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Vážení spoluobèané, 
doufám, že pro Vás byly prožité vánoční svátky příjem-
ným zastavením, na kterém jste načerpali mnoho radosti 
do života, klidu a sil překonat překážky, které Vám 
nastávající rok přinese do cesty. Chtěla bych v novém 
roce potkávat co nejvíce spokojených napajedelských 
občanů. Spokojených ne jenom se sebou samými, ale 
i se životem svého města. 

Připíjím na všechno dobré v roce 2007.
Ing. I. Brabcová, starostka

Lednové akce Matýsek
� Matýsek hraje florbal – další florbalové 

soutředění
� Mini-karneval s Matýskem – pro nejmenší 

děti
� Novoroční kapr - soutěž pro rybáře z ry-

bářského kroužku
� Toulky českou minulostí I. - poznávání 

české vlasti
� Super-plakát PF 2007 – výtvarná soutěž 

o nejlepší PF-ku
� Na Lyže s Matýskem – zájezd na lyžování 

(za příznivých sněhových podmínek)

Vánoèní výzdoba
Děkuji všem, kteří vánoční výzdobou svých 

domů a firem přispěli ke sváteční atmosféře 
v našem městě.

Ing.Irena Brabcová, starostka

XXIV. Entomologický 
výmìnný den a výstava
v sobotu 27. ledna 2007 v prostorách TJ 

Sokol Napajedla od 8 do 12 hodin

Zápis dìtí do 1. tøíd 
základních škol v Napajedlích 
pro školní rok 2007/2008

Zápis se koná
ve ètvrtek 1. února 2007

od 14 do 17 hodin
Více informací k zápisu čtěte na straně 10.

Živý betlém před farou na Boží hod potěšil 
hodně diváků. Foto: František Cívela

Starostka města Ing. Irena Brabcová předá-
vá řediteli 2. základní školy v Napajedlích 
PaedDr. Miroslavu Veselému symbolický klíč 
k otevření nově zrekonstruované tělocvičny . 
Reportáž ze slavnostního otevření přinášíme 
na straně 6 a 7. Foto: František Cívela

Pozvánka na koncert
Základní umělecká škola Rudolfa Firkuš-

ného a Klub přátel hudby v Napajedlích vás 
zvou na VII. ročník „Setkání s hudbou - pocta 
mistru Rudolfu Firkušnému“. Na počest 
našeho velkého rodáka zahrají posluchačky 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 
z klavírní třídy prof. Ondřeje Hubáčka. 

Přijďte si poslechnout reprezentativní vý-
běr z klavírní literatury několika staletí (J. S. 
Bach, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Liszt, S. 
Rachmaninov). Koncert se koná ve středu 
24. ledna 2007 v 18 hodin v Koncertní síni 
Klášterní kaple Napajedla.
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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 20. 11. 2006

�  schválila ukončení nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku KN p. č. 4160/4 
o výměře 187,5 m2 v lokalitě „Kolonka“ s pa-
nem Hubáčkem a schválila uzavření dodatku 
č. 2 k „Dohodě o nájmu pozemku“ KN p. č. 
4160/4 o výměře 187,5 m2 spočívajícího ve 
změně nájemce z pana Hubáčka na paní 
Ondrašíkovou
� schválila ukončení smlouvy o výpůjčce 
částí pozemků KN p. č. 397/3 a p. č. 6452/2 
o celkové výměře cca 227 m2 v ulici Komen-
ského s panem Dýškem
� schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 
16041/2006 se společností RENOMIX s.r.o. 
na provedení víceprací akce „Zateplení 
bytového domu ul. Komenského č. p. 1531 
v Napajedlích“
� schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. I 24/2004/354 s firmou POZIMOS, a.s., na 
stavbu: „Nástavba a stavební úpravy DPS, Pod 
Kalvárií č.p. 90“ - upřesnění doby provedení 
díla do 30. 4. 2007
� schválila umístění svislého dopravního 
značení B1 - zákaz vjezdu všech vozidel 
s dodatkovou tabulkou E 12 s textem MIMO 
ZÁSOBOVÁNÍ u příjezdové komunikace 
k rampě u lékárny a dvora v ul. Sadová na 
pozemcích p. č. 7684, 7683, 7661 až 7665 po 
vyřízení legislativy
� vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 
KN p. č. 6477/5 o výměře cca 1580 m2 na Masa-
rykově náměstí (od prodejny knih po restauraci 
Baltaci) za účelem provozování prodejních 
trhů v roce 2007 v těchto termínech: v úterý 
20. 3. – velikonoční, 22. 5., 19. 6., 21. 8., 18. 9., 
16. 10. a 6. - 7. 12. – vánoční, za částku 13 000 Kč 
za každý pořádaný den trhu paní Motyčkové 
s výpovědní lhůtou jeden měsíc
� vyhlásila 1. kolo výběrového řízení na 
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na 
území města Napajedla na rok 2007 a schválila 
s tím související podmínky výběrového řízení
� schválila rozpočtové opatření č. 59/2006 
z důvodů přijetí dotace ze státního rozpočtu 
určenou pro příspěvkovou organizaci Klub 
kultury Napajedla na realizaci projektu „Na-
pajedla 2006 – 49. divadelní festival“
� schválila rozpočtové opatření č. 60/2006 
z důvodů přijetí dotace z rozpočtu Zlínského 
kraje na věcné vybavení a na odbornou pří-
pravu Jednotky dobrovolných hasičů města 
Napajedla na rok 2006
� schválila rozpočtové opatření č. 61/2006 
z důvodů přijetí dotace z rozpočtu Programo-
vého fondu Zlínského kraje pro příspěvkovou 
organizaci Dům dětí a mládeže Matýsek v Na-
pajedlích na vybavení keramické dílny
� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2006 
za účelem úhrady příspěvku města Zlínskému 
kraji na Projekt rozšíření internetu do knihoven 
Zlínského kraje
� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2006 
za účelem nákupu nových knih

� schválila dohodu o ukončení platnosti 
smlouvy o dílo s Ing. arch. Jílkem a podmínky 
výběrového řízení na obsazení funkce měst-
ského architekta
� vyhlásila výběrové řízení na obsazení 
funkce městského architekta
� neschválila smlouvu s firmou DAPA na 
zhotovení map a použití městského znaku 
na mapách
� se seznámila se Zásadami pro nakládání 
s nepotřebným movitým majetkem v účetní 
evidenci města Napajedla a navrhla za členy 
likvidační komise zástupce kontrolního výbo-
ru pana Boďu a zástupce finančního výboru 
Ing. Bučka 
� schválila Jednací řád rady města Napa-
jedla
� schválila termíny zasedání rady města na 
I. pololetí 2007 
� zvolila předsedy a další členy komisí rady 
města
� schválila Jednací řád komisí rady města 
� schválila Programové prohlášení Rady měs-
ta Napajedla na volební období 2006–2010
� rozhodla o zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu postupem ve smyslu zásad § 6 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na provedení stavebních 
prací na akci „Dodávka a montáž TRV v domě 
č.p. 717–719, Napajedla, Jiráskova“ za cenu 
obvyklou ve výši 133 833,40 Kč včetně DPH 
uchazeči společnosti ZLÍNTERM, spol. s r.
o., Otrokovice a schválila s tím související 
smlouvu o dílo a rozpočtové opatření č. 
62/2006
� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2006 
na pořízení ochranných sítí ve sportovním 
areálu základních škol
� schválila výpověď Smlouvy o poskytování 
právních služeb ve věci ČOV Napajedla
� schválila umístění svislého dopravního 
značení B1 - zákaz vjezdu všech vozidel s do-
datkovou tabulkou E 12 s textem MIMO OBSLU-
HU a V DOBĚ PO – PÁ OD 5:00–15:00 HODIN 
u vjezdu k rampě a zpevněné plochy u jídelny 
2. základní školy Napajedla na pozemku p. č. 
6477/37 po vyřízení legislativy

Zastupitelstvo mìsta 20. 11. 2006

� vzalo na vědomí odstoupení Ing. Emilie 
Slavíkové z funkce člena zastupitelstva měs-
ta, nový člen zastupitelstva města Rostislav 
Kotásek složil slib 
� zřídilo finanční výbor a zvolilo předsedu 
a další členy finančního výboru 
� zřídilo kontrolní výbor a zvolilo předsedu 
a další členy kontrolního výboru 
� schválilo Jednací řád výborů Zastupitelstva 
města Napajedla
� schválilo prodej bytu č. 1351/11 v ul. Ná-
břeží manželům Zapletalovým za cenu bytu 
501 001 Kč a k tomu cena pozemku 751 Kč 
a poplatek za vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí 500 Kč
� schválilo částečné odstoupení od „Smlouvy 
č. 1005990325 o bezúplatném převodu pozem-
ků“ uzavřené s Pozemkovým fondem ČR, a to 
vrácení pozemku PK p. č. 1502 do vlastnictví 

České republiky, správy Pozemkového fondu 
České republiky

Zastupitelstvo mìsta 4. 12. 2006

� vzalo na vědomí zprávu Informace o stavu 
prodeje bytů z majetku města Napajedla .
� schválilo prodej bytu č. 1351/2 na ul. Nábřeží 
paní Adamčíkové
� schválilo provedení a trvalé uložení kabelů 
NN a VN společností E.ON, a.s., v zastoupení 
společností EZAMONT Group, a.s., Zlín, 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
� se seznámilo se zápisem z jednání finanč-
ního výboru dne 27. 11. 2006
� schválilo rozpočet ve znění předloženého 
návrhu rozpočtu včetně příloh č. 1 a 2
�  schválilo vyřazení hmotného majetku 
z účetní evidence 
� schválilo plán zimní údržby města Napajed-
la na období od 4. 12. 2006 do 18. 3. 2007
� schválilo Přílohu č. 2 Organizačního řádu 
Městského úřadu Napajedla – Rozdělení 
pravomocí ve věcech samostatné působnosti 
mezi orgány města Napajedla
� schválilo Jednací řád zastupitelstva města 
Napajedla s navrženými úpravami článku 7, 
bod 6 a bod 12
� schválilo termíny zasedání zastupitelstva 
města na I. pololetí roku 2007 
� schválilo podání žádosti do programu 
Partnerství o získáni dotací na rok 2007
� schválilo prodej stavebního pozemku pro 
výstavbu rodinného domu v lokalitě Malina 
III panu Rozsypálkovi: pozemek č. 15 - p. č. 
2121/35 za cenu 970 Kč/m2

� vyhlásilo 6. kolo výběrového řízení na 
prodej zbývajících stavebních pozemků (č. 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14) v lokalitě Malina 
III za stejných podmínek. Termín uzávěrky 6. 
kola: 19. 2. 2007 do 15 hod.
� schválilo uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se Sprá-
vou železniční dopravní cesty, státní organizací, 
na uložení kanalizačního potrubí do pozemku 
SŽDC p. č. 884/1 za jednorázovou úhradu ve 
výši 29 500 Kč bez DPH, pro stavební povolení 
na stavbu „Odvodnění pravobřežní části Napa-
jedel (lokalit Zámoraví, Radovany a Šardice) 
na centrální ČOV“
� schválilo změnu smlouvy (Smlouva o pod-
mínkách odstranění objektu bývalé MŠ Nábřeží 
č.p. 1352, Smlouva o užívání pozemků po dobu 
odstranění objektu MŠ a výstavby bytového 
domu, Smlouva o budoucí smlouvě o prodeji 
pozemků) ze dne 31. 3. 2006 se společností PE-
TRIOR, spol. s r.o. formou dodatku č. 1 včetně 
navazujícího harmonogramu prací
� schválilo předložený ceník úhrad za svoz 
a odstranění komunálního odpadu na rok 2007, 
možnost rozdělení úhrady za svoz a odstranění 
komunálního odpadu na rok 2007 na dvanáct 
poměrných částí, zvýšení ceny poukázky na 
uložení odpadu ve sběrných dvorech pro rok 
2007 ve výši 20 Kč za jednu poukázku
� schválilo podle § 26, odst. 2 zákona číslo 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
novel, změnu číslo 2 územního plánu města 
Napajedla.
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Centrální pøedprodej lístkù
Město Napajedla se může pochlubit tako-

vým spektrem kulturních a sportovních akcí, 
které nám může závidět mnohé město. Toto 
spektrum však má negativní stránku, a tou je 
roztříštěnost. Cílem města je proto sjednotit 
zdroje informací o těchto akcích, zajistit pro-
pagaci a umožnit maximu občanů se těchto 
aktivit zúčastnit.

Proto jsem obeslal všechny spolky, organi-
zace, ale i jednotlivce, kteří ve městě vyvíjejí 
činnost, výzvou, aby informace o konání jed-
notlivých aktivit zasílali do městského infor-
mačního centra. Takto soustředěné informace 
budou pak zveřejňovány na oficiálních inter-
netových stránkách města, v napajedelských 
novinách a předávány kabelové televizi. Rád 
bych tímto podpořil nejen aktivity s přímou 
podporou města, ale i soukromé aktivity, které 
jsou sice plně komerční, ale slouží občanům 
k využití volného času.

Dalším krokem je budování centrálního 
předprodeje vstupenek. Bylo potřeba najít 
místo, dobře dostupné, s přesně definovanou 
otvírací dobou tak, aby občané měli možnost 
této služby využít. Jako nejvhodnější jsme 
vyhodnotili městskou knihovnu, která splňuje 
všechny předpoklady. Protože tuto činnost 
budou vyvíjet nad rámec svých nemalých 
úkolů, vyzývám a prosím všechny, aby k tomu 
tak přistupovali a projevili toleranci a porozu-
mění, pokud nebude vše ihned tak, jak jste 
byli zvyklí. Kolektiv paní Ondrášové se bude 
snažit všechno zvládnout a poděkováním je 
nejvíce odměníte.

Tento předprodej bude uskutečňován 14 
dní až jeden pracovní den před konáním akce. 
Prodej lístků bude nadále probíhat v den 
konání akce systémem obvyklým. Upozorňuji 
občany, že ne všichni organizátoři využijí 
této služby, ale doufám, že i Vaší podporou 
se ukáže tato služba žádoucí. Zatím první se 
připojil Klub kultury, a to od 1. 1. 2007.

Nebude se účtovat ani přirážka ani provize 
z prodeje a bude to chápáno jako podpora obce 
aktivitám na území města. Proto chci tímto vy-
zvat, abyste, jako organizátoři akcí tuto službu 
podpořili s vědomím, že posloužíte občanům 
a zvednete účast na svých aktivitách.

Ing. Milan Vybíral

Zajištìní hlídání dìtí v prodlouženém provozu
Stále více rodičů mladých rodin musí dojíždět za prací do Zlína a vzniká problém s malými 

dětmi. Nechceme, aby se děti potulovaly sami a zároveň nechceme, aby byly mladé rodiny 
závislé na sociálních dávkách. 

Přišla aktivita ze strany MŠ paní Bc. Ley Boďové, DDM paní Ing. Evy Přikrylové, které na-
vrhly způsob, jak to řešit. K této aktivitě se připojila i ostatní zařízení, a proto jim všem touto 
cestou děkuji za osobní iniciativu nabídnout něco nad rámec svých povinností.

Ze strany města byly položeny tyto podmínky:
1. zajištění provozu a sladění školních, předškolních a mimoškolních aktivit tak, aby služba 

kryla dobu od 6 do 17 hodin v pracovní dny, a to každý pracovní den, kromě prázdnin. 
Po ukončení prací družin škol a MŠ budou navazovat aktivity DDM a ZUŠ. Pro dosažení 
tohoto plánu otevírá DDM nový kroužek v pátek. Týká se to dětí od 4 do 9 let.

2. zajištění přechodu dětí mezi aktivitami. Tato služba bude zajišťována mezi ZŠ, MŠ a ZUŠ 
za podmínek, které si musí zájemci domluvit individuálně.

3. garanci DDM a ZUŠ zajištění náhradní aktivity i v případě výpadku aktivity do níž je 
dítě přihlášeno.

4. Tento program bude fungovat minimálně do konce příštího školního roku. Po té se vyhod-
notí a rozhodne se o jeho pokračování. Je to dost dlouhá doba, aby ti, pro které zajištění 
hlídání dětí bylo překážkou k získání zaměstnání, mohli reagovat a mohli si najít práci. 
Takto prodloužený provoz by neměl nikdy nahradit výchovu v rodině, ale omezit dopady 

dojíždění za prací mladým rodinám. 
Konkrétní podmínky se dozvíte na DDM nebo MŠ. Ing. Milan Vybíral

Komise a výbory
Kontrolní výbor
Předseda: Tomáš Plichta. Členové: Mgr. 

Robert Podlas, Jaroslav Kovář, Stanislav Od-
strčilík, PaedDr. Libuše Pacholíková, Rostislav 
Kotásek, Josef Boďa

Finanční výbor
Předseda: Ing. Zdeněk Buček. Členové: 

Martin Lapčík, Ing. Milan Kozmík, Ing. Petr 
Uhříček, Ing. Alena Maňasová, Ing. Emilie Sla-
víková, Zdeňka Vrzalová, Milada Koželuhová, 
Ing. Vítězslav Vystavěl

Stavební komise
Předseda: Ing. Irena Brabcová. Členové: Fran-

tišek Skrášek, Mgr. Eva Gajdošík, Ing. arch. Ivana 
Uhrmacherová, Ing. arch. Pavel Uhrmacher, Ing. 
arch. Michal Hladil, Ing. Stanislav Fojtů

Sportovní komise
Předseda: Ing. Pavel Ratiborský. Členové: 

Petr Chaloupka, Oldřich Mikšík, Jaromír Str-
miska, Vojtěch Růžička, Ing. Josef Kubičík

Komise kulturní
Předseda: Ing. Milan Vybíral. Členové: 

Pavel Pilát, Věra Holubová, Josef Souček, 
Martina Trávničková, Ing. Eva Přikrylová, 
Martina Gregorová, Lenka Hanáčková, Miro-
slava Medková

Komise životního prostředí 
Předseda: MVDr. Antonín Černocký. Členo-

vé: Ladislav Žaludek, Jiří Škára, Miloslav Čevela, 
Karel Forst, Ing. Milada Pauzová, Ivan Štyks

Komise sociální
Předseda: MUDr. Škrabal Jiří. Členové: 

MUDr. Anna Raková, Zdeněk Mikel, Jaroslava 
Dvorníková, Zdena Lidincová, Marie Blahůš-
ková, Martin Škopík, Pavla Čablová

Komise bezpečnostní a veřej. pořádku
Předseda: Lapčík Martin. Členové: PaedDr. 

Miroslav Veselý, Ing. František Gabryš
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Marie Vaňáčová. Členové: Jana 

Gajdůšková, Dana Kojetská, Eva Kolomaz-
níková, Eva Marčíková, Eva Mudruňková, 
Josefa Pavlíková, Marta Strapinová, František 
Vykoukal, Valerie Vlčková

Termíny zasedání rady a 
zastupitelstva mìsta v I. pololetí

zasedací den: pondělí
začátek: v 15.00 hodin
10. ledna (středa) zasedání RM
22. ledna zasedání RM
5. února zasedání RM +ZM
19. února zasedání ZM
5. března zasedání RM
19. března zasedání RM
2. dubna zasedání RM + ZM
16. dubna zasedání ZM
30. dubna zasedání RM
14. května zasedání RM
28. května zasedání RM
18. června zasedání RM+ZM
25. června zasedání ZM

Výzva  poøadatelùm
Obracím se 

na Vás s prosbou 
pomoci při tvor-
bě plánů akcí na 
rok 2007. Jedná 
se nám jak o akce 
z oblasti kultury, 
sportu a jiných 
zájmových ak-
tivit určené pro 
občany našeho 
města.

1. Rámcový přehled akcí na rok 2007 
2. Pravidelné čtvrtletní aktualizování 

vždy k 12. dni posledního měsíce 
čtvrtletí (12.3.2007, 12.6.2007, 12.9.2007, 
12.12.2007), tak, abychom jej mohli 
zapracovat a všem spolkům, novinám, 
NTV a dalším dotčeným rozeslat 

3. Detailní upřesnění vždy k 12. v měsíci 
tak, abychom mohli v předstihu infor-
movat média a udělat na dané akce 
propagaci 
Tyto informace by měly sloužit nejen 

k informování veřejnosti, ale i jako infor-
mace města o činnosti spolků a organizací, 
které čerpají finanční prostředky z rozpočtu 
města. Plánování s výhledem na následu-
jící čtvrtletí nám pak umožní minimalizaci 
vzniku situací, kdy se v jeden den pořádá 
více akcí, v případě, že by souběh byl 
nežádoucí.

Veškeré informace bych rád shromažďo-
val v Městském informačním centru. Chci, 
aby bylo toto místo první, kde budete sdě-
lovat informace. Z tohoto zdroje pak bude 
neomezeně čerpat nejen NTV, ale kdokoliv. 
Nebude se moci stát, že informaci má jen 
jedno informační médium. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci 

Ing. Milan Vybíral
místostarosta města Napajedla
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Nové zastupitelstvo města na svém 
prvním zasedání schválilo, v souladu s vy-
hláškou 104/1997 k zákonu o pozemních ko-
munikacích, jeden důležitý dokument – plán 
zimní údržby. Rozepisovat se v novinách 
o podrobnostech, by asi mnoho občanů 
nezajímalo, proto tento plán i s mapovou 
přílohou bude vyvěšen na vývěsce města.

Vzhledem k tomu, že odklízení sněhu je 
vděčným námětem všech televizních a roz-
hlasových stanic, chtěl bych zvlášť upozornit 
na některé důležité odstavce vyhlášky:
1. Zimní údržbou se, podle pořadí dů-

ležitosti, zmírňují závady, vznikající 
povětrnostními vlivy a podmínkami za 
zimních situací ve sjízdnosti komunikací 
a ve schůdnosti místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic.

2. Zimní údržba se provádí podle plánu 
zimní údržby. V obvyklé zimní situaci 
vlastník (správce) komunikace od-
straní nebo alespoň zmírní závady ve 
sjízdnosti (schůdnosti) komunikace 
v časových lhůtách stanovených plá-
nem zimní údržby.
Jak z výše uvedeného vyplývá, účelem 

zimní údržby není odstranit veškerý sníh 
z komunikací a chodníků, ale zabezpečit 
sjízdnost a schůdnost. K tomu jsou také 
vyčleněny potřebné finanční prostředky. Je 
logické, že v zimním období nemůže řidič 
počítat s takovým jízdním komfortem jako 
v létě. Musí počítat se sněhem a náledím. 
Snad by teoreticky bylo možné odklidit sníh 
během 30 minut, ale to si naše město určitě 
nemůže finančně dovolit.

Pokud neprobíhá kvůli sněžení odklí-
zení sněhu nepřetržitě i v noci, začínáme 
s úklidem ve 3 hodiny ráno tak, aby většina 
komunikací byla do 6 hodin sjízdná. V sobotu 
a neděli začátek úklidu posouváme. Naši 
pracovníci by klidně vstali, ale asi je zbytečné 
budit celé město kvůli několika vozidlům.

Ve všední dny jsou na úklid sněhu nasa-
zeni všichni pracovníci – odklízí se sníh ze 
zastávek autobusů, chodníků, parkovišť.

V době, kdy píši tento článek (18. prosin-
ce 2006) zatím o sněhu sní pouze lyžaři, při 
čtení těchto novin už (snad) budete vědět, 
jak zimu zvládáme. 

Doufejme, že s nástrahami počasí a tech-
niky si poradíme. S čím si však neporadíme, 
to jsou bezohlední řidiči. Vězte, že v noci, na 
náledí a za hustého sněžení, je i třímetrová 
mezera mezi auty pro traktor málo. Pokud 
přesto s opatrností projede, rozhodně jej to 
zdrží. Proto bych chtěl apelovat na všechny 
řidiče, aby při parkování mysleli také na nás 
a umožnili nám zimní údržbu provádět.

Chtěl bych také požádat majitele nemo-
vitostí, kteří odklízí sníh před svými domy, 
aby jej neházeli na čerstvě odhrnutou 
vozovku a neničili tak naši práci. Ten sníh, 
který napadal na chodník před jejich domem 
není města, ani Služeb města, ale jen a jen 
přirozená součást zimy.

Řidičům i chodcům přeji mnoho bezpeč-
ných kilometrů. 

Ing. Aleš Jirků, Služby města Napajedla

Plán zimní údržby
Na posledním zasedání rady města v mi-

nulém volebním období, dne 9. října 2006, 
byl radě předložen dopis pana Sudolského, 
adresovaný starostovi města MVDr. Černoc-
kému. Projednání dopisu bylo odloženo 
do povolebního období, nevím zda pan 
Sudolský již obdržel odpověď. 

Čeho se týká dopis pana Sudolského? 
V úvodu autor píše, že nemá výhrad 
k mému článku v říjnových NN, týkající 
se úprav náměstí pod kostelem. Chybí 
mu však zmínka o památníku legionářů 
z první světové války, kteří se podíleli na 
vzniku Československé republiky v říjnu 
1918. Přiznám se, že jsem se v říjnovém 
článku zabýval jen navrženými úpravami 
pod kostelem. Dopis pana Sudolského byl 
prvním ohlasem na můj příspěvek v NN, 
o dalších nevím.

V r. 1928 byla při příležitosti desátého 
výročí Republiky před radnicí zasazena 
lípa, říkalo se jí Lípa svobody, a osazena 
pamětní deska. Lípa musela být před ně-
kolika lety odstraněna pro narušený kmen, 
spolu s lípou byla odstraněna i pamětní 
deska. Na jejich místě zůstalo jen asfaltové 
parkoviště.

Z Napajedel bojovalo v legiích 55 rodáků, 
30 v Rusku, v Itálii 20 a ve Francii 5. V květnu 
1921 byla založena Československá obec 
legionářská, napajedelská odbočka měla ve 
svých řadách i spolubojovníky z okolních 
obcí, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, 
Halenkovic, Topolné, Spytihněvi, Žlutavy 
a Kvítkovic. Odbočka byla velmi aktivní 
a zasazení lípy s pamětní deskou byla jednou 
z jejích akcí.

Dle pana Sudolského se naskýtá při úpra-
vě náměstí, nebo na jiném místě, příležitost 
umístit pamětní desku na počest napajedel-
ských občanů, kteří neváhali položit i život 
za novou republiku.

Pan Sudolský prosí o předložení svého 
návrhu na postavení pomníčku zastupitel-
stvu města.a tím i o uctění památky předků, 
kteří by si to rozhodně zasloužili.

Myslím si, že pan Sudolský nemusí pro-
sit, ale že naopak může oprávněně žádat 
o uvedení, když ne do původního, tak do 
náležitého stavu záležitost s pamětní deskou 
k výročí založení ČSR a připomínkou na-
pajedelských legionářů. Splacení takového 
dluhu legionářům by se nemělo dlouho 
odkládat.

Nechci se plést architektům do řemesla, 
ale myslím si, že tato deska, lépe původní 
než nová, by mohla být umístěna na bloku 
ze žlutavského pískovce, jako u Stromu 
Milénia vedle radnice, na místě vpravo od 
schodů do kostela. Na místě, kam navrhoval 
Ing. arch. Šimeček přemístění tří pomníků 
pod kostelem. V říjnu r. 2008 to bude 80 let, 
co uvedená pamětní deska byla na náměstí 
osazena, je tedy dosti času na přípravu její 
nové a odborné instalace. 

Na námitku, že bude pod kostelem přepo-
mníkováno, dopředu odpovídám: Možná je 
to i pravda, ale ať mají občané napajedelští, 
ale nejen napajedelští, svou historii pěkně na 
očích, vždyť ji mnozí ani pořádně neznají. Za 
svou minulost se nemusíme stydět, spíš si ji 
musíme stále připomínat, a ne ji schovávat 
někde za městem.

 Ing. Vítězslav Vystavěl

Jeden pomník na námìstí ještì chybí

Státní vyznamenání udìleno na návrh z našeho mìsta
Při přiležitosti letošního státního svátku 28. října byl mezi dvaceti dvěma osobami vyzname-

nanými prezidentem republiky Václavem Klausem i vědecký pracovník Výzkumného ústavu 
včelařského v Dole u Prahy Ing. Vladimír Veselý, CSc. Je vynikajícím odborníkem v oboru 
včelařství, významným způsobem se podílí na boji proti nemocem ohrožujícím chov včel 
nejen u nás, ale i v Evropě. Svým celoživotním dílem, které si získalo mezinárodní uznání, se 
významně zasloužil o rozvoj včedlařství u nás i ve světě.

Návrh na toto vyznamenání vzešel koncem roku 2005 z Napajedel – od Ing. Jana Švancera. 
Ten obdržel v závěru listopadu poděkování vyznamenaného za tento návrh. Uvedl mimo jiné, že 
vnímá udělení vysokého státního vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti vědy“ jako ocenění 
celého včelařského oboru v České republice i práce všech včelařů. Poděkoval rovněž za účinnou 
podporu výzkumu a spolupráci při uskutečňování nutných opatření pro rozvoj včelařství.

Ing. Veselému, CSc., přejeme i z Napajedel hodně úspěchů v dalším včelařském výzkumu 
– spolu s pevným zdravím. Jan Švancer

Výše úhrad za svoz a odstranìní komunálních odpadù na rok 2007
Varianta svozu Kontejner 1 100 l Nádoba 240 l

Nádoba 110 l
Nádoba 120 l

2 x týdně 25 536 Kč - -

1 x týdně 14 220 Kč 3 612 Kč 1 812 Kč

Kombinovaný1 x týdně zima
1 x za 2 týdny léto

- - 1 644 Kč

1 x za 2 týdny 8 544 Kč 1 752 Kč 948 Kč

1 x za 4 týdny - - 550 Kč
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V oblasti nakládání s odpady nepřipravilo 
město Napajedla pro rok 2007 pro své občany 
žádnou razantní změnu v systému. V platnosti 
zůstává systém známkový – poplatník si zvolí 
četnost vývozu své sběrné nádoby a uhradí 
v době od 15.1.2007 do 28.2.2007 na finanč-
ním odboru radnice (přízemí, dveře č. 102) 
schválenou výši úhrady a obdrží známku, 
kterou svou sběrnou nádobu označí. Snad jen 
několik slov k právě zmíněné úhradě za svoz 
a odstranění odpadů. 

V odpadovém hospodářství je stále platný 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, jehož součástí je 
příloha č. 6, ve které je stanovena základní 
sazba poplatku za ukládání odpadů na řízenou 
skládku. V roce 2007 se tento základní poplatek 
zvyšuje o 100 Kč za uloženou tunu směsného 
komunálního odpadu. Toto navýšení se tedy 
odrazí i ve výši úhrady za svoz a likvidaci od-
padů od našich občanů. Zastupitelstvo našeho 
města se problematikou výše úhrady důkladně 
zabývalo a na svém jednání dne 4.12.2006 schvá-
lilo ceník úhrady za svoz a likvidaci odpadů 
platný pro rok 2007. 

 Jak to tedy bude vypadat v roce 
2007 v praxi ? U občanů žijících 
v bytových domech bude úhrada 
za svoz a likvidaci odpadů sou-
částí inkasa, tak, jak tomu bylo 
doposud. K drobným úpravám 
dojde u svozu a likvidace od-
padů od rodinných domů, a to 
na základě zkušeností, které se 
v roce 2006 projevily.

Četnost vývozů sběrných 
nádob zůstává stejná, jako 
v letech předešlých. U nádob 
o obsahu 110 l, 120 l a 240 l jsou tedy 
možnosti následující: vývoz jednou 
týdně, vývoz jednou za 14 dní, kombino-
vaný (jednou týdně v zimě a jednou za 14 dní 
v létě) a vývoz jednou měsíčně. Při provedení 
úhrady na finančním odboru napajedelské 
radnice musí majitel sběrné nádoby tedy 
nahlásit četnost vývozu a hlavně typ sběrné 
nádoby (zda se jedná o nádobu o obsahu 
120 l nebo 240 l). Majitelé sběrných nádob 
o obsahu 240 l na základě úhrady obdrží 2 ks 
známky, které nalepí na svou nádobu. Pokud 
by si majitelé sběrných nádob o obsahu 240 l 
označili tyto pouze jednou známkou, nebude 
tyto nádoby svozová společnost vyvážet. Tím-
to způsobem bude rozlišena velikost nádob 
a výše úhrady. 

 Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
4.12.2006 dále schválilo navýšení ceny pouká-
zek za uložení odpadu ve sběrných dvorech, 
a to z původních 15 Kč za jednu poukázku na 
20 Kč. Poukázky s vyznačením platnosti do 
konce roku 2006 budou platné do konce měsíce 
února 2007. Takže pokud si občané nakoupili 
poukázky do zásoby, mohou je použít až do 
konce února 2007. Dále zastupitelé schválili pro 
letošní rok možnost poměrné úhrady platby 
za odpady. V praxi to tedy bude znamenat 
to, že pokud se občan přistěhuje během 
kalendářního roku, uhradí za svoz a likvidaci 
odpadu poměrnou část úhrady, tedy pouze 

za ty započaté měsíce, kdy mu bude odpad 
vyvážen. Naopak při odstěhování nebudou 
úhrady vraceny. 

Závěrem několik základních pravidel v od-
padovém hospodářství našeho města, která 
nám ukládá platná obecně závazná vyhláška č. 
1/2006, kterou se stanovuje systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Napajedla, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. Vytříděné 
složky, kterými jsou PET lahve, papír a sklo, 
patří pouze do nádob určených pro separovaný 
sběr a rozmístěných po celém městě a dále 
umístěných ve sběrných dvorech. Do sběrných 
nádob u rodinných a činžovních domů nepatří 
např. žhavý popel, stavební suť, kamení, cihly, 
uhynulá zvířata, odpad z vegetace apod. Pokud 
svozová společnost zjistí, že sběrné nádoby 
obsahují nepovolené druhy odpadů, odmítne 
tyto nádoby vyprázdnit a tuto skutečnost ne-
prodleně oznámí vlastníkovi sběrné nádoby. 

Ten je povinen zajistit zneškodnění odpadu 
uloženého ve sběrné nádobě na vlastní ná-
klad. Sběrné nádoby musí splňovat technické 
parametry dle zvláštních předpisů tak, aby 
mohl být proveden jejich vývoz. Nebude 
prováděn vývoz nádob, které jsou poškozené 
tak, že by při jejich vyprazdňování mohlo 
dojít k poškození svozového vozidla, zranění 
posádky či k hygienickým závadám. V praxi 
se tato skutečnost nejvíce týká pozinkovaných 
sběrných nádob, které mají např. zkorodovaná 
dna. I když do těchto nádob občané ukládají 
odpad v pytlích, svozová společnost nebude 
tyto nádoby vyvážet. Nové sběrné nádoby je 
možno zakoupit přímo u svozové společnosti 
– Technické služby Otrokovice, s.r.o. se sídlem 
v ulici K. Čapka Otrokovice nebo objednat 
u Služeb města Napajedla, příspěvkové orga-
nizace se sídlem v ulici Na Kapli Napajedla. 
V praxi se nejvíce osvědčily sběrné nádoby 
z umělé hmoty o obsahu 120 l a 240 l , které 
jsou velmi mobilní, jelikož mají ve spodní části 
umístěny kolečka pro lehkou manipulaci, jejich 
hygienická údržba zvláště v letních měsících 
je velmi jednoduchá, materiál použitý k jejich 
výrobě je vysoce odolný vůči povětrnostním 

Jak nakládat s odpady v Napajedlích v roce 2007
podmínkám, a tím je životnost těchto nádob 
podstatně vyšší než u nádob plechových.

Problematika likvidace odpadů v celé naší 
republice je velmi diskutovanou záležitostí, 
jelikož celkově odpady a ovzduší nejvíce ohro-
žují stav životního prostředí. Alespoň v oblasti 
nakládání s odpady může ke zlepšení životního 
prostředí přispět každý z nás. Zamysleme se 
každý nad sebou, zda pro tuto oblast děláme 
opravdu maximum? Ukládáme do sběrných 
nádob opravdu jen to, co tam patří? Třídíme 
všechny složky odpadu? Město se snaží 
neustále podmínky k třídění zlepšovat. Ať je 
to bezplatné přistavování velkoobjemových 
kontejnerů na biologický odpad dle požadavku 
občanů, nebo neustálé rozšiřování hnízd sběr-
ných nádob na vytříděné složky, kterými jsou 
(zatím) PET lahve, papír a sklo. Na území města 
máme tři sběrny kovového odpadu, složka 
sboru dobrovolných hasičů pořádá dvakrát 
ročně železnou sobotu, kdy odvezou železný 
odpad každému přímo od domu. K ukládání 
velkoobjemového odpadu (např. starý náby-
tek, koberce apod.) a nebezpečných složek 
odpadu slouží dva sběrné dvory, které jsou 
veřejnosti otevřeny dva dny v týdnu. Z výše 
uvedeného vyplývá, že podmínky pro nakládá-
ní s odpady v našem městě jsou na dobré úrov-

ni. Tím není řečeno, že není co zlepšovat. 
Samozřejmě, že je stále co vylepšovat 

a město vítá podněty a snahy všech 
občanů, jak více oblast nakládání 

s odpady v našich konkrétních 
podmínkách zlepšit. 

Pro většinu z nás je uklá-
dání odpadů na určená mís-
ta a jejich třídění běžnou 
záležitostí, nad kterou se ani 
nepozastavujeme. Jsou mezi 

námi ale i takoví, kteří tvrdí, 
že oni žádný odpad netvoří, 

všechno vytřídí a uloží do nádob 
k tomu určených a další odpad už 

nemají. Pokud se nad tímto názorem 
zamyslí soudný člověk, musí přiznat, že 

je to nesmysl. Každý z nás produkuje odpad. 
Dlouhodobě sledovaný a prokázaný celo-
republikový průměr je zhruba 30 l odpadu 
na občana a jeden týden. Jsou snad někteří 
napajedelští občané republikovou vyjímkou?! 
Platná obecně závazná vyhláška města, mimo 
jiné, stanovuje, že odpad na území města Na-
pajedla se třídí na vybrané složky a odkládá 
se pouze na místa k tomu určená. Těmito 
určenými místy jsou jednak sběrné nádoby 
na směsný komunální odpad o velikosti 110 l 
– 1 100 l, dále velkoobjemové kontejnery na 
určené druhy odpadů a nádoby umístěné ve 
sběrných dvorech. Občané, kteří si tedy nepo-
řídí svoji sběrnou nádobu a směsný komunální 
odpad budou ukládat do sběrných dvorů, musí 
uschovávat ústřižky z poukázek za uložení 
odpadu do sběrného dvora po dobu jedno-
ho roku s vyznačením data uložení odpadu 
a průběžně budou strážníci Městské policie 
Napajedla provádět kontroly, které budou 
v roce 2007 podstatně častější, než v letech 
předešlých. Pokud občan neprokáže, kam 
odpad uložil, budou tyto případy předávány 
k přestupkovému řízení. Nebo chceme, aby 
naše město vypadalo tak, jak nám ukazuje pár 
snímků pořízených na sídlišti Nábřeží? 

Stanislava Kozmíková, odb. živ. prostředí
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scházíme se tu dnes, abychom společně 
zahájili provoz rekonstruované tělocvičny 
2. základní školy. 

6. 9. 2003 při zahajování provozu venkov-
ního sportoviště v sousedství této tělocvičny, 
jsem končila projev tímto pohledem do bu-
doucnosti : V areálu se nachází ještě další dvě 
sportovní plochy, jejichž fyzický stav je špatný 
a neumožňuje jejich bezpečné využití. Stávající 
asfaltová plocha by měla být rekonstruována 
na víceúčelové hřiště pro míčové hry – také 
s umělým povrchem, a ve svahu za tělocvičnou 
je plocha určená pro výstavbu sportovní haly. 
Popřejme si všichni dohromady, ať se podaří 
tyto plány uskutečnit a ať se tu zanedlouho 
sejdeme u dalšího slavnostního zahajování 
provozu! 

Vážené dámy, vážení pánové, milé dìti,
První přání se podařilo splnit ještě do konce 

roku 2003 , druhé – částečně dnes. Částečně 
proto, že nedošlo k realizaci nové sportovní 
haly, kterou si moc přála část organizovaných 
sportovců, ale žádaný sportovní prostor vznikl 
rekonstrukcí stávající tělocvičny. K tomuto 
rozhodnutí dospělo zastupitelstvo města po 
důkladném zvážení investičních nákladů 
a možnosti jejich financování, provozních 
nákladů, které by realizací nové haly mini-
málně o 1 mil. Kč ročně na rozdíl od varianty 
rekonstrukce tělocvičny zatížily městský 
rozpočet. Nezanedbatelným podnětem byla 

také využitelnost nové sportovní haly v době 
školního vyučování, kdy si školy vystačují svý-
mi zařízeními. Navíc bylo zřejmé, že výrazné 
investice do rekonstrukce stávající tělocvičny 
nás v nejbližších letech neminou. 

Havarijní stav oken, provozně velmi náklad-
né osvětlení na prahu životnosti a technický 
stav podlahy, který se ukázal daleko horší, než 
se původně zdál, byly toho příkladem. 

Výsledek je proto kompromisem. Jiné řešení 
ze strany města nebylo možné. Sportovci do-
stávají, co se týká kvality, vše, co chtěli, co se 
týká množství, s tím jsme je neuspokojili, chtěli 
dvojnásobek. Ti, kterým byla stavba především 
určena, žáci a učitelé školy, však dostávají to, 
v co, troufnu si říci, ani nedoufali. 

Dovolte mi nyní několik faktických 
údajů: 

Tělocvična byla spolu s ostatními pavilony 
27. tř. ZŠ vybudována před 20 lety. Stavebně 
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S ohledem na umístění stavby v MPZ Na-
pajedla byly v návrhu respektovány obecné 
zásady uplatňované v rámci zóny.

Tělocvična je určena především pro 
výukové potřeby základní školy. Rozšířením 
splnila prostorové požadavky na provozování 
míčových her, především házené i na soutěžní 
úrovni. Plocha je uzpůsobena pro házenou, 
odbíjenou, košíkovou, tenis, vybíjenou a další 
tělovýchovné aktivity dle osnov výuky tělesné 
výchovy na základních školách. 

Součástí prostoru je na jižní straně jed-
nostranná zvýšená tribuna pro 200 osob. 
Pro přístup diváků a sportovců v rámci 
mimoškolního využití (v provozní době od 
15,30 a o víkendech) je nově definován vstup 
v místě stávajícího únikového východu ve 
spojovacím traktu.

V rámci úprav vnitřních prostor je vytvořen 
plnohodnotný nový samostatný vstup s přileh-
lým zázemím (vstupní hala, místnost správce, 
WC pro diváky – muži, ženy, imobilní). Navržené 
dispoziční řešení umožňuje přímý vstup do 
prostor tělocvičny pro diváky a spor-
tovní uživatele oddělený 
od ostatních pro-
stor školy.

Dispoziční řešení a využití ostatních pro-
stor sociálního traktu pavilonu se nezměnilo. 
V rámci investice byly uskutečněny opravy 
a udržovací práce v 1.n.p. v prostorách stáva-
jících WC pro sportovce a v 2. n.p. prostorách 
umýváren. Rozšířením tělocvičny se nezvýšila 
kapacita sportovní plochy, pouze se zlepšil 
standard užívání a prostor byl uveden do 
souladu s požadavky na provozování jednot-
livých sportů.

Vlastní výstavba probíhala v průběhu 
letošního roku od jarních měsíců prakticky 
do dnešního dne. 

Realizační kolektiv tvořil projektant 
Ing. arch. Michal Hladil, generální dodavatel 
stavby firma Wachal a.s. Kroměříž a TDI 
ZK servis Uherské Hradiště. Chtěla bych při 
této slavnostní příležitosti všem poděkovat 
za provedenou práci v daném čase. Ještě 
v srpnu málokdo z kolemjdoucích věřil, že 
se v tělocvičně bude do konce roku spor-
tovat. 

Ing. Irena Brabcová, starostka

technický stav objektu byl poznamenán 
nedostatečnou údržbou a zejména vysokou 
intenzitou využívání. To vše bylo umocněno 
použitými, ne příliš kvalitními, v době vý-
stavby však jedinými dostupnými materiály 
a technologiemi. 

V roce 2004 byly zahájeny práce na projek-
tu stavebních úprav této tělocvičny, poté bylo 
vyřízeno stavební povolení a uskutečnilo se 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Od roku 
2004 představitelé města žádali o systémovou 
dotaci ze státního rozpočtu. Dotaci město 
získalo až v letošním roce, mohl tak být zavr-
šen proces přípravy stavby vlastní realizací. 
Cena díla činí 28 mil Kč, z toho dotace 15 mil, 
město zbývajících 13 mil. financuje pomocí 
dlouhodobého úvěru. 

Hmota přístavby rozšířila budovu o 8,0 m 
jižním směrem. Nízkosklonné zastřešení tělo-
cvičny podpořené vyloženou římsou podporu-
je kubický vzhled pavilonu. Dominantou řešení 
jsou akcentovaná prosklená nároží, uplatňující 
se především z exponovaného pohledu z ulice 
Komenského. Tímto odlehčením je kompen-
zováno výrazné vysunutí budovy z hmotové 
sestavy a také architektonicky oddělena stará 
a nová hmota pavilonu.

Foto: František Cívela
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Firma ing. Miroslav Palatinus

PAMIR
hledá pro region Napajedla obchodního 
zástupce pro prodej léčivé kosmetiky. 
Vhodné pro důchodce, příp. maminky 
s malými dětmi. Pracovní doba 4-5 
hod, dobré finanční ohodnocení, nástup 
možný ihned. 
Kontakt: p. Prachařová 731 573 413, 
e-mail: janapr@seznam.cz.

• pojištění majetku a odpovědnosti občanů

• cestovní pojištění

• úrazové pojištění

• životní pojištění

• povinné ručení – AKCE !!!  

 produkt  SPOROPOV = NEJNIŽŠÍ CENA

Adresa:  
N-CONSULT,  znalecká a realitní kancelář

  Masarykovo nám. 224  •  763 61 Napajedla

  Telefon:  57 794 49 91, 776 884 399

Členům Honebního společenstva Napajedla

Věc: Volba nového starosty Honebního společenstva Napajedla

S politováním Vám oznamujeme, že zakladatel a starosta HSN pan Bohumil Strakoš 
zemřel. 
Výbor HSN na svém jednání dne 30. 11. 2006, svolaném ve smyslu stanov HSN, čl. 7 
odst. 3, jeho místostarostou, Ing. Vystavělem, měl na programu volbu nového starosty 
HSN.
Výbor navrhl na funkci nového starosty HSN stávajícího člena výboru pana Jaroslava 
Hrouzka, bytem Zlín – Malenovice, Jarolímkovo nám. č. 111.
Výbor HSN žádá své členy o schválení pana Jaroslava Hrouzka řádným starostou 
HSN. 
Souhlas s předloženým návrhem zašlete nebo předejte písemně s čitelným podpisem 
do 15. 2. 2007 na adresu místostarosty HSN: Ing. V. Vystavěl, 1. máje 802, 763 61 
Napajedla.
Případné dotazy Vám zodpoví na telefonu č. 603 230 536

Výbor Honebního společenstva Napajedla

Vysvětlení spoluobčanům:
Honební společenstvo Napajedla je právnickou osobou, sdružující osoby, organizace 
a firmy, vlastnící pozemky v katastrálním území města Napajedla, za účelem výkonu 
práva myslivosti na pozemcích honitby. 
Toto právo může být vykonáváno přímo členy společenstva nebo prostřednictvím 
pronájmu honitby. Honební společenstvo Napajedla pronajalo honitbu Mysliveckému 
sdružení Napajedla.

Kabelová televize Napajedla přijme do hlavního pracovního poměru 
Technika TKR se zaměřením na hardware a software.

 Požadujeme:
• výbornou znalost výpočetní techniky 
• znalost NF a VF techniky 
• řidičský průkaz sk. B 
• samostatnost a flexibilitu 

Přihlášky spolu s životopisem zasílejte nejpozději do 20. 1. 2007 na adresu:
NTV cable, s.r.o., Palackého 94, 763 61 Napajedla 

nebo na e-mail prace@ntvcable.cz.

Možný termín nástupu IHNED.
Náplní práce bude zřizování, údržba a servis internetových přípojek, servis na 

rozvodech TKR, servis výpočetní techniky.

firma

PLYNÁRNA PB s.r.o.
zahájila prodej 

propan-butanových lahví

v areálu stavebnin 
v Napajedlích 

tel. 577 944 185

za výhodné ceny: 
 lahev   2 kg -  65 Kč
 lahev  10 kg - 270 Kč
 lahev 33 kg - 850 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Cvičíme ve fitku
FITCENTRUM SLAVIA, ul. 2.května 685, areál Slavia Napajedla 
OTEVŘENO : Po – Pá    9,00 - 21,00 hod

   So            15,00 - 21,00 hod 

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM :

 Naše filosofie - Pohyb je geniální přírodou koncipovaný lék 

na většinu chronických poruch člověka dnešní doby. Svalové 

nerovnováhy sportovců a ochablé svalstvo nesportovců způsobují 

úrazy,bolesti zad, hlavy a kloubů, nepříznivě ovlivňují energetic-

kou rovnováhu člověka. Chceme pomáhat ke zdravotní pohodě 

všem, kteří se rozhodnou se svým tělem aktivně něco dělat. 

Chceme Vám zpříjemnit chvilky volna a poradit jak na to:

Mgr.Dana Vycudilíková – instruktorka fitcentra školy Paed.

Dr.V.Koloucha Ph.D. (trenéra a rozhodčího kulturistiky l.tř.), tre-

nérka sjezdového lyžování a volejbalu. Mistryně Československa 

ve sjezdovém lyžování. Jako trenérka volejbalu získala se svými 

svěřenkyněmi 3 tituly mistryň ČR v beachvolejbalu. V roce 2001 

byla vyhlášena nejlepší trenérkou Uh. Hradiště. 

Monika Babicová – instruktorka fitcentra školy mistra Evropy 

v kulturistice Petra Stacha, trenérka sportovní gymnastiky 

a cvičitelka jogy ll.tř.

HOSTUJÍ U NÁS:

Mirka Kyliánová – fitness instruktorka Pilátesovy metody 

a aerobiku

Jana Zabystřanová – instruktorka indoor cycling školy 

Tomahawk a aerobiku

Kamil Hastík – instruktor indoor cycling školy Star Trac, aktivní 

cyklista – vítěz moravských pohárů, vítěz Českomoravského 

poháru v In Line bruslení 2006, člen 7. nejlepšího družstva ve 

štafetovém závodě na 24 hod. v Le Mans

Mgr. Eva Urbanová – výživový poradce, trenérka a instruktorka 

aerobiku l.tř., jako trenérka získala se svými svěřenkyněmi několik 

mistrovských titulů v aerobiku

Vítek Gabrhelík – instruktor indoor cycling

Alice Chudárková – instruktorka indoor cycling, masérka

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341
AKCE LEDEN:  So 6. 1. a 20. 1. – 16,30 hod 

  intervalový aerobik s Mirkou
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„Ostrùvek“ aneb Patøíte mezi nás
Myšlenka oslovit Vás, postižené děti a Vaše rodiče, vznikala v adventním čase, kdy si 

více než kdy jindy všímáme lidí kolem sebe. Uvědomujeme si, že možnosti Vašeho vyžití 
jsou omezené a chtěli bychom pomáhat. Pochopili jsme, že Dům dětí a mládeže Matýsek jako 
otevřené zařízení pro trávení volného času pro Vás může udělat velmi mnoho. 

Pro začátek jsme pro Vás i Vaše rodiče připravili víkendová setkávání jednou měsíčně. Za 
ochotné spolupráce se speciálními pedagogy jsme schopni nabídnout vám svoje prostory, ve 
kterých si můžete společně s námi, pedagogy volného času, vyzkoušet nejrůznější výtvarné 
techniky, muzicírování, dramatickou výchovu, pohybové aktivity či herní činnosti nebo tvořit 
z keramické hlíny a vyrábět tak vlastní výrobky. Rodiče si mohou popovídat o svých problé-
mech, zapojit se do stejných činností jako Vy. Věříme, že neodmítnou ani účast na besedách 
s odborníky z řad psychologů nebo sociálních pracovníků. 

V únoru se Vám ohlásíme s konkrétní pozvánkou na první setkání „Ostrůvku“. Snad se 
u nás budete cítit dobře, snad Vás naše nabídka zaujme, snad se pro Vás, stejně jako pro zdravé 
děti, stane domeček malým ostrůvkem radosti, zábavy a setkávání s novými přáteli.

Přáli bychom si, abychom k sobě vzájemně našli cestičku. 
V DDM Matýsek Napajedla se na Vás těší Mirka, Marcela, Míša a další noví kamarádi

Soutìž v sudoku
Na naší škole proběhla soutěž v sudoku. 

Sešlo se 26 soutěžících, kteří řešili úkoly různé 
obtížnosti. Všichni si opravdu vedli skvěle. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích. Mezi žáky 6.–7. 
ročníků zvítězila Eliška Boráková ze 7.A, další 
místa obsadily Hana Niklová ze 6.A a Kristýna 
Geržová ze 6.B. Mezi žáky 8.–9. ročníků zvítězila 
Jana Niklová z 9.B, na dalších místech byla Bar-
bara Slavíková z 8.A a Kateřina Klhůfková z 8.
C. Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme 
jim, aby v této velmi zajímavé mezinárodně 
uznávané soutěžní disciplíně pokračovali 
a těšíme se na příští ročník.

Okresní kolo v halové kopané
28. 11. 2006 se ve sportovní hale v Luhačo-

vicích konalo okresní kolo v Halové kopané. 
Zúčastnilo se celkem osm týmů ze škol okresu 
Zlín. Naše družstvo si vedlo následovně: 2. ZŠ 
Napajedla – ZŠ Slušovice – 0:1, 2. ZŠ – 1. ZŠ 
Zlín – 1:1, 2. ZŠ – 5. ZŠ Zlín – 5:1. Semifinále 
jsme hráli se ZŠ Otrokovice Mánesova 1:6. 
Nakonec jsme zápasem s 1. ZŠ Zlín výsledkem 
4:2 vybojovali 3. místo. Reprezentační tým naší 
školy tvořili: Petr Marholt, 9. C, Tomáš Juřík, 
9. C, Petr Fišer, Lukáš Jurča, Vít Kroupa, Petr 
Matoušek, Miroslav Benedikt, Michal Skopal, 
Petr Šimoník, Petr Čevela, Kryštof Havránek, 
Patrik Koutník. Žáky na soutěž doprovázel 
PaedDr. Miroslav Veselý.

H. Kroupová, M. Benešová, J. Maráková

Návštìva hasièù
23. 11. 2006 jsme měli v naší ŠD členy Sboru 

dobrovolných hasičů Napajedla. Paní Alena 
Škopíková,vedoucí kolektivu mladých hasičů, 
nás seznámila s tím, co dovede oheň - pomoc-
ník i nebezpečný nepřítel, jak předcházet požá-
rům, jak se chránit proti popálení aj. Tento úvod 
byl velmi zajímavý, ale také poučný. Zdeněk 
Hradil, vedoucí mladých hasičů, nám přinesl 
ukázat vybavení, které musí mít hasič na sobě 
i u sebe při své práci. Oblečení budilo velkou 
zvědavost, zvláště přilba a pás, na kterém byla 
spousta věcí,které hasič potřebuje pro svou 
práci přímo při požáru či vyprošťování lidí 
z auta nebo zamčených bytů.Práce hasiče je 
opravdu velmi rozmanitá, jak jsme se dověděli. 
Kromě toho dětem vyprávěl o přímé práci 
v terénu. Otázky žáků neměly konce. 

Následovala ukázka uzlů, které předvedli 
žáci: Marek Šiška, Jirka Marek, Tomáš Matula 
a Tomáš Jurutka, kteří jsou členy SDH. Toto 
vázání si mohli vyzkoušet i žáci. Velký úspěch 
a zájem vzbudila soutěž shazování kuželek 
hadicí. V určité vzdálenosti od kuželek měl 
žák smotanou hadici, jejíž jeden konec držel 
v ruce a měl ji rozmotat a tímto druhým kon-
cem shodit kuželky. Byla to legrace, protože 
mnozí žáci odhazovali celou smotanou hadi-
ci. Za shození kuželek byla sladká odměna. 
Také nám předvedli běh s hadicí s proudnicí. 
Seznámili nás s tím, co musí absolvovat na 
soutěžích, jak probíhají jejich schůzky „na 
hasičárně“, přinesli spoustu fotodokumentací 
z akcí a dalších propagačních materiálů. 

Na závěr vyhodnotili a odměnili výherce 
výstavky výtvarných prací našich žáků na 
téma „Hasiči a jejich práce“. Výstavka se 
uskutečnila v prostorách ŠD - v krčku školy. 
Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, protože 
naši žáci ve ŠD nakreslili velkou spoustu 
obrázků. A nakonec všichni účastníci besedy 
dostali od hasičů sladkou odměnu. Naopak my 
jsme jim darovali krásného papírového hasiče 
a obrázek s hasičem na zeď jejich klubovny 
jako poděkování za krásný zážitek. Již nyní 
jsme se domluvili na léto, kdy nám ukáží jejich 
technické vybavení a zahasíme si. 

Moc děkujeme za tuto besedu a těšíme se 
na další setkání.

Mgr. Kristýna Marková

Krajská soutìž ve høe na 
elektronické klávesové nástroje

1. 12. se napajedelská ZUŠ stala místem 
konání 2. ročníku soutěže, která se pokouší 
zaplnit mezeru v organizaci soutěží tohoto typu 
v rámci Zlínského kraje. Přestože keyboardy 
(klávesy) patří mezi žádané nástroje, stojí na 
okraji zájmu. Nepořádají se pro ně celostátní 
soutěže, vyhlašované každý rok ministerstvem 
školství. Přesto si keyboardisti zaslouží mož-
nost konfrontace. Při tomto setkávání mohou 
diskutovat, měřit své dovednosti a čerpat 
zkušenosti. 

Letos této možnosti využily základní umě-
lecké školy Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 
Vsetín, Jižní Svahy Zlín, Kroměříž, Luhačovi-
ce, Hulín, Uherské Hradiště, Harmonie Zlín, 
Uherský Ostroh, Napajedla. Celkem soutěžilo 
34 dětí.

V napajedelské ZUŠ krajské soutěži před-
cházelo školní kolo a z něj vzešli účastníci kola 
dalšího. Byli to tito žáci školy: Tomáš Hostinský, 
Martin Pavlík, Zuzana Kříčková (pí.uč. Strašá-
ková), Monika Mališová (p.uč. Mareček), Hana 
Skácelová (pí.uč. Tomšů), Kristýna Zelíková 
(pí.uč. Turečková).

V krajském kole se nejlépe dařilo Zuzaně 
Kříčkové, která byla ohodnocena zlatým 
pásmem. 

Jí i ostatním dětem patří pochvala za dobrou 
reprezentaci školy.

Lenka Hanáčková

Mladý laborant

Zuzana Kříčková byla ohodnocena zlatým 
pásmem.

Dne 16. 11. se ve Zlíně konala oblíbená 
soutěž o nejlepšího laboranta. Tentokrát jsme 
se sešli v daleko větším počtu ve Velkém kině, 
kde na nás čekala odborná porota a také řada 
her z Ekocentra Čtyřlístek. V soutěži jsme také 
představili náš vodní projekt, na kterém se po-
díleli kluci a holky ze semináře z přírodopisu. 
Konkurence byla veliká, sešlo se náš 15 týmů 
ve dvou kategoriích. Stejně jako v loňském roce 
jsme ale dokázali, že máme zkušené a pečlivě 
připravené přírodovědce a laboranty, a v těž-
kém boji jsme obsadili nádherné druhé a třetí 
místo. Soutěžili za nás: Tereza Stašová (7.C), 
Alžběta Zelíková (7.A) a Helena Kociánová 
(7.B) - obsadily 3. místo, dále Jitka Maráková 
(7.B), Hana Kroupová (7.B) a Marie Benešová 
(7.A)- obsadily 2. místo. Stejně tak skvěle nás 
reprezentoval i tým třetí- Břetislav Staša (8.C), 
Alena Hiršová (8.C) a Michaela Soukupová 
(8.A). Všem blahopřejeme za výbornou repre-
zentaci naší školy.        Mgr. Kristýna Marková
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V pátek 24. října 2006 se opět po roce sešli 
v Klubu kultury v Napajedlích ke společnému 
hodnocení uplynulé sezóny všichni členové 
místního Mykologického kroužku za účasti 
hostů: Ing. Ireny Brabcové – starostky města 
Napajedla, RNDr. Vladimíra Antonína - před-
sedy České vědecké společnosti pro myko-
logii a zástupců spřátelených MK z Moravy: 
z Dubňan - vedených dlouholetým předsedou 
Karlem Kosem, z Nivnice - vedených panem 
Josefem Trtkem a z Přerova - vedených panem 
Jiřím Polčákem. 

Po zahájení se ujal slova RNDr. Vladimír 
Antonín, který pohovořil o houbách rostoucích 
ve světě a promítl celou řadu snímků ze svých 
výzkumných cest. Po něm se přidal pan Jiří 
Polčák s další přednáškou na téma „houby 
hřibovité“. To byste se všichni divili, kolik 
druhů hřibů existuje! 

Pak přišla ke slovu soutěžní ochutnávka 
hub. Hodnotilo se anonymně a hodnotil kaž-
dý přítomný. Nejlépe chutnal vzorek ryzce 
pravého pana Karla Kose z MK Dubňany. Jako 
druhý skončil vzorek praváků pana Evžena 
Chudoby z MK Napajedla a třetí ocenění si 
odnesl pan Jiří Polčák z MK Přerov, rovněž 
se sladkokyselými praváky . 

Titul „Zlatého kukmáka“ - jako nejlepšího 
houbaře roku 2006 - připadl v letošním roce 
Evženu Chudobovi. Je to již jeho 19. držitel od 

Houbaøi i letos hodnotili uplynulou sezónu
založení MK na Klubu kultury v Napajedlích.

Příští rok bude MK Napajedla slavit již 
dvacátou sezónu. Proto také dostal důvěru 
od České mykologické společnosti k pořá-
dání XXXIII. Celostátního finále tradiční 
soutěže „O nejchutnější houby ve sladkoky-
selém nálevu“. Jeho konání je naplánováno 
na sobotu 24. března 2007. Soutěž je pouze 
pro zvané zástupce Mykologických kroužků 
nebo klubů z celé republiky a má velmi přís-
ná kriteria, za něž hovoří fakt, že každý MK 
se může zúčastnit pouze dvěma vzorky hub 
v každé ze dvou kategorií.

K této příležitosti vyhlašuje MK Napajedla 
již nyní čtenářskou soutěž, jejíž otázka zní:  Ko-
lik druhů hub s názvem hřib (rod boletus) 
se dá najít na území naší republiky?

Kdo do 19. ledna odpoví správně a nebo kdo 
bude nejblíže ke správnému číslu, obdrží atlas 
hub.Svou odpověď se jménem a telefonním 
kontaktem na Vás napište na korespondenční 
lístek nebo do dopisu a pošlete na adresu:

Mykologický kroužek Klubu kultury
pan Pavel Pilát
Zámecká 519
763 61 Napajedla
Místní mohou svoji odpověď vhodit pří-

mo do poštovní schránky na Klubu kultury 
v Napajedlích.

Text Pavel Pilát, Ivo Valašek člen MK 
Napajedla, Foto František Cívela

Zápis dìtí do 1. tøíd
Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat na 

1. základní školu Napajedla, příspěvková orga-
nizace, Komenského 268, se dostaví k zápisu do 
budovy „staré školy“ dne 1. února 2007.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat na 
2. základní školu Napajedla, příspěvková orga-
nizace, Komenského 298, se dostaví k zápisu do 
budovy „nové školy“ také 1. února 2007.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dí-
těte.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), § 36, odst. 2 a 3.

Odst. 2: Povinná školní docházka se vzta-
huje na státní občany České republiky, dále 
na občany jiného členského státu Evropské 
unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na 
území České republiky pobývají na základě 
zvláštního pobytového povolení a dále na 
jiné cizince, kteří mají na území České repub-
liky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení 
o udělení azylu.

Odst. 3: Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne 6. 
roku věku v době od počátku školního roku 
do konce roku kalendářního může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto 
roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Pozn. Školní rok 2007/2008 bude zahájen 
3. září 2007. Zápis se koná v souladu s obec-
ně závaznou vyhláškou města Napajedla č. 
2/1996. Rodiče si mohou školy prohlédnout 
v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 
na obou školách dne 26. 1. 2007 v době od 8 
do 16 hodin.

Ing. Milan Vybíral, v. r., místostarosta města, 
Mgr. Dana Pospíšilová, v. r., ředitelka 1. ZŠ Na-
pajedla, PaedDr. Miroslav Veselý, v. r., ředitel 
2. ZŠ Napajedla

a hlavně ty, které zlobily, možná ale i ty, které 
byly celý rok hodné. Čerti jsou prostě čerti 
a nikdo neví, co od nich může čekat. 

Ukázalo se ale, že si čerti zapomněli pytel, 
takže zlobivé děti pro tentokrát měly štěstí. 
A co by to bylo za Mikuláše, kdyby s sebou 
neměl nějakou tu dobrotu, na kterou se děti 
samozřejmě těšily. Andílci rozdávali lízátka 
se žvýkačkou a i ti, kteří měli na začátku 
slzičky v očích, teď po chvilce společně 
strávené s těmito hosty, měli obličeje roz-
zářené úsměvy.

(Šulcová Simona, vychovatelka 1.ZŠ)

Uspávání brouèkù
Měsíc listopad většinou bývá studenější 

a deštivější. V tomto roce však tomu tak není 
a snad právě proto jsme i začátkem prosince 
ještě mohli vidět nebo potkat broučky všeho 
druhu. Nějak se jim nechtělo přichystat se 
na zimu, zahrabat do listí a zavrtat se do 
skulin stromů. Zřejmě tomu nevěřili, když 
bylo pořád teplo a svítilo sluníčko.

Ale my děti ze školní družiny, když jsme 
na vycházce opět potkaly několik broučků, 
jsme řekly „Tak dost: A honem se všichni 
schovat a ulehnout k zimnímu spánku nebo 

doopravdy zmrznete.“ Dokážete si představit 
přírodu bez berušek, krásně zbarvených motý-
lů, kovaříků nebo chroustů ? My tedy ne!

Vzaly jsme papír a temperové barvy a na-
kreslily naše lesní a luční kamarády. Paní 
vychovatelky nám při našem malování řekly 
spoustu zajímavých věcí: Kam se na podzim 
podějí motýli, jak se na zimu připravují mra-
venci, který obyvatel lesa si suší na stromech 
houby aj. Takto vyzbrojeny jsme se odebraly 
na Kalvárii. Zamkly jsme les velkým klíčem 
a dobrou noc jsme také popřály stromům, 
květinám i malým obyvatelům lesa.

A zima ? Té se nebojíme. Chceme pomáhat 
přírodě, tak se i v zimě postaráme o ptáčky 
i zvířátka.

(Šulcová Simona, vychovatelka 1.ZŠ)

5. 12. školu navštívili èerti
Každoročně 5. prosince přichází Mikuláš 

se svým doprovodem. I letos přišel s anděly 
a několika čerty. Malé děti se zprvu hodně bály 
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Kino Napajedla
� Středa 3. 1. v 19:30 hodin
 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
 Komedie USA, režie David Frankel, hrají: M. 

Streep, A. Hathaway, S. Tucci. Motto: Džob, 
pro který by miliony žen zabíjely. Přístupný 
od 12 let, 109 min., vstupné 60 Kč

� Neděle 7. 1. v 19:30 hodin
 MALÁ MISS SUNSHINE
 Komedie USA, režie Jonathan Dayton, hrají  

G. Kinnear, T. Collette, S. Carell. Motto: 
I cesta může být cíl. Přístupný od 12 let, 
102 min., vstupné 60 Kč

� Středa 10. 1. v 19:30 hodin
 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU:

POČÁTEK - Horor USA, režie Jonathan 
Liebesman, hrají J. Brewster, T. Handley, D. 
Baird, přístupný od 15 let., 91 min.,vstupné 
65 Kč

� Neděle 14. 1. v 19:30 hodin
 POTOMCI LIDÍ
 Sci-fi, horor Velké Británie, režie Alfonso 

Cuarón, hrají C. Owen, M. Caine, J. Moore. 
Motto: Poslední živý ať zhasne světlo. Pří-
stupný od 15 let, 109 min., vstupné 60 Kč

� Středa 17. 1. v 19:30 hodin
 VOLVER
 Smutná komedie Špaňelska, režie Pedro 

Almodóvar, hrají P. Cruz, C. Maura, L. Du-
eñas. Přístupný od 15 let, 122 min., vstupné 
65 Kč

� Neděle 21. 1. v 19:30 hodin
 DOBRÝ ROČNÍK
 Komedie USA, režie Ridley Scott, hrají R. 

Crowe, A. Finney, M. Cotillard. Motto: Každý 
jednou dospěje…možná. Přístupný od 12 let 
117 min., vstupné 60 Kč

� Středa 24. 1. v 17:00 hodin
 HAPPY FEET 
 Rodinný, animovaný film USA v českém 

znění, režie George Miller. Mládeži přístup-
ný, 108 min., vstupné 65 Kč

� Neděle 28. 1. v 19:30 hodin
 ERAGON
 Sci-fi USA, režie Stefen Fangmeier, hrají E. 

Spellers, J. Irons, S. Guillory. Přístupný od 
12 let, 115 min., vstupné 60 Kč

� Středa 31. 1. v 19:30 hodin
 CANDY
 Milostný příběh Austrálie, režie Neil Arm-

field, hrají H. Ledger, A. Cornish, Geoffrey 
Rush. Přístupný od 15 let, 109 min., vstupné 
65 Kč.

Mikuláš na Sokolovnì
Zase po roce zavítal k nám,
jeden bělovlasý pán.
Děti ty ho dobře znají,
Mikuláši, Mikuláši, na něj volávají.
S andělem a s čertem taky,
rozdával všem dětem dárky …..

Tradice Mikuláše na Sokolovně už je dlou-
holetá. Vždy se koná ve stejný čas 5. prosince 
v 16 h v prostorách velkého sálu napajedelské 
Sokolovny.

Ovšem musím říct, že letos byl přece jen 
trošku netradiční. Zajímá vás proč? Tak mi 
tedy dovolte, abych byla vaším průvodcem 
Mikulášským večerem.

Je právě 16 h a vstupujeme do sálu. Hned 
na první pohled mě upoutává vstupní brá-
na plná barevných světýlek. A také cesta 
lemovaná blikajícími žárovičkami. Sál plný 
hlučících, nedočkavých a napjatých dětí. 
Na pódiu zatažená opona, před kterou stojí 
moderátorka Táňa.

Pár slov na úvod a pak….Fanfára opona se 
otevírá a co skrývá? Mikulášsky vyzdobené 
pódium. A už jsou tady velké křepčící vločky.
Hit D. Patrasové „My jsme kamarádi!“ zní ce-
lým sálem. Poté hudba mění ráz a z pekelné 
brány začínají vylézat čerti. Hop a skok, saltem 
z pódia. Rozbíhají se po koberci proti publiku 
– další skoky, rondaty, fliky. V sále zní potlesk.
Poté se hudba ztiší a vynoří se droboulinké po-
stavičky andílků s třpytivými křidýlky. Ladné 
cviky si opět vysloužily potlesk. Načež do toho 

vstupují ještě menší postavičky v krajkových 
šatičkách – nejmladší holčičky, jako kouzelné 
sněhové vločky.

 Zase zní potlesk. A pak z nebe padá zlatá 
nit a Mikuláš po ní slézá dolů mezi svou dru-
žinu. Ještě přichází anděl a také zlobivý čert 
z pekla. V sále je úplné ticho, když Mikuláš 
volá první jméno. A pak už to běží, jako na 
drátkách. Děti zpívají, cvičí a říkají básničky 
a za to si odnášejí dárečky.

Ani se člověk nenadál a dárky jsou roz-
dány. Mikuláš se s námi loučí a čert zve děti 
na čertovskou diskotéku, která probíhá hned 
vzápětí.

A jak se říká v nejlepším se má přestat. Tak 
i já tedy opouštím tančící děti, andílky a čerty. 
A příští rok si to určitě opět nenechám ujít. 
A doufám, že vy také ne!

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se na této akci podíleli, účinkujícím dětem za 
perfektní výkon a trenérkám gymnastiky za 
jejich čas a úsilí. - O. K. -

� 2. ledna - Čas. Jižní Korea 2006, 96 min., 
titulky. Scénář a režie: Kim Ki-duk. Může 
skalpel plastického chirurga zastavit čas? 
Může ho zastavit láska? Ji-woo a Seh-hee už 
jsou spolu dva roky. Seh-hee je nespokojená 
s tím, že její partner věnuje pozornost i jiným 
ženám. Podstoupí plastickou operaci, která 
zcela změní její vizáž. Pozoruje partnera 
v nové situaci, aby ho později vyhledala 
jako nová osoba. Jak bude Ji-woo reagovat, 
až vyjde pravda najevo? Film byl uveden ve 
světové premiéře na 41. MFF Karlovy Vary.
� 9. ledna - Short bus. USA 2006, 102 
min., titulky. Scénár a režie: John Cameron 
Mitchell. „Short bus je prý film plný ote-
vřených sexuálních scén a panoptikálních 
postaviček, které většinu času řeší jen to, 
s kým se vyspat a jak u toho dosáhnout or-
gasmu, nejlépe třikrát. Režisér Mitchell však 
i v tomto případě přišel s docela obyčejným 
příběhem o docela obyčejných lidských 
pocitech. (Radim Habartík) Film ukazuje 
možné způsoby, jak najít odpovědi na stále 
se vracející otázky: jak milovat a být milován. 
Jak být šťastný...
� 16. ledna - Zítra nehrajeme. USA 2005, 
101 min., titulky, režie Robert Altman. Hrají 
Meryl Streep, Woody Harrelson, a další. 

Rádio, jak jste ho nikdy neviděli... Snímek 
R. Altmana nás zavede na jeviště divadla, 
kde se odehrává poslední den slavné roz-
hlasové show. Účinkující se velmi dobře 
znají, proto není nouze o slovní přestřelky 
a břitký humor. Skvělé herecké obsazení, 
strhující pěvecké výkony. Ocenění: Berlinále 
– Ocenění čtenářů Berliner Morgenpost.
� 23. ledna - Život je zázrak (Zivot je 
cudo). Jug./Francie 2004, 154min., titulky, 
režie E. Kusturica, hudba Dejan Sparavalo, 
E. Kusturica. Extravagantní a různobarevný 
film je plný lásky a nadějí, i když na pozadí 
běsní válka. „Nemusíme být pesimisté, ale 
musíme být realističtí vůči tomu, co vidíme. 
Poslední století bylo století válek a konfliktů, 
ale bylo také více víry, než je nyní, “ říká 
Kusturica. 
� 30. ledna - Tristram Shandy (a Cock and 
Bull Story). VB 2005, 92min., titulky, režie 
Michael Winterbottom, Hrají: Steve Coogan, 
Rob Bridon, Raymond Waring. Rozsáhlý román 
britského pastora Laurence Sterne patří k an-
glickým literárním skvostům. Když T.Shandy 
začíná vyprávět svůj životní příběh, ocitáme 
se v 18.století. V dramatickém okamžiku hrdi-
nova zrození však zjistíme, že jsme přítomni 
natáčení filmu. 

Filmový klub Charlie v Kině Napajedla
Na Kapli 459, tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfilm.cz/charlie2

Podporováno Městským úřadem Napajedla

Pozor vždy v úterý
začátek je v 19:30 hod. a vstupné 60 Kč
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15. prosince byla asi po osmiměsíční pauze 
znovu uvedena do provozu tělocvična na 2. 
základní škole. V průběhu této rekordní doby 
došlo k zásadním změnám, které uvítali nejen 
žáci obou našich škol, ale snad nejvíce naši 
občané, kteří se v různém zaměření věnují 
sportu a tělovýchově vůbec.

Tato investice možná evokuje různé myš-
lenky a názory mezi našimi občany. Do celé 
rekonstrukce bylo totiž investováno téměř 30 
milionů Kč, které asi z poloviny byly uvolněny 
z rozpočtu města.

K tomu, aby získali naši občané povědomí 
o tom, zda a jak bude nová tělocvična využívána, 
je nutné poskytnout potřebné informace o tělo-
výchovné a sportovní aktivitě v našem městě.

V současné době zajišťují sprotovní činnost 
občanů organizace s celkovým počtem asi 1200 
evidovaných členů, což znamená, že každý 6. 
– 7. občan Napajedel se aktivně věnuje tělo-
výchovné či sportovní činnosti! Z organizací 
jmenujme např. volejbalový klub, tenisový klub, 
tělocvičnou jednotu Sokol a tělovýchovnou 
jednotu Fatra-Slavia, která je s počtem 860 členů 
zároveň největší.

Vezmeme-li v úvahu, jaké zázemí mají naši 
sportovci k dispozici, musíme konstatovat, že je 
na velmi solidní úrovni. Oddíl kopané – travnaté 
hřiště (ale s nevyhovujícím zázením), hřiště 
s umělým trávníkem, tenisový a volejbalový 
klub – kurty v zámeckém parku, oddíl házené 
– hřiště s umělým povrchem a šatnami, obojí 
volající po generálních opravách.

Jenže dávno již neplatí, že sportovní činnost 
začíná jarem a končí podzimem. Současný 
trend je celoroční aktivita pod „střechou“ – ve 
sportovních halách. Dokonce některé druhy 

soutěží mohou být odehrány pouze v těchto 
zařízeních (volejbal, házená).

Avšak jediná TJ Sokol vlastní tělovičnu, ostat-
ní organizace musí využívat „kryté“ prostory 
pronájmem. K dispozici jsou tělocvičny na obou 
ZŠ a upravené prostory v bývalém klášteře. A to 
je pro 1000 členů skutečně málo!

Nelze pominout ani skutečnost, že jsou v na-
šem městě vážní zájemci o provozování sálové 
kopané či florbalu, ale chybí vhodné prostory, 
a tak jezdí do okolních sportovních hal.

Z uváděných důvodů usiluje tělovýchovná 
jednota Fatra-Slavia o vybudování krytého 
sportoviště, které by doplnilo chybějící zařízení. 
Doufáme, že ve spolupráci s městem Napajedla, 
případně s a.s. Fatra, se to podaří.

V současné době je již v plném provozu 
tělocvična – vlastně sporotvní hala – na 2. ZŠ. 

Na zdárném průběhu a dokončení se po-
dílela zejména dodavatelská firma vybraná na 
základě výběrového řízení. Na druhé straně 
nelze opomenout záslužnou práci zainteresova-
ných pracovníků městského úřadu, za všechny 
bych rád jmenoval dnes již starostku města 
ing. Brabcovou. V průběhu celé této stavební 
akce věnovala i nespočet hodin ze svého volné-
ho času včetně sobot či nedělí. Za tento postoj 
jí patří poděkování našich sportovců.

Jsem přesvědčen, že tyto prostory budou 
využívány skutečně naplno ke spokojenosti 
všech občanů našeho města.

Výkonný výbor tělovýchovné jednoty Fatra-
-Slavia Napajedla děkuje jménem svých členů, 
trenérů a cvičitelů všem sponzorům a občanům 
našeho města, kteří svým postojem projevili 
v uplynulém roce 2006 přízeň naší jednotě a tím 
i tělovýchově a sportu v našem městě.

V nadcházejícím roce 2007 přejeme všem 
pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů 
i potřebnou kapku štěstí.

Petr Chaloupka, tajemník TJ F-S Napajedla

Naše mìsto a sport

Junák hlásí - 1907–2007: sto let skautingu
V tomto roce, roce 2007, je to již sto let, kdy 

na ostrůvku Brownsea britský generál Robert 
Baden-Powell uspořádal pro kluky první tábor 
a od kdy se počítá historie skautského hnutí. 
Světové oslavy vyvrcholí na Janboree v ang-
lilckém Essexu. Setká se tu na 40 000 skautů 
a skautek z celého světa.

Narozeniny jsou příležitostí být vděčen za 
minulost, dívat se s nadějí do budoucnosti a žít 
přítomností. Narozeniny skautingu jsou také 
o příležitostí pro skauting sám i pro každého 
z nás. Sto let od svého zrodu se skauting rozvíjí, 
roste. Rozšířil se do pěti kontinentů. Překročil 
hranice států, kultur, jazyků, náboženství. Žije 
i v zemích, odkud se ho totalita snažila všemi 
silami vykořenit. Celých sto let měl velkou vůli 
k životu a má ji dodnes. Má cenu dnes jako 
tehdy. Stejně jako neztratily za sto let cenu jeho 
hodnoty. Lidství, lidská vzájemnost, pokora před 
tím, co nás přesahuje.

Pojďme tedy slavit. A pojďme při tom mys-
let na budoucnost. Nejde jen o to, že skauting 
„přežil“ sto let a my máme příležitost být u toho. 

Jde také o to „přežít“ dalších sto let. Skauting 
jsme my, lidé, kteří ho tvoří. Vlčata, světlušky, 
skauti, sautky, roveři, rangers, oldskauti, skaut-
ské rodiny, vedoucí a vůdci oddílů a středisek. 
Plán oslav je připraven na celý rok. Byl zahájen 
počátkem prosince 2006 roverským seminářem 
a na stejné akci o rok později bude završen. Ce-
losvětově vyvrcholí oslavy na 21. mezinárodním 
Jamboree 27. 7. – 8. 8. 2007.

1. srpna 1907 v osm hodin ráno zatroubil 
Robert Baden-Powell na ostrově Brownsea 
na roh kudu. Zahájil tak nejen první skautský 
tábor na světě, ale vlastně i celé první století 
skautingu.

1. srpna 2007 v deset hodin našeho času ude-
ří v Angilii osmá hodina. Na ostrově Brownsea 
zazní roh kudu. 40 tisíc účastníků světového 
jamboree přivítá století skautingu společně.

1. srpna 2007 se ve světě uskuteční tisíce 
skautských setkání a milionkrát zazní slova 
skautského slibu. Skauti celého světa společně 
oslaví začátek druhého století skautingu.

Použito: skautský svět - ofka -

Uèit se žít spolu už 
po desáté na 1. ZŠ

Víkendovka s názvem „Učit se žít spo-
lu“ občanského sdružení M2M proběhla 
na naší škole poprvé už v roce 2001, od 
té doby s M2M úspěšně spolupracujeme 
a pořádáme víkendovky, díky ochotě 
a nadšení členů M2M a vstřícnosti vedení 
1. ZŠ Napajedla, dvakrát ročně. Pravidelně 
se jich zúčastňuje asi třicet mladých lidí, 
tedy tři sta účastníků za dobu konání. Mnozí 
z nich se dnes na programu podílejí jako 
pořadatelé.

Víkendový program „Učit se žít spolu“ 
je určen pro žáky osmých a devátých 
tříd a bývalé žáky napajedelských škol. 
Už název programu „Učit se žít spolu“ 
napovídá, o co asi při víkendovkách jde. 
Přesto, zkusme se u něj na chvíli zastavit 
a trochu o něm popřemýšlet. Opravdu 
popřemýšlet. Dokážeme vůbec myslet 
na to, co přesně slova „učit se žít spolu“ 
znamenají? Je pro nás důležité umět žít 
spolu? A je pro nás vůbec důležité se to 
učit? Odpovědi na tyto otázky by si měl 
každý z nás doplnit sám. 

A proč podobné akce pořádá právě 
škola? Podívejme se na název víkendovky 
z trošku jiné strany. Na co se ve škole klade 
důraz? Učit se? Nebo žít spolu? Naše škola 
se zaměřila tak nějak na obojí.

Obvyklá víkendovka trvá od sobotního 
rána do nedělního odpoledne. Těžištěm 
programu jsou tzv. skupinky. Skrze malou 
skupinu vrstevníků při hraní zajímavých 
her mají účastníci možnost lépe poznat 
sami sebe. Kromě skupinek probíhá na 
víkendovkách ještě doprovodný program, 
při němž se účastníci mohou vyřádit, něco 
tvořit nebo si popřemýšlet. Pro všechny 
žáky, nynější i ty bývalé je to ale hlavně 
příležitost užít si na pozadí víkendu stráve-
ného ve školní budově něco nového. Naučit 
se spolupracovat s ostatními, umět vyslovit 
svůj názor, ale i respektovat názory ostat-
ních, umět naslouchat a být tolerantní, 
nebo se seznámit s novými kamarády či 
lépe poznat ty staré. 

O tom jaká byla letošní podzimní víken-
dovka nejvíce vypovídají ohlasy účastníků. 
Čtenářům doporučuji nahlédnout na dis-
kuzní fórum vebových stránek sdružení 
M2M na adrese www.m2m.cz. 

A na závěr Maruška z osmičky „…když 
jsme se v neděli rozcházeli moc se mi 
nechtělo, a kdyby bylo na mně, otočila 
bych se a šla zpět. Hodně se mi to líbilo 
a rozhodně se budu snažit dostat na další 
víkendovou…“

Takže koncem března roku 2007 začne-
me další desítku?

Mgr. Radmila Táborová


