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Koncert napjatých strun
Klub přátel hudby v Napajedlích vás zve na 

dubnový koncert. Učinkují: cimbál - Ladislava 
Hetmerová (posluchačka Akadémie umení 
v Banskej Bystrici), kontrabas - Václav Mareček 
(posluchač AMU v Praze), klavírní spolupráce 
- Helena Fialová (Český fi lharmonický sbor). 
Tito mladí umělci zahrají díla J. S. Bacha, 
N. Paganiniho, S. Rachmaninova, P. Hindemitha 
a jiných mistrů.

 Koncert se koná ve středu 18. dubna 2007 
v 19 hodin v koncertní síni Klášterní kaple 
v Napajedlích.

Město Napajedla
si Vás dovoluje pozvat k účasti na

PIETNÍ VZPOMÍNCE
s položením věnců ve středu 2. května 
2007 u příležitosti 62. výročí osvobození 

města Napajedla. V 15:30 hod. u pomníku 
na Kalvárii. V 16:00 hod. u pomníku na 

Masarykově náměstí.

Zámecký bál zahájili Ing. Irena Brabcová, starostka Napajedel a Ing. Petr Síleš, ředitel Fatra a.s. 
Fotoreportáž na str. 8 a 9

50. Divadelní festival ochotnických souborù NAPAJEDLA 2007
pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana Zlínského kraje a starostky 

města Napajedla

SOBOTA Divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí
21. dubna IRENA DOUSKOVÁ: HRDÝ BUDŽES

NEDĚLE Divadlo BLIC Ostrožská Nová Ves
22. dubna A. N. OSTROVSKIJ: SVATBA BALZAMINOVA

PONDĚLÍ Divadlo Zdeňka Štěpánka KK Napajedla
23. dubna VALERI PETROV: MUŠKETÝŘI PO TŘICETI LETECH

ÚTERÝ Divadelní soubor SemTamFór Slavičín
24. dubna RAY COONEY: 1 + 1 = 3 (JEDEN A JEDNA JSOU TŘI)

STŘEDA Divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín
25. dubna JIŘÍ VOSKOVEC – JAN WERICH: TĚŽKÁ BARBORA 

ČTVRTEK Divadlo DOSTAVNÍK Přerov
26. dubna LUIGI PIRANDELLI: SICILSKÁ KOMEDIE

PÁTEK Divadelní soubor DK Kroměříž – NESOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ
27. dubna ALAN AYCKBOURN: ABY BYLO JASNO 
 
50. Divadelní festival sponzorují fi rmy: Fatra a.s. Napajedla, RT 90 s.r.o. Napajedla, 
BRAMO s.r.o. Napajedla. Divadelní sál Klubu kultury Napajedla: začátky představení 
v 19:30 hodin. Vstupné: Kč 80. Předplatné na celý festival: Kč 400. Výhody předplatného: 
- nižší vstupné o 30 %, zajištění vybraného místa na všechna představení, - předplatenka je 
slosovatelná, 5 vylosovaných majitelů předplatenek obdrží hodnotné ceny. Předprodej: 
Pondělí - čtvrtek od 15:00 do 17:30 hodin v kanceláři Klubu kultury. Zahájení předprodeje 
předplatenek v pondělí od 2. dubna – 10. dubna. Od čtvrtka 14. dubna jsou v prodeji pouze 
zbylé vstupenky na jednotlivá představení. Mediální partneři KK Napajedla: Kabelová 
televize Napajedla, NTV cable s.r.o., Český rozhlas Brno.

První jarní den v Napajedlích 

6 A co děti, mají si kde hrát?

12 Kino a přehled dubnových akcí

Muzeum Napajedla
Muzeum Napajedla zve na vernisáž výstavy 

„Divadlo v Napajedlích“ 13. dubna v 16 hodin.
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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 19. 2. 2007
mimo jiné
 schválila výpověď z nájmu bytu č. 1376/5 

na ul. Zábraní společným nájemcům manželům 
Možnárovým

- z důvodu - § 711, odst. 2, písm. c ) a d) občan-
ského zákoníku

-  bez přivolení soudu
- s 3 měsíční výpovědní lhůtou ke konci 

kalendářního měsíce, a s počátkem běhu 
výpovědní lhůty od 1. dne měsíce násle-
dujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena nájemci

Zastupitelstvo dne 19. 2. 2007

mimo jiné
 se seznámilo se zápisem z jednání fi nanč-

ního výboru dne 12. 2. 2007
 schválilo plán činnosti fi nančního výboru 

na 1. pololetí 2007
 schválilo realizaci stavebních akcí v roce 

2007 
 vzalo na vědomí výhled stavebních akcí 
 schválilo rozpočtová opatření č. 1 až 4 a další 

převod 150 tis. Kč z kapitálové rezervy města na 
provedení opravy spojovacího krčku v budově 
Mateřské školy Napajedla
 schválilo přidělení fi nančních příspěvků 

na rok 2007 spolkům a organizacím na činnost 
a akce 
 schválilo odkoupení pozemků KN p. č. 7676/16 

o výměře 100 m2 a KN p. č. 7676/17 o výměře 26 
m2, které jsou užívány jako veřejná zeleň (lokalita 
Na Kapli) a části pozemků PK p. č. 6684/3 a PK 
p. č. 6447/9 od Chmelnické lávky po nájezd na 
protipovodňovou hráz, na jejichž částech se 
nachází místní komunikace, od Povodí Moravy, 
s.p. za cenu dle znaleckého posudku
 neschválilo vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku KN p. č. 6477/6 o výměře cca 20 m2 
za účelem stavby garáže
 schválilo prodej pozemku pod garáží KN st. 

p. č. 2268/1 o výměře 7 m2 do spoluvlastnictví 
paní Sklářové (id. 1/2) a panu Mudříkovi (id. 
1/2) za cenu 300 Kč/m2

 schválilo uzavření kupní smlouvy s manž. 
Dufkovými na prodej části pozemku KN p. č. 
2088/9 o výměře 2 m2 zastavěného garáží dle 
vyhlášeného záměru
 schválilo prodej části pozemku KN p. č. 

2153/5 o výměře cca 24 m2 za účelem bočního 
přístupu do bytového domu spoluvlastníkům 
bytového domu č. p. 1050-1051 za cenu 120 Kč/
m2 se zřízením věcného břemene pro stávající 
inženýrské sítě (kanalizace a plyn)
 pověřilo Ing. I. Brabcovou, starostku města, 

oslovením vlastníků pozemků potřebných pro 
realizaci stavby chodníku na Zámoraví za úče-
lem uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
za cenu 60 Kč/m2 
 schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoře-

ní dobrovolného svazku obcí a Stanovám svazku 
obcí – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 

a vodní cesty na řece Moravě a jmenovalo 
Ing. Irenu Brabcovou, starostku města, zástup-
cem města ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cesty na řece Moravě
 schválilo poskytnutí úvěru společnosti NTV 

cable s.r.o. na nákup technologického zařízení 
pro připojování internetu ve výši 550 000 Kč 
s dobou splatnosti 30 měsíců, úrokovou sazbou 
4 % p.a., čerpání jednorázové
 se seznámilo s informacemi o dotacích roku 

2006 a možnostech získání dotací v roce 2007
 schválilo aktualizaci Koncepce bytové poli-

tiky města Napajedla – změnu přílohy č. 4
 schválilo v souladu s § 84 odst. 2, písm o) 

zákona č. 128/2000 Sb. v planém znění, výši 
měsíčních odměn neuvolněným členům ZM pro 
rok 2007 s účinností od 1. 1. 2007 takto 
 člen rady města 1 500 Kč
 předseda výboru, komise 750 Kč
 člen výboru, komise 650 Kč
 člen zastupitelstva 330 Kč
příplatek dle počtu obyvatel (1x) 220 Kč
 schválilo výši peněžitého plnění fyzickým 

osobám, které nejsou členy zastupitelstva města 
a plní výkon funkce členů výborů a komisí 130 
Kč/člen/účast na jednom zasedání výboru nebo 
komise v roce 2007
 se seznámilo se zápisy z jednání kontrolního 

výboru dne 6. 12. 2006, 10. 1. 2007 a 7. 2. 2007 
a schválilo plán činnosti kontrolního výboru dle 
zápisu č. 2 z jednání dne 10. 1. 2007
 vzalo na vědomí stav pohledávek města ke 

dni 31. 12. 2006 dle přílohy č. l a schválilo odpis 
nedobytných pohledávek 
 pověřilo Ing. Irenu Brabcovou, starostku 

města, aby spolupracovala se stavebním úřadem 
Městského úřadu Napajedla jako pořizovatelem 
na zpracování a úpravě návrhu zadání změny č. 
6 územního plánu města Napajedla a na vyhod-
nocení výsledků projednání a zpracování návrhu 
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
změny č. 6 územního plánu města Napajedla
 pověřilo Ing. Irenu Brabcovou, starostku 

města, aby spolupracovala se stavebním úřa-
dem Městského úřadu Napajedla jako pořizo-
vatelem na vyhodnocení výsledků projednání 
a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu změny č. 5 územního 
plánu města Napajedla
 schválilo návrh zadání ke změně č. 6 územní-

ho plánu města Napajedla jako závazný podklad 
pro zpracování návrhu změny č. 6 územního 
plánu města Napajedla

 schválilo změnu podmínek uzavření smluv 
o prodeji pozemků pro výstavbu rodinných 
domků v lokalitě Malina III (stanovených 
v uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě 
kupní) 
 schválilo prodej stavebních pozemků pro 

výstavbu rodinného domu v lokalitě Malina III 
zájemcům s nejvyšší nabídkou:
•manž. Podešvovým – pozemek č. 9 – p. č. 
2121/34 za cenu 955 Kč/m2

•manž. Škodákovým – pozemek č. 13 – p. č. 
2121/37 a pozemek č. 14 – p. č. 2121/36 za cenu 
950 Kč/m2 + 80 000 Kč (dotace na inž. sítě)
 vyhlásilo 7. kolo výběrového řízení na prodej 

zbývajících stavebních pozemků (č. 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 11) v lokalitě Malina III za podmínek dle 
zveřejněného záměru - termín uzávěrky 7. kola: 
13. 4. 2007 ve 14:00 hodin.

Rada mìsta dne 5. 3. 2007

mimo jiné
 se seznámila s podmínkami na uzavření 

nájemní smlouvy s nájemcem panem Šuškou na 
nebytové prostory v domě č. p. 94 – Blatnickou 
vinárnu a uznává výši nákladů prokázaných 
nájemcem do zhodnocení nemovitosti v částce 
117 000 Kč.
 souhlasí s uzavřením nájemních smluv 

s podstatnými náležitostmi schválenými již ve 
smlouvě o budoucí nájemní smlouvě ze dne 
5. 8. 2004, tzn. nájemné 550 Kč/rok, výměra 
nebytových prostor 112,4 m2, roční nájemné 61 
820 Kč, měsíční nájemné 5 151,70 Kč, na dobu 
určitou do 31. 3. 2007 a druhou od 1. 4. 2007 
na dobu určitou na dobu 5 let se standardní 
výpovědní lhůtou. Prokázané náklady ve 
výši 117 000 Kč včetně DPH budou započtené 
s nájemným za období od 5. 8. 2004 do 31. 
3. 2007
 nesouhlasí s jiným využitím fi nančního 

příspěvku pro organizaci Tělocvičná jednota 
Sokol Napajedla ve výši Kč 10 695 (na mzdy), 
než bylo dohodnuto ve smlouvě pro rok 2006 
o poskytnutí fi nančního příspěvku a souhlasí 
s částečným krácením fi nančního příspěvku 
 schválila podání žádosti zřizovatelem o změ-

nu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
na zvýšení kapacity školní družiny 1. základní 
školy Napajedla, příspěvkové organizace, ze 
současného počtu 70 žáků na počet 90 žáků
 se seznámila se zprávou o činnosti Muzea 

Napajedla za rok 2006 
 se seznámila se „Dnem otevřených dveří“ 

a zápisem dětí do Mateřské školy Napajedla pro 
školní rok 2007/2008 včetně kritérii pro přijetí 
dítěte k docházce 

Kontaktní místo senátorky Ing. Jany Juøenèákové 
V pondělí 22. ledna 2007 byla poprvé otevřena kancelář senátorky v Uherském Brodě. 

Kancelář se nachází v 2. patře domu čp. 141 v ulici Široká - naproti budovy Gymnázia.
Senátorka bude v kanceláři vždy v pondělí od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod., 

pokud nebude na jednání v Praze nebo na kontaktních místech volebního obvodu. Ve 
stejnou dobu bude v kanceláři k dispozici také ve čtvrtek asistentka paní Pavlína Štachová. 
Její přítomnost je také nutné si předem ověřit telefonicky, poněvadž může být i na jiných 
kontaktních místech. 

Pro schůzku se senátorkou je nutné si předem sjednat termín schůzky či si předem tele-
fonicky ověřit, zda bude v pondělí v kanceláři přítomna.

 Pro občany z oblasti Napajedel je zřízeno kontaktní místo na Městském úřadě v Napa-
jedlích. Občané mohou sdělit na podatelně městského úřadu svůj požadavek na schůzku 
se senátorkou. Nechají zde na sebe telefonický kontakt a následně je zkontaktuje asistentka 
senátorky za účelem domluvení termínu schůzky na Městském úřadě v Napajedlích. 

Telefonický kontakt na asistentku je 605 969 058.
Na spolupráci a setkání s občany Napajedel se těší Ing. Jana Juřenčáková, senátorka.
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Dárci krve
Ve středu 21. 2. jsme poděkovali na měst-

ském úřadě dárcům krve - Daně Žůrkové, 
Věře Žákové, Jaroslavu Kokoškovi, Miloslavu 
Bjalkovi a Janu Ihnátovi. Mnohým bylo udě-
leno již několik medailí profesora MUDr. J. 
Jánského za bezpříspěvkové odběry krve. 
Paní starostka Ing. Irena Brabcová, starosta 
obce Žlutava Ing. Stanislav Kolář a matrikářka 
Lenka Obdržálková ocenili všechny dárce 
i za minulé volební období hlavně morálně, 
ale i pozorností na památku na toto setkání. 
Rovněž se zapsali do kroniky. Děkujeme vám 
všem za to, že jste darovali krev pro druhé 
a byli tak pramenem živé vody pro mnohé 
nemocné a potřebné.

Členové SOZ v Napajedlích

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

pořádá
u příležitosti svátku svatého Floriána, 

patrona hasičů

Slavnostní nástup
Datum: pátek 4. května 2007 v 18:00 hod.

Místo: Masarykovo náměstí, u sochy sv. 
Floriána

Všechny občany města srdečně zve
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

POŽÁRNÍ OCHRANA
 Vypalování porostù

Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, které je 
s výjimkou zákazů týkajících se konkrétního 
prostředí (např. lesa) nebo období (např. doba 
mimořádného sucha) jinak na vyhrazených 
místech povoleno, je vypalování porostů 
všeobecně zakázáno. 

Vypalování znamená spalování suché trávy 
a křovisek na ploše, nikoliv na hromadě. Právě 
v tom, že jde o plošné vypalování, spočívá jeho 
nebezpečnost, pokud se do této činnosti pustí 
jednotlivec. Stačí prudší závan větru a oheň 
se vymkne jeho kontrole a rozšíří se tak, že se 
jeho uhašení nedá zvládnout. Za větru se pak 
oheň rychle šíří a vůbec mu nejsou na překážku 
drátěné či dřevěné ploty soukromých a jiných 
pozemků. Od vypalování vzniká každoročně 
obrovský počet požárů. 

Vypalování je podle zákona o požární 
ochraně samostatným přestupkem, za který 
může být fyzické osobě uložena pokuta ve 
výši až 25 000 Kč. Dojde-li ke škodě většího 
rozsahu, zranění, usmrcení nebo k přímému 
ohrožení většího počtu osob, je vypalování 
překvalifi kováno na trestný čin.

Vypalování velmi často nezpůsobí hmotné 
škody, má ale za následek vážné zranění nebo 
i smrt viníka přestupku.

Občané, nevypalujte plošně porosty. Vyhne-
te se tak nejenom možnosti uložení pokuty, ale 
především nebudete ohrožovat život a majetek 
svůj ani svých spoluobčanů!

SDH Napajedla

Ve středu 21. února došlo k prvnímu historic-
kému setkání představitelů církví, které působí 
na území města Napajedla. Toto setkání bylo 
na půdě napajedelské radnice z iniciativy mís-
tostarosty Milana Vybírala. Setkání se zúčastnil 
také poslanec Evropského parlamentu Tomáš 
Zatloukal, člen Rady města Napajedla. Přítomni 
byli zástupci Církve československé husitské, 
Římskokatolické církve, Českobratrské církve, 
dále Církev evangelická, Církev adventistů 
sedmého dne, Křesťanské sbory a Křesťanské 
společenství.

„Hlavním tématem setkání bylo hledání 
toho, co lidi spojuje, postavení církve v dnešní 
společnosti a šíření morálních zásad. Součas-
nou církev je nutno brát jako součást kultury 
národa a partnera nejen v oblastech nábožen-

ských, ale i sociálních a kulturních. Nejedná 
se jen o hledání kompromisů, ale spíše toho, 
v čem panuje shoda. Jde o zastavení trendu 
dělení a nastavení trendu integrace ve všech 
oblastech společnosti“, řekl po společném 
setkání místostarosta Vybíral. 

Přítomní vyslechli se zájmem také informace 
z Evropského parlamentu od europoslance 
Zatloukala, člena největší a nejsilnější frakce 
EP, která sdružuje i křesťanské strany.

Důkazem prospěšnosti tohoto jedinečné-
ho setkání může být i dohoda o uspořádání 
hudební přehlídky „Festival na schodech“, 
který bude pod záštitou všech zúčastněných 
církví a ve spolupráci s radnicí v Napajedlích 
koncem srpna letošního roku.

Ing. Milan Vybíral

Setkání pøedstavitelù církví

Býti tak pramínkem
- kapičkou živé vody
a vzkřísit to, co člověk má rád
a bez čeho jen těžko může
žít dál.

Dárcům krve se dostalo poděkování  na radnici

Sdružení rodičů při II. základní škole a 2. základní škola Napajedla děkuje všem sponzorům, 
dárcům a organizátorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu společenského plesu.
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Město Napajedla vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej stavebních pozemků č. 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 dle GP č. 2031-118/2005 
a 2032-119/2005 pro budoucí výstavbu RD 
v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší nabídky 
za následujících podmínek:

- minimální cena 950 Kč/m2 
- prodej se uskuteční na základě budoucí 

smlouvy kupní, která bude obsahovat 
základní podmínky smlouvy (dále jen 
„smlouva“)

- záloha ve výši 50 % kupní ceny bude uhra-
zena před podpisem „smlouvy“

- „smlouva“ bude uzavřena do 1 měsíce 
po dodání výpisů z KN na jednotlivé 
pozemky

- kupní smlouva s doplatkem kupní ceny 
bude uzavřena do 30. dnů od nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí na inženýr-
ské sítě

- v případě neuzavření kupní smlouvy 
a nezaplacení zbývajících 50 % kupní ceny 
bude záloha na kupní cenu pozemku sníže-
na o 10 % celkové ceny pozemku a vrácena 
do 30 dnů po uplynutí termínu, nebudou 
však účtovány úroky ze složené zálohy. 
Rozestavěný objekt bude vykoupen 
za cenu dle znaleckého posudku.

- výstavba RD se bude řídit podmínkami 
výstavby uvedenými níže

- v případě, že má být pozemek nabyt do 
společného jmění manželů, přihlásí se do 
výběrového řízení oba manželé

- předložená nabídka musí být vlastnoručně 
podepsána uchazečem (uchazeči)

- nabídku (i na několik pozemků) lze podávat 
na odkoupení stavebních parcel označe-
ných v sestupném pořadí dle zájmu včetně 
uvedení ceny

- v případě zájmu o stejný stavební pozemek 
rozhodne výše ceny za 1 m2, v případě stejné 
cenové nabídky bude rozhodnuto losem

- v případě zájmu obyvatel z ulice Třída 
Tomáše Bati (lokalita Kolonka) budou tito 
upřednostněni ve výběru. Pozemek jim 
bude nabídnut za cenu vypočtenou jako 
průměr všech nabídkových cen v každém 
výběrovém kole.

- kupujícím může být výhradně fyzická 
osoba

- město Napajedla si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z předložených nabídek

 Účastník výběrového řízení předloží 
v nabídce:

1) označení pořadového čísla stavebního 
pozemku

2) nabídku ceny za 1 m2 pozemku

 Základní podmínky výstavby
Stavební čára: cca 8 m od okraje komuni-

kace
Podlažnost: RD mohou být podsklepeny, 

1 nadzemní podlaží. Podkroví lze využít pro 
bydlení.

Prodej pozemkù pro výstavbu RD na Malinì III – 7. kolo
Střecha: Sedlová střecha se sklonem 35 - 45 

stupňů. Dominantní střecha bude mít hřeben 
souběžně s komunikací.

Procento zastavitelnosti: max. 25 % (zpev-
něné plochy se nezapočítávají do zastavěné 
plochy)

Výška oplocení: 1,2 m 
Odstupové vzdálenosti: 3,5 m od hranic 

pozemků
Orientace hlavních vstupů a příjezdů: od 

páteřní komunikace
Podmínka respektování připravených vjez-

dů na stavební pozemek.
Pozemky č. 1, 4, 7, 10 a 13 jsou zatíženy 

vedením inž. sítí. Zde bude za část pozemku 
(v šíři ochranného pásma 3 m u vodovodu a 2 m 
u kanalizace krát délka pozemku) nabídnutá 
cena snížena o 25%.

Vzhledem k tomu, že se část lokality nachází 
nad hranicí HDN tlaku, bude k posílení tlako-
vých poměrů a dostatečného přetlaku nutná 
instalace individuálních domovních vodáren.

Podrobné informace (včetně nahlédnutí do 
geometrického plánu a do inženýrsko-geolo-
gického posudku) zájemci obdrží na odboru 
SMIR. (tel. 577 100 920).

Otevření obálek a vyhodnocení výběro-
vého řízení provede RM na svém jednání 
10. 4. 2006.

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu rodin-
ného domu si musí podat žádost na Městský 
úřad Napajedla, v zalepené obálce s označením 
v levém dolním rohu: „Malina III“. Obálka 
musí být doručena osobně nebo poštou na 
podatelnu Městského úřadu Napajedla, Masa-
rykovo náměstí 89, 763 61  Napajedla do 6. 4. 
2007 do 14:00 hodin.

které parkují na místech, kde tvoří překážku na 
veřejném prostranství a jsou vzhledem k jejich 
stavu podle zákona o pozemních komunikacích 
považovány za vrak. Touto cestou bychom rádi 
oslovili majitele, aby odstranili vozidla parkující 
na veřejných prostranstvích, a to v ulici Sadová, 
Zábraní, Tř. T. Bati a na Masarykově náměstí, 
jinak bude postupováno v souladu se zákonem 
a vrak bude odklizen na náklady majitele. 

  

Policie informuje
 Alkohol v rukou dospìlých !!! 

V měsíci únoru strážníci Městské policie 
řešili 3 podnapilé osoby ležící na veřejném 
prostranství a 1 osobu v podnapilém stavu 
jdoucí po komunikaci Tř. T. Bati. Naštěstí se 
všechny čtyři případy obešly bez zranění 
a bez jakékoli škody na majetku. Když strážník 
přistoupí k osobě bezvládně ležící na zemi, 
má obavu z toho, že se jí něco stalo. Prvním 
krokem je zjištění stavu osoby formou komu-
nikace. Naštěstí do dnešního dne byla vždy 
u podnapilých osob komunikace úspěšná, 
a tak strážníci nemuseli volat rychlou záchran-
nou službu např. k otravě alkoholem. 

 
 Hoøel køovinatý porost 

Při pochůzkové činnosti lokalitou ul. 
Zámoraví spatřili strážníci Městské poli-
cie kouř z křovinatého porostu. Lokalita 
byla prověřena, zda se v blízkosti nachází 
zodpovědná osoba za pálení křovinatého 
porostu, ale jelikož se v blízkosti nikdo 
nenacházel a vznikly obavy z rozšíření ohně, 
byla přivolána hasičská záchranná služba 
k jeho uhašení. 

 Vraky ve mìstì !!! 
Pro někoho je to běžná věc odstavit 

vozidlo, které nesplňuje požadavky majitele 
vozidla, a více se o něj nestarat. Nicméně 
pro město je to věčný boj s vozidly samými, 
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Schválené finanèní pøíspìvky na èinnost organizací a spolkù pro rok 2007
Zastupitelstvo města Napajedla dne 19. 2. 2007 schválilo přidělení fi nančních prostředků z rozpočtu města na rok 2007 pro sportovní, kulturní, 

církevní a ostatní zájmové spolky a organizace. Přehled poskytuje následující tabulka. 

IČO Žadatel v Kč Účel využití

70967318 Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice 1 000 Na činnost 

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 22 000 Krmivo, sůl, sazenice, postřiky, benzin

443239 Český svaz včelařů Napajedla 8 000 Zajištění opylení hmyzomilných rostlin

 I. Celkem životní prostředí 31 000

71154141 Svaz tělesně postižených Napajedla 30 000 Masáže, rekondiční pobyty, kulturní vyžití

570931 Naděje, občanské sdružení Otrokovice 20 000 Provozní náklady domova

44995776 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 20 000 Nákup lůžkovin pro pacienty

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 45 000 Provoz azylového domu Samarytán

26631873 Zlínské aplikované sporty 5 000 Hokejová výstroj, cestovné

 II. Celkem sociální činnost 120 000

26550814 M2M Napajedla 20 000 Víkendovky, přednášky, činnost

46311131 ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 140 000 Nájemné, provozní náklady

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 330 000 Stavba nových varhan v chrámu sv. Bartoloměje

 III. Celkem kulturní činost 490 000

68729618 Sbor dobrovolných hasišů Napajedla 45 000 Činnost SDH Napajedla

 IV. Celkem bezpečnost 45 000

 Alois Chybík 3 000 8. ročník nohejbalového turnaje

70854904 Asociace TOM Azimut Napajedla 20 000 Doprava, stravné, účast. poplatky, vstupné, akce 

65792351 Asociace víc.ZO tech. Napajedla 15 000 Provoz a údržba sportovního zařízení

65792351 Asociace víc.ZO tech. Napajedla 1 500 Veřejná střelecká soutěž Napajedelská vzduchovka

46276165 Junák svaz skautů Napajedla 60 000 Oprava a údržba majetku, na činnost

46276165 Junák svaz skautů Napajedla 2 300 Amatérský volejbalový turnaj

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 15 000 Provoz a údržba sportovního zařízení

49158333 Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv 5 000 Činnost mládeže, soutěže

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 100 000 Sportovní činnost, pronájem tělocvičny

44117329 Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla 230 000 Náklady napajedelské sokolovny

209821 Tělovýchovná jednota F-S Napajedla 1 051 500 Náklady na činnost, energie, pronájmy

45659711 Volejbalový klub Napajedla 70 000 Sportovní činnost, materiální zabezpečení

V. Celkem sportovní činnost 1 573 300

CELKEM  všechny příspěvky 2 259 300

Ing. Ivo Šlíma, fi nanční odbor 

Ve čtvrtek 8. března ve 22:45 hod. dorazil 
do Hřebčína Napajedla netrpělivě očekávaný 
hřebec RELAXED GESTURE. Dlouhou cestu 
z Kentucky v USA absolvoval ve velmi dobré 
kondici a nyní si zvyká v novém domově. Řadu 
plemeníků tak rozšíří kůň dosud nejvyšší dosti-
hové třídy, který je v České republice naprostým 
unikátem a přichází do chovu přímo z dráhy. 
Šestiletý ryzák na trati 2400 m Gd-1 Pattison 
Canadian International Stakes doběhl do cíle 
s náskokem 4 a ½ délky. Ve vynikající formě 
byl v roce 2005, kdy startoval v sedmi dostizích 
(z toho ve čtyřech Gd-1), získal tři vítězství, tři 
druhá a jedno třetí místo. V nejvýznamnějších 
závodech slavil úspěchy kromě Canadian Inter-
national v Manhattan Handicapu, Sword Dancer 
Invitational Stakes i v Man O War Stakes. 

Timeform zařadil tohoto hřebce mezi 6 nejlep-
ších koní v USA na trávě 2005. Podle ohlasů cho-
vatelů má Relaxed Gesture všechny předpoklady 
sehrát významnou roli v českém chovu.

Odborná veřejnost měla možnost poprvé si 
RELAXED GESTURE prohlédnout v sobotu 10. 
března. V Hřebčíně Napajedla se uskutečnila 
každoroční členská schůze Českého svazu 
chovatelů anglického plnokrevníka v čele s pre-

Americký høebec v napajedelském høebèínì

zidentem svazu PhDr. Tomášem Krůtou, na které 
byli také oceněni nejlepší chovatelé. Svaz má od 
svého založení sídlo v Napajedlích a tradičně 
zde pořádá své akce.

Přehlídku koňské síly a krásy zahájil RELA-
XED GESTURE, kterého následovalo dalších 
7 plemeníků. Předvádění završily klisny s letoš-
ními hříbátky. Svatoslava Řezáčová
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Rozlehlou část Napajedel, téměř celou 
třetinu, tvoří Nábřeží. Rozprostírá se u řeky 
Moravy s výhledem do polí, poměrně zelené 
sídliště, kde ve spoustě bytů a bytečků bydlí 
mladí i staří ...

V posledních letech s tzv. populačním 
růstem přibyla i do tohoto sídliště spousta 
dětí a dětiček. Tím tato část nebývale ožila 
malým štěbetáním a křikem. A každé dítě 
na světě si potřebuje hrát, kamarádit se 
a seznamovat s novými dětmi, blbnout 
a řádit. Ale kde? Na ruinách bývalé MŠ? Toto 
nebezpečné prostranství plné skla a střepů, 
trámů a betonových zbytků je plně otevřené 
jakémukoli malému i velkému zvědavci a jen 
pomalu tiká časovaná bomba, kdy se může 
něco nepříjemného stát. Od svých dětských 
let si nepamatuji v tomto směru změnu. Domy 
sice občas ve jménu rekonstrukce změnily 
svůj kabát, ale tak důležitá místa na hraní 
v podstatě nevznikla.

Otevřela se obrovská nedostatečná v kul-
tivaci zabydlené krajiny, a tím i zoufale 
alarmující otázka po rychlém řešení: kde si 
budou děti hrát? 

Jako matka dvou dětí jsem nezazname-
nala ani jedno slušné hřiště, snad jednu 
vysokou skluzavku a několik poloprázdných 
pískovišť, ale jinak nouze, smutek a ostuda. 
Město se sice pyšní velkolepým a poněkud 
překombinovaným náměstím, kde pro tvar 
a druhy dlažebních kostek nezbylo místo pro 
keř a tulipány, zato je tam ovšem místo pro 
parkování, ale nesmírně důležité je vytvořit 
kvalitní prostředí i pro ty nejmenší, pro děti 
celkově, aby měly možnost vyžití venku na 
čerstvém vzduchu a nehledaly lákadla ve 
starých nebo nebezpečných prostorách. Je 

potřeba vytvořit (alespoň dvě) ohrazená 
hřiště s houpačkami, pískovištěm a čímkoliv 
dalším vhodným, aby tam malé děti mohly 
plně využít vyhrazený prostor, nemohly utéct 
do silnice, a aby se tam nedostali psi. I sami 
rodiče budou klidnější v ohrazeném hřišti, 
které je pro malé děti daleko bezpečnější. (Na 
škodu by nebylo ani zamyšlení, jak vyřešit 
a zkvalitnit hřiště a tím i zábavu pro starší 
děti, protože ne všechny děti mohou chodit do 
kroužků, a náplň jejich volného času by měla 
být alespoň zčásti kvalitně využitá.) 

Tohle mi zde velice chybí a je s podivem, že 
se v tomto směru pořád nic neděje. 

Ačkoliv již včera bylo pozdě, pořád s tím 
lze něco dělat a vytvořit v sídlišti prostor 
pro malé, nejen pro velké. Musíme s tím 
něco dělat, protože děti samy si za své zájmy 
mnoho nezalobbují. Navíc Nábřeží skutečně 
i zezelená a zútulní se, neboť by mohlo být 
mezi řekou z jedné strany a „parkovištem“ 
podél celé silnice z druhé strany plně využité 
prostranství pro rodiče s dětmi, i děti bez 
rodičů. Je to vizitka nás dospělých, že jsme 
k tomu lhostejní, svým způsobem jsme lhos-
tejní ke svým (a nejen svým) dětem. Proto za 
všechny, kteří mají nebo budou mít děti, i za 
ty, kterým jako dětem taková hřiště chyběla, 
volám po urychleném řešení. 

Věřím, že se tím Magistrát bude zabývat 
a že se v rozpočtu města najdou prostředky ke 
spásnému řešení této situace, abychom mohli 
být na naše Napajedla, pyšnící se koňmi a zám-
kem, a také i trochu na sebe hrdí. A z otřepané 
pravdy, že děti jsou naše budoucnost, skutečně 
nezbude jen pouhé klišé, ale vznikne i v tomto 
směru záslužná věc. 

Dagmar Krůšková

A co dìti, mají si kde hrát? 
Zamyšlení nad tím, jak smutné sídlištì rozveselit

a n e ba n e b

Paní Dagmar Krůšková uvádí ve svém 
článku zamyšlení nad špatným stavem a nedo-
statkem dětských hřišť v našem městě. K této 
problematice snad jen pár slov z pohledu 
druhé strany – tou je město.

Začátkem trochu pohledu do historie. 
S výstavbou nového sídliště Nábřeží v Napa-
jedlích někdy začátkem sedmdesátých let 
minulého století byla budována i dětská 
hřiště na ploše celého sídliště, jelikož se do 
nových bytů většinou stěhovali mladé rodiny 
s malými dětmi. 

Hřišť pro aktivity dětí, možnost využívání 
travnatých ploch ke hrám, počet parkovacích 
míst, nově vysazená zeleň a vybavení mobiliá-
řem bylo na tehdejší dobu až příliš dostatečné. 
Postupem času se změnila věková kategorie 
obyvatel tohoto sídliště, došlo k nárustu počtu 
parkovaných vozidel, ke zhuštění provozu na 
komunikacích na sídlišti a hlavně se změnily 
nároky obyvatel na některé volnočasové 
aktivity. Jelikož sice celou dobu byla dětská 
hřiště na sídlišti nějakým způsobem udržo-
vána, dneska již neodpovídají požadavkům 

jak dětí, tak i nové legislativy, která provozy 
dětských hřišť velmi zpřísnila.

Z těchto důvodů byla snaha uvolňovat 
každoročně alespoň malou fi nanční částku 
na dovybavení hřišť, opravy, údržbu nebo 
doplnění mobiliářem. 

V roce 1999 bylo zbudováno nové dětské 
hřiště v prostoru za „Blatnickou vinárnou“. 
Byla to první vlaštovka v regeneraci hřišť 
určených pro děti ve věku 3 – 12 let. K další-
mu vybudování nového hřiště došlo v roce 
2004 mezi VIII. a IX. blokem. Tato hřiště již 
byla budována v souladu s novou platnou 
legislativou. Když se však dneska podíváme 
na stav hřiště za „Blatnickou vinárnou“, tak 
je člověku do pláče. Město bude stát oprava 
tohoto hřiště nemalou fi nanční částku, aby 
hřiště bylo dáno do takového stavu, aby zde 
mohla být provedena revize a hřiště mohlo být 
bezpečně využíváno ke svému účelu.

Ale v našem městě nebydlí malé děti pouze 
na sídlišti Nábřeží. K dalšímu budování hřišť 
došlo v letech 2004 – 2006 také za bytovými 
domy na Malině I., v ulici 1.máje, v ulici Husova 

a Jiráskova a také u sportovního areálu za 2. 
základní školou. 

V rozpočtu letošního roku byla na dětská 
hřiště uvolněna částka 250 000 Kč. Jelikož 
bylo ustoupeno od vybudování nového hřiště 
na území našeho města, chtěli bychom tuto 
částku využít na dovybavení, opravy, výměny 
písku, likvidaci starých nevhodných prvků 
stávajících hřišť. Jako velmi žhavým tématem 
k projednávání je i otázka oplocení dětských 
hřišť tak, aby byla chráněna nejen bezpečnost 
dětí, ale aby byla i celá plocha hřiště chráně-
na před volným pohybem psů a koček. A že 
jsou majitelé našich domácích mazlíčků často 
velmi nesoudní a neukáznění to vidíme dnes 
a denně na trávnících, chodnících a ,bohužel, 
i pískovištích v našem městě. 

Závěrem lze tedy říci, že se město snaží 
pro naše malé občánky zlepšovat podmínky 
k jejich hrám a trávení volného času i přes 
skutečnost, že se najdou jedinci, a není jich 
málo, kteří jdou a zničí to, co se pro děti 
pracně vybuduje. 

Stanislava Kozmíková, Odd. život. prostředí

Dovolte abych několika poznámka-
mi reagovala na článek paní Dagmar 
Krůškové :

 MŠ byla prodána s tím, že bude demo-
lována a na jejím místě bude postaven 
nový bytový dům. V současné době byla 
demolice dokončena a v nejbližší době 
bude zahájena výstavba, která je pre-
sentována developerskou společností, 
jež stavbu zajišťuje, jako „nové nábřeží“. 
Jsem si vědoma toho, že v minulých 
dvou letech nebyl stav v prostoru bývalé 
školky utěšený, ale objekt byl fakticky 
prodán a čekalo se, až bude dokonče-
na příprava realizace nového domu. 
I v průběhu výstavby dojde ke zhoršení 
životního prostředí v blízkosti staveniště, 
ale je tomu tak při každé nové výstavbě. 
Věřím, že po dokončení novostavby 
budeme s novou budovou spokojeni 
a že přispěje ke zlepšení současného 
prostředí uniformovaného sídliště. 

• • •
 Myslím si, že k velkoleposti má proběhlá 
rekonstrukce náměstí daleko. Úpravy, 
které zde byly v minulých letech rea-
lizovány byly zaměřeny zejména na 
bezpečnost dopravy a ta se také našich 
nejmenších dotýká. Snažili jsme se, aby 
tyto úpravy byly funkční a také estetic-
ké, a zapadaly do historického rámce 
centrální části města. Samozřejmě každý 
může mít na věc odlišný názor, nikdy se 
neshodneme všichni na jednom řešení. 
Já jsem úpravy prosazovala a stojím za 
nimi. Nedovedu si představit, jak by při 
současném výrazném nárůstu dopravy 
fungoval dopravní systém na náměstí 

„A co dìti, mají si kde hrát?“ Odpovìï na èlánekOdpovìï na èlánek

Starostka reagujeStarostka reaguje
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V denním tisku se začaly objevovat články 

o chystaném zavedení MHD v Napajedlích. 

Tento projekt je náročný a pro občany a i pro 

rozvoj města velmi důležitý. Dovolte mi touto 

cestou informovat, v jakém stavu je jednání.

Na tuto dopravu jsou kladeny jiné požadav-

ky, než byly před několika lety. Tehdy se řešila 

převážně doprava po Napajedlích. Lidé teď 

musí jezdit více za prací, neexistuje střední 

školství ve městě, musí jezdit na úřad a poli-

kliniku do Otrokovic a i za kulturou. Byly 

stanoveny priority:

- cestující rychle dopravit z a do města na 

úkor docházkové vzdálenosti z okrajových 

částí. 

- zavést spoje i o víkendech a vytvořit pra-

videlné spojení po celý den a týden

- systém, který bude navázaný na sytém 

MHD mezi Otrokovicemi a Zlínem jak spoji, 

tak systémem placení jízdného

Původně jsme počítali s jednoduchým pro-

tažením MHD z Otrokovic a to spojem č. 55, 

který by nekončil na nádraží v Otrokovicích, 

ale pokračoval by do Napajedel a otáčel se 

v části Malina. Tento systém byl však natolik 

fi nančně náročný, že jsme museli hledat jiné 

řešení. Navíc by měl likvidační dopad na 

dopravní obslužnost okolních obcí.

Nad řešením situace byla svolána schůzka 

všech významných přepravců Zlínského 

kraje. Za účasti DSZO (Dopravní společnost 

Zlín Otrokovice), ČSAD Vsetín, ČSAD Uherské 

Hradiště, Housacar a krajského koordinátora. 

Hledali jsme cestu, jak systém vyřešit za co 

nejpřijatelnějších podmínek. Byl navržen 

integrovaný dopravní systém, který by byl 

otevřený více dopravcům. Dopravci pověřili 

DSZO a ČSAD Vsetín předložením projektu 

IDS městu Napajedla. Momentálně probíhají 

konzultační schůzky.

Jedna z variant, o které jednáme, je IDS. 

Navrhovaná IDS Napajedla předpokládá 

vytvoření dvou tarifních zón a to zónu město 

Napajedla až po Kvítkovice v Otrokovicích 

a zóny, kde budou okolní obce. V těchto zónách 

se bude cestující pohybovat na základně jed-

notlivé jízdenky či časové jízdenky. Ty budou 

uznavatelné v systému MHD v Otrokovicích 

a budou i slevy, které zvýhodní koupi časové 

jízdenky pro více zón. Časová jízdenka bude 

moci být vystavena pro více zón. Tak jako si 

„Napajedláci“ mohou koupit zónu Otrokovic, 

tak i „Otrokovičáci“ si mohou koupit zóny naše. 

Zapojení okolních obcí do sytému je výhodné 

i proto, aby se nestalo z města jedno velké 

parkoviště lidí, kteří přijedou do Napajedel 

ráno na autobus. Navíc město cítí povinnost 

pomoct okolním obcím.

Klasické MHD má jen jednoho provozova-

tele. U IDS systému se všechny tržby za jízdné 

rozdělí mezi přepravce dle počtu spojů, které 

budou provozovat. Bude vypraven autobus, 

který bude fungovat jako „MHD“ na území IDS, 

ale pak může pokračovat dál jako linkový. 

Kraj i naše město přispívá dopravcům na 

dopravní obslužnost. Na MHD by nám kraj 

nepřispěl, ale naše povinnost přispívat by 

zůstala. IDS má výhodu, že spoje jsou již fi nanč-

ní dotovány krajem i naším městem, a proto 

může být systém ekonomicky únosný.

V praxi budou vydány jízdní řády pro jed-

notlivé zastávky a v daném čase přijede jedno 

z vozidel přepravců, kteří budou v systému. 

Může to být i autobus DSZO, který se v Kvítko-

vicích „promění“ na 55 a pokud máte časovou 

jízdenku se zónou Napajedla (možná „N“) a i C 

(DSZO), pak nerušeně pokračujete v jízdě. 

Pokud nebudete mít jízdenku na další zónu, do 

které autobus vjede, pak si označíte lístek pro 

jednotlivou jízdu. Pokud bude autobus vyjíždět 

ze zóny IDS, pak si zaplatíte jízdné klasické 

linky. Takto se můžete dopravovat v celém 

systému IDS, např. až do ZOO Lešná.

Jednání probíhají takovým tempem, aby-

chom stihli spustit systém ještě letos. ČSAD 

Vsetín pořizuje nízkopodlažní vůz, který 

přislíbilo nasadit do provozu v Napajedlích. 

Rovněž většina autobusů DSZO bude nízko-

podlažní. Populace stárne a přibývá těch, pro 

které výstup a nástup do autobusu je obtížný. 

Navíc tu máme maminky s kočárky i tělesně 

postižené občany. 

Práce není málo. Bude nás ještě čekat 

práce na zastávkách a jednání s největšími 

zaměstnavateli o možnosti příspěvku. Hro-

madná doprava se bez dotací neobejde a počet 

spojů závisí na objemu prostředků, které 

získáme. Obzvláště ztrátové jsou spoje noční 

a o víkendech. 

Věřím, že se nám podaří najít řešení ke 

spokojenosti obyvatel, kteří ho začnou plně 

využívat. O stavu jednání a o variantách Vás 

budeme průběžně informovat.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

dnes, kdybychom v roce 2003 nepřistou-
pili k tomuto radikálnímu řešení. 

• • •
 Je mým velkým přáním pokračovat 
v rekonstrukci náměstí, která se dopo-
sud skutečně týkala převážně dopravy, 
i v centrálním prostoru pod kostelem. 
Na jeho řešení byly vypracovány stu-
die, se kterými jste byli, čtenáři těchto 
novin, seznámeni v minulém roce. Na 
tomto místě, spjatém s nejcennějšími 
kulturními památkami na náměstí, má 
vzniknout kvalitní veřejný prostor - místo 
pro setkávání. Místo bez aut, se zelení, 
doplněné komorním vodním prvkem, 
místo vhodné i pro naše nejmenší občán-
ky. Veřejného projednávání návrhů na 
rekonstrukci tohoto prostoru se zúčast-
nilo bohužel minimum občanů, a diskuze 
nad návrhem skončila v rovině různoro-
dých názorů na přemístění památníků. 
V letošním roce, kdy zahajujeme přípravu 
na projektech, které chceme fi nancovat 
z evropských fondů, se k tomuto místu 
určitě vrátíme.

• • •
 O dětských hřištích jsem v minulých 
letech informovala, dnes snad jen to 
zásadní. V roce 2003 byla vypracována 
a schválena studie Optimalizace dět-
ských hřišt a jejich využití. Od tohoto 
roku studii naplňujeme a každoročně 
je v rozpočtu na dětská hřiště pamato-
váno. Z tohoto procesu bylo částečně 
vyloučeno Nábřeží, kde bylo jako první 
upraveno aspoň jedno dětské hřiště, 
s tím, že rekonstrukce ostatních hřišť je 
plánována v rámci projektu revitalizace 
sídliště. S tímto projektem jsme však 
již dva roky neúspěšně žádali o dotaci. 
V letošním roce to zkoušíme potřetí.

Ing.Irena Brabcová, starostka  

Starostka reaguje Mìstská hromadná doprava v Napajedlích

Jednání zástupců dopravních společností s představiteli města Napajedla
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Zámecký bál mìsta 
ve fotoreportáži Františka Cívely 
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Napajedla a Fatry a.s. 
 -  Zámek Napajedla 17. bøezna 2007
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Klub èeských turistù zve na jarní vycházku 

Bezhotovostní platby ve školských zaøízení v Napajedlích

Èlenùm Honebního 
spoleèenstva Napajedla

Věc: Volba nového starosty Honebního 
společenstva Napajedla

Výbor HSN na svém jednání dne 
22. 2. 2007 měl na programu vyhodnocení vol-
by nového starosty HSN. Do této funkce byl 
navržen pan Jaroslav Hrouzek, bytem Zlín 
– Malenovice, Jarolímkovo nám. č. 111.

Výbor HSN konstatoval, že pan Jaroslav 
Hrouzek byl zvolen řádným starostou HSN 
všemi odevzdanými hlasy. 

Výbor HSN děkuje všem svým členům, 
kteří se voleb nového starosty zúčastnili.

Výbor Honebního společenstva Napajedla

Není žádoucí, aby děti chodily do škol 
s hotovostí a navíc bylo riziko, že peníze 
nepoužijí k účelu, ke kterému jsou určeny. 
V zásadě vzniká problém v největší položce 
placení, a to je stravné. Jeho výše je různá, 
dle docházky. Ostatní platby jsou nárazové 
a natolik malé, že nebyly třeba řešit. 

Mateřská škola přešla na bezhotovostní 
placení. Rodiče musí každý měsíc dávat 
příkaz k úhradě. Ve spolupráci s Českou 
spořitelnou se zavede systém inkasa z účtu. 
Jde o to, že pokud rodič dá ve své bance 
souhlas k inkasu (může nastavit i limit), 
pak MŠ každý měsíc dá pokyn bance, aby 
těm, kteří svolili, byla odečtena částka. Ti, 
co nesvolí, budou platit nadále pomocí 

převodního příkazu. Tento systém je možný 
pro účty všech bank, byť se pilotně vyzkouší 
u klientů, kteří mají účet u ČS.

V 2. ZŠ je zaveden čipový systém, kde 
jsou obědy „předplaceny“. Pro tento stav se 
našlo optimální řešení využít trvalý příkaz 
k úhradě po dobu školního roku. Pokud 
rodič nastaví částku na předpokládaný počet 
obědů, pak budou vráceny přeplatky za 
obědy, které nebyly spotřebovány. Pokud 
nebude rozdíl příliš velký, pak na požádá-
ní nebo koncem školního roku. Zavádět 
systém, jako v MŠ by byl zatím zbytečný, 
ale lze předpokládat, že v budoucnu se mu 
asi nevyhneme. 

Ing. Milan Vybíral

Členové napajedelského odboru Klubu českých turistů zvou příznivce pěší turistiky na 
jarní vycházku, která se uskuteční v sobotu 21. dubna 2007. Cílem vycházky je Pulčín nejvýše 
položená obec na Valašsku, označovaná jako perla Valašska. Sraz účastníků je v 8:00 hod. 
u Vinárny Na Kapli. Odkud odjedeme autobusem do Pozděchova, kde začíná naše putování 
směrem na Trubiska-Lačnovské skály-Čertovy skály-Pulčínské skály-Pulčín. Jedná se o nená-
ročnou 15 km trasu po zajímavých skalních útvarech s řadou chráněných lidových staveb 
a přírodních památek. 

Účastnický poplatek 100 Kč, děti do 15 let 60 Kč. Členové napajedelského odboru KČT 60 Kč 
a 30 Kč. Bližší informace a přihlášky každé pondělí od 20:00 hod. na Turistické chatě Na Kapli, 
nebo na tel. 737 314 939 (Unger) 

Fe MARKET- recycling, s.r.o.,
OSTRATA 130, 763 11, Zlín 11

zapsaná v Obchodním rejstříku Obchod-
ního soudu v Brně, oddíl C,vložka 26963
IČ: 25336754, DIČ: CZ 25336754
Tel./fax: 577 914 908, 577 914 413,
E-mail: fe.market@zl.inext.cz

PŘIJMEME
NA PROVOZOVNU
V NAPAJEDLÍCH (ul.2.května 685)
PRACOVNÍKA NA TYTO POZICE:

 vedoucí, 
 zástupce vedoucího, 
 pracovníka na šrotiště, 
 pracovníka s ŘP s oprávněnímtypu C, 
 opraváře zemědělské techniky a
 slévače do tavírny Al

Bližší informace na shora uvedené
adrese u Ing. Pavlíčka, p. Pavlíčkové

Ve dnech 9.–11. března 2007 v sále Soko-
lovny ve Slavičíně proběhl již sedmý ročník 
modelářské soutěžní výstavy Slavičínský šiku-
la. Této soutěže se zúčastnili i naši modeláři 
z Napajedel pod vedením Jana Klečky. Ze 120 
vyhlašovaných míst se i nám podařilo několik 
z nich obsadit. Celkem jsme získali 9 míst v růz-

7. roèník modeláøské soutìžní výstavy Slavièínský šikula
ných kategoriích, Matěj Klečka získal dvakrát 
druhé a jednou třetí místo, Ondřej Kopčil získal 
jedno druhé a jedno třetí místo a Jan Klečka 
jedno první a tři druhé místa.

Rostislav Meisl se umístil na prvním místě ve 
speciální kategorii „vojenských náklaďáků“.

Martin Prochazka
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Raiffeisen
STAVEBNÍ SPOŘITELNA

Specialisté na bydlení

 Stavební spoření

 Státní podpora  až 3000 Kč

 Úroky  z  vkladu 2%

 Hypotéky 3,5%

 Úvěry 3,5 % na
  na bydlení 
  na stavební úpravy
  na rekonstrukce

 Klientský a poradenský servis

Kde nás najdete:
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 216, 
NAPAJEDLA
(Stejný vchod jako do prodejny KNIHY TABÁK)

Otevírací doba:  
Pondělí: 10:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa:  10:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pátek: 10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Telefonní kontakt:
604 534 785  Jirčíková Blanka
jircikova@volny.cz

Cvičíme ve fitkuCvičíme ve fitku

Masky kolem svìta
Výtvarně ekologickou soutěž pro žáky 

základních škol ve věku 8 – 11 let uspořádala 
společnost Zlínská vodárenská spolu se svou 
mateřskou společností Veolia Voda členem 
vodohospodářské divize společnosti Veolia 
Environnement. 

Regionálního kola mezinárodní soutěže se 
na Zlínsku zúčastnilo 15 škol se 40 třídami. 
V letošním již 3. ročníku soutěže měli žáci za 
úkol ztvárnit vztah člověka a přírody tak, že 
namalovali obrázek masky, k níž napsali krátký 
příběh. Průvodcem v soutěži byl zápisník plný 
informací a nápadů, v němž děti skrze legendy, 
mýty, zvyky a rituály poznaly charakteristické 
činnosti pro národy různých světadílů. 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na Světo-
vý den vody - ve čtvrtek 22. března v kině Květen 
v Malenovicích. Věcné ceny, které věnovala 
společnost Zlínská vodárenská, předali dětem 
zástupci města Zlína a společnosti Zlínská 
vodárenská. Děti své projekty prezentovaly pěti-

členné porotě, která kromě výtvarné a grafi cké 
části hodnotila i slovní projev dětí. 

Součástí slavnostního vyhlášení bylo i pro-
mítání dokumentu o práci dětí na projektech. 

Film zachytil všechny soutěžící kolektivy při 
malování návrhu masky, která má představovat 
vztah člověka s přírodou nebo při psaní krát-
kého příběhu do 500 slov. Soutěže se účastnila 
i ZŠ Pohořelice, 2. Základní škola Napajedla 
a kolektiv školní družiny z 1. ZŠ Napajedla. 

V ZŠ Pohořelice na příběhu a masce do soutěže 
pracuje 3. až 5. ročník. Během natáčení se žáci 
seznámili se sešitem, který je bude soutěží 
provázet a diskutovali o ochraně životního 
prostředí. V Želechovicích soutěží obě šesté 
třídy. V hodině výtvarné výchovy žáci kreslili 
své první návrhy grafi cké části projektu. V 1. ZŠ Napajedla děti z kolektivu školní 

družiny pracovaly na příběhu, který vypráví 
„země“ o svém vztahu s člověkem. Pohádka 
vypráví o vítězství dobra – ekologie a ochra-
na přírody nad zlem – plýtváním a ničením 
dědictví.

Vítězný projekt poputuje do národního kola 
soutěže, které se uskuteční v 1. dubnovém týdnu. 
Projekt nejúspěšnější třídy z každé země bude 
u příležitosti Světového dne životního prostředí 
a týdne pro výchovu k udržitelnému rozvoji 
UNESCO v prvním červnovém týdnu vystaven 
v Muzeu Branly v Paříži. Zástupci vítězné třídy se 
zúčastní slavnostního otevření výstavy a mezi-
národního setkání dětí v Paříži, kde pro ně bude 
připraven zajímavý program. Cenou pro vítěze 
národního kola, kterou věnuje Veolia Voda, bude 
jednodenní výlet pro celou třídu. 

Zlínská vodárenská, a.s.
– Váš dodavatel vodárenských služeb

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 

PROČ MÍT SVALY:  1. důvod – bazální metabolismus (BM)
Svalová atrofi e ( zakrňování, ubývání ) snižuje schopnost organismu využít volné mastné kyseliny, tím 

zůstává v těle více nadbytečné energie a ta musí být přeměněna na zásobní tuk.

Nebo naopak řečeno: čím máme větší množství svalů, tím více mastných kyselin je v klidovém stavu 

(tedy ve stavu, v němž trávíme převážnou část života) spotřebováno a tím je i nižší pravděpodobnost 

ukládání tuků do zásob. 

Termín bazální metabolismus (BM) je používán pro vyjádření nejnižší hladiny tvorby energie, potřebné k zajištění 

nezbytně nutných životních funkcí ( udržování stálé tělesné teploty, udržení klidového napětí svalstva, energie pro 

činnost nervového systému, krytí požadavků dýchacích svalů, srdce a dalších orgánů).

Jak se měří? – na lačno, při duševním a fyzickém uvolnění, na lůžku v leže a při bdělém stavu a okolní teplotě 20 

– 25 °C

TŘI ZÁKLADNÍ SLOŽKY DENNÍHO VÝDEJE ENERGIE 
1) bazální výdej energie(BM) 60 – 75 % - nedostatečné využívání svalového systému vede k poklesu podílu 

svalů na celkové hmotnosti a k poklesu hodnot BM – tedy asi na 60%.Pouhá aerobní forma cvičení sice zajišťuje 

zvýšení výdeje energie v době cvičení, ale nemá žádný dopad na hodnoty BM . Posilování na základě výzkumů vede 

k nárůstu aktivní tělesné hmoty a tím i k nárůstu hodnot BM – tedy až na 75 %. Hodnoty BM samozřejmě ovlivňují 

i další faktory 

– snižuje se : s vyšším věkem, u žen v porovnání s muži, nedostatkem některých hormonů, při dietách 

 - zvyšuje se : v horkém podnebí, při zvýšené teplotě při onemocnění, ale nejvíce při silové zátěži.

2) termický efekt stravy 10 %  - každá přijatá potrava zvýší spotřebu energie o určitou hodnotu, která je 

spotřebována na pokrytí chemické práce spojené s trávením potravy. Velikost tohoto zvýšení výdeje energie se 

u jednotlivých živin liší. Ideální je dodržovat vhodný poměr všech tří živin : sacharidy 60 – 65%, tuky 20 – 25%, 

bílkoviny 12 – 15%. 

3) pohybová aktivita 15 a více % - zdravý organismus při rovnováze příjmu a výdeje energie vytváří přiměřené 

množství energetických zdrojů pro obvyklé a opakující se aktivity a pro energetické zásoby pro krizové situace. 

V případě nevyužívání svalového systému ( nedostatek pohybu) je možnost konzervovat nadbytek energie ve formě 

tuků téměř neomezená.

ROVNICE PRO ODHAD HODNOT BM ( podle Harrise a Benedikta)

Pro ženy BVE = 655 + ( 9,6 . hmotnost) + ( 1,8 . výška) – ( 4,7 . věk)

Pro muže BVE = 66,4 + ( 13,7 . hmotnost) + ( 5,0 . výška) – ( 6,8 . věk)

Hmotnost v kg, výška v cm, věk v letech , BVE kcal/den

kJ = kcal . 4,2 – spočítali jste si svých 60 – 75 % denního nezbytného výdeje energie  (pokračování příště)

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341 

AKCE DUBEN :  So 14.4. – 16:30 hod. interval Cvičíme ve fi tku 

   Od 5.4.  vždy ve čtvrtek  18:00 – 19:15  joga s Monikou 

     19:30 – 20:45 aerobik s Janou
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Školní ples 1. ZŠ
Je to opravdu neuvěřitelné, ale školní ples 

se konal již po jedenácté. Ten, kdo to nezažil, 
si opravdu jen stěží dokáže představit, kolik dá 
takový ples příprav a shánění. A to od sponzorů 
pro zajištění tomboly, chystání jednohubek 
a chlebíčků, zajištění výzdoby sokolovny, vyba-
vení a obsazení bufetu a samozřejmě nacvičení 
polonézy s našimi šikovnými a tancechtivými 
deváťáky. Ale společnými silami žáků, rodičů 
i učitelů se opět všechno vydařilo a zvládlo na 
jedničku s hvězdičkou. Co na to říct? Snad jen 
jediné, jsme prostě šikovní!!!

A jaký názor mají na ples ti, o které šlo 
především, ti, kteří dřeli již dva měsíce taneční 
kreace, ti, jenž byli úplně bez sebe trémou před 
svým prvním vystoupením? Přečtěte si:

 Atmosféra byla úplně cool! Všichni jsme 
byli vytřepaní. Dívky měly krásné šaty, účesy, 
kluci byli také změněni. No jo, kvádra dělají 
své…!

 Je to moc pěkný zážitek, na který se 
nezapomíná. Kdybych měla napsat všechny své 
zážitky, tak by mi nestačil papír. Bylo to fakt moc 
pěkné a doporučuji všem, aby příště tančili.

 Byl to zážitek na celý život!
 Velice jsem si to užil!
 Škoda, že to už skončilo. Všechny holky 

měly krásné šaty a kluci také vypadali úplně 
suprově!

 Nevím proč, ale moje babička plakala. 
Vždyť to byla přece legrace….

 Ples byl SUPER ! Kluci i holky vypadali 
a chovali se úplně jinak…

 Protože byla super nálada se super 
lidma, tak to musel být jedině super ples, to 
dá rozum…

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se na přípravě plesu podíleli a také spon-
zorům, bez kterých bychom tuto akci nebyli 
schopni zvládnout.

Simona Šulcová. 1.základní škola

Dìti na 1. základní škole a jejich školní družina
Děti na naší škole (1. ZŠ) chodí do školní 

družiny rády. 
Moc dobře ví, že se zde nemusí učit. A před-

stavte si, že v té naší družině je dokonce učení 
zakázáno! A kdo že to vydal takový zákaz? No 
přece hodné vychovatelky ! A tak si děti celé 
odpoledne hrají, zpívají, malují, tančí …,pro-
stě každý dělá to, co ho právě baví.Ale naše 
družina není jen o hraní, ale také a především 
o soutěžení.

V letošním školním roce jsme se zúčastnili 
několika soutěží a musíme se pochlubit, že 
téměř v každé jsme uspěli. Z našich vítězství 
jsme opravdu nadšeni a rádi se s vámi o naši 
radost podělíme:

Úspěchy, které získaly děti v prvním 
pololetí.

V literární soutěži „Ahoj z prázdnin“ jsme 
získali 2. místo za báseň „Prázdniny jsou 
bezva…“

Ve výtvarné soutěži „Šumavská příroda“ 
(vyhlášené k 15. výročí založení NP Šumava) 
jsme získali diplom v kategorii kolektivy.

Ve výtvarné soutěži „Poznej kvalitu, vyhraj 
kvalitu“ se umístila na 2. místě Michala Bůbe-
lová ze 4. třídy a vyhrála digitální fotoaparát 
v hodnotě 6 000 Kč.

Další soutěž se jmenovala „Takový je můj 
svět“, kde 3. místo obsadila Eliška Válková z 1.
třídy. V této soutěži jsme dále získali 1. místo v lite-
rární soutěži za kolektiv dětí ze školní družiny a 1. 
místo také získal kolektiv dětí ze školního časopi-
su NŠOČI a to v soutěži literární. Tak takové jsou 
naše úspěchy za první pololetí tohoto školního 
roku. Ale samozřejmě jsme se zúčastnili i jiných 
soutěží , u kterých ještě nevíme vyhodnocení. 
Např.: soutěže z časopisu „AHÓÓÓJ“, EVROPA 
ve škole, Vesmír očima dětí.

Poslední a velmi zajímavá byla soutěž 
„Masky kolem světa“. Děti měly za úkol 

ztvárnit vztah člověka a přírody tak, že na-
malovaly obrázek masky a napsaly krátký 
příběh do 500 slov. Tvůrci projektu dětské 
umělce pečlivě sledují. O práci ve školách 
dokonce natáčejí krátký fi lm, který se bude 
promítat během slavnostního vyhlášení 
výsledků regionálního kola ve čtvrtek 22. 
března v kině Květen v Malenovicích. Děti 
budou své projekty prezentovat porotě, 
která pak vyhodnotí vítěze regionálního 
kola. Soutěž Masky kolem světa je jednou 
z mála, která kromě odborné části hodnotí 
i slovní projev dětí, a připravuje je tak na 
jejich budoucí život.

Vítězové zlínského regionálního kola 
postoupí do kola celostátního. Budou v něm 
bojovat o hlavní cenu: zájezd do Paříže.

Naši školu budou v Malenovicích repre-
zentovat vítězové kola školního a to B. Bou-
dová, B. Vanderková a P. Hradilová ze 3.třídy 
s příběhem „O jablůňce“. Doprovázet je bude 
vychovatelka S. Šulcová, která je na soutěž 
připravila.

Tak toto jsou vítězové školního kola: 1. místo – P. Hradilová, B. Boudová, B.Vanderková, příběh: O jablůňce, 2. místo – M. Kopálek, J. Mikel, příběh: 
O hadu, který přinesl zemi štěstí… 3. místo - D.Marholtová, E.Jiráková, příběh: Tři masky. (více se dovíte na www.nsoci.cz).                 S. Šulcová
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DDM Matýsek
Dům dětí a mládeže Matýsek uspořádal 

v době jarních prázdnin pro širokou veřejnost 

několik akcí.

Skupina 45 osob, rodičů s dětmi, odjela do 

Jeseníků za lyžováním. Přestože se ještě před 

odjezdem na Karlov zdálo, že lyže zůstanou 

bezpečně uloženy v lyžárně, počasí mile 

překvapilo. Nádherná sněhová nadílka v nás 

vyvolala dávno zapomenutou zimní náladu 

a doslova vyhnala na sjezdovky. Závěrem týdne 

nastal v počasí opět obrat, hustý déšť způsobil, 

že sníh z většiny svahů mizel před očima. My 

jsme si ale náladu zkazit nenechali, uspořádali 

jsme si dětský karneval v chatě a báječně jsme 

se pobavili. Na letošním Jarním pobytovém 

táboře na Karlově se sešla parta lidí, kteří 

se rádi bavili a dětí, kterým zářily úsměvy na 

tvářích z připravených her a soutěží. K celko-

vé příjemné atmosféře samozřejmě přispěla 

možnost zalyžovat si v letošní obzvlášť „neza-

sněžené“ zimě. 

16 dětí, jejichž rodiče neměli možnost odjet za 

sněhem, strávilo příjemný prázdninový týden 

v DDM Matýsek společně s vedoucími Míšou 

a Ivou. Opět se potvrdilo, že jsou v Napajedlích 

děti, které mají zájem trávit prázdniny aktivně 

– pohybem v tělocvičně, kreativním tvořením, 

vycházkami do přírody, hrami a soutěžemi. 

Jedna noc proběhla přímo v DDM, kterou jsme si 

patřičně užili. Z Přídomečkového tábora jsme 

si odnesli nejen plno zážitků, ale také upomínku 

v podobě batikovaného trička.

Poslední připomínka jarních prázdnin v DDM 

se týká výletu nadšenců, kteří i v nepříznivém 

deštivém počasí vyrazili na dalekou „výpravu“ 

do krásné stověžaté Prahy. Tam jsme navštívili 

mimořádně zajímavou výstavu „Lovci mamu-

tů“ v Národním muzeu. Obsahovala výjevy 

z pravěku, zajímavostí byl určitě vystavený 

originál Věstonické Venuše. Dále si prohlídli 

stálou přírodopisnou a historickou expozici 

muzea. Následovala procházka historickou 

částí Prahy, přes Václavské náměstí až do areálu 

Pražského hradu a tam prohlídka Baziliky sv. 

Jiří, Vladislavský sál, Chrám sv. Víta a mnoha 

dalších zajímavostí. 

Říkáte si „Škoda, že jsme tam nebyli…“? 

Pak není nic jednoduššího, než se příště 

přidat k nám, rádi vás uvítáme.

Workshop - první pomoc 
Ve středu jsme se s osmáky seznamo-

vali se základy první pomoci poněkud 

netradičně. Něco málo jsme si už nacvičili 

v laboratorních cvičeních a čekalo nás 

ověření našich dovedností. 

Za pomoci studentek Střední zdra-

votní školy ve Zlíně jsme se rozdělili do 

skupinek a vyzkoušeli si, jak bychom se 

zachovali v náročných situacích. Skvělé 

instruktorky nám přinesly ukázat zajímavé 

pomůcky a hlavně -  všechno jsme si mohli 

vyzkoušet. U Míši jsme trénovali oživová-

ní, Terka nám povídala o popáleninách 

a učila nás polohovat zraněné. 

Další zastávka vedla ke zlomeninám 

a krvácením a skončili jsme u Jany, která 

nás seznámila s nezbytnými telefonními 

čísly a jinými zajímavostmi. 

Jak jsme si vedli ukazují přiložené 

fotografi e. Všechny zapojené žáky chvá-

lím za aktivní přístup a hezké chování 

k instruktorkám. 
Mgr. Alexandra Sahajová

Recitaèní soutìž 2. základní školy
Počátkem března proběhlo na prvním i druhém stupni 2. ZŠ Napajedla, Komenského 

298, školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (1.-3. tř., 4.-5. tř., 6.-7. 
třída, 8.-9. třída). Všechny kategorie byly obsazeny výbornými recitátory, dětmi, které mají 
krásný vztah k rodnému jazyku, kteří mají cit pro krásu slova, dětmi, které ví, že slovo 
umí potěšit,udělat radost, dokonce i pomoci. Nejvíce obsazená byla 3. kategorie. Na místa 
vítězů ale mohli vystoupat pouze tři žáci, kterými byli Michaela Skoupilová (6. C) – 3. místo, 
Michaela Geržová (6. B) – 2. místo a Tereza Jirušková (6. B) – 1. místo. Ve čtvrté kategorii 
byla suverénní výherkyní Alena Hiršová (8. C). Všichni vítězové školního kola postupují do 
kola okrskového, které se koná 14. března 2007 v DDM Matýsek v Napajedlích.

Mgr. Kristýna Marková

Pod rozkvetlou Pálavou 
na kole 6.-9. dubna 2007

Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů Napa-
jedla – Cykloturistický oddíl - tel. mob. 732 883 246 
formou SMS. Cena akce: 450 Kč pro účastníky 
z Napajedel a okolí se společnou jízdenkou, 320 
Kč pro účastníky, kteří se přepravují individuálně. 
Přihlášky: do 23. 3. 2007 včetně úhrady osobně, 
nebo na účet a zaslat potvrzený doklad na adresu: 
Jiří Kučera Nad Zámkem 1092 Napajedla 763 61. 
Úhrada: na účet číslo: 1125296153/0800 v.s. 060407. 
V ceně: jízdné vlakem tam i zpět; 3x nocleh; 
organizační výdaje, přeprava kola. Ubytování: 
DDM Břeclav, Na Valtické 727. Přeprava kol: 
Zahrnuta v ceně. Rozšířená přeprava zavazadel 
vlakem – tzn. každý si kolo nakládá sám a během 
přepravy si za něj zodpovídá. Odjezd: Vlakem 
z Napajedel 06. 04. 2007 v 15:15 hod. na společnou 
jízdenku, sraz na nádr. ČD Napajedla v 14:50!!! 
Příjezd do Břeclavi v 16:25 hod. Ukončení: 09. 
04. 2007. Odjezd z Břeclavi v 15:47 hod, příjezd do 
Napajedel v 17:04 hod. Program: Individuální, 
k dispozici budou návrhy společných cyklotras. 
Např.: Lednicko-Valtický areál, vodní nádrže Nové 
Mlýny, Pavlovské Vrchy, Mikulov, Pohansko, lužní 
lesy okolo Břeclavi, soutok Dyje s Moravou, atd. 
Náročnost: Vhodné pro rodiny s dětmi, důchodce 
i pro náročnější cykloturisty,kteří si mohou zvolit 
obtížnější cyklotrasu. Pokyny: Ubytování je včet-
ně lůžkovin. Stravu si řeší každý sám. Možnost 
vaření, v místě ubytování je vybavená kuchyňka. 
WC a sprchy k dispozici. Pořadatel nezajišťuje 
pojištění účastníků. Ať se kola točí

Pøíští schùzka Ostrùvku se usku-
teèní 14. 4. 2007 ve 14:00 hodin.

Po Spiši a Slovenském 
krasu na kole 28. 4. - 8. 5.

8. ročník jarních kilometrů na kole v roce 
2007. Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů 
Napajedla – cykloturistický kroužek. Cena akce: 3 
490 Kč pro účastníky z Napajedel a okolí, 2 990 Kč 
pro ostatní účastníky, kteří si vlastní přepravu 
včetně kol zajišťují sami. Přihlášky: do 6. 4. 2007 
včetně úhrady osobně, nebo na účet a nutno 
zaslat potvrzený doklad o zaplacení, na adresu: 
Jiří Kučera, Nad Zámkem 1092, 763 61 Napajedla. 
Úhrada: proveďte na účet číslo 1125296153/ 0800, 
v.s. 280407. V ceně: zahrnuto jízdné tam a zpět, 
přeprava kol, 10x nocleh, účast doprovodného auta 
pro přepravu zavazadel a organizační výdaje. Stra-
vování: zajišťuje si každý sám. V místě ubytování 
možnost vaření, nebo stravování v restauračních 
zařízeních. Přeprava kol: účastníci z Napajedel 
nakládají kola na auto 27.dubna v 17:45 hod. 
u turistické chaty Na Kapli v Napajedlích. Odjezd: 
28. 4. 2007 rychlíkem z Otrokovic v 5:46 hod. na 
společnou jízdenku. Příjezd do Popradu ve 12:32 
hod. Zahájení: sobota 28. dubna 2007 v 13:30 hod. 
u vlakového nádraží v Popradu. Program tras: 
28. 4. Poprad-Tatry- Spišská Nová Ves - ubytování 
(26km). 29. 4. – 2. 5. Spišský hrad, Levoča, Slo-
venský ráj apod. Možno volit individuální trasu. 
3.5. Spišská Nová Ves- Hnilec - Gemerská Poloma 
- Rožňava (54 km). 4.-7. 5. vyjížďky po cyklotrasách 
v okolí Rožňavy s možností návštěv hradu Krásná 
Horka, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, 
zříceniny hradů Plešivec, Turňanský hrad apod. 
8.5. Rožňava- Smolník- Prakovce - Gelnica - Mar-
gecany (55km)

Případné informace na tel. 732 883 246 nejlépe 
formou SMS. Jiří Kučera



14Napajedelské noviny

Umělecká šermířsko-divadelní a taneční 

společnost VIRTUS VINCIT již v Napajedlech 

působí několik let. Chtěli bychom, abyste 

se o nás dozvěděli více.

Kancelář a sídlo máme sice ve Zlíně, ale 

veškeré tréninkové aktivity soustřeďujeme 

do Napajedel, kde spolupracujeme s městem 

i Klubem Kultury.

V širokém spektru činností, které provádí-

me, je nejvýraznějším článkem snaha o věrnou 

reprodukci dobového šermu a tance s ohledem 

na pobavení diváků.

Za dobu co fungujeme jsme jich pobavili již 

nespočet na více než 200 veřejných i soukro-

mých vystoupeních v mnoha zemích.

Pod dohledy profesionálních režisérů 

a choreografů pro Vás připravujeme neustá-

le nové a nové pohledy na různé historické 

období. 

Opět se však přiblížila doba, kdy vyhlašuje-

me nábor nových zájemců do našich řad. Hle-

dáme převážně tanečníky a šermíře, tanečnice 

a všechny, kteří mohou něco nabídnout a chtějí 

se stát součástí rozrůstající se a ctižádostivé 

společnosti.

Co můžeme nabídnout? Kolektiv mladých 

lidí, realizaci historických akcí, studium a výu-

ku v dobových tancích a šermu, pevné zázemí 

a možnosti, a v neposlední řadě také příjemně 

strávený čas.

Nicméně musím také podotknout, že nikdo 

nesmí předpokládat, že by se u nás mohl nudit, 

nebo si dělat, co chce. Nepotřebujeme zájemce, 

kteří nemají snahu se zdokonalovat. Nepotře-

bujeme lidi, kteří lžou, nebo se neustále na 

něco vymlouvají. Ti, co jen naprázdno melou 

pantem, klidně mohou zůstat doma.

Potřebujeme muže a ženy, kterým nabídne-

me něco vyjimečného - a je jen na nich, jak se 

k tomu postaví.

Ale za to všechno budeme něco chtít. Potře-

bujeme pouze lidi spolehlivé, zodpovědné, 

starší 18 let (mladší po domluvě). Vyžadujeme 

důvěru, respekt a chuť do práce. 

Přijďte se mezi nás podívat, třeba jen na 

trénink a poznáte, zda se chcete stát naší 

součástí.

Šermíøsko-divadelní a taneèní spoleènost VIRTUS VINCIT

„V roce 1952 jsem nastoupil do hudební 
školy v Napajedlích. Škola nebyla ještě vyba-
vena. Ve třídě jsem měl harmonium s rozbitým 
měchem, takže bylo slyšet více šlapání než 
hraní. Později mi přidělili do třídy klavír. Učil 
jsem na housle, harmoniku, trubku, souboro-
vou hru a hudební nauku. Jsem z muzikantské 
rodiny. Otec byl lidový hudebník a čtyři další 
bratři hráli na více nástrojů. Měli jsme smyč-
cové kvarteto a dechovou kapelu. Bratři učili 
na LŠU v Uh. Hradišti a v Hodoníně. Jsem 
vyučen hudebním nástrojařem. Později jsem 
studoval hru na housle u bratra a pak u pro-
fesora Remeše. V Brně na konzervatoři jsem 
složil Státní zkoušku.

V naší škole jsem měl šikovné a nadané 
žáky. Měl jsem radost, když byli přijati na 
konzervatoř. Já osobně si nedovedu představit 
život bez hudby. Stále si ještě rád zahraji, i když 
jsem již v patriarchálním věku.“

Josef Nosek
V jubilejním roce 2001 – roce 50. výročí 

založení Základní umělecké školy, dříve 
Lidové školy umění, napsal pro výroční 
bulletin pan učitel Josef Nosek tato slova. 
Vypovídají o jeho vztahu k hudbě, k povolání 
učitele. Každý, kdo jej poznal blíže, ví, že 

Vzpomínání jednoho z prvních uèitelù
to byl opravdu Pan učitel a Pan muzikant. 
A navíc báječný člověk, kterého musel mít 
rád každý z nás. Vzpomínka na něj zůstane 
navždy hluboko v našich srdcích.

Pan učitel Josef Nosek zemřel dne 17. února 
2007 v nedožitých 92 letech.

L.Hanáčková, ZUŠ R.Firkušného Napajedla

Kontaktujte nás, v případě zájmu.
Michal Palánek 
tel.: 603 796 667, 

michal@virtusvincit.com
www.virtusvincit.com
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Orientaèní pøehled dubnových akcí v Napajedlích

Duben 2007  

Kino Napajedla
 St 4. 4. v 19:30 hodin

 MOJE SUPERBEJVALKA
 Fantastická komedie USA, Režie I. Reitman, 

hrají Uma Thurman, L. Wilson, A. Faris, 
motto: On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno. 
Přístup. od 12 let, 97 min., vstupné 60 Kč

 Čt 5. 4. v 19:30 hod. (mimořádné představení)
 VRATNÉ LAHVE
 Smutná komedie ČR. Režie J. Svěrák, hrají 

Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová, motto: 
Aby mohlo být vítání, musí být napřed lou-
čení. Mládeži příst., 103 min., vstupné 75 Kč

 Ne 8. 4. v 19:30 hodin
 DVEŘE DOKOŘÁN
 Psychologický fi lm USA a VB, Režie A. Ming-

hella, hrají J. Law, J. Binocheová, M. Freeman, 
motto: Láska není obyčejný zločin. Přístupný 
od 15 let, 119 min., vstupné 65 Kč

 St 11. 4. v 19:30 hodin
 SEJMI ESO
 Akční krimi-komedie USA, VB a Francie, 

Režie J. Carnahan, hrají R. Reynolds, 
R.Liotta, I. Ruskin, motto: Někdo to tu 
nepřežije. Přístupný od 15 let, 108 min., 
vstupné 60 Kč

 Ne 15. 4. v 19:30 hodin
 SÓLOKAPR
 Komedie USA a VB. Režie W. Allen, hrají 

S. Johanson, W, Allen , H, Jackman. Motto: 
Dokonalý muž, dokonalý příběh, dokonalá 
vražda. Příst. od 12 let, 96 min., vstup. 60 Kč

 St 18. 4. v 17:00 hodin
 NOC V MUZEU
 Komedie USA v českém znění. Režie S.Levy, 

hrají B. Stiller, R. Williams, C. Guginoová. 
Motto: Všechno ožije. Mládeži přístupný, 
108 min., vstupné 65 Kč

 Ne 22. 4. v 19:30 hodin
 KRVAVÝ DIAMANT
 Válečné drama USA. Režie E. Zwick, hrají 

L.DiCaprio, D. Hounsou, J. Connellyová, 
Přístupný od 12 let, 144 min., vstupné 60 Kč

 St 25. 4. v 19:30 hodin
 ŠTĚSTÍ NA DOSAH
 Psychologický fi lm USA, režie G. Muccino, 

hrají Will Smith, J. Christopher S. Smith, B. 
Howe. Motto: Chraňte si své sny, mládeži 
přístupný, 118 min., vstupné 65 Kč

 Ne 29. 4. v 19:30 hodin
 OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
 Smutná komedie ČR, režie J. Menzel, hrají 

O. Kaiser, I. Barnev, M. Huba, M. Labuda. 
Motto: Dlouho očekávaný fi lm Jiřího Men-
zela podle slavného románu B. Hrabala. 
Příst. od 12 let, 119 min., vstupné 65 Kč.

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

www.artfi lm.cz/charlie2

Podporováno MÚ Napajedla

Pozor vždy v úterý - začátek je v 19.30 hod.

PROJEKT 100/2007, www.projekt100.cz

 3. dubna, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 ZRCADLO
 Rusko 1974, 106min., titulky, scénář a režie: 

A. Tarkovskij. Vzácně osobní dílo vyvěrá 
z hloubi duše, vyvstává z intuitivního 
přebírání vzpomínek a podrobností utkvě-
lých v paměti. Střepiny intimního vědomí 
se pojí s tokem dějin, z jejichž krutých 
stop, rozptýlených mezi křehkými obrazy 
paměti, se vyklene univerzální dimenze 
lidského údělu.
 10. dubna, 19:30 hod., vstupné 60 Kč

 TŘETÍ MUŽ 
 Anglie 1949, 104min., titulky, režie Carol 

Reed. Hypnotický a hranice žánru pře-
kračující kriminální thriller, jehož scénář 
napsal spisovatel Graham Greene, se 
odehrává ve válkou poničené a vítězný-
mi mocnostmi do čtyř okupačních zón 
rozdělené Vídni. Snímek zvítězil v anketě 
o Nejlepší britský fi lm 20.stol., kterou 
uspořádal Britský fi lmový institut. Oce-
nění: Oscar – nejlepší černobílá kamera, 
Cannes – Cena za nejlepší režii

 17.dubna, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
 USA 1956, 136 min., titulky, scénář: E. 

Lehman, režie: A. Hitchcock. Hrají: C. 
Grant, E.M.Saintová, J. Mason. Špionážní 
thriller, který mísí nepředvídatelně se kli-
katící zápletku s černočerným humorem, je 
jakýmsi „shrnutím“ Hitchcockovy americ-
ké tvorby. Objevuje se v něm jedno z jeho 
nejtypičtějších témat: „nepravý muž“, 
jenž je falešně obviněn ze zločinu, který 
nespáchal a je nucen prokazovat svoji 
nevinu. Ocenění: MFF San Sebastian

 24.dubna, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 MECHANICKÝ POMERANČ
 GB 1971, 136min., titulky, scénář a režie 

St. Kubrick. Sex, rvačky, krádeže, zpívá-
ní, stepování, násilí. Alexova proměna 
z amorálního fracka na řádného občana 
s vymytým mozkem a zase zpátky je 
základním kamenem šokující futuristické 
vize budoucnosti. Kubrick vytváří úchvat-
ný příběh o naprosté ztrátě morálky. 
Ocenění: New York Film Critics Circle

1. 4. Farnost Napajedla Živá křížová cesta

1. 4. - 5. 4. Matýsek Velikonoce v Matýsku

5. 4.  Matýsek Velikonoční zajíček

5. 4. Matýsek Velikonoční čtvrtek v Oldřichovicích

5. 4. Farnost Napajedla Promítání pro tříkrálové koledníky

6. 4. KČT a ATOM Pod jarní pálavou - cyklo 6. - 9.4.

7. 4. Matýsek  Matýsek hraje fl orbal

7. 4. Fotbal  A Napajedla – Frenštát p. R.

8. 4. Fotbal B Napajedla - Březůvky

8. 4.  Farnost Napajedla Cesta světla 

9. 4.  KČT a ATOM Velikonoční vyjížďka na kole

10. 4.  Klub důchodců Beseda o Divadelním souboru Zd. Štěpánka 

 Klub přátel hudby sbor Moravské děti 

 ZUŠ Jarní besídky DPS Kalvarie,Kaple, DD Husova

 Junák Čištění řeky Moravy

11. 4. Matýsek Žhavé otázky - beseda se sexuologem

13.-14. 4. Matýsek Seminář „Cvičíme aerobic“

13. 4. Muzeum Vernisáž výstavy Divadlo v Napajedlích

15. 4. Házená muži Napajedla – Přerov

18. 4.  Kaple Koncert napjatých strun

21.-27. 4. Klub kultury 50. DFN 

21. 4 Matýsek Sportem proti závislostem - netradiční sobota pro aktivní rodiny

21. 4. KČT a ATOM JKM Pozděchov Pulčín

21. 4. Fotbal A Napajedla – Kroměříž

22. 4. Fotbal B Napajedla – Lhota u Malenovic

25. 4. ZUŠ I. absolventský koncert a výstava

27. 4.  KČT a ATOM Po Spiši a Slovenským krasem na kole do 8. 5. 2007

27. 4. Matýsek Slet čarodějnic v Oldřichovicích

27. 4. Matýsek Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo

28. 4.  Rybáři Dětské závody 

29. 4.  Junák Sportovní den 

29. 4.  Házená muži Napajedla - Dvůr Králové

1. 5.  KČT a ATOM Prvomájová vyjížďka 

2. 5.  ZUŠ II. absolventský koncert a výstava 

2. 5.  Klub kultury Kladení věnců 

4. 5.  Hasiči Slavnostní nástup u sv. Floriána 

Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!!  infocentrum@napajedla.cz
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(pokračování z březnového čísla NN)

Chtěl bych vám proto říci, co je příčinou 

vzpomínkových akcí v obou obcích.

V lesích a obcích Ondavské vrchoviny za 

Slovenského národního povstání působily 

partyzánské jednotky Čapajev, Požarskij 

a Majorov. I tady místní obyvatelstvo poskyto-

valo partyzánům potraviny, šatstvo a informa-

ce o pohybu německých vojsk. V půli listopadu 

1944 zorganizovaly německé jednotky proti 

partyzánům útok, v jehož rámci krutě proná-

sledovaly i civilní obyvatelstvo. 

19. listopadu 1944 vtrhla do Tokajíka esesác-

ká protipartyzánská jednotka v počtu asi 100 

mužů, z části ukrajinské národnosti. Protože její 

příchod byl neočekávaný a rychlý, podařilo se 

utéct jen několika občanům. Vojáci chodili od 

domu k domu a soustřeďovali muže u kostela. 

Po závěrečné razii v obci, při níž už žádného 

muže v obci nenašli, seřadili soustředěné muže 

do trojstupu, který poté zamířil k obci Brusnica. 

Asi kilometr a půl za vesnicí se eskorta zastavila 

a přeskupila muže do trojřadu. Velitel akce poté 

nechal zadrženým oznámit rozsudek.

Marně muži prosili o milost. Ozvaly se 

kulomety a 34 nevinných mužů padlo na 

zem. Vojáci dokončili svůj hrůzný čin, když 

chodili od jedné oběti k druhé, a ty, kteří jevili 

známky života, dobíjeli výstřelem do hlavy. 

Jisté smrti ušli jen dva muži, kteří jako těžce 

ranění zůstali nehybně ležet až do odchodu 

popravčí jednotky.

Zavražděno bylo 24 mužů z Tokajíka a 8 

mužů do Tokajíka evakuovaných. Ledabyle 

zahrabaní muži byli až po osvobození obce 

Rudou armádou pochováni na místním 

hřbitově. 

I občané Skýcova se aktivně zapojili do Slo-

venského národního povstání. Už 29. 8. 1944 

vytvořili partyzánskou jednotku Skýcov 

a další vstoupily do Nitranské partyzánské 

brigády. Za trest dne 15. března obsadila 

obec protipartyzánská jednotka, obyvatel-

stvo vyhnala z domů a 13 mužů odvlekla do 

koncentračního tábora. Den nato byla obec 

vydrancována a podpálena, přičemž úplně 

shořelo 266 domů.

Občanům, kteří by se do Klaku a Ostrého 

Grúně chtěli vypravit samostatně, můžu pora-

dit. Je to cesta dlouhá přes 150 km, pro poma-

lejšího řidiče necelé dvě a půl hodiny. Pojedete 

přes Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Drieto-

mu, Bánovce 

nad Bebravou, 

v Hradišti odbočíte doprava na 

Partyzánské, tam doleva na Prievidzu, před 

Oslany zahnete doprava do hor, přes Velké 

Pole a Pílu do Horných Hamrů, kde odbočíte 

doleva do Klakovské doliny. Následují obce 

známe z předchozího, Župkov, Hrabičov 

s památníkem lesní železnice, Ostrý Grúň 

a Klak. 

Ubytovat se, domluvit i stravování, 

můžete v rekreačním středisku v Ost-

rém Grúni, tel: 00421 456 866 139, obecní 

úřad: 00421 456 866 114, nebo v Klaku 

v Kulturním domě, tel. obecního úřadu: 

00421 456 866 100. 

Že by napajedelské ženy psaly do Bratislavy 

již v dubnu 1945 a ještě ten měsíc paní Parol-

ková přinesla peníze do Klaku, se mi nezdá. 

Napajedla byla osvobozena 2. května. Je-li to 

však pravda, bylo by to fantastické. V každém 

případě to byla pomoc první, rychlá a účinná. 

Dodnes se na ni vzpomíná.

Chtěl bych proto při této příležitosti 

požádat občany města, aby své vzpomínky, 

nebo vzpomínky svých rodičů a známých 

na tuto pomoc Klaku a Ostrému Grúni, 

nebo i na spolupráci pozdější, předali či 

poslali na naše Infocentrum, p. Součkovi, 

tel: 577 944 247, nebo je poslali na adresu: 

noviny@napajedla.cz

Ing. Vítězslav Vystavěl

Proè navštìvujeme Klak a Ostrý Grúò

 „Léto s fotbalem“
 2. 7. – 6. 7. 2007, Brumov – Bylnice
 hl. vedoucí: Míša Sámková

Nejmenší fotbalisté, mějte se na pozoru! 
Je připraven oblíbený „fotbalový kemp“ se 
spoustou pohybu, her a soutěží, ideální pro 
ty, kteří ještě dosud nepoznali kouzlo tábora 
a pobyt mimo domov.

 „Sportík“
 8. 7. – 13. 7. 2007, Brumov – Bylnice
 hl. vedoucí: Míša Sámková

Jste ve svém živlu, když je kolem vás pořád 
plno pohybu? Pak jeďte s námi do Brumova, 
kde se maximálně vydovádíte při nejrůznějších 
sportech, soutěžích a pohybových hrách.

 „Mladý zálesák“
 28. 7. – 4. 8. 2007, Držková
 hl. vedoucí: Liba Přílučíková

Vaším domovem bude stanová základna 
na Držkové, v samém srdci přírody podél 
ledového potůčku, na kraji hlubokého lesa… 
a dobrodružství zálesácké party je připraveno 
právě pro vás.

 „Jak se žije u Køovákù“
 28. 7. – 4. 8. 2007, Horní Bečva
 hl. vedoucí: Mirka Nováková

Tábor je určen pro maminky (nebo tatínky) 

s malými dětmi. Tentokrát se vypravíme na 
kontinent, kde žije nejen spousta zajímavých 
zvířat, ale hlavně dohněda opálení Křováci. 
Vyčesat drdůlky, spíchnout sukýnky z korálků, 
do ruky bubínky a hurá do Afriky!

 „Roztanèené léto“
 18. 8. – 25. 8. 2005, Revika Vizovice
 hl. vedoucí: Soňa Mičáková

Jak už samotný název vypovídá, na tento 
tábor pojedou hlavně ti, kteří se rádi pohybují 
v rytmu hudby a jméno vedoucí prozrazuje, 
že půjde o rytmus country. K tomu přidáme 
sport, hry a zábavu a závěr prázdnin prožijeme 
určitě skvěle!

 „Pøídomeèkový tábor Chobotnièka“
 9. 7. – 13. 7. 2007, DDM Matýsek Napajedla
 hl. vedoucí: Liba Přílučíková

 „Pøídomeèkový tábor Želvièka“
 27. 8. – 31. 8. 2007, DDM Matýsek Napajedla
 hl. vedoucí: Míša Sámková

Tábory příměstského charakteru s množ-
stvím procházek, výprav a výletů do okolí, 
spoustou her, sportu a soutěží, výtvarných 
činností, dobrodružství a nových kamarádů. 

Veškeré informace o táborech získáte v DDM 
Matýsek Napajedla, Komenského 268 nebo na 
telefonu 577 944 091.

Nabídka letních táborù DDM Matýsek Napajedla
pro letn í  prázdniny èervenec – srpen 2007

Napajedla 1945
U příležitosti výročí osvobození Napa-

jedel se v sobotu 28. dubna od 14 hodin 
opět uskuteční „Vojensko-historická bojová 
ukázka“. V ulici Komenského u budovy 
staré školy opět uvidíme originální funkční 
kusy vojenské techniky, „bojovat“ budou 
členové klubů vojenské historie z celé 
České republiky. 


