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Bøezen – mìsíc knihy
Knihy, které doma nepotřebujete, a je Vám 

líto je vyhodit, můžete opět v březnu přinést do 
budovy Městského kina, resp. na informační 
centrum. Zároveň si můžete vybrat knihy, 
které Vám v knihovně chybí, za symbolickou 
cenu 5 Kč. Otvíráme v pondělí 6. března ve 14 
hodin, otevřeno bude každé úterý a čtvrtek od 
14 do 17 hodin.

Městské informační centrum Napajedla

50. Divadelní festival
Klub kultury v Napajedlích zahájil přípravu 

jubilejního 50. divadelního festivalu. Bude se 
konat 21. - 27. dubna. Bližší informace pro 
soubory, které mají zájem se do jubilejních 
Napajedel přihlásit, najdete na stránkách 
www.napajedla.cz. Uzávěrka přihlášek je na 
konci února. PP.

Extrémní koncert 
Koncert extrémních nástrojů, které větši-

nou nemáte možnost slyšet jako sólové: pila, 
sousaphon, kontrabas, basklarinet...).

Koncert se koná ve středu 21. února 2007 
v 19 hodin v Klášterní kapli v Napajedlích. 
Srdečně zve Klub přátel hudby v Napajedlích.

Starostka Ing. Irena Brabcová vystoupila s krátkým projevem na vzpomínkové slavnosti v slo-
venské obci Kľak. Fotoreportáž z návštěvy přinášíme na straně 6.

Napajedelské folklorní soubory Radovan a Pozdní sběr reprezentovali Napajedla na veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour 2007 v Brně. Více na straně 7.

Ples 1. ZŠ
Ředitelství 1. základní školy Napajedla spo-

lu s výborem SRPŠ vás zvou na XI. společenský 
ples rodičů a přátel školy, který se koná 10. 
února 2007 v sále Sokolovny v Napajedlích. 
Začátek v 19.30 hod. K tanci a poslechu hraje 
skupina Aventis.
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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 18. 12. 2006
mimo jiné

 schválila podrobný rozpis rozpočtu města 
na rok 2007 podle platné rozpočtové skladby 

 schválila rozpočet na rok 2007 příspěvko-
vým organizacím:

- 1. zákl. škola Napajedla, Komenského 268
- 2. zákl. škola Napajedla, Komenského 298
- Mateřská škola Napajedla
- Dům dětí a mládeže Matýsek, Napajedla
 schválila příspěvkové organizaci Dům dětí 

a mládeže Matýsek čerpání investičního fondu 
ve výši 100 000 Kč již v průběhu ledna 2007 na 
zakoupení nové keramické pece

 schválila rozpočtové opatření č. 65/2006, 
které řeší přijetí příspěvků (dotace) od úřadu 
práce na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací 

 schválila rozpočtové opatření č. 66/2006, 
které řeší fi nancování rekonstrukce povrchu 
místní komunikace na ul. 1. máje a na Malině 
II a u „fi nských“ rodinných domů 

 schválila rozpočtové opatření č. 67/2006, 
které řeší přijetí dotace ze Zlínského kraje na 
realizaci akce II. etapa projektu Stavební úpravy 
budovy kláštera č. p. 304 – technické zázemí 
sportovního areálu Napajedla

 schválila rozpočtové opatření č. 68/2006, 
které řeší fi nancování převodu činnosti údržba 
nemovitostí města do přísp. organizace Služby 
města Napajedla a úpravu skládky města 

 schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
12/2006 za účelem úhrady výdajů jednotky 
dobrovolných hasičů města spojených s uza-
vřenými dohodami o práci vykonané mimo 
pracovní poměr

 schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
11/2006 v souvislosti s nákupem radiostanic 
a z důvodu zvýšených výdajů na telefony 
městské policie

 neschválila příspěvkové organizaci Klub 
kultury Napajedla převod částky 181 000 Kč 
z neinvestičního příspěvku na investiční příspě-
vek za účelem nákupu zvukařské a projekční 
techniky a úpravy jeviště dle přílohy

 schválila příjemci Klubu vojáků v záloze 
Napajedla prodloužení termínu pro použití 
a vyúčtování schváleného investičního příspěv-
ku ve výši 50 000 Kč na provedení příjezdové 
cesty ke střelnici na Zámoraví do 30. 6. 2007

 schválila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 
ze dne 9. 2. 2006 o výkonu inženýrské činnosti 
a technického dozoru na stavbu „Nádstavba 
a stavební úpravy DPS, Pod Kalvárií č.p. 90“ 
s ing. Josefem Švehlíkem – INGPROS na pro-
dloužení doby výkonu inženýrské činnosti 
technického dozoru včetně zvýšení úplaty 
o 33 000 Kč

 schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 
24/2006 se společností DIPS Zlín s.r.o. na pro-
vedení víceprací akce „Napajedla – cyklostezka 
– II. etapa“

 schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 
13. 7. 2006 se společností ALSPO Zlín s.r.o. na 

provedení víceprací akce „Revitalizace objektu 
bývalého kláštera č. p. 304“

 schválila dodatek smlouvy o dílo č. 14/2006 
se společností AZ STAV Zlín s.r.o. na provedení 
víceprací akce „Rekonstrukce zdravotní insta-
lace č. p. 87“ a s tím související změnu rozpisu 
rozpočtu č. 13/2006

 vyhlásila záměr prodeje části pozemku 
zastavěného garáží KN p. č. 2088/9 o výměře 
2 m2 manželům Dufkovým za cenu 100 Kč/m2

 Rada města Napajedla projednala žádost 
manželů Dufkových o prodej části pozemku 
a doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytového prostoru v domě č. p. 1365 
– 1367 ul. Zábraní včetně podílu na pozemku 
vlastníkům jednotek za cenu 1 Kč

 nesouhlasila s další slevou z nájemného 
manželům Šupkovým 

 nesouhlasila s povolením pronájmu neby-
tového prostoru k prodeji v objektu zdravotní-
ho střediska, ul. Sadová č. p. 1042

 schválila umístění stavby „Rekonstrukce 
anodového uzemnění SKAO Napajedla“ na po-
zemcích p. č. 6472/2, 6449/2 a 476/1 ve vlastnic-
tví města včetně uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene

 zřídila povodňovou komisi města Napajed-
la a schválila její složení 

 schválila zástupce povodňové komise 
ORP za město Napajedla ing. Milana Vybírala 
– místostarostu města

 schválila předložený koncept zápisu do 
kroniky města za rok 2005

 schválila organizaci zápisu dětí do 1. tříd 
 schválila smlouvu se společností DILIA, 

divadelní, literární, audiovizuální agentura 
– občanské sdružení, o způsobu placení au-
torských odměn

 schválila smlouvu o podmínkách poskyto-
vání podlicencí k šíření audiovizuálních děl se 
společností MAGIC BOX, a.s.

 schválila použití městského znaku v doku-
mentu „Chřiby-hory, lidé, mýty“

 vzala na vědomí informace o jednáních 
týkajících se stavby Rychlostní silnice R 55, 
stavba 5506 Napajedla – Babice 

 schválila rozpočtové opatření č. 69/2006, 
které řeší poskytnutí fi nančních prostředků 
Zlínskému kraji na přípravu projektu „Hyjé 
– koně Zlínského kraje“ 

 rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu postupem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na provedení stavebních prací „šachta 
s AT stanicí a propojení vodovodních řádů 
v ulicích Na Malině a B. Benešové“ za cenu 
celkem do 740 000 Kč včetně DPH v termínu do 
31. 3. 2007 společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 
a schválila s tím související smlouvu o dílo 

 schválila dovybavení tělocvičny 2. základní 
školy v Napajedlích a s tím související rozpoč-
tové opatření č. 70/2006 

 schválila smlouvu o dílo č. 43/2006 se spol. 
REALKA – Rubíček s.r.o. na zpracování fi nanč-
ního projektu vodohospodářské liniové stavby 
„Odvodnění pravobřežní části Napajedel“

 byla seznámena s podnětem občanů, 
týkajícím se využívání travnatých ploch na 
sídlišti Nábřeží.

Rada mìsta dne 10. 1. 2007
mimo jiné

 schválila rozpočtové opatření, které řeší 
přijetí neinvestičních účelových dotací z roz-
počtu Zlínského kraje na realizaci projektu 
„Podpora třídění odpadu na 2. ZŠ Napajedla“ 
a projektu „Matýsek hraje fl orbal“ DDM Matý-
sek Napajedla

 schválila poskytování investičních a nein-
vestičních příspěvků (transferů) neziskovým 
organizacím za následujících podmínek:

- nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy 
o poskytnutí příspěvku nabyvatel příspěv-
ku předloží městu (poskytovateli) přehled 
akcí, které pořádá v rámci své činnosti pro 
veřejnost v roce 2007

- po předložení tohoto přehledu město do 14 
dní vyplatí schválený příspěvek příjemci

- v ostatním nadále platí podmínky stanove-
né Zásadami pro poskytování fi nančních 
příspěvků na činnost schválenými zastu-
pitelstvem města dne 6. 12. 1999

 schválila provedení a trvalé uložení pří-
pojek inženýrských sítí a parkovacích ploch 
společnosti PETRIOR, spol. s r.o. na pozemcích 
města Napajedla 

 rozhodla o zadání zakázky malého rozsa-
hu postupem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění, na výkon stavebně technického 
dozoru stavby „Odvodnění pravobřežní části 
Napajedel“ fi rmě Ing. Zdeněk Křiva – ZK 
Servis a schválila s tím související mandátní 
smlouvu 

 schválila pronájem části pozemku KN p. č. 
6477/5 o výměře cca 1500 m2 na Masarykově 
náměstí (od prodejny knih po restauraci Baltaci 
– viz. snímek kat. mapy) 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

 se seznámila se zápisem z jednání stavební 
komise č. 1 dne 20. 12. 2006

 schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002 
o veřejném pořádku ve znění OZV č. 3/2003 
– ukončení plesu 1. základní školy Napajedla, 
který se koná 10. 2. 2007, ve 3:00 hodiny ná-
sledujícího dne

 se seznámila s informacemi ing. I. Brabco-
vé, starostky města, o situaci v souvislosti se 
získáváním dotací

 schválila na základě podmínek výběrového 
řízení do funkce městského architekta ing. arch. 
Hladila s platností od 11. 1. 2007

 se seznámila s organizačními diagramy 
řízení 1. základní školy Napajedla, příspěv-
kové organizace, 2. základní školy Napajedla, 
příspěvkové organizace, Mateřské školy 
Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, pří-
spěvková organizace a Domu dětí a mládeže 
Matýsek, které jsou přílohou Organizačního 
řádu

 se seznámila se zápisem z jednání sociální 
komise ze dne 9. 1. 2007 a souhlasila s přidě-
lením bytu č. 204 v DPS Sadová 1554 panu 
Vlachynskému

 se seznámila se zápisem z jednání kulturní 
komise dne 3. 1. 2007

 se seznámila se zápisem z jednání sboru pro 
občanské záležitosti konaného dne 2. 1. 2007 
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Město Napajedla v roce 2002 zadalo 
vypracování studie cyklistické dopravy 
v našem městě. Tato studie byla projednána 
na jednání stavební komise za účasti veřej-
nosti a po připomínkách byla schválena. Na 
jejím základě jsou v současné době vedeny 
kroky k postupné realizaci dvou, v této stu-
dii navržených cyklistických stezek - místní, 
která je vedena centrem města a turistické, 
která je trasována podél řeky Moravy. 

Cyklostezka turistická je součástí společné-
ho projektu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu, kde je řešena v úseku dl. 45 km od 
Uherského Ostrohu až po Kroměříž a bude 
na ni svedena trasa nadregionální trasy C 47 
– Moravská stezka (úsek Babice–Staré město 
je již realizován). Pro její realizaci na našem 
katastru budou částečně využity vybudo-
vané hráze. V současné době je zpracována 
dokumentace pro územní rozhodnutí včetně 
dokladové části a město začíná vyřizovat 
majetkoprávní vztahy. Chtěli bychom pro 
její realizaci využít možnosti získání dotací 
z Evropské unie prostřednictvím Regionálních 
operačních programů.

Cyklostezka místní má za úkol zajistit 
bezpečnou cyklodopravu místních obyvatel 
za prací a službami a je trasována podél 
průtahu komunikace III. třídy centrem měs-
ta. Její začátek je od vjezdu do Napajedel 
v ul. Dr. Beneše, zde by měla navazovat na 
cyklostezku Napajedla - Průmyslová zóna 
Napajedla - Otrokovice, která bude součástí 
připravovaného JV obchvatu R55 Otrokovic 

(zahájení jeho realizace je plánováno na rok 
2008). Dále pokračuje tato cyklostezka ulicí 
Zábraní, Palackého, Masarykovým náměstím 
a končí před křižovatkou u Asterixu. 2 etapy již 
byly v centrální části města v celkové délce cca 
370 m realizovány. Na další 3 úseky: Obchodní 
ulice – Asterix, ul. Palackého a Zábraní je 
vypracována projektová dokumentace, úsek 
v ulici Dr. Beneše je zatím zpracován pouze 
koncepčně ve variantách a úzce souvisí s pří-
padnou rekonstrukcí komunikace III. třídy, 
která je v majetku Zlínského kraje a ke které 
nedojde dříve než při stavbě Jihovýchodní 
části obchvatu Otrokovic. 

Koncepčně je cyklostezka situována podél 
jihozápadní strany komunikace ve směru od 
Otrokovic, prostorové poměry na opačné 
straně komunikace její trasování v centru 
města neumožňují. Z hlediska bezpečnosti 
a plynulosti dopravy nepřichází v úvahu její 
převedení z jedné strany ulice na druhou. 
Zejména z důvodů bezpečnosti ve vazbě na 
motorovou dopravu, místní cíle a prostorové 
možnosti byl zvolen souběh cyklistické stezky 
s chodníkem s tím, že blíže ke komunikaci je 
situována cyklostezka a ve vazbě na zástav-
bu zůstává v celé délce chodník. Současně 
s realizací cyklostezky dojde i k rekonstrukci 

Jak je to s cyklostezkami v našem mìstì
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stávajících chodníků a k vyřešení odvodnění 
v problematických místech. 

Cílem města je vybudovat pro místní 
cyklistickou dopravu pohodlný a bezpečný 
prostor, a to v co nejdelší trase podél stále více 
dopravně zatížené komunikaci III. tř., která 
je vedena naším městem (podle posledního 
průzkumu se jedná o intenzitu 7500 vozidel 
za 24 hod). 

Do 31. 3. 2007 bude město předkládat žádos-
ti na Státním fondu dopravní infrastuktury 
o dotaci ve výši 60 % celkových uznatelných 
nákladů na některý z výše vyjmenovaných 
nových úseků cyklostezky. O který úsek se 
bude jednat, rozhodne jeho míra připravenosti 
k realizaci. 

Ing. I. Brabcová, starostka

Návrh cyklostezky v ulici Palackého

Nìco málo statistiky 
Celkový počet obyvatel byl k 31. 12. 2006 

7 530. Do Napajedel se v roce 2006 přihlásilo 
115 občanů, 164 se odhlásilo a 83 občanů 
zemřelo. Narodilo se 56 dětí, což je nejméně 
od roku 1998, kdy se narodilo 53 dětí. 

V loňském roce bylo uzavřeno 77 sňatků, 
rozvedeno bylo 34 manželství. 

Bc. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odb.
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Akce v únoru v DDM Matýsek
• Jarní  pobytový tábor  v Jeseníkách
• Příměstské tábory v Napajedlech a Oldři-

chovicích
• Matýsek hraje fl orbal- fl orbalové soustře-

dění
• Soustředění s aerobikem
• Hopsálkův taneční seminář
• Sněhové hrátky pro nejmenší

Taťána a Rudolf Firkušní
Rudolf Firkušný, fenomenální český 

a světový klavírista, byl už před II. 
světovou válkou donucen opustit svou 
vlast. Vracel se jen jako host, o kterém 
se nebylo vhodné zmiňovat v médiích. 
Navštěvoval maminku a svou sestru 
Marii Kasíkovou v Přerově. 

Při těchto návštěvách se seznámil 
s půvabnou mladou ženou Taťánou Nevo-
lovou. Firkušný, zralý muž a světoběžník 
a krásná Taťána, která byla o 33 let mlad-
ší, se vzali na přerovské radnici v roce 
1965. Slavný klavírista našel partnerku, 
která ho doprovázela na cestách a byla 
mu velkou oporou. Narodily se jim dvě 
děti – Veronika a Igor. Oba dodnes mluví 
dobře česky. Sama Veronika má dvě děti 
a pracuje v New Yorku, Igor je počítačo-
vým odborníkem v Bostonu.

Po roce 1989 se Taťána i Rudolf Firkušní 
několikrát vrátili do vlasti. Navštívili i rodné 
město Firkušného Napajedla. Přes vysoký 
věk byl pan Firkušný plný života. Zasko-
čila jej však zákeřná nemoc a 19.7.1994 
zemřel. 

Jeho paní jej přežila o 10 let, ale vzhle-
dem ke svému věku zemřela mladá, šede-
sátiletá. Podle přání jsou manželé pohřbeni 
na Ústředním hřbitově v Brně. 

11.2.2007 by se Rudolf Firkušný dožil 
95 let. Lenka Hanáčková

V posledním vydání Napajedelských 

novin jsme oslovili Vás, „Ostrovníky“ - děti 

s postižením a Vaše rodiče, s nabídkou zájmo-

vého vyžití v Domě dětí a mládeže Matýsek. 

Nyní přicházíme s konkrétní pozvánkou na 

První setkání Ostrůvku. Uskuteční se v sobotu 

17.února 2007 v 10.00 hod. dopoledne v Domě 

dětí a mládeže Matýsek Napajedla. 

Přijďte se podívat, jak vypadá domeček, 

kde tráví napajedelské děti svůj volný čas 

a seznámit se s novými kamarády – speciálním 

pedagogem a vychovatelkami DDM Matýsek.

Toto naše první setkání jsme nazvali 

„Hliněné“ - budeme pracovat v keramické 

dílně s příjemným a tvárným materiálem, 

keramickou hlínou. Vaše dlaně si vyzkouší, 

jak Vás hlína poslouchá. Zcela jistě se nám 

společně podaří vytvořit malé dílko, které 

necháme vypálit v peci. 

První setkání Ostrùvku v Domì dìtí a mládeže

A rodiče? Mohou „ poklábosit“ u kávy, také 

si pohrát s hlínou , nebo relaxovat na míči.

Najdete nás v přízemí budovy „ Staré“ školy, 

na Komenského ulici v Napajedlích. Pracovní, 

event. sportovní oděv a přezůvky s sebou.

Náš Ostrůvek je připraven přivítat své 

Ostrovníky… tak přijďte mezi nás!

pan Rudolf Firkušný s maminkou

Firkušný s manželkou při svatebním obřadu.

Koncert Setkání s hud-
bou - Pocta mistru 
Rudolfu Firkušnému- 
proběhl v klášterní kapli 
koncem ledna. Vystoupi-
ly posluchačky konzer-
vatoře P.J. Vejvanovské-
ho z klavírní třídy Prof. 
Ondřeje Hubáčka.
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Na základě mnoha podnětů a žádostí o vy-
budování skateparku v Napajedlích rozhodlo 
zastupitelstvo města o jeho realizaci v části 
nevyužívaného autobusového nádraží.

Jsem si vědoma, že to není ideální lokalita, 
ale vhodnější na pozemcích města mimo 
obytnou zástavbu se nám bohužel nepodařilo 
nalézt. Mimo zástavbu jsme hledali  z důvodu 
obtěžování hlukem, kterého se ze sportovní-
ho zařízení tohoto typu nevyvarujeme.

O tom, kolik fi nancí bude v jednotlivých 
letech a na jaké investiční akce přiděleno, 
rozhoduje také zastupitelstvo města. Nejinak 
je tomu i v případě skate hřiště. V roce 2005 
byly pořízeny za 100 tisíc Kč tři „startova-
cí“ prvky, které byly provizorně umístěny 
v odstaveném jízdním pruhu autobusového 
nádraží. V loňském roce byla z rozpočtu města 
vyčleněna částka 300 tisíc Kč na úpravu zadní 
části autobusového nádraží. Autobusové 
nádraží bylo zkráceno, byly přerušeny ost-
růvky a dobudována komunikace pro otáčení 
autobusů. Plocha vyčleněná pro skate hřiště 
byla oplocena a odvodněna. Na konci minulé-

Doèkají se kluci koneènì svého skateparku?
ho roku byl renomovanou fi rmou vypracován 
návrh sportovního vybavení, který předpo-
kládá investici 800 tis.Kč. V lednu letošního 
roku byla na tuto akci městem podána na 
ministerstvo vnitra žádost o dotaci ve výši 
720 tis. Kč z programu Partnerství v rámci 
prevence kriminality mládeže. V prvním 
čtvrtletí tohoto roku bude rozhodnuto, zda 
dotaci získáme a v jaké výši. Až na základě 
této informace může zastupitelstvo města 
schválit další kroky vedoucí k realizaci 
vytouženého skateparku. Já osobně jsem 
v kontaktu s několika mladými zájemci 
o tento sport z našeho města a jednotlivé 
kroky s nimi konzultuji. Přejme si společně, 
aby se nám podařilo získat dotaci. Tím by 
mohl v letošním roce vzniknout, i když ne 
na nejlepším místě, přesto v našem regionu, 
opravdový skatepark. Nepřejí si ho pouze 
mladí ale i spousta starších občanů, kteří 
s nevolí přihlíží ke sportovním aktivitám naší 
mládeže v centru města na nové dlažbě a na 
městském mobiliáři.

Ing. Irena Brabcová, starostka

Tøíkrálová sbírka 2007
V sobotu 6. ledna 2007 se v Napajedlích 

konala Tříkrálová sbírka. Celkem městem pro-
cházelo 31 skupinek koledujících králů. 

Koledníci vycházeli do Vašich domovů ráno 
a po obědě se vraceli s plnými pokladničkami. 
Všichni králové byli nadšeni a spokojeni. I když 
je bolely nohy  a cítili se unavení, přesto jim 
obličeje zářily radostí - pomohli dobré věci. 

V Napajedlích se vybralo 123 477,50 Kč. 
Všem dárcům, koledníkům, všem, kteří se 

podíleli na přípravě, organizaci a samotném 
průběhu, patří VELKÝ DÍK !!!

Dana Daníčková

Novinky z kabelové televize
Kabelová televize Napajedla spustila 

na kanálu S21 testovací vysílání. Na tomto 
kanálu se budou postupně střídat tele-
vizní stanice, které bude možné později 
trvale zařadit do programové nabídky. 
Její rozšíření se plánuje na období měsíce 
dubna. Do té doby vyhodnotíme technic-
ké podmínky příjmu i zájem obyvatel. 
V současné době je zde vysílána televizní 
stanice NOE, která vystřídala stanici 
Paprika. Informace o změnách programů 
jsou dostupné ve videotextovém vysílání 
infokanálu. Vaše názory na vysílané pro-
gramy můžete psát na adresu ntvcable@
ntvcable.cz.

Dále bylo zakoupeno nové zařízení 
pro šíření internetu po kabelových roz-
vodech. Stávající zařízení neumožňovalo 
zvyšování kapacity jak konektivity, tak 
účastníků. Nové zařízení se v této chvíli 
testuje a připravuje do provozu. Po jeho 
spuštění bude možné očekávát zvýšení 
kvality služeb, rychlosti i možnost nárus-
tu počtu uživatelů.

Ing. Milan Vybíral 
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Návštìva obce 
K¾ak a Ostrý Grúò 

Obce Kľak a Ostrý Grúň si připomněly 62. výročí 
válečné tragedie.

V neděli 21. ledna 1945 vypálili fašisté obě 
obce a povraždili více než 160 obyvatel. 

Vzpomínkové akce se jako každoročně 
zúčastnila delegace z Napajedel, 

vedená starostkou města Ing. 
Irenou Brabcovou.

Róbert Fico – předseda vlády SR

S rumunskou delegací

Milan Čič, vedoucí kanceláře prezidenta SR

Delegace Napajedel u památníku v obci Kľak.

Zapalování svíček … Delegace u památníku v obci Ostrý Grúň
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Každoročně se v měsíci lednu konají na 
brněnském výstavišti veletrhy cestovního 
ruchu Go a Region tour. Jedná se o velkolepý 
jarmark nabídek toho, proč cestovat tam, či 
onde. Obce, kraje i státy lákají potencionální 
cestovatele na historické památky, krásy 
přírody, kuriozity, kulinářské speciality, spor-
tovní i kulturní akce. Cestovní kanceláře se 
předbíhají v atraktivnosti svých zájezdů a to 
všechno probíhá za přítomnosti obrovského 
davu návštěvníků. Součástí stánku Zlínského 
kraje byla i prezentace Napajedel a z toho 
vyplynula možnost dalšího zviditelnění naší 
obce v podobě vystoupení Radovanu v rámci 
doprovodného, kulturního programu. Nevy-
stupovali jsme zde poprvé, letošní vystoupení 
bylo již sedmým od první účasti Napajedel na 
tomto veletrhu.

Je sobota 13. ledna ráno. U šatny Radovanu 
v zámeckém parku se scházejí naši tanečníci 
a tanečnice a téměř přesně v dohodnutý čas 
odjíždíme směr Brno. Autobus je plný hlasitého 
hovoru, překřikování a smíchu. Takový výlet 
„dospěláků“ je rozdílný od školního výletu 
snad jenom tou ranní štamprličkou něčeho 
ostřejšího na „otrávení červa“ a proti kinetóze. 
Po příjezdu na výstaviště nevedou naše kroky 
nikam jinam než k pódiu, na kterém bude 
vystoupení. S konstatováním, že se zde pro 
jeho velikost možná budeme při tancování 
trochu mačkat, se rozcházíme mezi stánky. 
Do vystoupení nám zbývají ještě čtyři hodiny, 
tak máme dost času k tomu, abychom se tu 
trochu porozhlédli.

Přiblížila se čtrnáctá hodina. Všichni již 
převléknuti v krojích se scházíme u jeviště. 
Před sebou máme dnes dvě premiéry. Poprvé 
tady bude vystupovat Pozdní sběr, který je 
složen z bývalých tanečníků Radovanu, takže 

jeho členové nezažívají vlastně nic nového. 
A také poprvé vystupujeme s novou cimbá-
lovou muzikou Kvítek. Pokud jste o těchto 
muzikantech ještě neslyšeli, tak dovolte jejich 
krátké představení. Jsou to mladí hudebníci ze 
Základní umělecké školy v Otrokovicích a je 
jich celkem devět. Tímto prvním společným 
vystoupením snad začíná éra dlouhodobé, 
úzké spolupráce. 

Před plným hledištěm a spoustou dalších 
procházejících diváků jsme v našem vystou-
pení předvedli náš standardní repertoár tanců 
ze Slovácka. 

Dopadlo to dobře. Muzikanti i tanečníci 
byli výborní a odezva diváků skvělá. Takové 
vystoupení není jenom dobrou reprezentací 
našeho města, ale samozřejmě i samotného 
souboru. Právě na takové akci, jako veletrh 
cestovního ruchu, se naskýtá dobrá příle-
žitost k navázání nových kontaktů a z toho 
vyplývajících možností dalších vystoupení 
na různých slavnostech a festivalech doma 
i v zahraničí.

Z Brna jsme odjížděli spokojeni. Napaje-
dlům jsme ostudu určitě neudělali, divákům 
jsme poskytli příjemný zážitek a nabídky 
k tancování jsme také nějaké získali. Byla to 
hezky prožitá sobota a příští rok pojedeme 
možná zase. Pavel Holub

Radovan na Region tour 2007

Na veletrhu Regiontour měly Napajedla a 
Otrokovice společný stánek.
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Peníze se musí
otáèet. Investujte

Poštovní
investièní program

– zajištìný

www.postovnisporitelna.cz, infolinka: 800 210 210
Poštovní spoøitelna – Banka na Vaší poštì.

Nechte své peníze pracovat za Vás
• investujte do fondu CSOB Svetový click+ 24
• po 4 letech a 5 mìsících zajištìný výnos 5% - 18%

Investovat mùžete v období od 2. 1. 2007 do 23. 2. 2007 na Vaší poštì.

Hodnota investice mùže v prùbìhu investièního období kolísat, a to doèasnì

i pod investovanou èástku. Vyplacení vložené investice  a dosaženého výnosu

je zajištìno pouze ke dni splatnosti fondu.

VŽDY VE ÈTVRTEK 19:30 - 20:45
ÚNOR - ÈERVEN / 740 KÈ

V PØÍJEMNÉM TEMPU
IDEÁLNÍ PRO PRAVIDELNOU

ÚDRŽBU TÌLA I DUCHA
VHODNÉ PRO VŠECHNY

VÌKOVÉ KATEGORIE

WWW.JOGAZLINSKO.WZ.CZ

CVIÈENÍ VEDE 
ING. MARTA ZAPLETALOVÁ

8. ÚNORA 2007 V 19:30
BÝVALÝ KLÁŠTER (VEDLE ZŠ)

NAPAJEDLA

STAVERA, s. r. o.
Masarykovo nám. 103, Napajedla 763 61

Stavební obchodní a realitní činnost
Tel.: 577 941 222, 603 161 753

Email: stavera@centrum.cz

Stavby na klíč, rekonstrukce RD a bytů
Koupě a prodej RD, bytů a pozemků

Pronájem bytů, RD a nebytových prostor
Znalecké posudky

Zajištění hypoték a stavebního spoření

CESTA K VAŠEMU DOMOVU ZAČÍNÁ U NÁS !!!

Cvičíme ve fi tku
F I T C E N T R U M  S L A V I A ,  u l .  2 . k v ě t n a  6 8 5 ,  a r e á l  S l a v i a  N a p a j e d l a 
OTEVŘENO :  Po – Pá    9,00 - 21,00 hod   •   So  15,00 - 21,00 hod 

Začínáme cvičit: rady pro začátečníky a nově příchozí

Co si vzít s sebou – ručník, sportovní oblečení, čistou sportovní obuv

Co ještě potřebujete – pití  =  iontový nápoj nebo neperlivou vodu, do cyklostudia cyklistickou 

láhev, toto vše můžete zakoupit u nás včetně dalších sportovních potravinových doplňků

Informace jak to u nás chodí – pro lepší pocit doporučujeme přijít se podívat do prostředí 

fi tcentra  a zeptat se personálu na naše pravidla. Ideální doba, pokud chcete první hodinu 

cvičit s instruktorem, je do 16,30 hod., protože potom začínají všechny organizované hodiny 

v tělocvičně, cyklostudiu a také v posilovně je nejvíce sportovců

Jak často cvičit – doporučujeme kombinaci posilování s některým aerobním (kardio) 

cvičením

-  posilování v posilovně  = nejlépe dvakrát týdně všechny svalové skupiny, tím dosáhnete 

aktivaci vnějšího svalového systému, zmírnění bolestí zad, odstranění svalových disbalancí 

a když budete vytrvalí i změnu postavy

-  posilování formou cvičení pilates  = dosáhnete aktivaci hlubokého svalového systému, 

zpevněnění a zároveň protažení  svalstva

-  aerobik , step, interval aerobik  = vytrvalostní aerobní cvičení s tanečními a posilovacími 

prvky

- indoor cycling  = nejefektivnější aerobní spalovací trénink s účinným kardiovaskulárním 

efektem, vhodný i pro osoby s nadváhou nebo s bolestmi kloubů

Některá naše důležitá pravidla – každý příchozí :

-  se nejdříve nahlásí obsluze v baru a zaplatí vždy předem vybrané služby ( vstup, pití,…)

-  venkovní obuv odloží na vyhrazeném místě

-  v celém areálu ( šatna, sportoviště, bar ) udržuje pořádek, uklízí nářadí, chová se ohleduplně 

a dodržuje bezpečnost svou i ostatních

Bližší informace Vám poskytneme na tel.  728 341 341
Akce únor:  So 10. 2. - 16,30 hod.  intervalový aerobik s Mirkou

                       Pá 16. 2. - 17 hod.  II.Slavia tour 2007 1. kvalifi kační turnaj ve stolním tenise

                         So 24. 2. - 16,30 hod.  intervalový aerobik s Mirkou

Akce březen:  Pá 2. 3. - 17 hod.  II.Slavia tour 2007  2. kvalifi kační turnaj ve stolním tenise 

                 Ne 11. 3. - 14 – 17 hod. cvičení s Evou Urbanovou, povídání o výživě a hubnutí

  Pá 16. 3. - 17 hod.  II.Slavia tour 2007  3. kvalifi kační turnaj ve stolním tenise

                        Pá 23. 3. - 17 hod.  II.Slavia tour 2007   fi nálový  turnaj ve stolním tenise        
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V Napajedlích působí řada souborů 
a skupina historického tance Porta Temporis 
(brána času) je jedním z nich. Zaměřuje se 
na lidové a honosné tance z období gotiky 
i renesance. 

Soubor vznikl v roce 2005 při Divadle Zdeň-
ka Štěpánka v Napajedlích, které mu poskytlo 
počáteční zázemí, z původní myšlenky několika 
nadšenců vytvořit a secvičit historické tance 
ke Slavnosti svatého Václava. Později vznikl 
dvanáctičlenný soubor, který ve své činnosti 
pokračuje doposud. 

Porta Temporis absolvovala celou řadu 
vystoupení jak na půdě Klubu kultury a města 
Napajedla, tak na různých historických akcích 
v České republice.

Skupina se stále více rozvíjí a zlepšuje své 
dovednosti, snaží se o co nejvěrnější a nejdo-
bovější reprodukci v oblasti tanců, kostýmů 
i hudby.

K velkému rozvoji souboru Porta Tempo-
ris, především v oblasti renesančních tanců, 
přispívá spolupráce s prof.MgA. Zuzanou 
Dostálovou, dlouhodobou členkou Státní 
opery v Praze. 

V současné době začala spolupráce sou-
boru se skupinami historického šermu Green 
Regiment a Morrigan. Snahou Porty Temporis 
je stát se občanským sdružením reprezentu-
jícím město Napajedla na kulturních akcích 
v regionu, mimo něj i v zahraničí. 

Jana Vaňáčová, vedoucí souboru

Víte, co je Porta Temporis?

Beletrie
 Berry Steve: Templářské dědictví. Cot-

ton Malone býval špičkovým kryptologem 
na americkém ministerstvu spravedlnosti. 
Nyní žije v Kodani, je majitelem antikvariátu 
a s minulostí nechce mít už nic společného. 
Stačil však jediný telefonát bývalé nadřízené 
a Cotton ví, že selanka skončila.

 Carriere Jean Claude: Goyovy přízraky. 
Příběh lásky mezi mladičkou Ines, obviněnou 
z kacířství a mladým mnichem Lorenzem, 
který horlivě slouží neúprosné inkvizici. 
V této temné dobové atmosféře tvoří svá 
vrcholná díla uznávaný dvorní malíř Fran-
cisco Goya.

 Cimický Jan: Truhla s tisíci zámky. Pří-
běh Jiřího Samby, významného kardiologa, 
který je po autohavárii již několik měsíců 
v bezvědomí.

Denker Henry: Robert, můj syn. Don 
a Claire adoptovali před šestnácti lety syna. 

Nové knihy v Knihovnì Napajedla
Jako náhradní rodiče splňovali všechna 
kritéria. Přesto se život všech tří dramaticky 
zkomplikoval.

 Drakulič Slavenka: Ani mouše by neu-
blížili. Soubor medailonů, jež sledují osudy 
různých lidí, kteří se objevili před mezinárod-
ním tribunálem v Haagu v souvislosti s válkou 
v bývalé Jugoslávii. Jedná se hlavně o válečné 
zločince, ale i o svědky a oběti.
Zeh Juli

Literatura pro dìti
 Burnham Niki: Svět vzhůru nohama. 

Šestnáctiletá Valerie si žije pohodově jako 
jedináček. Jednoho dne maminka jí i tatínkovi 
oznámí, že se zamilovala do ženy a odchází 
s ní žít. Pro dívky.

Černá Marie: Dyslexie. Knížka je určena 
dětem starším devíti let, které nejsou vášnivými 
čtenáři a čtení je nebaví.

Procházková Iva: Konec kouzelného talis-
manu. Anna dostala k narozeninám od své tety, 

laponské šamanky, kouzelný váček ze sobí 
kůže. Anna je z dárku zklamaná, netuší totiž, 
jaké mocné kouzlo talisman ukrývá.

Nauèná literatura
 Hageneder Fred: Moudrost stromů. Tato 

ojedinělá publikace přibližuje fascinující svět 
stromů.

 Klein Sheilley: Nejkrutější tajné spo-
lečnosti v dějinách. Přehled nejrůznějších 
světových tajných společností, které získávají 
v současné době nový význam.

 Kutálkové Dana: Logopedická prevence. 
Publikace určena především rodičům a vycho-
vatelům se zabývá problematikou dětské řeči 
v celé její šíři.

 Lionnet Annie: Tarot. Kniha představuje 
78 listů tarotu, vysvětluje jejich symboliku 
a význam a provádí čtenáře některými 
vyloženími.

 Stuart-Hamilton Ian: Psychologie stár-
nutí. Stárnutí je procesem, s nimž se musí 
vyrovnávat každý člověk u sebe i u svých 
blízkých. Autor ve své knize probírá všechny 
základní okruhy psychologické problematiky 
stárnutí a stáří.
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V pátek 12.1.2007 se na 2. ZŠ v Napajedlích 
uskutečnila soutěž FINGER CONTEST (mani-
pulace, triky s malým skateboardem). Druhého 
ročníku se zúčastnili ti nejlepší, opravdoví 
mistři fi ngerboardingu, kteří usilovně bojovali 
nejen o čest, ale také o hodnotné ceny. 

Diváci jen žasli nad spoustou neuvěřitel-
ných triků, které soutěžící předváděli. Jen 
jeden z nich se však nakonec stal vítězem 
a byl jím Martin Mlýnek, žák 7. A. Skrytý talent 
a potenciál však prokázali rovněž někteří divá-
ci, mezi nimiž vynikla zejména paní učitelka 
Mgr. Ivana Černá, která se statečně vypořádala 
se všemi překážkami, triky a rampami.

T. Jirušková, K. a M. Geržovy z 6.B

Podle současných výzkumů (uvádí je 

ve své knize Skrytý svět šikanování na 

školách Michal Kolář) je šikanou posti-

ženo zhruba tři sta tisíc dětí u nás.

V rámci dlouhodobého projektu 

„Bezpečná škola“ se učitelé 1. základní 

školy v Napajedlích  zúčastnili seminá-

ře „Prevence šikany na školách“ pod 

vedením okresní metodičky prevence 

Pavlíny Bětíkové. Učitelé 1. a 2. stupně 

byli seznámeni s nejnovějšími poznatky, 

metodami a opatřeními, jak zabránit 

šikaně na školách. 

Samotné slovo šikana pochází 

z francouzského chicane – zlomyslné 

obtěžování, týrání, sužování, pronásle-

dování atp. Šikana je chování dítěte nebo 

skupiny dětí s cílem ohrozit, zastrašit, 

ponížit nebo jinak ublížit jinému dítěti 

nebo dětem. Zahrnuje ponižování, 

slovní i fyzické napadání, neustálý 

výsměch, hrubé žertování, omezování 

osobní svobody, vydírání, braní věcí, 

poškozování oděvu, aj.

Šikana, dětská agresivita je v sou-

časné době problémem celosvětovým. 

Její prevence a řešení se ve vyspělých 

státech stává předmětem výzkumných 

prací týmů psychologů a speciálních 

pedagogů. Řešení, které by vedlo k ce-

lospolečenskému vymýcení šikany, 

je velmi komplikované a dlouhodobé. 

Šikana není pouze záležitostí omezenou 

na školní věk. Je to problém související 

s budoucím jednáním všech zúčastně-

ných jedinců, a to jak agresora, tak i obě-

ti a svědků. Je nutné začít s výchovou již 

od útlého věku, vštěpovat dětem morál-

ní a společenská pravidla a vyžadovat 

jejich dodržování, neboť podle výzkumů 

lze tendence k šikanování vysledovat již 

u dětí v předškolním věku. 

Studie zaměřená na prevenci šika-

ny v amerických školách shledala, že 

nejefektivnější způsob boje s tímto 

fenoménem je zapojit celou školu do 

speciálně zaměřeného preventivního 

programu. 

Z těchto tezí vychází i dlouhodobý 

projekt „Bezpečná škola“ 1. základní 

školy v Napajedlích. Jeho snahou je 

vytvořit na škole atmosféru otevřenosti 

a vzájemné solidarity žáků v třídních 

kolektivech. Stávající menší počet žáků 

naší školy zvyšuje a posiluje jejich sebe-

vědomí a soudržnost. Takový kolektiv 

kladně působí na žáka a zamezuje jeho 

ztrátě v anonymitě, protože šikaně se 

nedaří v malých skupinách, kde se re-

spektuje osobnost každého jedince.

Mgr. E. Ochotská, 1. ZS Napajedla

ŠIKANĚ NE
Letos jsme se rozhodli, že se zapojíme do 

celostátní soutěže Eurorebus. Je to soutěž 
trochu jiná, než na jaké jsme doposud zvyk-
lí. Otázky značně přesahují znalosti, které 
jsou obsahem osnov zeměpisu na základní 
škole, ale zato můžete hledat kdekoliv. Třeba 
využít encyklopedie, atlasy, tabulky, denní 
tisk a pochopitelně nejvíce ze všeho nejmo-
dernější způsob vyhledávání internet. Do 

EUROREBUS na 2. ZŠ v Napajedlích
soutěže se zapojilo 25 žáků naší školy a vedli 
si opravdu velmi dobře. Dokázali, že praco-
vat se zdroji informací umí – a to je to velmi 
důležité. Nejlepšími byli Alena Hiršová z 8.C, 
Iva Ježíšková a Eva Gabrhelíková, obě z 9.C. 
Pochvala patří určitě všem, protože bodové 
rozdíly byly opravdu minimální. Příští rok to 
zkusíme znovu. 

Mgr. Ludmila Poláková 

Zmìna ceny vodného a stoèného na rok 2007
V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu, sděluje spol. Zlínská vodárenská, a.s. se sídlem Zlín změnu ceny vodného a stočného 
pro rok 2007 s platností od 1. 1. 2007.

Cena vodného a stoèného od 1. 1. 2007 vèetnì DPH
Vodné v Kč/m3 Stočné  v Kč/m3

odběratelé 26,85 23,48

Odběratelé Otrokovice 26,85 33,60

Manipulace a triky – FINGER CONTEST
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Kino Napajedla
 Ne 4. 2. v 19.30 hodin

 PRAVIDLA LŽI
 Krimi-detektivka ČR, režie Robert Sedláček, 

hrají Jiří Langmajer, Klára Issová, motto: 
Nevěřte jim všechno, co říkají. Přístupný 
od 15 let, 123 min., vstupné 60 Kč

 St 7. 2. v 17.00 hodin
 SPLÁCHNUTEJ
 Animovaná komedie USA pro děti v českém 

znění, režie David Bowers, Sam Fell, motto: 
Někdo skončí tam dole. Mládeži přístupný, 
86 min., vstupné 40 Kč

 Ne 11. 2. v 19.30 hodin
 PRÁZDNINY
 Komedie USA, režie Nancy Mevers, hrají 

Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, 
motto: Změň adresu. Změň chlapa. Změň si 
život. Přístupný od 12 let, 135 min., vstupné 
60 Kč

 St 14. 2. v 19.30 hodin
 BORAT
 Satirická komedie USA, režie Larry Charles, 

hrají Sacha Baron Cohen, Ken Davitian.Pří-
stupný od 15 let, 84 min., vstupné 60 Kč 

 Ne 18. 2. v 19.30 hodin
 RO©K PODVRAŤÁKŮ 
 Černá krimi komedie ČR, režie Karel Janák, 

hrají Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Martin Písa-
řík. Přístupný od 12 let, 104 min., vstupné 
65 Kč

 St 21. 2. v 19.30 hodin
 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
 Historický thriller SRN, Francie a Špaňelska, 

režie Tom Tykwer, hrají  Ben Wishaw, Dustin 
Hoffman, Alan Rickman. Přístupný od 12 
let, 147 min., vstupné 60 Kč

 Ne 25. 2. v 19.30 hodin
 SMRTÍCÍ NENÁVIST
 Horor USA, režie Takashi Shimizu, hrají- 

Sarah Michelle Gellar, Amber Tamblyn, 
Jennifer Beals. Přístupný od 12 let, 95 min., 
vstupné 60 Kč

 St 28. 2. v 19.30 hodin
 SAW 3
 Horor USA, režie Darren Lynn Bousman, 

hrají Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus 
Macfadyen, motto: Budete omdlévat hrů-
zou. Přístupný od 18 let, 107 min., vstupné 
65 Kč.

 6. února, 19.30 hod. vstupné 55 Kč
 Horská hlídka (The Mountain patrol)
 Čína 2004, 95 min., titulky, scénář a režie: 

Chuan Lu. Brutální, a přesto překrásný 
fi lm líčí obtížnou výpravu na čínské úze-
mí, přičemž se opírá o skutečný příběh 
jedné z posledních expedic vedených 
tibetskými dobrovolníky, bojujícími proti 
pytlákům. „Film patří k nejdrsnějším fi l-
mům, které byly o přírodě kdy natočeny.“ 
– Michael Atkinson.

 13. února 19.30 hod. vstupné 55 Kč
 Život Briana (Monty Python‘s Life of 

Brian)
 VB 1979, 94 min., titulky. Režie: Terry 

Jones, scénář: G. Chapnam, J. Cleese, T. 
Gilliam, E. Idle, T. Jones, M. Palin . Biblická 
fraška o nedobrovolném „Mesiášovi“, 
který je omylem již od narození považo-
ván za Spasitele (ačkoli pro takovou roli 
nemá sebemenší předpoklady) a který 
také ve 33 letech skončí na kříži, načrtává 
absurdně rozvernou a přidrzlou paralelu 
ke Kristovu životnímu osudu. 

 20.února 19.30 hod., vstupné 55 Kč
 Všichni možní sběrači a já (Les Glane-

urs et la glaneuse) 
 Francie 2000, 82min., titulky, scénář a re-

žie: Agnes Varda. Sběrači jsou lidé, kteří 
přežívají díky zbytkům po žních, vyho-
zenému jídlu a věcem, jichž se ostatní 
zbavili. Sběrači jsou ve Francii chráněni 
zákonem vydaným králem Jindřichem 
IV., v roce 1554. Režisérka – vybavena vý-
středním smyslem pro humor – odhaluje, 
že sběračství může být také dost zábavné. 
Vardová se mezi sběrače – díky sbírání 
materiálů pro svůj fi lm – také sama řadí.

 PROJEKT 100 / 2007 www.projekt100.cz
 27. února, 19.30 hod. , vstupné 60 Kč

 Cléo od pěti do sedmi 
 Francie 1961, 90 min., titulky, scénář a režie 

Agnes Vardová. Není nic obdivuhodnější-
ho, než inteligence podpořená city a city 
řízené inteligencí. Jeden ze stěžejních 
fi lmů francouzské nové vlny je zdánlivě 
dokumentárním záznamem devadesáti 
minut ze života slavné zpěvačky, která 
čeká na výsledky lékařského vyšetření. 
Režisérce A.Vardové se podařilo dokonale 
oklamat diváky a přitom originálním způ-
sobem zachytit Paříž i proměnu duševní-
ho stavu od zoufalství k naději. Ocenění: 
Cena Francouzských Kritiků za Nejlepší 
fi lm roku 1960

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

www.artfi lm.cz/charlie2

Podporováno Městem Napajedla

Pozor vždy v úterý
začátek je v 19.30 hod.

Chleba pro konì
Vedení školního časopisu „NŠOČI“, který 

vychází na 1. ZŠ, děkuje všem, jenž přispěli na 
sbírku „chleba pro koně“.

Celkem jsme nasbírali 115,50 kg pečiva 
(chleba i rohlíků). Nejvíce přinesla Lucie 
Vaškových ze 6.tř. a Pavlína Hradilová ze 
3. třídy. 

Cenu, stříbrný řetízek, jim předal pan Čer-
nocký, ředitel hřebčína v Tlumačově, na  naší 
1. základní škole.

S. Šulcová, vychovatelka 1. základní školy

I my jsme pøispìli…
Od 11. 12. 2006 se na 1. ZŠ konal prodej 

přívěšků na klíče, které z velmi malilinkatých 
barevných korálků vyrobili žáci 9.B třídy. 
Přívěšek ve tvaru ještěrky, který stál 30 Kč, si 
mohli zakoupit učitelé i žáci z naší školy.

Výtěžek, jenž činil 1 800 Kč, byl s pomocí 
paní učitelky Evy Svobodové odeslán na konto 
ADVENTNÍCH koncertů, které probíhaly kaž-
dou adventní neděli před Vánocemi na ČT 1.

 Žáci 9. B děkují všem, kteří si tento přívěšek 
zakoupili a tím přispěli. 
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Do skautské výchovy patří také kultura, a to 
nejen konzumní, ale i aktivní. Již ve třicátých 
letech minulého století jsme tuto aktivní kul-
turní činnost prováděli. Typickým skautským 
vystoupením byly táborové ohně pro veřejnost. 
Zde jsme předváděli krátké scénky, zpěv, hry, 
tanečky. Táborové ohně byly nejméně jednou 
za rok a je zaznamenána návštěva až 450 divá-
ků. V současné době je tato činnost přenesena 
do programu tábora. Dále se hrály i divadelní 
hry. Těch bylo sehráno sedm. Mimo to byly 
organizovány Mikulášské večírky pro veřejnost 
i pro vlastní členy, byly promítány světelné 
obrazy s přednáškou, pro členy pořádány 
taneční hodiny. Již v roce 1935 byl založen 
taneční orchestr.

V tomto trendu bylo pokračováno i po válce 
a již 1. září 1945 byl uspořádán v tehdejší jídelně 
Fatry „Přátelský večírek“ navštíveny širokou 
veřejností. K tanci hrál skautský orchestr 
pod vedením skauta Petra Götze. Jistě stojí za 
zmínku, že se z něho postupně vyvinul jazzový 
orchestr Petra Götze, který patřil mezi špičkové 
amatérské jazzové orchestry. A zase se konaly 
Mikulášské večírky, různá vystoupení v rámci 
vzpomínkových slavností, pro novou generaci 
skautů taneční hodiny, pro členy vydáván časo-
pis HLAS a samozřejmě táboráky. V uvolněném 
období let 1968 – 1970 to byly hlavně Dětské 
karnevaly plně obsazeny dětmi v maskách 
a nechyběl program se soutěžemi. Všechno 
toto se objevuje i v dnešní moderní technické 
době. A proč o tom píšu?

Do kulturní oblasti patří i různé společenské 
zábavy, plesy. Skouti uspořádali první Junácký 
ples v r. 1947 a pak v r. 1948, 1949, 1950. Vnesli 
do nich nové prvky jako vyzdobený sál se 
světelnými efekty, zahájení plesu představe-
ním a půlnoční vystoupení. V kronice 2. odd. 
v r. 1949 je mimo jiné psáno: „Bylo to krásné, 
byl vyzdobený sál, byly světelné efekty, byl 
orchestr Petra Götze, byla polonéza, o půl noci 
byl menuet, který se musel opakovat, byla velká 
návštěva, bylo mnoho spokojených, kteří seděli, 
bylo mnoho nespokojených, kteří neseděli, bylo 
mnoho zvědavých, mnoho pochybovačů, mno-
ho spokojených, kteří se po celý ples bavili.“ V r. 
1950 byl Junácký ples poslední. Na něm vystou-
pila s půlnočním překvapením taneční skupina 
skautů a skautek na téma „Kdysi a dnes“. Potom 
již nebyl skaut ani Junácký ples.

I naše nová generace pokračuje s kulturní 
výchovou v tomto smyslu a pořádá Mikulášské 
večírky, táborové ohně s vlastním programem, 
byl uspořádán dětský karneval i divadelní 
odpoledne. A pro nejbližší dobu je připravován 
Junácký ples. Bude v sobotu 17. února 2007 
v sále Sokolovny. Začátek v 19:30 hodin. Přípravy 
probíhají ve všech směrech s plným úsilím tak, 
aby návštěvníci byli co nejvíce spokojeni. Hlav-
ně aby byl plný sál… Jak to dopadne? Budete 
spokojeni Vy, návštěvníci, a budou spokojeni 
i pořadatelé? To se ukáže 17. února 2007.

- ofka -

Junácký ples Èerná skládka na Nábøeží

Krade se všechno !
Město Napajedla po dohodě s Ředitelstvím 

silnic a dálnic České republiky, správa Zlín, 
umístilo na náklady města nový odpočinkový 
mobiliář na odpočívadlo za čerpací stanicí 
směrem na Spytihněv. Pracovníci Služeb města 
Napajedla prováděli několik let údržbu tohoto 
místa, aby vjezd do našeho města alespoň tro-
chu slušně vypadal. Setkali jsme se i s kladnou 
odezvou z řad cizích řidičů, kteří tudy projížděli. 
Naše radost však netrvala dlouho. „Někomu“ 
doma pochybělo pár dlaždic a tak si je prostě 
vzal z odpočívadla.

Je to přece nás všech, tak proč ne! Ale, 
že to musí NĚKDO dát do pořádku za NĚČÍ 
peníze, to je přece absolutně jedno.

 Ten, kdo byl líný tento odpad odvézt 
do sběrného dvora, si zřejmě myslí, že to 
buď odveze sběrný vůz z Technických 
služeb Otrokovice, s.r.o. nebo prostě 
nastoupí Služby města Napajedla a ukli-
dí tuto spoušť na náklady města. Nestalo 
se tak a ani se v budoucnu tak nestane. 
Městská policie tento případ šetří jako 
založení nepovolené skládky a pokud 
bude zjištěn viník, tak bude postupová-
no dle přestupkového zákona.


