
neprodejné

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK XI.

Mikulášská besídka
Klub kultury Napajedla Vás srdečně 

zve na Mikulášskou besídku s oddílem 

sportovní gymnastiky ASPV a Divadlem Zd. 

Štěpánka v úterý 5. prosince 2005 v 17.00 

hod. v divadelním sále Klubu kultury 

v Napajedlích.

Podepsané dárečky přinesou dětem 

rodiče.

Prosinec
Babky už prodávají pozlacené jmelí.

V diáři škrtáme, co úkolů jsme měli.

Dětem je hej – jen jezdí na saních ….

Než vstoupíš do tepla, oklepej si sníh!

Nesháněj pořád dárky v předvánoční době,

nejlepší, co dáš ty a co já dám tobě,

je kouzlo vánoc, večerního stolu:

venku je sníh a mráz a u stolu my spolu.

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, spokojenosti a úspě-
chů v novém roce přeje redakční 
rada Napajedelských novin.

Napajedla mají novou starostku 

Námi zvolení zastupitelé zvolili, 1. 11. 2006 na slavnostním zasedání v obřadní síni radnice, 
Ing. Irenu Brabcovou starostkou města.Blahopřejeme !

Klub Kultury v prosinci
Bohatá nabídka programů Klubu kultury 

v Napajedlích na měsíc prosinec - čtěte na 
straně 3.

Vánoèní koncert 
v klášterní kapli

Ve středu 27. prosince 2006 v 18 hodin 
v koncertní síni Klášterní kaple Napajedla. 
Účinkuje pražský soubor historických 
nástrojů Ritornello. 

Program: vánoční zpěvy a hudba 
z barokních kancionálů. 

Vánoèní koncert ZUŠ
ZUŠ R. Firkušného Napajedla Vás zve 

na Vánoční koncert 13. 12. 2006 V 17.00 hod. 
v Klášterní kapli.
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DNES SI PØE ÈTE TE
� Z jednání zastupitelstva a rady města

� Silvestrovský pochod

� Představte se, pane místostarosto

� Městská policie Napajedla informuje

� Programové prohlášení rady města

� Napajedelská Podkova

� Má tátu, který také sportuje
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta 1. 11. 2006
� zvolilo paní ing. Irenu Brabcovou starost-
kou města Napajedla
� zvolilo pana ing. Milana Vybírala mís-
tostarostou města Napajedla
� zvolilo za další členy rady města: paní 
Marii Vaňáčovou, MVDr. Antonína Čer-
nockého, ing. Jaroslava Toufara, ing. Pavla 
Ratiborského, Mgr. Tomáše Zatloukala.

volejbalový turnaj žadateli, organizaci Junák 
- svaz skautů a skautek ČR, středisko Napa-
jedla, za účelem úhrady výdajů spojených 
s pořádáním volejbalového turnaje a s tím 
související rozpočtové opatření č. 58/2006
� odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy 
se spol. AVONET, s.r.o. na pronájem neby-
tových prostor v DPS Pod Kalvárií 90 ke 
dni 30. 11. 2006
�  se seznámila se zápisem z jednání 
sboru pro občanské záležitosti konaného 
dne 3. 10. 2006 
� pověřila členy zastupitelstva MVDr. An-
tonína Černockého, PaedDr. Libuši Pacholí-

Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení na území Napajedel
Rada města Napajedla v souladu s ustanovením čl. 5 Pravidel pro tvorbu a využití finanč-

ních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla vyhlásila první kolo 
výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla 
pro rok 2007. 

Žádosti o poskytnutí půjčky lze podávat v termínu od 1. prosince 2006 do 31. ledna 
2007, a to poštou na adresu Městského úřadu Napajedla nebo osobně přímo v podatelně 
úřadu. 

V prvním kole budou přijímány žádosti na půjčky podle následující tabulky: 

Poř. 
č.

Název / účel
Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací 
spojených s:

Lhůta
splatnosti

 max.

Úrok
 p.a.

Horní 
hranice
půjčky

1 Rekonstrukce, obnova střechy 5 let 4% do 100 tis. Kč

2 Dodatečná izolace domů proti spodní vodě 4 roky 4% do 80 tis. Kč

3 Zateplení obvodového pláště domu 5 let 4% do 100 tis. Kč

4 Obnova fasády domu včetně oplechování 5 let 4% do 100 tis. Kč

5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč

Podmínky výběrového řízení, formulář žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbyt-
né informace podá finanční odbor, budova radnice, přízemí vpravo, dveře č. 102 (tel. 
577 100 932, pí. Janošková). Informace k půjčkám a vzory žádostí jsou k dispozici i na 
webových stránkách města.       

Ing. I. Šlíma, finanční odbor

Rada mìsta 6. 11. 2006
� schválila smlouvu o dílo s příspěvko-
vou organizací Služby města Napajedla na 
provedení dodávky a montáže „Veřejného 
osvětlení v lokalitě Malina III“ 
� schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 19/2006 se společností DIPS Zlín s.r.o. 
na provedení víceprací akce „Napajedla 
– oprava ulice 1. máje – větev A“
� doporučila ZM schválit uzavření smlou-
vy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene se Správou železniční dopravní 
cesty s.o., za jednorázovou úhradu ve výši 
29 500 Kč bez DPH, jako nutného dokladu 
pro vydání stavebního povolení na stavbu: 
„Odvodnění pravobřežní části Napajedel 
(lokalit Zámoraví, Radovany a Šardice) na 
centrální ČOV“
� schválila uhradit částku 2 500 Kč jako 
spoluúčast na pojistné události paní Dvor-
ské z důvodu náhrady škody – poškození 
osobního vozidla při parkování na místní 
komunikaci města a s tím související roz-
počtové opatření č. 53/2005
� schválila rozpočtové opatření č. 57/2006 
– dotaci na výplatu dávek a podpory v so-
ciálním zabezpečení
� schválila poskytnutí finančních pro-
středků ve výši 2 300 Kč na akci Amatérský 

kovou, Mgr. Roberta Podlase a Marii Vaňá-
čovou k provádění občanských obřadů, při 
kterých budou používat závěsný odznak 
�  schválila zřízení komisí jako svých 
iniciativních a poradních orgánů:

- Komisi stavební 
- Komisi sportovní
- Komisi životního prostředí
- Komisi kulturní
- Komisi sociální
- Komisi bezpečnostní a veřej. pořádku
- Sbor pro občanské záležitosti

Doporučený minimální počet členů jednot-
livých komisí je 5.

Z jednání zastupitelstva a rady mìsta Napajedla
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Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti 
Vám všem přejí pracovníci pečovatelské služby v Napajedlích.

Podìkování
Dne 20. 11. 2006 se uskutečnila předvánoční besídka pro obyvatele domu s pečovatel-

skou službou na Sadové a Pod Kalvárií a to v prostorách jídelny na DPS Sadová. Všichni 
zúčastnění děkují dětem a jejich paní učitelkám ze ZUŠ R. Firkušného za příjemně strávené 
odpoledne a za velmi pěkné hudební vystoupení. Poděkování patří také pracovníkům 
pečovatelské služby, kteří pomáhali předvánoční posezení pro seniory zorganizovat.

Za seniory a pečovatelskou službu vedoucí PS Jaroslava Dvorníková

Podìkování KSÈM
Děkujeme napajedelským občanům, kteří 

dali svůj hlas kandidátům Komunistické stra-
ny Čech a Moravy v našich napajedelských 
komunálních volbách. Navzdory mohutné 
protikomunistické kampani před volbami do 
poslanecké sněmovny i do senátu parlamentu 
České republiky a která ovlivňovala i komu-
nální volby, jsme získali 16,25 % hlasů, a tím 
i obsadili třetí místo mezi pěti napajedelskými 
účastníky voleb.

Děkujeme všem kandidátům, kteří našli 
v sobě odvahu a za Komunistickou stranu 
Čech a Moravy kandidovali. A děkujeme také 
těm, kteří nám pomohli při sestavování kandi-
dátní listiny, a také těm občanům, kteří za naši 
stranu pracovali ve volebních komisích.

Jistě dnes všichni znáte nové představitele 
města včetně rady města. Teď už mohou být 
spokojeni zastupitelé z „demokratických“ 
stran, že konečně je rada města zbavena 
zástupců KSČM, i když tato obsadila třetí 
místo, jak píšeme výše. 

Končí zase jeden rok a budeme bilan-
covat, co se nám povedlo a co ne. Můžeme 
říci, že základní věci a plánovaný program 
jsme splnili. Splnili jsme pravidelné schůz-
ky, organizaci okresního kola závodu vlčat 
a světlušek, letní tábor, závody Memorial 
Jerry Hodného, nábor nových členů a tradič-
ní prosincové akce. Kladně byla hodnocena 
i práce našich členů ve vyšších Junáckých 
orgánech. Podle potřeby jsme spolupracovali 
i s jinými napajedelskými organizacemi.

Naše činnost se neobejde bez spolupráce 
s našimi občany a přáteli skautingu. Všem, 
kteří nám jakkoli pomohli, děkujeme. A do 
roku 2007 přejeme všem našim občanům, 
zastupitelům města, přátelům skautingu 
i všem skautům mnoho zdraví, optimismu 
a elánu i mnoho osobních úspěchů. Těšíme 
se, že se na našich akcích setkáme.

Junák středisko Jerry Hodného Napajedla

Členové odboru KČT Napajedla zvou 
všechny příznivce turistiky na poslední 
turistickou akci roku, kterou je již tradičně 
Silvestrovský pochod. Jde se po známé 
trase z Napajedel na Halenkovice, dále 
Halenkovskou dolinou na Tabarky, Novou 
Dědinu a přes Žlutavy do Napajedel (25 km). 
Pro méně zdatné je možno trasu zkrátit 
z Halenkovic na Žlutavu (15 km) a ti, kteří si 
chtějí dokázat, že ani vánoční nicnedělání 
je nezhýčkalo, si naopak mohou trasu pro-
dloužit z Halenkovské doliny přes Budačinu 
a Kudlovickou dolinu (rekreační středisko) 
na Kulu, Tabarky a spolu s ostatními do Na-
pajedel (35 km). Trasa vede po zpevněných 
cestách takže je schůdná za každého počasí. 
V případě příznivých sněhových podmínek je 
možno trasu absolvovat i na běžkách. 

Novinkou letošního ročníku Silvestrov-
ského pochodu je, že je zařazen mezi akce 
Novoročního čtyřlístku.

„Novoroční čtyřlístek“
V Klubu českých turistů vznikla nová tradi-

ce. Od roku 2004, kdy se poprvé uskutečnila 
série novoročních pochodů, zapojených do 
akce Novoroční čtyřlístek, probíhá každoroč-
ně (od Vánoc do Tří králů) řada pochodů po 
celé ČR, které se k této ušlechtilé myšlence 
hlásí a kterých se můžete zúčastnit,

Čtyři novoroční dobré skutky
1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový 

rok na výlet nebo procházku
2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň 

jednoho bližního ze svého okolí na výlet 
3. Poznej, kde žiješ-projdi maličký kousek 

vlasti a poznej ho vlastními smysly 
4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše 

na sbírkové konto SVÉTLUŚKA (Nadační 
fond českého rozhlasu), určené pro pří-
mou pomoc nevidomým a těžce zrakově 
postiženým.
Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš 

v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek 
a bude Ti dobře.   Za OKČT Karel J.

Silvestrovský pochod

Junák hlásí 

Nabídka akcí KK na mìsíc prosinec 2006
Klub kultury nabízí Mikulášské a předvánoční akce:

� V neděli 3. prosince to bude tradiční Loutková pohádka pro nejmenší pod názevem PSA-
NÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE. Součástí pohádky bude také nadílka. Proto upozorňujeme 
rodiče, aby nezapoměli vzít dětem dárečky. Začátek bude v 15 hodin v loutkovém sále 
Klubu kultury v Napajedlích. Vstupné jednotné – 25.- Kč, pro děti i jejich doprovod.

� V úterý 5. prosince se uskuteční v loutkovém sále Klubu kultury představení lout-
kové pohádky PSANÍČKO PRO SV. MIKULÁŠE pro děti MŠ dopoledne v 8,30 a v 10,30 
hodin.

� V úterý 5. prosince dopoledne od 8,00 do 14,30 se v divadelním sále uskuteční zasedání 
starostů regionu.

� V úterý 5. prosince od 17 hodin se v divadelním sále Klubu kultury uskuteční Mi-
kulášské odpoledne. Tentokráte je akce směřována pro děti o něco starší, tedy pro 
školáky. Přijdou chvíle her a soutěží, kdo byl první, kdo poslední, o to tady vůbec 
neběží, těch čtrnáct dní, těch čtrnáct dní... zpívá se ve známé táborové písni. Přijdťe si 
zasoutěžit, zahrát a zatančit. Vše pro vás připravili členové Divadla Zdeňka Štěpánka 
a oddíl sportovní gymnastiky ASPV TJ Fatra Slavia. Upozornění pro rodiče. Přineste 
svým dětem podepsané dárečky. Mikuláš je rozdá. Součástí programu je i originální 
vystoupení napajedelských gymnastek, fotografování s Mikulášem a diskotéka.

� V neděli 10. prosince odpoledne bude v divadelním sále Klubu kultury Vánoční 
koncert s Topolankou. Pro milovníky slovácké písničky, dechové hudby a vánoční 
atmosfery to bude příjemné nahození do předvánočního shonu a kvapu.

� V úterý 19. prosince se uskuteční v divadelním sále klubu Vánoční koncert s rock-
ovým sborem z Uherského Hradiště. Ano, vážení příznivci rockového sborového 
zpěvu, letos u nás v Napajedlích opět přivítá vánoce pěvecký sbor Svatý Pluk se svým 
charizmatickým dirigentem Janem Gajdošíkem.

� Ve středu 20. prosince dopoledne bude v divadelním sále Vánoční koncert rockového 
sboru Svatý pluk z Uherského Hradiště pro II. ZŠ v Napajedlích. Pavel Pilát 

Udivuje nás, že zejména zastupitelé, 
s kterými jsme spolupracovali někdy i více 
volebních období, a snad dobře spolupraco-
vali, měli k námi navrženému kandidátu do 
rady města takové výhrady, že při volbách 
do této rady hlasováním proti němu, nebo 
jen zdržením se při hlasování, neumožnili 
jeho členství v radě města. A pokud byl jejich 
postup ovlivněn okresními, krajskými, nebo 
i celostátními sekretariáty jejich politických 
stran, pak nezbývá nic jiného než konstatovat, 
že už při ustavující schůzi zastupitelstva města 
tito zastupitelé porušili slib zastupitele, že při 
svém rozhodování se budou řídit jen svým 
vlastním svědomím a ne cizími příkazy. 

Chceme ujistit nejen naše voliče, ale 
všechny napajedelské občany, že přes 
vzniklou situaci se nechceme cítit méně-
cennými členy zastupitelstva města a že 
budeme plnit svůj slib členů zastupitelstva 
města Napajedla. I my se chceme podílet 
na rozvoji města Napajedla ku prospěchu 
všech jeho obyvatel.

Zastupitelé za Komunistickou stranu Čech 
a Moravy Josef Boďa, Jan Hofman a Ing. 
Vítězslav Vystavěl
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Jmenuji se Milan Vybíral a narodil 
jsem se 25. února 1970 v Zlíně. Otec je 
rodák z Tlumačova, matka ze západního 
Slovenska – obce Kuklov. 

Základní školu jsem navštěvoval ve Zlíně 
a po jejím ukončení jsem byl přijat bez přijíma-
cího řízení do výběrové třídy se zaměřením na 
matematiku a fyziku při Gymnáziu Lesní čtvrť 
ve Zlíně. Studium jsem ukončil v roce 1988. 
Po té jsem nastoupil rovněž bez výběrového 
řízení na vysokou školu VUT v Brně. Zde jsem 
absolvoval fakultu elektrotechnickou, obor 
technická kybernetika se zaměřením měření 
neelektrických veličin. Během školy jsem již 
od čtvrtého ročníku pracoval jako pomocná 
vědecká síla v tehdy vznikající počítačové 
učebně, což mi bylo záhy osudem. 

Od roku 1983 jsem se stal aktivním členem 
tehdejšího SVAZARMU. Zapojoval jsem se 
v řadě činností, které bylo možno, díky této 
organizaci, provozovat. V okamžiku, kdy bylo 
možné přes TUZEX pořídit první počítač jsem 
založil ATARI klub pod touto organizací. Sa-
metová revoluce mne zastihla ve druhém roč-
níku vysoké školy a tak jsem se, jako většina 
studentů, účastnil dění. Tíživější ekonomické 
podmínky v rodině mne donutily již během 
školy začít si přivydělávat, a tak jsem využil 
možnosti již před rokem 1989 na základě povo-
lení tehdejšího národního výboru podnikat. 
Z toho postupně vznikla firma, která prošla 
vývojem až do dnešních dnů.

V roce 1995 jsem se oženil. V roce 1996 se 
nám narodil syn Ondřej. V roce 1998 se nám 
narodily dvojčata Růženka a Barborka a tím 
bylo dáno, že budeme žít jako velká rodina. 
Při hledání domova padlo rozhodnutí koupě 
staršího domu mimo Zlín. V minulosti jsem 
měl řadu přátel v Napajedlích, kam jsem 
často jezdil i v létě na „Pahrbek“, padla vol-
ba na toto město. Protože nemám rád velké 
dluhy, provedli jsme na domě jen základní 
rekonstrukci a doplnili rodinu o, již rodačku 
z Napajedel, dceru Lucii v roce 2001. Takže 
finální skóre 4 děti.

Naše tři děti navštěvují základní školu 
v Napajedlích a nejmladší zatím školku. Při 
tom stíhají spoustu kroužků jak sportovních 
(gymnastika, tanec, plavání), tak kulturních. 
Mně nezbývá mnoho času na koníčky, a tak 
kromě kola a čtení jsem propadl potápění, 
a to v místních lokalitách. Žel strávím více 
času spíš nad hladinou než pod ní a v nejbliž-
ších 4 letech se to asi nezmění. Pokud mám 
něco říci k světonázorové orientaci, musím 
prozradit, že jsem aktivní věřící a řadím se 
k protestantské církvi. 

Při práci jsem se často setkával s tehdejším 
ředitelem gymnázia Tomášem Zatloukalem, 
který mne vyzval k aktivní spolupráci 
s městem Napajedla. Tím postupně vzni-
kala má nenápadná spolupráce s tehdejší 
místostarostkou ing. Irenou Brabcovou 
na projektech, jako bylo zavedení plošné 
distribuce Napajedelských novin do všech 
schránek, sjednocení vzhledu mobiliáře 
města a mapování rozmístění plakátovacích 
ploch. Moje neznalost města mne vyprovo-
kovala k projektu - orientačnímu systému 

města. Postupem času jsem se stal členem 
finančního výboru a bylo pak logické se 
účastnit komunálních voleb za nezávislé 
kandidáty - Napajedelské Fórum. Během 
povolebních jednání jsem dostal nabídku 
na funkci místostarosty města. Této nabídky 
jsem si velmi vážil a bral ji velmi vážně. Velká 
důvěra občanů a chuť měnit věci a podnikání 
na jedné straně a neznámost „přistěhovalce“ 
na druhé straně. Po dlouhém váhání jsem se 
rozhodl nabídku přijmout, zajistit zástup ve 
firmě a plně odpovědět na výzvu, která přede 
mnou se ukázala. Přechod je velmi náročný, 

a to nejen potřebností času pro zajištění 
činnosti firmy tak, aby nevyžadovala mou 
fyzickou přítomnost. Také ale nutností změnit 
styl práce a mou orientaci ve městě, které 
bylo pro mne mnohdy jen „noclehárnou“. 
Zatím jsem se setkal s velkou vstřícností 
a pochopením jak od lidí městského úřadu, 
tak občanů města. Tímto přijměte za to dík. 
No a v neposlední řadě musím poděkovat 
i rodině, která mě drží a toleruje, že mne 
moc nevidí.
�  Co přivádí úspěšného podnikatele na 

místo místostarosty Napajedel? Peníze 
to asi nebudou…
Jak jsem se zmínil, je tato funkce pro 

mne nejen výzvou, ale i vyjádřením osob-
ních hodnot. Tyto hodnoty nejsou stavěny 
na penězích. Peníze potřebujeme do určité 
míry, tak, abychom zajistili základní životní 
potřeby.

Pak přijdou na řadu životní hodnoty, které 
se již nedají měřit penězi. Dlouho kolem sebe 
pozoruji pokles principů demokracie. Víc a víc 
lidí se stává apatickými a vzdává se svého 
práva podílet se na řízení společnosti. Pak 
se stává, že společnost řídí chroničtí stěžova-
telé na jedné straně a lidé, kteří k dávají této 
frustraci podněty. Můžeme dlouho uvažovat 
proč se politici takto chovají. Není to třeba 

jen tím, že slušní lidé rezignovali nejen na 
právo volit, ale i být voleni? Nebavilo mne 
jen u piva nadávat, ale rozhodl jsem se začít 
něco činit. Možná bude můj příklad impulzem 
k tomu, že pro zlepšení stavu nepotřebujeme 
jen věčné stěžovatele, ale i lidi ochotné pro 
nás všechny něco udělat. Dále pozoruji i ge-
nerační problém, který vzniká ve skupině 
mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří nejen 
jsou skeptičtí, ale nenacházejí v naší vlasti 
domov. Není to jen potřeba poznání jiných 
krajů, ale i pocit o nás bez nás. Chtěl bych, 
jako pravděpodobně nejmladší místostarosta 

v historii Napajedel, vytvořit most mezi touto 
a starší generací. Bude to hodně těžký úkol 
o toleranci a komunikaci.
�  Kandidoval jste za nezávislé, vidíte je 

více jako levicové nebo pravicové, má 
toto dělení v komunální politice vůbec 
smysl ?
Do voleb jsem šel jen kvůli tomu, že 

tu existuje síla, která nerozlišuje pravici 
a levici. V politice republikové vidíme, že 
jde většinou o moc skupinek lidí, kteří mají 
jen strategii, přes které politické téma ji 
dosáhnou. V politice Napajedel jsem měl 
možnosti poznat lidi, kteří, ač měli nálepku 
některé republikové strany, se chovali jako 
lidi, kteří měli zájem o město. To že jsou různé 
priority a názory je samozřejmé, ale musím 
konstatovat, že pro většinu lidí v zastupitel-
stvu nehraje stranická příslušnost takovou 
roli. Jde jen o schopnosti vykomunikovat 
a dohodnout se na společné práci a upozor-
nit na důsledky, které nadšení navrhovatelé 
přehlédnou. Proto jsem neměl problémy 
spolupracovat ani s levicí a ani s pravicí 
města a dlouho jsem měl problém poznat, 
za kterou stranu „kopou“. Bylo spíš poznat, 
zda pracují nebo rozvracejí.

Já osobně se řadím k levici i pravici 
zároveň. Jde názor tvorby dostatečného 

Pane místostarosto, zkuste se našim ètenáøùm neformálnì pøedstavit

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města
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množství prostředků, abychom mohli 
poskytnout pomoc potřebným a zároveň 
množství pomoci, abychom jejím čerpáním 
neutlumili motivaci či dokonce schopnosti 
lidí, co ji tvoří. Je to hledání rovnováhy. 
V poslední době vidím hlavně problémy 
s objemem prostředků, které se přerozdě-
lují a množství prostředníků, kteří na tom 
založili svou živnost. Město a ani organizace 
nedokáží vyjít s prostředky, které se na 
rozdíl od nákladů tenčí a jsou více a více 
závislé na úřednících, kteří o nás z dálky 
rozhodují. Pak tu nastupuje množství 
poradců, bez kterých se k těmto dotacím 
těžko dostává. Ne že by neodvedli dobrou 
práci, ale člověk si říká proč. Takže pak se 
začínám řadit k táboru pravice, která pro-
hlašuje redukci tohoto stavu, ale vývoj EU 
nedává moc velkou naději.

�  Co je Vaše priorita nebo Váš přínos 
do programového prohlášení Rady 
Města?
Rád bych se nezaměřoval jen na řešení 

jednotlivostí, ale snažil se řešit problémy 
dlouhodoběji a koncepčně. Mojí osobní pri-
oritou je řešení hromadné dopravy. Neznáme 
zatím cenu, ale můžeme již teď odhadnout, 
že přínos bude pro celé město. Zasáhne do 
všech oblastí. Pomůže řešit zaměstnanost 
zvýšenou mobilitou pracovní síly, i oživení 
průmyslových areálů. Tím zasáhne do oblastí 
sociální, snížením počtu nezaměstnaných. 
V sociální oblasti, zdravotnictví, školství, ale 
i v kultuře by nám pomohla varianta pro-
dloužení části spojů linky 55 DSZO, která by 
řešila dopravu do polikliniky v Otrokovicích, 
přestup na trolejbusy v Kvítkovicích, absenci 
středního školství ve městě svými přímými 
spoji ke středním školám v Otrokovicích. Rád 
bych zajistil rozumnou dosažitelnost zastávek 
tak, aby to nebylo spojení jen do Napajedel, 
ale umožnilo spojení odlehlých částí města 
pro starší občany a zvýšilo kvalitu života 
všem. Bude to však na úkor hledání rezerv 
a pozastavení některých jiných potřeb města, 
ale nepředbíhejme.

�  Jak jste si rozdělili práci s paní starost-
kou?
V osobě paní starostky jsme dostali člově-

ka, který má již bohaté zkušenosti s řízením 
města a navíc osoby, která má profesionální 
předpoklady v oblasti stavební. Proto rozdě-
lení prací proběhlo tak, že řada prací, které 
dělal MVDr. Antonín Černocký, přejdou na 
mne. Tímto mu vzdávám hold, kdykoliv se 
prokousávám stohy zápisů a záznamů z jeho 
předchozí činnosti. Výjimkou budou práce 
dané titulem funkce starostky.

Takže mezi hlavní mé činnosti bude 
patřit kultura, sport, školství, sociální oblast 
a doprava.

�  Chcete čtenářům Napajedelských novin 
něco vzkázat, nebo snad na začátku 
čtyřleté práce pro město něco slíbit?
Slib zastupitele jsem složil. Je v něm řeče-

no mnoho. Nebudu slibovat nemožné a ani 
nesplnitelné, budu pro město, místo toho, 
pracovat dle svých nejlepších schopností 
a svědomí.

Děkujeme, za redakci NN J. Souček

Zaostøeno na rychlost
Město Napajedla získalo prostřednictvím 

Programu prevence kriminality dotace na 
pořízení laserového měřiče ProLaser III, 
který slouží k měření rychlosti motorových 
vozidel.Při překročení rychlostního limitu 
je automaticky pořízena digitální fotografie 
se všemi údaji potřebnými k dokumentaci 
přestupku. Přístroj byl předán do užívání 

Městské policii dne 31. 10. 2006.Zároveň pro-
běhlo i zaškolení strážníků, kteří si ProLaser 
III vyzkoušeli v terénu dne 9. 11. 2006 na ulici 
Lány, kde byla naměřena nevyšší rychlost 
89 km/h. Během prvních zkušebních měření 
v délce asi 30 min. bylo naměřeno a řešeno 10 
vozidel překračujících povolenou rychlost. 

Mìstská policie Napajedla informuje
Strážníci se budou zaměřovat na problémové 
lokality v katastru města (např. Lány, Tř. 
Tomáše Bati, Dr. E. Beneše, atd.).

Hodiny pro veøejnost

Městská policie Napajedla:
Pondělí:  14.00 – 15.30
Úterý:  14.00 – 15.30
Středa:  14.00 – 15.30
Čtvrtek:  14.00 – 15.30
Pátek:  14.00 – 15.30
V ostatních hodinách na telefonu 

577 100 944, mobil 737 230 575.

Cigarety, alkohol a náctiletí
V listopadu proběhla přednáška v rámci 

prevence kriminality mládeže, kde se ho-
vořilo i o problematice tabákového zákona 
a s tím související problematice alkoholu 
a cigaret. Tato přednáška proběhla na 2.ZŠ 
v Napajedlích pro první a druhý stupeň. 
Těchto přednášek se zúčastnila i paní Bla-
tecká, kurátorka sociálně – právní ochrany 
z Otrokovic. Je zarážející, kolik dětí má již 
zkušenosti s alkoholem i cigaretami. Jedna 
perlička na závěr: při dotazu od kolikati let 
se smí kouřit cigarety, děti odpověděly, že od 
16ti, a to s písemným souhlasem rodičů. 

Denisa Kalmárová

Zarámí 4077, Zlín, tel.: 577 615 533, e-mail: info@iqreal.cz 

Nabízíme k prodeji atraktivní stavební 
pozemek pro výstavbu RD o vým e 803 m2.

Klidná lokalita v  t sné blízkosti centra m sta, 
inženýrské sít  na hranici pozemku. 

__________________________________ 

Bližší informace o pozemku a cen  Vám rád 
poskytne p. Churý na tel. ísle 739 991 321 
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Dámy a pánové, 
upřímně si vážím Vaší volby a beru ji nejen jako ocenění mé práce pro město Napa-

jedla za uplynulé čtyři roky, ale také jako obrovskou výzvu do následujícího volebního 
období.. Naše město prožilo v uplynulých čtyřech letech období velkých změn a posunů. 
Věřím, že to byly změny a posuny k lepšímu. Dovolte mi, abych využila této příležitosti 
a veřejně poděkovala všem 21 zastupitelům, kteří v zastupitelstvu do letošních voleb 
spolu se mnou působili, především pak panu starostovi MVDr. Antonínu Černockému, 
který stál v našem čele.

V nadcházejícím čase je mým cílem dokončit rozdělanou práci a využit nabídku 
evropské unie a zajistit financování naplánovaných akcí právě pomocí peněz získaných 
z evropských fondů. Naše volební období bude končit v roce 2010, uprostřed programo-
vacího období EU, je tedy zřejmé, že hlavní podíl práce na nás čeká právě nyní. 

Mou profesí je stavařina, tu určitě pro svou práci zde na radnici využiji maximálně. 
Ale život ve městě není jen o ní. Je to i bezpečnost, životní prostředí, oblast vzdělávání, 
kultura, sport, rekreace a samozřejmě oblast sociální - musíme umět naslouchat a pomáhat 
těm, kteří potřebují naši pomoc. Neopomenu řešit problémy ani v těchto oblastech. 

Děkuji voličům, kteří mi umožnili dnešní kandidaturu. Děkuji Vám, zastupitelům, 
kteří jste mi svou volbou projevili důvěru. Slibuji rozhodnost, otevřenost a odpovědnost 
v zájmu všech občanů Napajedel. 

Napajedla, 1. 11. 2006 Ing. Irena Brabcová, starostka

Ž ivotop is
Ing.  Ir ena Brabcová 
osobní data 
• narozena 9. 7. 1958 ve Zlíně
• bydliště od narození v Napajedlích 
• vdaná, 1 dítě 

vzdělání 
• 1964 – 1973 Základní devítiletá škola 

Napajedla 
• 1973 – 1977 Střední průmyslová škola 

stavební Zlín 
• 1985 – 1991 ČVUT Brno, Fakulta stavební, 

obor vodohospodářské stavby 
• 1993 autorizovaný inženýr v oboru 

vodohospodářské stavby

zaměstnání 
• 1980 – 1990 Stavoprojekt Gottwaldov 
• 1990 – 2002 S.projekt Zlín a.s. 
• 2002 – 2006 místostarostka města Na-

pajedla 
• 2006 - starostka města Napajedla

členství 
• není ani nebyla členkou žádné politické 

strany Foto: F. Cívela
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1. Strategický rozvoj mìsta, úprava 
• RM se přihlašuje k myšlence trvale udržitelného a strategicky plánovaného rozvoje města Napajedla a jeho okolí. Strategický rozvoj města 

bude vždy spoluurčován zájmy občanské i podnikatelské veřejnosti, která musí mít vždy příležitost aktivně se účastnit procesu jeho plá-

nování i realizace. 

• RM bude vycházet ze základních rozvojových dokumentů: Územního plánu města Napajedla a jeho schválených změn, aktualizovaného 

Programu regenerace Městské památkové zóny,  Programu regenerace panelového sídliště Nábřeží, Návrhu bezbariérové trasy v rámci 

Národního rozvojového plánu mobility pro všechny, Strategického plánu rozvoje města Napajedla, Studie Optimalizace využití nebytových 

prostor v majetku města, Koncepce bytové politiky města.

• RM se nebrání revizi, či novelizaci výše uvedených dokumentů v souladu s programovým prohlášením. 

• Bude aktualizován a dopracován návrh oprav místních komunikací - v dokumentu Program dlouhodobé péče o komunikace

• Město prosadí aktualizovaný Program městské památkové zóny u orgánů památkové péče, v případě, že se to nepodaří, bude iniciovat 

změnu rozsahu území městské památkové zóny.

2. Finance
• RM se hlásí k principům dlouhodobého finančního plánu, který zabezpečuje průhlednost finančních toků tak, aby byl zajištěn rovnoměrný 

rozvoj města. 

• Úspory budou hledány především v  transparentním a efektivním nakládání s majetkem města, investicemi z veřejných rozpočtů, v optimali-

zaci organizačních struktur městského úřadu, obchodních a příspěvkových organizací města a městské policie. Partneři podporují důsledné 

vymáhání pohledávek od dlužníků včetně cesty soudní a vymáhání plnění a práv ze smluvních vztahů. 

• Dodatečné příjmy budou aktivně hledány především ve státním rozpočtu a jeho účelových fondech. 

• Významný zdroj mimorozpočtových příjmů shledávají partneři v Sektorových operačních programech a Regionálním operačním programu, 

které jsou financovány ze Strukturálních fondů Evropské unie. Bude vyvíjeno trvalé úsilí k zapojení soukromého kapitálu na realizaci takto 

financovaných investic bez ohrožení majetkové podstaty města a jím poskytovaných služeb.

3. Životní prostøedí
• RM bude respektovat princip trvale udržitelného rozvoje města a jeho projevy v povinné kompenzaci záborů městské zeleně, náhradní 

výsadbě nezbytně porážených dřevin a rekultivaci vynucených zásahů do krajiny. Dále bude podporovat třídění sběru komunálního od-

padu dle schváleného Plánu odpadového hospodářství , likvidaci černých skládek a postih viníků narušujících životní prostředí v rámci 

kompetencí svěřených městu. Podporováno bude snižování dopravního a hlukového znečištění města. 

• Podporovanou investicí bude Odvodnění a likvidace odpadní vod z lokalit na pravém břehu Moravy Zámoraví, Radovany a Šardice. 

• RM podpoří jednání ve věci sjednocení majetkových poměrů ke kanalizaci a s tím související provoz čistírny odpadních vod.

 

4. Doprava
• RM se aktivně zapojí do prosazení rozšíření Městské hromadné dopravy Zlín-Otrokovice do Napajedel a zajistí případnou finanční spolu-

účast z městského rozpočtu. 

• RM podpoří záměr Ředitelství silnic a dálnic a Fatry Napajedla na úpravu křižovatky u Fatry s ohledem na bezpečnost pěších.

• Bude naplňován Záměr bezbariérové trasy v rámci Národního plánu rozvoje mobility pro všechny.

• Bude podporována výstavba cyklostezek dle Studie cyklistické dopravy.

5. Bydlení
• Bude respektována schválená Koncepce bytové politiky města.

6. Sport, školství a kultura
• Zachování, případně rozšíření stávající sítě školských zařízení o zřizovatelskou funkci k ZUŠ R. Firkušného. 

• Podpora kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež. 

• Vytvoření systému spravedlivého a přehledného přerozdělování finančních prostředků určených pro sport a kulturu. 

7. Veøejný poøádek
• RM zajistí vyhodnocení aktivit Městské policie a na základě zjištěných výsledků posoudí rozsah a náklady na její další činnosti. 

8. Investièní priority
• Dokončení rekonstrukce kláštera na Kulturně vzdělávací centrum 

• Dokončení revitalizace sportovního areálu vybudováním dalšího víceúčelového hřiště s možností jeho zastřešení nafukovací halou a 

realizací 3. etapy sportovního a technického zázemí v prostorách kláštera 

• Regenerace panelového sídliště Nábřeží

• Dokončení rekonstrukce centrální části Masarykova náměstí

• Rekonstrukce komunikace Divišova

• Odvodnění pravobřežní části Napajedel

• Rekonstrukce hospodářské školy na areál služeb města

• Ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj BK realizace cyklostezky podél Baťova kanálu

• Výstavba venkovních koupališť se zázemím a relaxačního centra s vnitřním bazénem ve spolupráci se soukromým sektorem a financova-

ných ze Strukturálních fondů Evropské unie

• Podpora obnovy varhan v kostele sv. Bartoloměje sdružením veřejných a soukromých finančních prostředků.

Napajedla 20. 11. 2006         Rada Města Napajedla 

Programové prohlášení rady mìsta Napajedla na volební období 2006-2010
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Informujte se u finančních poradců 

 DANUŠE  STROUSKOVÁ  ROMAN BARTEK
 Masarykovo nám. 87 (nad policií) Masarykovo nám. 222
 763 61  Napajedla 763 61  Napajedla
 tel.: 577 941 231, mob.: 604 215 485  tel.: 577 943 311,  mob.: 602 536 367

Na těchto základech můžete stavět
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Profesor Vincenc Prasek (1843-1912) 
patřil k lidem, kteří se podstatnou měrou 
zasloužili o kulturní rozvoj Napajedel na 
přelomu 19. a 20. století. Je autorem prvních 
dějin našeho města (Paměti městečka Na-
pajedel a dědin k panství napajedelskému 
odedávna příslušných, 1881). K Napajed-
lům měl velmi dobrý vztah od svého mládí, 
jezdil sem na prázdniny, žily zde totiž jeho 
dvě sestry. Když ukončil svoji dráhu středo-
školského profesora, usadil se tu natrvalo. 
Byl člověkem velmi společenským, a tak 
není divu, že se stal posilou při organizová-
ní různých kulturních akcí. Spolupracoval 
s místními učiteli, přednesl řadu přednášek 
pro ně i pro studenty. Když se stavěla nová 
napajedelská radnice, zorganizoval spolu 
se svými přáteli Sjezd moravských měst 
a uspořádal u této příležitosti výstavu 
historických památek.

Vincenc Prasek strávil v Napajedlích 
poslední léta svého života a je zde také 
pohřben. O jeho hrob se dnes stará Město 
Napajedla.

Matice slezská v Opavě vydala v letoš-
ním roce knihu Paměti Vincence Praska, 
které jsou zajímavým čtením o Praskově 
životě i o Moravě a Slezsku v 19. století. 
Nechybějí zde ani zmínky o Napajedlích. 

Do novin
To mosí přijít do novin, řekli stařeček, 

když na návštěvě jedli vynikající husu, 

která enom křupkala. Vzali noviny, zabalili 

ju to tohoto nehygienického papíru a šup 

ju do aktovky.

Klub kultury v Napajedlích si Vám, 

vážení příznivci, dovoluje popřát příjemné 

prožití svátků vánočních a hlavně hodně 

rodinné pohody a osobního štěstí a moc 

a moc radosti ze všeho Vašeho konání. 

Za všechny soubory, kroužky a jiné zá-

jmové kolektivy a také za pracovníky. 

Pavel Pilát

Pojďme se podívat trochu přes rameno 
zpět. Ano ohlédněme se za nádhernou akcí, 
za velice milým hudebním večerem, jak by 
se letošní Napajedelská podkova dala na-
zvat. Tedy v pátek byl, proběhl, uskutečnil 
se, konal se, nebo lepší bude, když řeknu, 
že v pátek 10. listopadu dohrál 17. ročník 
významné hudební události v Napajedlích, 
NAPAJEDELSKÁ PODKOVA. Dohrál, ale 

nedozněl. Stále ještě doznívá ten nádherný 
večer v uších všech milovníků nejen count-
ry a bluegrassových melodií a vůbec všech 
milovníků pěkné muziky. Kapely, tak jak je 
známe už hezkou řádku let, prodělali jakýsi 
kvalitativní vývoj. Začal hrát SVAŤA KOTAS 
BAND, který byl po hodině vystřídán kape-
lou TELEGRAF. Jako třetí nastoupili domácí 
HAZARDI a závěr večera patřil vsetínským 
GYMPLERŮM. Žádní začátečníci, hráli jak 
z partesu, a tak diváci nadšeně aplaudovali. 
Škoda, že zase rok budeme čekat, než nám 
organizátoři přivezou hosty z této zajíma-
vé hudební oblasti, povzdechla si jedna 
z návštěvnic.

Mimochodem, víte že mezi odborníky 
panuje názor, že původní country vznikla 
ze slováckého folkloru. Ano, když tehdy na 
přelomu 19. a 20. století (a ještě i dříve) od-
cházeli do Ameriky ti nejchudobnější, bylo 
to ponejvíce právě z těch nejhudebnějších 
oblastí Slovácka. A muzikanti s sebou brali 
vždy housle a trampové se bez kytary také 
nikam nehli. Protože tyto nástroje je částečně 
živily a také jim dodávaly radost. A v Americe 
k tomu přidali banjo, v barech pak také klavír 
a country muzika byla na světě. Hra na housle 
má také dodnes charakter kopaničářské 
nástrojové hry. Pár fotografií vám snad tuto 
atmosferu připomene. 

Pavel Pilát

Napajedelská Podkova

Vyšly Pamìti Vincence Praska
Knihu, která má i řadu obrazových pří-
loh, připravila do tisku Doc. Dr. Milada 
Písková.

Napajedelský Muzejní spolek uspořádá 
koncem tohoto měsíce besedu o Pamětech 
Vincence Praska s autogramiádou editorky. 
Kniha bude v Napajedlích k dostání na 
zmíněné besedě, dále v Infocentru a v pro-
dejnách knih a časopisů. -p- 

Malé pøiblížení
Toto přiblížení píšeme se souhlasem 

Petera Jana a i se souhlasem použít článek 
z časopisu „Hladina“. Vzniklo to na základě 
častých dotazů žáků: „S otcem Viliamem 
sedí u stolu Jágr?“ Kdepak, milí dotazovaní, 
je to opravdu pastorační asistent. Všechno 
se o něm dovíte z tohoto článku:

Kdo jsem a co tady dìlám

Jmenuji se Peter Jano
a pocházím ze sousedního státu, ze Slo-

venska. Narodil jsem se a celý život prožil 
ve městě Prešov na východním Slovensku. 
Po základní a střední elektrotechnické škole 
jsem se přihlásil do semináře sv. Karla Boro-
mejského v Košicích a také na Teologickou 
fakultu. K tomuto mému rozhodnutí jsem se 
připravoval už delší čas. Asi od svých 15 let 
jsem si pohrával s myšlenkou na kněžský 
život. Formovaly mě příklady kněží, ale 
také modlitba, čtení duchovní literatury 
i časté svaté přijímání. Podpora mých rodičů 
Alexandra a Marie, kterým jsem snad jako 
posledním oznámil své rozhodnutí, a mé 
sestry Lucie mi pomohla vydat se na neleh-
kou cestu nezaslouženého daru. Po druhém 
ročníku na fakultě jsem úspěšně a hlavně 
s Boží pomocí složil státní zkoušku z filosofie 
a po třetím ročníku jsem okusil požehnání 
ještě jednou, a to při státní zkoušce z peda-
gogických věd.

A proč jsem právě tady ve vašich farnos-
tech? V košickém semináři je povinností kaž-
dého bohoslovce si po třetím ročníku vykonat 

pastorační praxi. A tak jsem i já hledal místo, 
kde bych strávil jeden rok svého života. Jed-
nou k nám zavítal váš duchovní otec Viliam, 
který byl kdysi našim kaplanem a nabídl mi 
místo pastoračního asistenta. Poté následoval 
souhlas mých představených a olomouckého 
arcibiskupa Jana.

Věřím, že mi tento rok pomůže víc pro-
hloubit mou víru a povolání, i za pomoci otce 
Viliama. Doufám, že mu také pomůžu v jeho 
nelehké práci se spravováním tří farností. 
Rád bych si s vámi vybudoval dobré vztahy, 
abychom potom, až jednoho dne odejdu, 
mohli na sebe v dobrém vzpomínat.

A co mé záliby? Rád si přečtu dobrou 
knihu či zasportuji. Nejraději jsem však 
s lidmi. Snad této mé záliby užiji mezi vámi 
požehnaně.

•••
Děkujeme Vám za vaši akci pro děti, 

která měla dobrý ohlas, za radostné pů-
sobení spolu s otcem Viliamem. Přejeme 
duchovní dozrávání po boku našeho otce 
a pěkné chvíle strávené v Napajedlích.

SOZ v Napajedlích
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Vánoce 2006
V září jsme zahájili nový školní rok 

i u nás v mateřské škole. Letos navštěvuje 
MŠ 196 dětí, které jsou rozděleny do 8 tříd. 
Každá třída má své jméno – ptáčci, veverky, 
zajíci, motýli, stonožky, berušky, zvonečky 
a včelky.

První dny byly poznamenány troškou 
smutku po maminkách, byly i nějaké slzičky, 
ale během krátké doby se ráno po loučení ze 
šaten ozýval již jen smích. K lepší a snadnější 
adaptaci kluků a holčiček přispívají i mimo-
školní akce. Shlédli jsme několik divadelních 
představení v Klubu kultury v Napajedlích 
i přímo v prostorách MŠ. V rámci rozvoje 
hudebního cítění si děti zadováděly na vy-
stoupení zpěvačky Inky Rybářové.

Velmi se nám líbilo vystoupení Cirkusu 
Muzika, kde účinkovali žáci ZUŠ v Napa-
jedlích. Nejstarší předškoláci navštívili 
hvězdárnu v Uherském Brodě a zahájili 
předplavecký kurz v bazénu v Uherském 
Hradišti. V rámci předškolní výchovy 5-6 
letých dětí v naší MŠ probíhá grafomotorické 
cvičení pod odborným vedením ředitelky 
MŠ Bc. Boďové.

Krásné a dlouhé babí léto nám umožnilo 
chodit s dětmi do přírody. Jejích pokladů 
jsme využili společně s rodiči při tvorbě 
„skřítků Podzimáčků“. V prostorách MŠ jsme 
také zorganizovali výstavku „Podzimních 
draků a dračic“.

Než se nadějeme, nastane čas vánočních 
očekávání. Přivítáme jej zpíváním a rozsvě-
cováním stromku v zahradě MŠ. Na tradič-
ních předvánočních tvořicích dílničkách 
si děti společně s rodiči navodí sváteční 
atmosféru dychtivého očekávání blížících se 
Vánoc. Dalším překvapením bude zábavné 
hravé odpoledne „Zimní zvonkování“ pod 
vedením lektorky Leny Freyové.

Rádi bychom touto cestou popřáli všem 
lidem dobré vůle klidné a spokojené Vánoce 
a mnoho zdraví v novém roce 2007.

Zaměstnanci a děti MŠ Napajedla

Jablíèkový den
První listopadový den byl pro žáky 

prvního stupně 2. základní školy Napajedla 
vskutku netradiční. Kam se podívali, tam 
našli jablko či cokoli, co si můžeme spojit 
s jabloní. Bylo to poprvé, kdy žáci netrávili 
dopolední vyučování ve svých kmenových 
třídách. Byli rozděleni do deseti skupin, ve 
kterých společně s žáky ostatních ročníků 
poznávali taje matematiky, českého jazyka, 
přírodovědy a dalších. Děti volily nejkrás-

nější jablko, lámaly si hlavu při řešení 
zapeklitých sirkových hlavolamů či si rozví-
jely fantazii při výtvarných činnostech. Pro 
mlsouny byla připravena spousta rozličných 
koláčů, moučníků a dobrůtek vyrobených 
jak jinak než z jablek. 

Cílem celého dne bylo nejenom zažít 
netradiční vyučování, ale také rozvíjet 
u dětí spolupráci, vzájemnou komunikaci, 
úctu k přírodě i lidem a především dát dě-
tem možnost prožít ve škole báječný den 
s jablkem a s kamarády. 

Halloween
Pozdní odpoledne 25. 

říjnového dne bylo za-
svěceno příšerám, strašidlům, čaroděj-
nicím, kouzelníkům, upírům a dalším 
bytostem. 

Stalo se tak tradičně již potřetí a tuto 
akci zorganizovali pro své spolužáky 
i pro děti z mateřské školy Mladí novináři 
(kroužek funguje již 13. rok na 2. základní 
škole Napajedla). Halloweenský rej se 
i letos těšil velkému zájmu nejenom našich 
žáků, ale i veřejnosti, jak dokládá počet 
zúčastněných strašidel – 135 maskovaných 
a registrovaných příšer. Díky skvělému 
počasí strávili všichni přítomní zábavný 
podvečer, ti nejlepší si odnesli diplomy 
a ceny za nejzdařilejší kostým. Vyhlášena 
byla také tradičně soutěž o nejoriginálněji 
vydlabanou dýni. Atmosféra byla strhující 
a už teď se těšíme na příští ročník. 
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Kino Napajedla
� Ne 3. 12. v 19.30 hodin

 KLIK-ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

 Komedie USA, režie: F. Coraci, hrají: A. 

Sandler, K. Beckinsale, D. Hasselhoff. Motto: 

Život mi řídí dálkové ovládání. Mládeži 

přístupný, 107 min. Vstupné 65 Kč.

� St 6. 12 v 19.30 hodin

 SKRYTÁ IDENTITA

 Akční film USA, režie: M. Scorsese, hrají: 

L. DiCaprio, M. Damon, J. Nicholson. Pří-

stupný od 12 let, 110 min. Vstupné 65 Kč. 

� Ne 10. 12. v 19.30 hodin

 GRANDHOTEL

 Komedie ČR, režie: David Ondříček, hrají: 

Marek Taclík, Klára Issová, Jaroslav Plesl. 

Motto: Komedie Davida Ondříčka. Mládeži 

přístupný, 97 min. Vstupné 60 Kč. 

� St 13. 12. v 19.30 hodin

 HADI V LETADLE

 Thriller USA, režie: David R. Ellis, hrají: S. 

L. Jackson, J. Margulies, N. Phillips. Motto: 

Pohodlně se usaďte, připoutejte se a užijte 

si vaši nejhorší noční můru… Přístupný od 

12 let, 110 min. Vstupné 65 Kč.

� Ne 17.12. v 19.30 hodin

 WORLD TRADE CENTER

 Drama USA, režie: Oliver Stone, hrají: 

Nicolas Cage, Michael Pena, Maria Bello. 

Motto: Celý svět si tehdy prožil peklo. Dva 

muži prožili něco navíc. Přístupný od 12 

let, 129 min. Vstupné 60 Kč.

� St 20. 12. v 19.30 hodin

 KRÁSKA V NESNÁZÍCH

 Tragikomedie ČR, režie: Jan Hřebejk, hrají: 

Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Emília 

Vášáryová. Přístupný od 15 let, 110 min. 

Vstupné 75 Kč.

� St 27. 12. v 19.30 hodin

 CASINO ROYALE

 Akční film USA, režie: M. Campbell, hrají: 

D. Craig, E. Green, M. Mikkelsen. Přístupný 

od 12 let, 147 min. Vstupné 75 Kč.

Co uvidíte v našem kině v lednu  2007

3. 1. 07  -  Ďábel nosí pradu

7. 1. 07  -  Malá miss Sunshine

10. 1. 07  - Texaský masakr motorovou pilou: 

počátek

14. 1. 07  -  Potomci lidí

17. 1. 07  -  Volver

21. 1. 07  -  Dobrý ročník

24. 1. 07 - Happy feet

28. 1. 07 -  Eragon

31. 1. 07  -  Candy

Prosinec

� 5. prosince - Zuřící býk

USA 1980, 129 min., titulky, režie: Martin 

Scorsese Hrají: Robert De Niro, Cathy Mo-

riarty, Joe Pesci a další. Na snímku je jako 

režisér podepsán jeden z nejpozoruhod-

nějších tvůrců současného amerického 

filmu. Jeho biografie bývalého mistra světa 

ve střední váze vychází z knížky, kterou na-

psal sám boxer ve spolupráci s Jesephem 

Carterem a Peterem Savagem. Film patřil 

v době své premiéry k nejdiskutovaněj-

ším filmům díky realistickému zachycení 

rozporuplné osobnosti agresivního a lid-

sky odpudivého rohovníka, působivým 

boxerským sekvencím a mimořádnému 

hereckému výkonu Roberta De Nira, který 

neváhal podstoupit několikaměsíční tvrdý 

trénink a kvůli některým scénám přibral 

více než 20 kilogramů. Film se řadí k nejvý-

znamnějším americkým filmům 80. let

Ocenění: Oscary – mužský herecký výkon 

v hlavní roli, střih

� 12. prosince - Zvrácený

Francie 2002,139 min., titulky, scénář, režie, 

kamera, střih: Gaspar Noe. Hrají: Monica 

Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel 

a další. Argentinský režisér nepatří u nás 

k příliš známým osobnostem. Jeho film 

Irreversible je pozoruhodným příkladem 

toho, jak forma přetváří obsah, aby sama 

zanikla ve víru všeobjímajícího času. Krásná 

Alex při průchodu nočním podchodem, 

když předčasně opustila své dva „ochrán-

ce“, je napadena a brutálně znásilněna 

homosadistou, který ihned po činu vyráží 

nocí vstříc svým dalším sexuálním touhám. 

Její přítel Marcus využívá nabídky dvou 

„podnikatelů“, kteří se zavazují pomoci mu 

vystopovat sadistického násilníka dříve než 

policie. Začíná pouť krve, vedoucí k nejed-

noznačné vraždě v gay klubu Rectum.

� 19. prosince - Pink Floyd – The Wall

VB 1982, 95 min., titulky, režie: Alan Parker,  

scénář Roger Waters, hudba Pink Floyd a Ro-

bert Ezrin. Představovat britskou rockovou 

legendu Pink Floyd, by bylo nošením dříví do 

lesa. Je to jeden z mála přeživších dinosaurů, 

který má díky veleúspěšnému albu The Dark 

Side of the Moon (Odvrácená strana Měsíce) 

dokonce i záznam v Guinessově knize rekor-

dů.Na začátku 80.let válcovali Pink Floyd 

hitparády se svým dvojalbem a potažmo 

koncertním programem The Wall (Zeď). Na 

to konto spojil autor námětu a většiny hudby 

Roger Waters své síly s režisérem Alanem 

Parkerem a vytvořili úžasný film. 

Filmový klub Charlie v Kině Napajedla
Tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfilm.cz/charlie2

Podporováno městem Napajedla

Pozor vždy v úterý
začátek je v 19.30 hod. a vstupné 55 Kč

Vánoční otevírací doba:

18. 12. - 22. 12. otevřeno 14,00 – 21,00 hod

23. 12. - 26. 12. zavřeno

27. 12. - 29. 12. otevřeno 14,00 – 21,00 hod

30. 12. - 1. 1. 2007 zavřeno 

Firma v Napajedlích přijme do pracovního poměru muže
na přípravu materiálu,údržbu strojů a zařízení, dovoz a rozvoz 

zboží. ŘP skupiny B a dobrá fyzická kondice podmínkou. 

Kontakt:  577 944 062

Kde nás najdete: FITCENTRUM SLAVIA
ul. 2. května 685, areál Slavia Napajedla 

Otevřeno:  Po – Pá   9,00 - 21,00 hod
      So          15,00 - 21,00 hod 

Naše služby: 
Posilovna - 40 stanovišť, při první návštěvě zdarma hodina s vyškoleným instruktorem. 
Tělocvična - box. pytel, stolní tenis, na každodenní starosti Vám pomůže zapomenout tým lektorů 
v lekcích tanečního a intervalového aerobiku, stepu a pilátes. 
Cyklostudio - jezdíme na kolech SCHWINN, programy: up and down, body form, interval extensive 
a intensive. Po sportovním výkonu je pro Vás ve sport baru připravena doplňková výživa Muskulvit 
a Nutrend, občerstvení a výborná italská káva. Pro odreagování jsme pro Vás připravili biliardové 
a karambolové závodní stoly. 
Solária - krásnou barvu si u nás můžete udržet po celý rok za pomoci turbosolárií.  V nabídce máme 
vertikální i horizontální.  
Mazáže - sportovní, reflexní nutná tel. objednávka 775 080 588.
Kadeřnictví - nutná tel. objednávka 731 468 512 
Pedikúra, nehtové studio - nutná tel. objednávka 604 583 902.

Bližší informace Vám poskytneme  na tel. 728 341 341

Akce prosinec:
9. 12. v 16,30 intervalový aerobik s Mirkou
9. 12. v 17,00 Cycling Tour 2hodinovka
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Sigmund z Napajedel je útočníkem týmu 
HAMÉ Sedících Medvědů. Týmu, který od 
roku 2000 šíří tento sport nejen v Čechách 
a na Moravě, ale i na Slovensku.

Kristýnka tak má možnost bruslit ale-
spoň část tréninku společně s tátou, před 
a po tréninku pomáhá tátovi se vším tím 
hokejovým příslušenstvím, protože táta ze 
šatny na střídačku jde o berlích. Při trénin-
ku a zápasech tátu pozoruje, jestli se snaží 
a dodržuje trenérovy pokyny. Někdy je to 
hodně, hodně těžké – zvláště když se týmu 
nedaří. To jsou všichni nějak víc nevrlí. Na 
tátovi to jde poznat i přes přilbu s ochrannou 
mřížkou – hlavu má skloněnou a nějak scho-
vanou mezi rameny. Ale když to jde, tak i táta 
povyroste a je ho hned plná šatna. Tu a tam 
pobaví svým „trochu černým“ kresleným 
humorem – jeho veselé obrázky pronikly 
i do celostátního tisku.

Táta má už doma i medaile z Mistrovství 
ČR – jednu stříbrnou a jednu bronzovou, 
na zlatou se teprve chystá. Celý tým HAMÉ 
Sedících Medvědů a všichni jejich přátelé 
a rodinní příslušníci doufají, že to bude právě 
v této sezóně. 

Všichni, i Kristýnka. 

Má tátu, který také sportuje

Už třetí sezónu pravidelně každý čtvrtek 
v podvečer doprovází Kristýnka, jinak žákyně 
4. třídy I. Základní školy v Napajedlích, svého 
tělesně postiženého tátu do Zlína. A někdy 
o víkendu jedou celá rodina – to když táta 
hraje ligový zápas. I když chodí s protézou 
místo jedné nohy, věnuje se tři roky para-
lympijskému sportu – sledge hokeji. Daniel 

Podzimní Chøiby
Odbor Klubu Českých turistů a A-Tom 

Azimut Napajedla uspořádali v sobotu 
14. října jubilejní 35. ročník turistického 
pochodu Podzimní Chřiby.

Číslovka v názvu přilákala na letošní 
turistický pochod rekordní počet účastníků, 
a to celkem úctyhodných 244. S toho 209 
peších turistů a 35 cykloturistů. Pořadatelé 
tak měli plné ruce práce. Nejvíce asi před 
osmou hodinou ranní, kdy v prostoru před 
turistickou chatou v Napajedlích probíhala 
prezentace. Zájemci o Podzimní Chřiby 
si letos vybírali ze tří možností, a to ze 
dvou pěších tras a jedné cyklotrasy. Ti, 
co se spoléhali na své nohy, nastoupili 
nejdříve do autobusů, které je odvezly 
do Buchlovských hor. Tam, u motorestu 

Samota, byl start obou dvou pěších tras. 
První byla dlouhá 19 kilometrů a vedla 
přes Střílecký hrad, Skelnou Huť, dále pak 
kolem mohutné zříceniny hradu Cimburk, 
kamenného útvaru Kazatelna a odtud pak 
k cíli do Osvětiman na Ranč Vlčák. Druhá 
trasa pak byla o 5 kilometrů delší, a ten kdo 
se na ni vydal, nelitoval. Viděl zase o kousek 
krásné moravské přírody navíc. A nejen to, 
navštívil i Svatého Klimenta, tedy přesněji 
vrcholové velkomoravské hradiště z 9. století 
opevněné valem a příkopem. Cyklotrasa 
byla zvolena ve stejném duchu a její délka 
činila 80 kilometrů. Cíl všech etap končil 
na Ranči Vlčák v Osvětimanech, kde na 

každého účastníka čekal diplom za účast 
a malá sladkost na doplnění energie. Té ti 
mladší měli i po 24 kilometrech nadbytek, 
a tak využili místní hřiště k dalšímu sportu, 
ve kterém se sice už tak moc neunavili, ale 

naopak se v dobré partě hodně zasmáli. Ti 
starší účastníci zhlédli připravenou výstavu 
plakátů a poutačů z doby prvních pochodů 
po Podzimních Chřibech. A bylo se jistě na 
co dívat. Vždyť první ročník se uskutečnil 
již v roce 1971 a jeho zakladatelé byli Fer-

dinand Janoštík, Stanislav Vacl, Vilém Pelc 
a Bedřich Sajtl. O návrh znaku „Bukové 
listy“ se postaral Alfréd Klůg. Věřte mi, že 
tito původní zakladatelé Podzimních Chřibů 
měli před 35 lety stejný úmysl jako ti letošní. 
A to připravit pro širokou veřejnost pěkný 
pochod, ve kterém protáhnete své tělo 
a podíváte se na krásná místa Chřibů, pro 
motorizované účastníky navždy skrytá. 
Předseda Klubu Českých turistů Napajedla, 
pan Janošek, se s námi podělil i o informaci, 
že nejstarším účastníkem pochodu byl dva-
adevadesátiletý pan Rudolf Hastík a naopak 
nejmladšímu turistovi bylo teprve 13 měsíců. 
Všichni účastníci jubilejního ročníku pak 
měli možnost posedět a zavzpomínat si na 
předchozí ročníky u sklenky dobrého pití 
v pohostinném prostředí Ranče Vlčák a nebo 
si zazpívat či zatancovat s kapelou Návrat. 

DDM Matýsek Napajedla pøipravil na prosinec
� „Matýsek hraje florbal“ – vánoční florbalové soustředění s Míšou
� „Zvířátka, nemáte hlad?“ – vánoční nadílka
� „Čertovský rej“ – Mikulášská nadílka pro nejmenší – 5. 12.
� „Tradiční vánoční jarmark“ – 11. – 15. 12.
� „Půjdem spolu do Betléma“ – výstava keramické práce – od 6. 12. 
� „Mikulášská besídka“ – vystoupení dětí v Oldřichovicích 
� „Čertovské plavání“ -  zájezd do Aquacentra Delfín – 7. 12. dopoledne
� „Vánoční nadílka pro zvířátka“ – nadělování zvířátkům v Oldřichovicích
� „Šachový turnaj“ – krajský přebor v šachu – 8. 12. 
� „Předvánoční tvoření“ – výroba svícínků a vánočních dekorací pro veřejnost                                         

– 19. 12. v 17.00 h
� „Vánoční náladovění“ – sváteční vystoupení dětí v DDM Matýsek - 14. 12. v 17.00 h

Chcete-li si zpříjemnit předvánoční shon, na akcích DDM Matýsek jste srdečně vítáni!
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