSD
1. MVDr. Antonín Černocký 639
2. MUDr. Anna Raková 571
3. Mgr. Zdeněk Nesrsta 530

Volební strana č. 4 – ODS
1. Ing. Pavel Ratiborský 850
2. PaedDr. Libuše Pacholíková 725
3. Ing. Jaroslav Toufar 680
4. Ing. Zdeněk Buček 657
5. Ing. Emilie Slavíková 568

Volební strana č.5 - Napajedelské fórum
1. Ing. Irena Brabcová 1065
2. Mgr. Tomáš Zatloukal 1051
3. MUDr. Jiří Škrabal 1027
4. RNDr. Zdeněk Hubáček, CSc. 954
5. Mgr. Robert Podlas 923
6. Ing. Milan Vybíral 710
7. Martin Lapčík 712

Bc. Zdeňka Sukupová
vedoucí správního odboru

Fotografie František Cívela
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Kdo využil pozvání na akci „Den otevře-
ných dveří na Klášteře“ s doprovodnými 
akcemi, jistě nelitoval. Při krásně zpracované 
výstavě získal přehled, co vše se ve městě 
udělalo v posledních čtyřech letech, jak 
krásně je upravená část v této budově pro 
sportovce, co vše je v ZUŠ a co vše se zde 
plánuje ještě do budoucna. 

Celý program měl krásnou úroveň. Akci 
zahájili představitelé města MVDr. Antonín 
Černocký a ing. Irena Brabcová, za ZUŠ ře-
ditel Mgr. Emil Sláma, paní Hanáčková a žáci 
souboru Maková.

Počasí bylo nádherné, tak se sešlo i hodně 
posluchačů při tradičním koncertě a prázdni-
nového setkání žáků a učitelů ZUŠ – klobouk 

Vážení hosté,

děkuji, že jste přijali pozvání na dnešní 

akci konanou u příležitosti dokončení 

rekonstrukce jedné z budov bývalého 

kláštera, který město Napajedla získalo do 

svého majetku v roce 2002. 

Chceme Vám dnes ukázat, co se podařilo 

doposud v rámci revitalizace klášterního 

areálu již zrealizovat a současně Vás seznámit 

s plány na dokončení procesu oživování těchto 

historických budov. Dovolte abych vás v krát-

kosti informovala o jejich minulosti. V roce 

1874 byly do Napajedel pozvány hraběnkou 

Mathildou ze Stockau Milosrdné sestry sv. 

Kříže, o dva roky později, v roce 1876 ( letos 

je tomu tedy 130 let ) byl postaven řeholní 

dům, který byl později přebudován na objekt 

klášterních škol. Původní pseudogotický 

ráz stavby byl zničen pozdějšími úpravami, 

úpravami utrpěl i interiér. V klášterní kapli 

se dochovaly nástěnné malby a část freskové 

výzdoby, jejichž autorem je Jano Köhler. Té-

měř po celou svou historickou dobu klášter 

sloužil ke vzdělávacím účelům. V roce 1879 

byl založen Milosrdnými sestrami sv. Kříže 

sátých a osmdesátých letech jedním z největ-

ších učilišť v okrese. Po sloučení s Učilištěm 

Otrokovice a Integrovanou střední školou, 

zůstala budova po roce 1997 opuštěna. 

Město se snaží zachovat i nadále vzdělá-

vací charakter těchto původně klášterních 

objektů.

Budovu, jejíž rekonstrukce byla v letošním 

roce dokončena a na jejíž počest se dnešní 

setkání koná, nabídlo město Základní umělec-

ké škole Rudolfa Firkušného, která v té době 

sídlila v nevyhovujícím soukromém objektu. 

Pro nový účel využití byly nejprve opraveny 

vnitřní prostory tak, aby zde mohla škola 

zahájit v roce 2003 nový školní rok. V dalších 

letech stavební práce na rekonstrukci této bu-

dovy pokračovaly generální opravou střechy, 

výměnou oken a vstupních dveří. Rekonstruk-

ce byla završena v letošním roce realizací 

nové fasády a vybudováním bezbariérového 

vstupu. Akce byla financována z rozpočtu 

města a dotace poskytnuté ministerstvem 

financí. V části budovy našla své místo i Cha-

rita sv. Anežky, je zde situována také bývalá 

kaple, kterou využívá město pro pořádání 

komorních koncertů a výstav. Interiér kaple 

je opravován ze sbírek, darů a dobrovolného 

vstupného. Investiční náklady během tříleté 

rekonstrukce dosáhly 7,5 mil Kč, z toho činila 

dotace MF 1,7 mil. Kč, zbytek byl financován 

z rozpočtů města. 

Východní části tohoto areálu byla vyčle-

něna funkce sportovní. Byly zde uvedeny do 

provozu dvě menší tělocvičny a vybudováno 

sociální zázemí, které slouží i pro sousední 

sportovní areál. Ani zde se rekonstrukce ne-

obešla bez financí městského rozpočtu, část 

nákladů byla pokryta z dotací Zlínského kraje 

určených na podporu technického zhodnoce-

ní sportovních zařízení.

V nárožní budově ve střední části najdou 

v budoucnu své místo městské organizace: 

knihovna, muzeum a kabelová televize, 

vzdělávací středisko. V tomto měsíci byla 

zahájena oprava střechy a do konce roku 

budou ještě vyměněna okna do nádvoří. 

Budou také zahájeny práce na projektové 

dokumentaci jejího dalšího využití. V příštím 

roce se začneme ucházet o finanční prostředky 

z evropských fondů, doufám, že budeme v této 

aktivitě úspěšní a za pár let se tu setkáme při 

dokončení kompletní revitalizace původně 

klášterního areálu. 

Dovolte, abych závěrem poděkovala všem, 

kteří se podíleli na dosavadních stavebních 

úpravách a přispěli tak k oživení provozu as-

poň části tohoto komplexu budov. Přijměte po-

zvání na jejich prohlídku , na výstavu o rozvoji 

města Napajedla v uplynulých čtyřech letech. 

Děkuji za pozornost, pěkné odpoledne .

Ing.Irena Brabcová

Ohlédnutí za dnem otevøených dveøí
dolů – byli jste opět všichni úžasní a my vám 
všem účinkujícím za krásné zážitky moc 
a moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů 
po celý školní rok.

Děkujeme i těm, kteří přispěli sponzorsky 
(JMÉNA SPONZORŮ?) a chtějí přispívat (JMÉ-
NA BUDOUCÍCH SPONZORŮ?) – jak jsme 
zaslechli při debatě pozvaných představitelů 
z různých míst a podniků za podporu rozvoje 
umění hudebního a výtvarného. My jim za 
to vše děkujeme a přejeme hodně zdraví 
a úspěchů v podnikání.

Za celou náročně a nádherně připra-
venou akci děkují všem členové sboru 
pro občanské záležitosti v Napajedlích 
a všichni zúčastnění.

Projev místostarostky Ing. Ireny Brabcové
výchovný ústav LUDMILA, který zde působil 

až do roku 1948. Např. ve šk. roce 1937/38 měl 

ústav šest druhů výuky: ústav pro vzdělávání 

učitelek mateřských škol, roční odbornou 

školu rodinnou, cvičnou školu mateřskou, 

trojtřídní školu obecnou, trojtřídní školu měš-

ťanskou a roční učební běh. Školami prošlo 

více než 10 000 žaček. Součástí ústavu byl 

i penzionát. V roce 1948 byl tento druh škol 

zestátněn, řádové sestry byly přiřazeny do 

pečovatelských domovů. 

Od roku 1954 bylo v objektu umístěno 

učiliště Slaviamotoru, poté Učňovská škola pro 

podniky místního hospodářství, později pak 

Střední odborné učiliště, které bylo v sedmde-



5NAPAJEDELSKÉ listopad/2006

Opět se do ZUŠ R. Firkušného sjelo asi 
240 dětí, které vyslechly postupně na třech 
koncertech veselé melodie o zvířátkách 
či klaunech. Táborový orchestr CIRKUS 
MUZIKA tvořilo 40 rozmanitě oblečených 
malých muzikantů. Měli na sobě masky, kte-
ré si k tomuto tématu připravili na táborový 
karneval. Orchestr dirigovala pí. učitelka 
Petra Strašáková a slovem provázela pí. uč. 
Lenka Hanáčková. Mezi orchestrálními 
skladbami nebo písněmi pro sólový zpěv 
bylo průvodní slovo hodně důležité. Pro 
malé děti není jednoduché téměř hodinu 

Požární ochrana
Začala topná sezóna
V souvislosti se zahájením topné sezóny 

stojí za připomenutí, že k vytápění objektů 
lze používat pouze schválené typy spotřebičů 
paliv a je nutné se řídit předpisy a návody 
výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, 
obsluhu a údržbu.

Zákon o požární ochraně ukládá povin-
nost dodržovat podmínky a návody, vztahu-
jící se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností, a počínat si tak, aby nedocházelo 
k požárům. Platí to zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů a komínů, při skladování, mani-
pulaci a používání hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek, při zacházení s ote-
vřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. 
Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje 
vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární 
prevenci).

Na co si dát pozor, než začnete topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách 

je povinen zajistit pravidelnou revizí ply-
nových a elektrických spotřebičů nebo 
čištění a kontrolu komínů jednotlivých typů 
tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, 
zda je řádně upevněný kouřovod, zda není 
spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatr-
nosti je třeba dbát při vysypávání žhavého 
popele - popel ukládat do nehořlavých 
a neporušených nádob. Každoročně se stá-
vá špatné ukládání popele příčinou požárů 
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných 
a hospodářských budov.

Příprava topidel
Splněny by měly být zejména předepsané 

povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná 
kamna, seřízený kotel topení? Zvláště důležité 
je to u uživatelů plynových kotlů, kteří mají 
stanovenu povinnost zajistit jednou za rok 
kontrolu celého spalovacího procesu, čisto-
tou hořáků počínaje a funkcí pojistkového 
ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená za-
nesený komín nejen špatné hoření, ale i ne-
bezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou 
opět požadovány u plynových kotlů. U nich 
je nutná jak čistota komínových průduchů, 
tak předepsaný tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako součásti 
domu nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu 
topidel:

- dodržovat bezpečnou vzdálenost jed-
notlivých druhů topidel od hořlavých 
stavebních konstrukcí a zařizovacích 
předmětů

- neodkládat hořlavé materiály a předměty 
na povrch topidla,

- izolovat spotřebič pevných paliv od 
podlahy z hořlavých hmot ochrannou 
podložkou, přesahující jeho půdorys,

- udržovat komíny a kouřovody v řádném 
technickém stavu, zajistit jejich pravidelné 
kontroly a nepoužívat komíny, u nichž 
byly zjištěny závady dle ČSN EN 1443,

- dbát na pravidelné čištění a kontrolu 
komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. 

SDH Napajedla

Dne 9. 10. 2006 uspořádala ovocnářská 
sekce Českého zahrádkařského svazu Na-
pajedla tradiční Výstavu ovoce a zeleniny. 
Vystaveno bylo celkem 66 vzorků ovoce a 13 
vzorků zeleniny od 10 vystavovatelů. 

Součástí výstavy bylo hodnocení vysta-
vených odrůd jablek jednotlivých pěstitelů 
ovoce a zeleniny. Celkem bylo vystaveno 
54 odrůd ovoce. Návštěvníky bylo vyhod-
noceno Jablko roku 2006. Napajedelským 
jablkem roku byl vyhodnocen vzorek odrůdy 
Bohemia od pěstitele přítele Vladimíra Kaňi. 
Jen těsným rozdílem následovaly vzorky 
odrůd Rubín od pěstitele přítele Ludvíka 
Volka a Hornokrajské malinové pěstitele 
Valenty. Pozornost návštěvníků také poutaly 

Výbor Sokola Napajedla si pro své členy 
připravil v sobotu 7. 10. podzimní „výlet do 
neznáma.“ Hlavním organizátorem této akce 
byl bratr Košut. Jelikož jsme se dozvěděli 
trasu až den před odjezdem, tak pro nás byla 
celou dobu obestřena tajemstvím. Ale musím 
říci, že jsme byli všichni mile překvapeni 
a trasa nad míru splňovala veškerá naše 
očekávání. Odjezd autobusem byl stanoven 
na 8:00 h ráno od sokolovny.

První metou naší výpravy byl skanzen 
v Modré u Uherského Hradiště. Dále jsme 
se autobusem přesunuli ke Královu stolu, 
kde se také nacházely piktogramy. Další 
přesun autobusem na Bunč byl zpestřen 
zpěvem všech účastníků, a proto nám také 
cesta mnohem rychleji ubíhala.

Mateøské školky v CIRKUSE MUZIKA
vydržet v klidu naslouchat a tak mezi 
skladbami i tancovaly, prošly zkouškou 
na cirkusové akrobaty nebo byly svědky 
čarování z klobouku. Místo králíka se však 
záhadně podařilo vyčarovat morčátko. Zdá 
se ale, že to nikomu nevadilo.

Věříme, že se děti na koncertě pobavily. 
Navíc si domů odnášely papírové masky. 
Možná si vzpomínáte, jak jste na ulici 
potkávali různá zvířátka, která jsou jinak 
k vidění v zoologické zahradě. Bylo to ve 
středu 20. září.

Han.

Tradièní výstava ovoce a zeleniny
vystavené vzorky vinné révy přítele Ludvíka 
Volka. K vidění zde byly také česnek, papri-
ky, cuketa a patisony. Největším počtem 23 
vzorků ovoce a zeleniny se prezentoval přítel 
Jaroslav Karas.

Součástí výstavy byla i ochutnávka čers-
tvého jablečného moštu a ukázka výpěstků 
jablek pana Jiřího Marčíka ze sadů Žlutava. 
Výstavu ovoce a zeleniny navštívilo 83 zájem-
ců z řad obyvatel a žáci obou základních škol. 
Všem, kdo se na přípravě a průběhu výstavy 
podíleli a všem vystavovatelům patří srdečné 
poděkování.

František Zapletal
předseda ovocnářské sekce 

Českého zahrádkařského svazu Napajedla

Pak následovalo pokoření nejvyššího vr-
cholu Chřibů (Brdo), a také jsme si otestovali 
zdatnost jak těch nejmladších, tak i věkově 
pokročilých výletníků. Musím konstatovat, 
že to všichni zvládli na jedničku. Pohled 
z rozhledny určitě stál za vynaloženou ná-
mahu. A jako upomínku na zdolání vrcholu 
si všechny děti odnášely razítka. 

Po sestupu byl nejvyšší čas na oběd, který 
jsme si vychutnali v příjemném prostředí 
tamější restaurace.

A opět hurá do autobusu směr ranč 
Kostelany. Odtud už nás čekala poslední 
část výpravy a to pěkně zase po svých na 
Kudlovskou Dolinu (Habeš). Myslím, že 
nikdo z nás nezapomene na výkřik „bom-
ba!“ kdy si všichni museli dřepnout. To nás 
provázelo během celé cesty, která uběhla 
velmi rychle. U kempu už nás netrpělivě 
očekával bratr starosta Mikšík, který pro nás 
„hladové poutníky“ přivezl špekáčky.Takže 
už určitě tušíte co následovalo. Samozřejmě, 
veliký táborák s kytarou, zpěvem, opékáním 
a dobrou náladou. A aby toho nebylo málo, 
tak ještě děti měly možnost si vyzkoušet, jaký 
je svět z koňského hřbetu.

Atmosféra byla kouzelná, a proto není divu, 
že když přišel čas odjezdu, tak se nikomu ne-
chtělo domů.A co dodat na závěr ? Jen tolik: 
„Bylo to super a někdy příště NAZDAR!“

Pavlína Slouková

 Tajemný podzimní výlet pro èleny Sokola
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Narození dítěte je tím 
největším štěstím, které manželé spolu 

v životě prožívají. Máte v náručí dítě, kterému 
jste dali život a vzali na sebe odpovědnost za jeho 
výchovu.
V sobotu 23. 9. 2006 bylo přivítáno do života 14 
napajedelských občánků
Děkujeme naší matrikářce Lence Obdržálko-
vé za pěkné dárky pro děti a kytičky pro 
maminky, pí učitelkám Dagmar Rozací, 
Dagmar Kaňovské a Ivaně Antonové za 
kulturní pásmo a hudební doprovod. 
Dětem z MŠ Komárov a žákyním 2. ZŠ 
za pěkný zpěv a přednes, rodičům za 
doprovod a přípravu dětí na vystoupení. 
Rodičům za účast, panu Cívelovi za pěk-
né fotky a Mirce Medkové za reportáž do 
kabelové televize.
Rádi vítáme vaše děťátka

Členové SOZ v Napajedlích

My jsme tu dnes zazpívali,
naše děti uvítali.

Děti milé, tak my vás
vítáme už mezi nás.

Hajejte, spinkejte miminka,
váš klidný spánek hlídá

tatínek a maminka.



7NAPAJEDELSKÉ listopad/2006



NAPAJEDELSKÉ listopad/20068

Nejnižší garantovaná
úroková sazba na trhu*

Hypotéky: 4,18 % s fixací na 5 let

Hitem tohoto podzimu jsou hypotéky od GE Money Bank s nejnižší garantovanou úrokovou sazbou na trhu. 
Například za 1 000 000 Kč zaplatíte jen 4 880 Kč měsíčně. Navíc Vám výši hypotéky schválíme do 3 hodin, 
a to na kterékoliv z našich více než 200 poboček po celé České republice. 

Hypotéky

Více na 844 844 844 nebo www.gemoney.cz/hypoteka
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Hypoteční obchodní bankéř:  Tomáš Fráňa, mob. 724 590 375
Vedoucí obchodního místa GE Money Bank Napajedla, Masarykovo náměstí 94: Jindřiška Psotová, tel. 577 944 161, 577 942 537

Nově otevřená kancelář
�� stavební spoření pro děti ZDARMA !!!

�� úvěry - na rekonstrukce RD a bytů, 
koupě, novostavby, půdní vestavby

�� hypotéky - až 100% financování

�� zajištění celé rodiny - dětí i rodičů

�� povinné ručení - nově podle počtu 
koní !!!

�� havarijní pojištění

�� pojištění rodinných domů, bytů 
i domácností

Adresa: 
Svatoplukova 64, 763 61 Napajedla
Pracovní doba: PO - ČT  9:00 - 16:30

Telefon: 603 977 823
volání  zdarma: 800 333 361

Informace o napojení na kanalizaci
V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monitorováním kanalizační 
sítě pomocí kamerového vozu si dovolujeme upozornit občany, že vy-
pouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez uza-
vřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod je považováno za 
NEOPRÁVNĚNÉ, a to dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 
Sb. v platném znění. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kana-
lizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být přísluš-
ným obecním úřadem obce s rozšířenou působností uložena pokuta až 
do výše 100 000 Kč.
Z tohoto důvodu budou od 1. 3. 2007 příslušnému vodoprávnímu úřadu, 
případně i Policii ČR, ohlašovány všechny zjištěné případy neoprávně-
ného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
provozované Zlínskou vodárenskou, a.s., a dále bude za dobu neoprávně-
ného vypouštění odpadních vod doúčtováno stočné. 
Do 1. 3. 2007 mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejnou 
kanalizaci provozovanou Zlínskou vodárenskou, a.s. bez jakékoli sank-
ce nebo zpoplatnění přihlásit kanalizační přípojku a uzavřít smlouvu 
o odvádění odpadních vod. To lze provést kdykoli nahlášením vašich 
kontaktních údajů na bezplatné lince 800 100 063. O dalším postupu 
budete následně vyrozuměni poštou. Bližší informace získáte po telefo-
nu u paní Verbovské 577 124 233, e-mailem na: info@zlv.cz a nebo osobně 
přímo na Zákaznickém centru ve Zlíně-Loukách, Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín. 
Úřední hodiny ZC: pondělí a středa 8 – 11, 12 – 17 a ve čtvrtek 8 – 11 hod.

Ve Zlíně dne 1. října 2006 
Zlínská vodárenská, a.s.     
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Atletický ètyøboj 
smíšených družstev

Dne 4. října se žáci 2. základní školy 
Napajedla zúčastnili atletického čtyřboje 
smíšených družstev. Soutěž proběhla 
v Otrokovicích. Družstvo mladších v se-
stavě Markéta Jurčová (7.A), Michaela 
Geržová (6.B), Kristýna Geržová (6.B), 
Ondřej Tišocký (7.A) a Miloslav Snášel 
(7.B) obsadilo 1. místo. Ani družstvo 
starších si nevedlo špatně. Vybojovalo 3. 
místo. Zasloužili se o to Jan Rožek (9.A), 
Vít Kroupa (9.A), Michal Skopal (9.B), Mi-
chaela Škrabalová (8.A) a Katka Nováková 
(8.C). Po prvních dvou kolech se dělíme 
o 1.-2. místo se ZŠ Mánesova v Otrokovi-
cích. Další dvě kola nás teprve čekají, ale 
už teď se na ně moc těšíme.

Naše škola je již třetím rokem zapojena 
do celostátního sítě M.R.K.E.V. Účast v této 
síti si klade za cíl aktivně uplatňovat ekolo-
gickou výchovu a vzdělávání ve školách.

To, že se nám to daří, je nesporné. Naši 
žáci prokazují své velmi dobré znalosti 
přírody každoročně v ekologických a pří-
rodovědných soutěžích, škola se zapojuje 
do sběrů papíru, šípků, pomerančové a ci-
trónové kůry. Vyučovací hodiny si také rádi 
zpestříme zajímavou ekologickou hrou.

Tím však naše snaha o ekologizaci školy 
nekončí. Mezi priority školy patří hlavně 
třídění odpadu. V minulých dvou letech 
jsme se snažili vytvořit kontejnery na odpad 
sami. Situace se velmi zlepšila, když se nám 
v červnu podařilo získat dotaci od Zlínského 
kraje ve výši 10 000Kč. Další peníze jsme 
získali s pomocí žáků ze sběrů a nové 
barevné koše jsou již ve třídách .

Protože jsme si za dobu dvou let vytvořili 
s dětmi řadu her a pomůcek k této proble-

Veslaøský kopeèek 
Ve středu 20.září 2006 se uskutečnilo 

první kolo okrskové soutěže Poháru otroko-
vických škol v atletice. Byl to kros mladších 
a starších žáků (žákyň), které doprovázel 
Mgr. Jindřich Polák. Reprezentanti 2. základ-
ní školy Napajedla si vedli nejlépe ze všech 
zúčastněných škol a obsadili celkově první 
místo. Konkrétní výsledky jednotlivců pak 
vypadaly takto: v kategorii mladších žákyň 
obsadila 1. místo Markéta Jurčová (7.A), 
v kat. mladších žáků získal 1. místo Miloslav 
Snášel (7.B) a 3. místo Patrik Koutník(7.A). 
V kategorii starších žáků 1. místo ukořistil 
Petr Fišer (9.C) a 2. místo Petr Šimoník (9.B). 
Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy.

(foto - s číslem 47 Miloslav Snášel a 48 
Patrik Koutník)

Ekologizace školy za podpory Zlínského kraje
matice, rozhodli jsme se část financí použít 
na výrobu vlastní metodické sady. Vytvořili 
jsme si své pracovní listy, originální domino 
a také kulisy. 

Mgr. Alexandra Sahajová

Pop Story – výchovný koncert FBM Zlín
Dne 4. října se uskutečnil ve zlínském 

Domě umění výchovný koncert dokumentují-
cí vývoj populární hudby, jehož se zúčastnili 
také žáci 8. a 9. ročníků 2.ZŠ Napajedla. Všich-
ni jsme svorně očekávali tradiční „nudný“ 
koncert, ale opak byl pravdou! Pop Story byl 
netradiční koncert jdoucí po stopách vývoje 
populární, taneční, filmové, muzikálové 
a rockové hudby. A když netradičně, tak ne-
tradičně ! Zlínští filharmonici v tomto případě 
odložili svoje fraky a směle a neotřele nás 
zavedli do hudebních oblastí, které bychom 
pod značkou FBM určitě nečekali. Takže… 
večerní toalety, sváteční oblek a motýlka jsme 
nechali tentokráte raději doma! 

Koncertní síní zazněly nejrůznější melodie 
od prvopočátků jazzu až po Black Sabbath. 

Nejvíce ohlasu však sklidila velmi známá rag-
taimová skladba od Scotta Joplina Entertainer 
a upravené podání písní S.O.S., Mamma Mia, 
Super Trouper a Gimme! Gimme! Gimme! od 
legendární skupiny ABBA. Také jsme se pře-
nesli na divoký západ a nakoukli do zákulisí 
skupiny Rolling Stones. 

Koncert byl opravdu výjimečný, na 
hudebnících bylo vidět, že je koncertování 
baví a pan dirigent Miloš Machek se postaral 
nejen o kvalitní hudební stránku, ale také 
o poutavé průvodní slovo. Všem, kteří pro 
nás koncert připravili chceme „smeknout“ 
obrovskou poklonu a poděkovat za nevšední 
kulturní zážitek.

Za žáky 2. ZŠ Napajedla 
Břetislav Staša (8.C)
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Podìkování je na místì
Vážení a milí organizátoři Svatováclav-

ských slavností. Je mou milou povinností 
poděkovat Vám všem za zorganizování tak 
náročné akce, jako jsou Svatováclavské 
slavnosti 2006. Vím proč to říkám, protože 
za 33 let, co organizuji v Napajedlích podobné 
akce, jsem si mohl vyzkoušet vděk i nevděk 
mocných, větší či menší přízeň publika, 
technické problémy, různé uměle vyvolané 
potíže, finanční problémy, ale také soudržnost 
kolektivů Klubu kultury, souborů, kroužků 
a různých spolků a jejich někdy až nadlidské 
schopnosti a vytrvalost. Mnohdy jsem se 
musel sklonit před jejich nasazením, před 
tím, co všechno dokázali. 

V letošním roce, tedy 27. a 28. září se usku-
tečnily Svatováclavské slavnosti již posedmé 
a podruhé jako dvoudenní akce. První den 27. 
září se na průvodu podílelo kolem 100 členů 
souborů, kroužků a spolků. Proto je na místě, 
abych Vám všem veřejně poděkoval. Tedy 
mé poděkování a poděkovaní občanů našeho 
města patří napajedelským skautům a žá-
kům napajedelských škol, kteří nesli v průvo-
du pochodně, skupinám historického šermu 
MEMENTO MORI z Uherského Ostrohu, 
kteří udávali svými bubny zvláštní náladu 
a svými plivači ohně udivovali víc jak tisíc 
diváků u Napajedelské radnice. Pak svým 
vystoupením na ploše zámeckého parku pod 
jezírkem předvedli svůj ucelený program, ve 
ketrém bylo vidět, že patří mezi špičku mezi 
skupinami historického šermu v ČR. Dále 
pak skupině VIRTUS VINCIT z Napajedel, 
kteří kromě účasti v průvodu, předváděli své 
umění po celý další den Svatováclavských 
slavností. Nesmíme opomenout poděkovat 
Hřebčínu Napajedla, který se prezentoval 
jezdcem na koni, který představoval tu 
nejdůležitější osobu, sv. Václava. Svými 
sportovními výkony po 
oba dva dny udi-
vova ly 

publikum mladé členky oddílu sportovní 
gymnastiky ASPV Napajedla. Na konci 
průvodu se dokonce objevil oddíl vojáků 
z poměrně mladé historie. Na průvodu i na 
večerním programu se podíleli největším 
dílem členové a členky souboru Divadla 
Zdeňka Štěpánka a skupina historických 
tanců PORTA TEMPORIS, která pracuje při 
Divadle Z. Štěpánka. 

Druhý den (i když první den skončil 
pro techniky, kteří s balením aparatur 
a světelného parku končili až okolo půlnoci 
a kterým také touto formou děkuji) už v 7:00 
měli členové Divadla Zdeňka Stěpánka (opět 
včetně techniků ) sraz na Klubu kultury, kde 
se opět oblekli do historických kostýmů a už 
v 7:30 začínala na místě samotném, t.j. před 
chrámem svatého Bartoloměje, zkouška na 
další část jejich vystoupení. A v 9 hodin tam, 
jak praví historici, před chrámovými vraty, 
proběhla Rekonstrukce vraždy sv. Václava. 
Po slavnostní mši pak začínal v zámeckém 
parku další program, ve kterém vystoupili 
skupina historického šermu a tance VIRTUS 
VINCIT z Napajedel, skupina historického 
šermu MORRIGAN ze Starého Města, sku-
pina historického tance PORTA TEMPORIS 
a členové Divadla Zdeňka Štěpánka KK 
Napajedla se skupinou KEJKLÍŘŮ. Opět zde 
zazářili mladé gymnastické naděje ASPV Na-
pajedla. V dalším progamu vystoupil soubor 
RADOVAN našeho KK a loutkářský soubor 
KLUBÍČKO. Pak Divadlo Zdeňka Štěpánka 
ukončilo Cestu po stopách sv. Václava, 
které se zůčastnilo celkem 200 dětí. Děkuji 
všem těmto kolektivům za jejich vystoupení. 
Děkuji také Františkovi Cívelovi za fotodo-
kumentaci tohoto dvoudenního maratonu 
a Technickým službám Napajedla, za 
pomoc při přípravě celé akce. Děkuji našim 
návštěvníkům, divákům a příznivcům, že 
přišli. To je pro nás vždyc-
ky ta 

největší odměna a vzpruha do další 
práce. 

Bylo toho opravdu hodně, ale bylo to fajn. 
Počasí bylo nadherné. Co víc si ještě přát. 
Doufám, že jsem v tomto výčtu poděkování 
nezapoměl na žádný kolektiv. A pokud ano, 
tak mě to prosím Vás odpusťtě, nebylo to 
úmyslně. Když někdy někomu děkujeme, 
snažíme se vyhnout jmenování osob, protože 
je to vždycky na peklo.

Tentokrát mě dovolte tuto zásadu porušit. 
Prostě jinak to nejde. Musím na tomto místě 
poděkovat alespoň několika jednotlivcům. 
Proto vyjadřuji velký dík paní Martě Šubíko-
vé, zástupkyni ředitele Klubu kultury, která 
měla na starosti dramaturgii celé dvoudenní 
akce a vedoucí Divadelního souboru Zdeňka 
Štěpánka paní Mirce Medkové, která měla 
režii dvoudenního programu společně 
s Michalem Palánkem, Pavlem Holubem 
a Dagmar Kouřilovou, který jsme nazvali 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI. 

Díky Vám všem a příští rok zase na 
Václava na shledanou.

Pavel Pilát, ředitel 
Klubu kultury Napajedla 
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Filmový klub Charlie na Malé scéně 
z důvodu rekonstrukce budovy přesou-
vá svoji činnost do Kina Napajedla.

Podporováno MÚ Napajedla
Tel.: 577 944 247, 777 019 109
www.artfilm.cz/charlie2
Vždy ve středu, 19.30 h, vstupné 55 Kč

Kino Napajedla
� Středa 1. 11. v 17.00 hodin

  GARFIELD 2

 Rodinná komedie USA v českém znění.

Mládeži přístupný 77 min., vstupné 40 Kč.

� Neděle 5. 11. v 19.30 hodin

 STRÁŽCE

 Krimi USA. Přístupný od 12 let 108 min., 

vstupné 60 Kč.

� Středa 8. 11. v 19.30 hodin

 SEXY PISTOLS

 Komedie USA, Mexiko a Francie. Pří-

stupný od 12 let 93 min., vstupné 60 Kč.

� Neděle 12. 11. v 19.30 hodin

 DŮM U JEZERA

 Romantický film USA. Přístupný od 12 let 

99 min., vstupné 65 Kč.

� Středa 15. 11. v 19.30 hodin

 ROZCHOD!

 Komedie USA. Přístupný od 12 let 107 min., 

vstupné 60 Kč.

Listopad 2006 
hrajeme ve støedu a v nedìli

POZOR – tentokrát vždy v úterý

� 7. listopadu

 Arizona Dream  

 USA 1993, 141 min., titulky, scénář a režie: 

Emir Kusturica. Hrají: J. Depp, J. Lewis, F. 

Dunaway, L.Tailor a další. Film nás přivádí 

do prostředí New Yorku. Realistický film 

nás přesvědčuje o tom, že i nerealistické 

sny je možno plnit. Iracionální rovinu filmu 

podbarvuje balkánská hudba G. Bregoviče. 

Ocenění: Stříbrný medvěd a Zvláštní cena 

poroty na MFF v Berlíně 1993

� 14.listopadu

 Swing Cikánská balada 

 Francie 2002, 90 min., titulky, scénář a režie: 

Tony Gatlif. Hrají: O. Copp, L.Rech, M. Rein-

hardt a další. První láska, fascinující hudba 

v křehkém příběhu plném rytmů nabitých 

energií. Hrdina filmu poznává prostřednic-

tvím hudby kulturu manušských Rómů.

 � 21.listopadu

 Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí 

 USA 2006, 90 min., titulky, režie: Nathanial 
Hörnblowér, kamera: 50 fanoušků Bestie 
Boys; hudba Bestie Boys, hrají: M. D. 
Adrock, MCAZ Bestie Boys, Mix Master  
Mike a Kejboard Money Mark. Film je 
unikátní dokument, zachycující širokou 
paletu zážitků z živého koncertu.

�  28.listopadu
 Nebohá paní Pomsta

 Jižní Korea 2005, 112 min., titulky, scénář 

a režie: Park Chan-wook. Je zima. Na pro-

stranství před věznicí padá sníh. Hudebníci 

vítají dívku Lee Geumja. Za zločin, který 

nikdy nespáchala, si ve vězení odseděla 

13,5 roků. Jediné, po čem touží, je pomsta. 

Ocenění: Malý zlatý lev a Cena Cinemaave-

nir FF v Benátkách 2005. Cena za nejlepší 

režii FF v Bangkoku 2006.

Vzpomínka
Dne 9. listopadu 2006 

vzpomeneme smutný rok, 
kdy po těžké nemoci zemřela 
moje maminka Anna Hrňová roz. Kašpa-
rová. Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
Radovana s rodinou.

� Neděle 19. 11. v 19.30 hodin

 LET ČÍSLO 93

 Drama VB.  Přístupný od 15 let 107 min., 

vstupné. 60 Kč.

� Dětský filmový festival

- Středa 22.11. v 16.00 hodin – BAMBI 2
- Čtvrtek 23.11. v 16.00 hodin – MRAVENČÍ 

POLEPŠOVNA
- Pátek 24.11. v 16.00 hodin – ZATHURA: 

VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
 Vstupné děti 25 a dospělí 30 Kč. Po skončení 

promítání bude tradiční losování tomboly.

� Neděle 26.11. v 19.30 hodin

 HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY

 Komedie ČR. Mládeži přístupný 108 min., 

vstupné 60 Kč.

S v a t o v á c l a v s k é  s l a v n o s t i  –  2 0 0 6
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Naše tradiční skautské 
závody „memoriál Jerry 

Hodného“ jsme uspořádali 8. a 9. října 2006 
v prostorách klubovny v Jiráskově ulici. 
Zúčastnili se závodníci ze středisek Otro-
kovice, Uh. Hradiště a naše, a to 7 hlídek 
skautů, 7 hlídek skautek, 4 hlídky vlčat, 5 
hlídek světlušek a 10 hlídek roverů při noč-
ním závodě. Celkem to bylo 98 závodících. 
Připočteme-li rozhodčí na jednotlivých sta-
novištích, vedoucí skupin a další pomocný 
personál, pohybovalo se v tomto prostoru 
na 150 Junáků. Nejlépe se činili závodící 
z Uh. Hradiště, kteří vyhráli kategorie vlčat, 
světlušek, skautů a skautek. Naši roveři 
a roverky vyhráli svůj noční závod. Dále 
jsme získali 4 druhá místa, 2 třetí a další 
umístění. Jedno třetí místo získaly skautky 

z Otrokovic. Krásné babí léto po oba dny 
ozdobilo naše závody.

Za zmínku snad stojí kategorie vaření při zá-
vodě skautů a skautek. Je to naše speciální dis-
ciplína již od prvního ročníku, se kterou jsme 
se nesetkali na žádných jiných závodech. Vaří 
se na ohništi, příprava se provádí „na zemi“. 
Hygiena je přísně kontrolována, rovněž tak 
vybudování a zahlazení ohniště. Stanovený 
čas 120 minut všichni dodrželi. Každá hlídka 
předložila kuře v originálním balení, a pak 
s ním začala pracovat. Vzhledem k tomu, že 
se jedná vlastně o děti 11 až 15 let, všichni 
se svého úkolu zhostili velmi dobře. Kuřata 
byla uvařena, usmažena, upečena a všechna 
„byla jedlá“, některá i výborná. Hodnoceny 
byly i přílohy, saláty apod. Ze skautek nejlépe 
vařila naše hlídka vedená Pavlou Skráškovou 

Zamyšlení a podìkování
7. října se uskutečnil sraz šedesátníků ze 

ZŠ v Napajedlích. Snad nám i tato datumová 
sedmička pomohla k tomu, že se akce vyda-
řila. Mnozí se totiž neviděli od 15 let a sešlo 
se nás osmdesát. Děkujeme našim šesti 
učitelům, kteří přišli mezi nás – paní učitelka 
Ustohalová, Janotová, Baďurová, Kovářová, 
pan učitel Ustohal a Šobáň, a spolužákům, 
kteří přijeli nebo napsali i z ciziny, ze všech 
koutů naší republiky a za účast a pomoc 
místních nebo okolních. Dík patří Pavle 
Košutové, Jarušce Sukupové, Karlu Otra-
dovcovi, Pavlu Fojtů, Božence Pastorčákové. 
Za prožití v obřadní síni děkujeme panu 
Bc. Jiřímu Foltýnovi, Evě Hanáčkové, paní 

Junák hlásí – skautské závody
a hlídka z Uh. Hradiště vedená Veronikou 
Martinákovou. Ze skautů to byla rovněž 
naše hlídka vedená Radimem Zatloukalem 
a hlídka z Uh. Hradiště vedená Jakubem 
Doskočilem. Maminky! Máte šikovná děcka.

V září jsme provedli, tak jako každoročně, 
nábor nových členů. Přihlásila se nám vlčata 
a světlušky. Nábor není omezen a kdykoliv se 
mohou přihlásit zájemci do všech kategorií. 
Schůzky máme každý týden v klubovně Na 
Kapli, a to v úterý vlčata a světlušky a ve 
středu skauti a skautky vždy od 16:00 hodin. 
Nové zájemce rádi přivítáme.

Na měsíc prosinec připravujeme naše 
tradiční akce. Mikulášskou besídku, Vánoční 
stromeček pro zvířátka na Makové, přiveze-
me a budeme předávat Betlémské světlo. Ti 
nejstarší (nad 70 let) si udělají na Silvestra 
vycházku na Kalvárii a ti trochu mladší půl-
noční vycházku na Makovou. Všech našich 
akcí se mohou zúčastnit i neregistrovaní 
přátelé Junáka. Říjen 2006 -ofka-

učitelce Lence Květákové, členkám tanečního 
souboru Porta Temporis při divadle Zdeňka 
Štěpánka a Renatce Czirokové. Velký dík 
ředitelce 1. ZŠ Mgr. Daně Pospíšilové a panu 
řediteli 2. ZŠ PaedDr. Miroslavu Veselému za 
věnování se zúčastněným při prohlídce škol. 
Mnozí srovnávali – jaké to bylo ve škole za nich 
a jaké je to nyní – vybavení – počítačové třídy, 
digitální výuka … pěkné prostředí – barevnost 
a pestrost tříd … Vzpomínková akce byla 
provedena v „Kapli“ při ZUŠ za naše zesnulé 
učitele a spolužáky. Na naše pozvání přijel 
vnuk paní učitelky Hubáčkové – Ondra Hu-
báček a přednesl část z klavírního koncertu, 
který měl nedávno v Otrokovicích. Děkujeme 
Ondrovi za hudební zážitek, při kterém jsme 
v tichosti s láskou a úctou zavzpomínali na ty, 
kteří nás učili a vychovávali. Byli to: pan ředitel 

Goiš, paní učitelka Lukašíková, Hubáčková, 
Libíčková, Rybolová, Vojtíková, Šmídová, 
pan učitel Šmíd, Píštěk, Chalupa, Jakůbek, 
Míka, Mikeš, Sutner, Mareček, Příkazský a na 
naše spolužáky, kteří mezi námi již nejsou 
(bylo jich 13) a na ty, kteří se nemohli pro 
nemoc zúčastnit. Pak následovala procházka 
parkem do hotelu Malina, kde bylo krásně 
připraveno prostředí pro oběd, občerstvení, 
vzájemné debaty, prohlížení fotografií, čtení 
dopisů a předávání pamětních fotek ze srazu 
od pana Cívely z fotografie Lucie. Pak byla 
hudba A. Vančíka a p. Šubíka, tančilo se, 
povídalo a zpívalo až do půlnoci. Všem 
děkuji za to, že přišli, našli si čas pro druhé 
spolužáky a učitele a krásné květinové 
pohlazení. 

Marie Vaňáčová, roz. Horáková


