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Den otevøených dveøí
• prohlídka bytù •
Pozvánka na prohlídku nově vybu-

dovaných bytů v DPS Pod Kalvárií 
v Napajedlích.

16 nových bytů z toho 4 byty pro 
tělesně postižené na vozíčku.

Den otevřených dveří ve dnech: 
9. 5. 2007 od 13 hod. do 17 hod.
10. 5. 2007 od 13 hod. do 17 hod.

Soutìž v požárním sportu 
V sobotu 12. května 2007 pořádá Sbor dob-

rovolných hasičů v Napajedlích na cvičišti 
u Fatry okrskové kolo soutěže v požárním 
sportu. Začátek ve 14 hodin.

Kvìtnové pøání
Je květen,
rozkvetly konvalinky
a kopretinami se ozdobila
tráva.

A v těchto dnech
všem babičkám, maminkám,
příroda věčnou sílu
a radost dává.

„Já v pokoře se skláním
a omlouvám se, vím,
že někdy bolí, maminko, 
to mé chování, proto prosím,
promiň mi to, já se polepším.“

Přejí k Svátku matek vše dobré 
členové SOZ v Napajedlích

Kaimovo dobrodružství
V neděli 13. května 2007 v 15 hodin zve lout-

kový soubor „Klubíčko“ Napajedla všechny 
děti na pohádku Kaimovo dobrodružství. 
Místo konání loutkový sál Klubu kultury 
Napajedla.

Musica Bohemica
Vážení přátelé, zveme Vás na zcela 

vyjímečný koncert do Klášterní kaple 
v Napajedlích. V neděli 27. května 2007 
zde vystoupí věhlasný soubor MUSICA 
BOHEMICA. Toto seskupení s více než 
třicetiletou historií se pod uměleckým 
vedením svého zakladatele a dirigenta 
Jaroslava Krčka zabývá interpretací 
širokého spektra historické i soudobé 
hudby. Zvláštní a ojedinělá je interpretace 
a zpracování anonymní a lidové hudby. 
Koncert s názvem „Česká duchovní hud-
ba přítomnosti a minulosti a lidové písně 
z Čech a Moravy“ začne v 16 hodin.

Klub přátel hudby v Napajedlích

Ukázkové odpoledne 
Zveme Vás na ukázkové odpoledne pre-

zentace sportů zdravotně postižených.
V úterý 15. května v 16 hodin ve sportovní 

části Kláštera, vstup ze dvora
Dan Sigmund, tel. 721 654 315

Jubilejní 50. Divadelní festival v Napajedlích 
zahájen! Fotoreportáž Františka Cívely přiná-
šíme na straně 6.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
 seznámilo se s návrhem rozpočtového 

výhledu města Napajedla na období let 2008 
až 2011 
 schválilo účetní závěrku společnosti 

NBTH, s.r.o. na rok 2006 a rozdělení zisku 
společnosti 
 schválilo prodej nebytového prostoru 

jednotka č. 1365/9 vč. podílu 103/10 000 na 
společných částech budovy č. p. 1365 – 1367 ul. 
Zábraní a na pozemcích p. č. st. 2025, st. 2026, 
st. 2027, dále p. č. 461/70 až /80 – o celkové 
výměře 656 m2 vlastníkům jednotek v domě 
za cenu 1 Kč. Tím dochází ke schválení změny 
ceny, původně stanovené v bodě 4.1.3 Zásad 
pro prodej bytů z majetku města Napajedla ze 
dne 14. 6. 2004, přičemž nižší cena je – podle 
§ 39 odst 2 zákona o obcích – zdůvodněna 
v důvodové zprávě
 schválilo prodej pozemků pod garážemi 

v lokalitě Chmelnice do vlastnictví majitelů 
garáží umístěných na pozemcích KN st. p. č. 
2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 
2269, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2295, 
2296, 2297, 2298, 2299 a p. č. 6738/58 v k. ú. 
Napajedla za cenu 300 Kč/m2

 seznámilo se se zápisem č. 4 z jednání 
kontrolního výboru dne 5. 3. 2007
 schválilo provedení stavebních úprav 

v objektu DPS Pod Kalvárií čp. 90 spočíva-
jících v provedení změny užívání sklepních 
kójí na sušárnu a žehlírnu a provedení nátěru 
zábradlí v jihozápadní fasádě objektu včetně 
rozpočtového opatření č. 8/2007 
 schválilo přijetí dotace ze státního rozpoč-

tu prostřednictvím Ministerstva zemědělství 
ČR v letech 2007 a 2008 na akci – Odvod-
nění pravobřežní části Napajedel – lokalit 
Zámoraví, Radovany a Šardice, a to ve výši 
7 925 000 Kč, což je 50 % předpokládaných 
uznatelných stavebních nákladů na akci
a schválilo fi nanční spoluúčast města z vlast-
ních zdrojů ve výši 7 925 000 Kč na stavební 
náklady akce a ve výši 100 000 Kč na náklady 
pro přípravu a zabezpečení výstavby v letech 
2007 a 2008
 schválilo přijetí dotace ze státního roz-

počtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR 
v roce 2007 na projekt Volný čas –náctiletých, 
a to ve výši 400 000 Kč na pořízení prvků pro 
skateboard (min. 2 ks), pod podmínkou vlastní-
ho podílu města ve výši min. 10 % z celkových 
skutečných výdajů na projekt
 schválilo přijetí dotace ze státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roce 
2007 na projekt Stop trestné činnosti, a to ve 
výši 27 000 Kč, pod podmínkou vlastního 
podílu města ve výši min. 10 % z celkových 
skutečných výdajů na projekt.

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. 3. 2007
mimo jiné

 seznámila se s návrhem „Stanovení výše 
jednorázové úhrady za zřízení věcného 
břemene“
 vyhlásila záměr prodeje pozemků pod 

garážemi v lokalitě Chmelnice do vlastnictví 
majitelů garáží umístěných na pozemcích KN 
st. p. č. 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 
2270, 2269, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 
2295, 2296, 2297, 2298, 2299 a p. č. 6738/58 v k. 
ú. Napajedla za cenu 300 Kč/m2

 projednala žádost šesti uživatelů a sou-
časně budoucích majitelů pozemků v lokalitě 
Radovany o udělení souhlasu s vybudováním 
vodovodního řádu na pozemku PK p. č. 6385/3 
a požaduje doplnit žádost o technické řešení 
a návrh na zajištění provozování vodovodu
 schválila rozpočtové opatření č. 5/2007, 

které řeší přijetí účelové dotace z fondu 
kultury Zlínského kraje na úhradu nákladů 
spojených s akcemi Divadelní festival ochot-
nických souborů Napajedla 2006 a Moravské 
chodníčky 2006
 schválila čerpání objemu 25 000 Kč na 

kácení stromů ve městě – k ošetření dubu a lípy 
v centru Masarykova náměstí Napajedla
 pověřila J. Dvorníkovou, vedoucí organi-

zační složky Pečovatelská služba Napajedla, 
aby vypracovala nový ceník služeb a fi nanční 
plán za změněných legislativních podmínek
 seznámila se se zápisem z jednání kontrol-

ního výboru dne 5. 3. 2007 a uložila provedení 
inventury majetku Klubu kultury Napajedla 
a připravit předání tepelného hospodářství 
Klubu kultury Napajedla společnosti NBTH, 
s.r.o. a správu budov Klubu kultury Napa-
jedla příspěvkové organizaci Služby města 
Napajedla
 seznámila se se zápisem z jednání SOZ 

dne 6. 3. 2007
 schválila návrh smlouvy o dílo č. 6/ 2007 se 

společností AZ STAV spol. s r. o. na provedení 
akce „Oprava fasád a provedení izolace ohradní 
zdi dvora a uliční fasády hasičské zbrojnice 
ve dvoře radnice č.p. 89 na Masarykově nám. 
v Napajedlích“
 seznámila se s dopisem občanů, týkajícím 

se nesouhlasu se záměrem výstavby v ulici 
Husova
 se seznámila se zápisy z jednání stavební 

komise dne 7. 2. 2007 a 14. 3. 2007 
 se seznámila se zápisem z jednání kulturní 

komise dne 14. 3. 2007.

Rada mìsta dne 2. 4. 2007

mimo jiné

 vyhlásila 2. kolo výběrového řízení na půjč-
ky z Fondu rozvoje bydlení města Napajedla 
v termínu od 16. 4. 2007 do 31. 5. 2006 
 schválila podání výpovědi Smlouvy 

o provedení interního auditu města a Smlouvy 

o provedení přezkoumání hospodaření města 
a o průběžném auditorském dohledu uzavřené 
se společností HZK audit, s.r.o. 
 schválila smlouvu o dílo č. 01/2007 se 

společností Napajedelské stavby s.r.o. na 
provedení akce „Dodávka a montáž keramické 
dlažby v DDM Napajedla“
 schválila uzavření dodatku nájemní smlou-

vy na pronájem sklepních prostor o výměře 
6,48 m2 v domě č. p. 87 s panem Pytelou, na 
dobu určitou s ukončením dne 31. 7. 2008 za 
cenu 226 Kč/m2 
 souhlasila se spoluprací města Napajedla 

při zajišťování akce „Napajedla in-line“ a souhla-
sila s dočasnou uzavírkou místních komunikací 
v ulicích Sadová a Na Kapli a části Masarykova 
náměstí dne 26. 5. 2007 od 12:00 hodin do 17:30 
hodin z důvodu konání této akce pod podmín-
kou zajištění stanoveného dopravního značení 
a lékařské zdravotní služby po celou dobu 
konání akce fi rmou DAVID PIPRA s.r.o.
 souhlasí s realizací 3. etapy cyklotrasy v cen-

trální části města v délce 331,50 m dle projektové 
dokumentace v ulici Palackého a Zábraní za 
předpokladu získání dotace ze SFDI
 schvaluje Směrnici pro poskytování cestov-

ních náhrad zaměstnancům města Napajedla 
v souvislosti s výkonem práce
 schválila smlouvu o dílo č. 007/MCAA/07 

– „Příjezdná komunikace k DPS v Napajedlích“ 
se společností STRABAG a.s.
 pověřila členy zastupitelstva ing. Rati-

borského, Mgr. Nesrstu a PaedDr. Veselého 
k provádění občanských sňatků 
 schválila uzavření smlouvy na nájem 

a provozování stavby: „Napajedla – místní 
komunikace a inženýrské sítě Malina III – SO 
05 vodovod“ se společností Veolia Zlínská 
vodárenská a.s. 

Zastupitelstvo mìsta 16. 4. 2007

mimo jiné
 schválilo prodej stavebního pozemku pro 

výstavbu rodinného domu v lokalitě Malina 
III – pozemek č. 6. – p. č. 2121/31 za cenu 959 
Kč/m2 manž. Vitáskovým
 vyhlásilo 8. kolo výběrového řízení na 

prodej zbývajících stavebních pozemků 
2074/104, 2074/106, 2121/29, 2121/30, 2121/31, 
2121/32, 2121/39, 2121/40 pro budoucí výstav-
bu RD v lokalitě v lokalitě Malina III za cenu 
nejvyšší nabídky za stejných podmínek 
- termín uzávěrky 8. kola: 22. 6. 2007 do 
14:00 hodin
 schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení na území města Napajedla v 1. kole výbě-
rového řízení žadatelům v požadované výši
 schválilo transformaci účelového peněžní-

ho fondu Fond zaměstnavatele a Statut Fondu 
zaměstnavatele
 schválilo Zásady a rozpočet Fondu zaměst-

navatele
 se seznámilo se zápisem z jednání fi nanč-

ního výboru dne 10. 4. 2007
 schválilo Závěrečnou zprávu o provedení 

inventarizace majetku a závazků města Napa-
jedla za rok 2006

8. kolo výbìrového øízení 
ZM vyhlašuje 8. kolo výběrového 

řízení na prodej zbývajících stavebních 
pozemků 2074/104, 2074/106, 2121/29, 
2121/30, 2121/31, 2121/32, 2121/39, 2121/40 
pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina 
III za cenu nejvyšší nabídky za stejných 
podmínek.

Termín uzávěrky 8. kola: 22. 6. 2007 
do 14 hodin.
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Výpis z katastru nemovitostí
O výpis z katastru nemovitostí lze požádat 

i na Městském úřadě v Napajedlích. 
Městský úřad patří mezi další úřady, 

které mají za povinnost vydávat ověřené 
výstupy z informačních systémů veřejné 
správy, a to pomocí dálkového přístupu 
do katastru nemovitostí. Každý občan má 
možnost získat výpis z katastru nemovitostí, 
který bude opatřen elektronickou značkou 
a bude mít charakter veřejné listiny. Výpisy 
se zatím poskytují bez snímků z katastrální 
mapy. 

Tuto službu poskytuje Městský úřad 
Napajedla v kanceláři dveře č. 105 – poda-
telna. 

Bc. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odb. 

Město Napajedla přihlásilo do soutěže 
Stavba roku 2006 Zlínského kraje do kategorie 
občanské stavby rekonstrukci tělocvičny 2.ZŠ. 
V letošním roce je do soutěže přihlášeno 
rekordních 35 staveb. Soutěž je rozdělena 
do sedmi kategorií. Nejlepší stavby v každé 
kategorii bude vybírat odborná porota. Soutěž 
již pátým rokem pořádá Krajská stavební spo-
lečnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 
Česká komora architektů, Česká komora auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě a Zlínský kraj. Město Napajedla se 
této soutěže zúčastnilo úspěšně v roce 2005, 
kdy získalo ocenění za úpravy na Masarykově 
náměstí v kategorii dopravní stavby. 

Do soutěže je také Povodím Moravy při-
hlášena realizace napajedelských protipovod-
ňových opatření. Bude se ucházet o ocenění 
v kategorii inženýrských staveb.

Ing.Irena Brabcová, starostka

Stavba roku 2006 „Napajedla in-line 2007“ aneb øítíme se ulicemi mìsta
Fitcentrum SLAVIA a město Napajedla pořádají 26. 5. 2007 od 12 hod sportovní den na 

kolečkových bruslích a všem, co má kola kromě bicyklů. Záštitu nad závody převzali starost-
ka města Napajedla Ing. I. Brabcová a poslanec evropského parlamentu Mgr. T. Zatloukal. 
Akce pod názvem „Napajedla in-line“ bude probíhat centrem města na uzavřené silnici 
s pěkným asfaltovým kobercem. Centrum závodů bude v Městském kině. Celou akci bude 
moderovat Rádio Čas Zlín a v jejím průběhu mohou všichni závodit se svými kamarády 
o věcné ceny na uzavřeném okruhu. V kategoriích open se představí česká špička in-line 
bruslení a možná přijede i ………….. Nebo se zúčastnit velkého doprovodného programu: 
představení automobilových novinek, veteránů, závodních aut. Své umění představí mode-
láři, cyklostudio fi t centrum SLAVIA atd.

Závody se budou konat na uzavřených silnicích a z těchto důvodů žádáme obyvatele ulic:
Na Kapli, Svatoplukova, Sady, Palackého nám., T.G.Masaryka o pochopení a o co největší 
opatrnost v průběhu celé akce. Uzávěrka potrvá od 12 hod do 18 hod.

Závodíme v těchto kategoriích:
Začátečníci – 2001 a mladší s rodiči 1 okruh
Mladší žactvo – 1997 – 2000, 6-9 let 2 okruhy
Starší žactvo – 1991 – 1996 , 10-15 let 4 okruhy
Open – sprint – volné 10 okruhů
Open – půlmaratón – volné 21 okruhů
Volně příchozí se mohou zúčastnit volné jízdy po závodním 
okruhu, jehož jedno kolo měří 1 020 m.

Přihlášky:
Protože počet startujících je omezen, doporučuje se zaregistrovat 

ve fi tcentru SLAVIA, 2. května 685, tel: 728341341 nebo na 2.základní 
škole Napajedla, kabinet tělesné výchovy Mgr. Pácl nebo Mgr. Polák 
do 21. 5. 2007. V případě nenaplnění jednotlivých kategorií přímo 
v místě registrace na sportovní den. 

Orientační program:
12:00 – 13:00 prezentace závodníků v Městském kině 
          – ochranná přilba je povinná!!!
13:15 – 13.35 závod na 1 020 m, začátečníci
13:35 – 13:50 závod na 2 040 m, 6 – 9 let
13:50 – 14:10 závod na 4 080 m, 10 – 15 let
14:10 – 14:50 závod na 10 200 m, open sprint
14:50 – 15:20 volné jízdy
15:30 – 17:00 závod na 21 420 m, open půlmaratón

V každé kategorii se vyhlašují vždy tři nejlepší závodníci,kteří obdrží věcné ceny.V kate-
gorii open – půlmaratón je price money 10 000 Kč. Muži a ženy se hodnotí zvlášť a každý 
účastník závodů obdrží tričko s logem. Přijděte otestovat své možnosti.

KÈT zve na jarní vycházku
Členové napajedelského odboru KČT 

zvou příznivce pěší turistiky a pohybu na 
čerstvém vzduchu na květnovou vycházku, 
tentokrát do podhůří Hostýnských vrchů, 
která se uskuteční v sobotu 5. května 2007. 
Sraz účastníků je v 8 hod. u Vinárny Na Kapli. 
Autobus odveze účastníky do Fryštáku, kde 
zahájíme naší vycházku po trase: Fryšták, 
Ondřejovsko, Chobol, Rusava, Žopy, Hole-
šov, což je i cíl našeho putování. Jedná se 
o nenáročnou 19 km trasu začínající lesna-
tým terénem, a končící otevřenou krajinou 
s výhledem na panoráma Hostýnských 
vrchů. Do Napajedel se vrátíme vlakem. 
Účastnický poplatek činí 40 Kč, děti do 15 let 
20 Kč. Členové napajedelského odboru 30 
a 10 Kč. Bližší informace a přihlášky každé 
pondělí od 20 hod na Turistické chatě Na 
Kapli nebo na tel.737 314 939 (Unger). 

Milý pane Kašný !
Děkuji za vrácení nálezu, moc jste 

mi pomohl. Maminka na Vás může být 
hrdá! Vladimíra Hopjanová

Jedenáctou plavební sezónu na Baťově kanálu zahájil prvního května odemčením řeky Moravy 
pan Tomáš Baťa, spolu s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem.
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Kvínapùv pohár 
V neděli 15. dubna 2007 se v napajedel-

ském zámeckém parku uskutečnil 2. ročník 
sportovní soutěže dorosteneckých kolektivů 
mladých hasičů „O Kvínapův putovní pohár“. 
Akci uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Napajedla ve spolupráci s SDH Kvítkovice 
pod záštitou města Napajedla, které svou 
podporu vyjádřilo jak fi nančním příspěvkem, 
tak účastí starostky města Ing. Ireny Brabcové 
na slavnostním zahájení. 

Mladí hasiči plnili úkoly disciplíny Závod 
požárnické všestrannosti s drobnými úprava-
mi: střelba ze vzduchovky, překonání vodo-
rovného lana, určování přenosných hasicích 
přístrojů, přesun podle azimutu, optická 
signalizace PO, určování věcných prostředků 

HAMÉ, a.s.
Přední česká potravinářská  společnost 

Hamé, a.s. Babice  a největší 
zaměstnavatel v regionu

přijme
do 3 směnného pracovního poměru 

dělníky/dělnice.
Náplní práce je obsluha potravinářských 
strojů. Po zapracování měsíční výdělek 

až  11 500 Kč.

Firma nabízí: 
bohatý sociální program, příspěvek na 

dopravu, naturálie.
Po odpracování  3 měsíců stabilizační 

příspěvek ve výši 2 000 Kč.
Příspěvek bude vyplacen jednorázově 

ve mzdě.
Nástup možný ihned.

Zájemci, hlaste se na telefonu 

572 531 341/2

PO, přeskok přes vodní přikop a základy první 
pomoci.

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 hlídek doros-
tenců, 4 hlídky dorostenek a 3 hlídky smíšené. 
V kategorii dorostenci zvítězila hlídka Újezd B 
(tato hlídka se stala také absolutním vítězem 
soutěže a odvezla si putovní pohár), v kategorii 
dorostenky hlídka z Bohuslavic a v kategorii 
smíšené, hlídka z Hřivínova Újezdu.

M. Škopík
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Podìkování Sokola Napajedla Milanu Vykoukalovi

Charita sv. Anežky
Charita sv. Anežky Otrokovice hledá 

dlouhodobý pronájem rodinného domu 
nebo bytu v lokalitě okresu Zlín. Dům by 
byl využíván jako detašované pracoviště 
Azylového domu Samaritán Otrokovice. 
Určen by byl  pro čtyři uživatele služeb 
(ohroženi sociálním vyloučením). Kontakt 
Azylový dům Samaritán tel: 775 047 375, 
e-mail: omikulasek@atlas.cz

Děkuji
Ondřej Mikulášek
Charita sv. Anežky Otrokovice
AD  Samaritán

Upozornìní pro bývalé 
Ryb-ker-kyty!!!

Známý kmen Ryb-ker-kytů ukončil vlo-
ni své poslání v Osvětimanech. Všichni, 
kdo chcete dál prožívat netradiční, často 
záhadná a hlavně veselá dobrodružství 
„staré“ party s Marcelou, Mirkou, Marti-
nem a Martinem a Katkou, pojeďte letos 
do Kocourkova!

Náš tábor se jmenuje „Vesnice Kocour-
kov“ a uskuteční se v termínu 5. – 12. 8. 
2007 v Horní Lidči.

Do těchto míst, která jsou téměř na hra-
nicích se Slovenskem, nás láká příjemné 
prostředí sportovně rekreačního centra, 
které je nově zrekonstruováno. K využití 
nám nabízí různá sportoviště přímo v are-
álu a krásné ubytování. Zcela jistě si nene-
cháme ujít příležitost vyrazit na naučnou 
stezku po obcích Hornolidečska, kde je 
skutečně hodně zajímavého k vidění! Nej-
víc se ovšem těšíme na společné táborové 
aktivity, letos v úplně novém kabátě…

Přijďte se určitě informovat do DDM 
Matýsek!

Výbìrové øízení na poskytnutí pùjèek z Fondu rozvoje 
bydlení na území mìsta Napajedla - 2. kolo
Rada města Napajedla na svém jednání dne 2.4.2007 vyhlásila 2. kolo výběrového řízení na 

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla pro rok 2007. Termín pro 
podání žádosti o poskytnutí této účelové půjčky je stanoven od 15.4.2007 do 31.5.2007. 

Ve 2. kole budou přijímány žádosti na účel a za podmínek uvedených v následující tabulce:

Poř.
č.

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

Lhůta
splatnosti

 max.

Úrok
 p.a.

Horní hranice
Půjčky

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

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

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

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

5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč

6 Zřízení plynového nebo el. topení 3 roky 4% do 60 tis. Kč 

7
Vybudování WC, koupelny, sprchového
 koutu v byt. jednotce, kde není 

4 roky 4% do 80 tis. Kč

8
Připojení na veřejnou kanalizaci, 
sítě plynu, vody, el. energii

3 roky 4% do 60 tis. Kč

9
Rekonstrukce rozvodů energií, 
(elektřina, plyn)

3 roky 4% do 60 tis. Kč

10
Obnova, rekonstrukce WC, koupelny nebo 
sprchového koutu

3 roky 4% do 60 tis. Kč 

11
 

Půdní nástavba domů nebo vestavba do půdního 
prostoru při vzniku alespoň 1 
bytové jednotky 

5 let 4% do 100 tis. Kč

12
Rozšíření stávající bytové 
jednotky (přístavba) min. o 1 místnost

5 let 4% do 100 tis. Kč

13
Přestavba nebytových prostor na 
bytovou jednotku

5 let 4 % do 100 tis. Kč 

Podmínky výběrového řízení, formulář žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbytné 
informace podá fi nanční odbor, budova radnice, přízemí vpravo, dveře č.102 (tel. 577 100 
932, pí. Janošková), informace k půjčkám a vzory žádostí jsou také zveřejněny na webových 
stránkách města. Ing. Ivo Šlíma, fi nanční odbor

Členové Sokola Napajedla chtějí touto 
cestou poděkovat za dlouholetou práci pro 
Sokol svému odstupujícímu bratru Milanu 
Vykoukalovi. S bratrem Jonášem Báňou a bra-
trem Josefem Karasem byl u zrodu Sokola po 
roce 1989.

Dne 7. ledna 1990 byla zahájena činnost 
Československé obce sokolské. Od té doby 
se Milan Vykoukal spolu s ostatními členy 
Sokola snažili o oživení sokolských tradic 
v Napajedlích.

První shromáždění členů Sokola se uskuteč-
nilo 13. února 1991 v 17 hodin v Loutkovém sále 
Závodního klubu v Napajedlích. Zde si všichni 
přítomní zvolili řídící výbor, do kterého byl 
zvolen i bratr Milan Vykoukal. Stal se jednate-
lem našeho Sokola. Vedl kroniku a psal různé 
články do místních novin, župního časopisu 
Sokol a do ČOS o činnosti Napajedelského Soko-
la. Byl také místostarosta Župy Komenského. 
Této činnosti věnoval celý život. 

17. března 2007 na valné hromadě představil 
členům nový výbor Sokola, na kterém se už 
nebude aktivně podílet. Předal nám mnoho 
zkušeností, které nabyl za celou dlouhou 
činnost v Sokole. 

Doufáme, že nám bude se svými dlouholetými zkušenostmi a dobrou radou vždy nápomo-
cen. Patří mu velké díky za dobře odvedenou práci. Slibujeme, že budeme pokračovat v jeho 
šlépějích. 

Přejeme mu mnoho zdraví do dalších let. Sokol Napajedla
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Zahájení jubilejního 50. divadelního festivalu 
Fotoreportáž Františka Cívely
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Za sedm let, kdy napajedelský Muzejní spo-
lek užívá své sídlo v budově Ntv, se podařilo 
uspořádat již dvacet výstav. Jejich návštěvnost 
se může směle poměřovat s výstavami v kraj-
ském městě – podepsaných návštěvníků máme 
10 875. V jedné místnosti muzea nemůžeme 
neustále oprašovat jednu stálou muzejní 
expozici, a tak jsme se vydali nesnadnou ces-
tou výstavní činnosti. Každá výstava kromě 
instalace vyžaduje i mravenčí přípravu, shánění 
dokumentů, zapůjčování exponátů, spolupráci 
s archivy. Z výstav nám zůstává mnoho opět 
vystavitelných materiálů, předměty darované 
našimi příznivci, i kontakty na opět zapůjčitelné 
exponáty. Napajedelské muzeum spolupracuje 
s profesionálním Muzeem Jihovýchodní Mora-
vy ve Zlíně, Státním archivem na Klečůvce 
i s Ústavem archeologické památkové péče 
v Brně. Získali jsme si důvěru a přátelské 
vztahy s odborníky těchto odborných institucí, 
a tak se může naše muzeum chlubit půjčkami 
originálních exponátů, mnohdy nevyčíslitelné 
ceny. Naše muzeum nyní vstupuje do Asociace 
muzeí a galerií ČR a pomalu plánuje stěhování 
do odpovídajících prostor na rekonstruovaném 
Klášteře. Nové velké prostory jistě časem kva-
lifi kovaně zaplní, vždyť považte – následující 
přehled dosavadních výstav, to je už dvacet 
místností plných exponátů!

Rok 2000 
Jak se žilo a hospodařilo • Vánoce 

v muzeu
Rok 2001
Jaro •Historie Sokola v Napajedlích • 

Vánoce v muzeu
Rok 2002
Svědectví času – archeologie v Napajedlích 

a okolí • Hasiči v Napajedlích
Rok 2003
Velikonoce v Klášterní kapli • Řemesla 

Rok 2005
Osudy a oběti – k 60. výročí osvobození 

Napajedel • Svět loutek – 100. výročí loutkář-
ského souboru v Napajedlích

Rok 2006
Slovácko-Valašsko-Haná – folklorní výsta-

va • Koně a lidé – ke 120 letům hřebčína 
v Napajedlích

Rok 2007 
Divadlo v Napajedlích – k 50. ročníku festi-

valu ochotnických divadelních souborů
Dvacátá výstava v novodobé historii napa-

jedelského muzea je věnována divadelním 
ochotnickým souborům v Napajedlích. Podti-
tulem výstavy je letopočet 1871-2007 a text 
„Již tři století tleskáme ochotnickému divadlu 
v Napajedlích“. Podle doložených kronik se 
opravdu u nás ochotnické divadlo hrálo již 
ve století předminulém, přežilo habsburské 

Dvacátá výstava k padesátému festivalu

Rakousko, dvě světové války i padesát let 
budování komunizmu. Jak pokračuje tradice 
dnes, jste mohli vidět sami při padesátém 
ročníku festivalu. Přejme našim divadelníkům 
další dlouhé roky a úspěchy. 

Muzejní spolek Napajedla, foto z vernisáže 
Divadlo v Napajedlích J. Souček

a cechy v Napajedlích • Slaměná krása 
– Vánoce v muzeu • Skauti v Napajedlích 
Klášterní kaple

Rok 2004
Dobré místo k žití – archeologická výstava 

nálezů u Kvítkovic - Klášterní kaple • Stoletá rad-
nice – výstava k výročí • Tragedie B17G – ame-
ričtí letci v Napajedlích • Vánoce v muzeu
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Pravidelně každým rokem, tak i letos, se 
uskutečnila na 2. ZŠ v Napajedlích pěvecká 
soutěž. Tato soutěž má na naší škole již 
dlouholetou tradici. Zúčastnilo se jí celkem 
36 žáků z prvního stupně. Soutěžilo se ve 
dnech 11. a 12. 4. 2007 jednak v lidových 
a jednak v moderních písních. Děti byly 
rozděleny do 3 kategorií. První kategorii 
tvořili naši nejmenší, a to žáci 1. tříd, dru-
hou kategorii tvořili žáci 2.–3. tříd, a ve 
třetí kategorii soutěžili již zkušení zpěváci 
ze 4.–5. tříd. Úloha poroty nebyla vůbec 
jednoduchá, protože výkony dětí jsou rok 
od roku lepší. V porotě zasedli: Mgr. Anto-
nová, zástupkyně ředitele Mgr. Bělíčková, 
Mgr. Bičanová, Mgr. Janíčková, Mgr. Marek, 
Mgr. Paulová, Mgr. Talašová, Mgr. Veselá. 
Děti, které se umístily mezi nejlepšími, 
získaly krásný diplom, velkou čokoládu 
a některé drobné ceny. 

Soutěž dopadla následovně:
1. kategorie: 1. třídy
Lidové písně: Moderní písně - 1. místo: 

Tereza Slačáková 1. B, 2. místo: Adéla Kováří-
ková 1. A, 2. místo: Zuzana Škopíková 1. B, 3. 

místo: Alice Minaříková 1. B, 3. místo: Aneta 
Blahušová 1. A 

2. kategorie: 2.-3. třídy 
Lidové písně: Moderní písně - 1. místo: Jaro-

slav Kolečkář 3. A, 1. místo: Radka Kaňovská 
2. A, 2. místo: Eliška Odstrčilíková 3. A, 2. místo: 
Adéla Juračková 3. B, 3. místo: Adam Bičan 3. 
B , 3. místo: Thu Thuy Dinhová 2. A

3. kategorie: 4.-5. třídy
Lidové písně: Moderní písně - 1. místo: 

Kateřina Plichtová 4. B, 1. místo: Lukáš Kaňov-
ský 5. A, 2. místo: Lucie Polášková 4. B, 2. místo: 
Michal Koudelka 4. A, 3. místo: Jan Hubáček 
4. B, 3. místo: Tereza Šimčáková 4. B.

Dne 10. 5. 2007 proběhne na 2. ZŠ v Napa-
jedlích okrsková pěvecká soutěž, do které jsou 
srdečně zvány tyto školy: ZŠ Halenkovice, 
ZŠ Pohořelice, 1. ZŠ Napajedla, ZŠ Spytihněv 
a ZŠ Žlutava. 

Z naší školy byly do okrskové pěvecké 
soutěže nominováni tito žáci: Jaroslav Koleč-
kář, Radka Kaňovská, Kateřina Plichtová, 
Lukáš Kaňovský.

Na pěkné výkony žáků a hezké písničky 
se těší Mgr. Ivana Antonová.

Školní pìvecká soutìž na 2. ZŠ Napajedla

Dne 11.4. se na Gymnáziu T.G.M. ve Zlíně 
konalo okresní kolo biologické olympiády 
v kategorii C (žáci 8. a 9. tříd a víceletých 
gymnázií). Žáci naší školy museli prokázat své 
znalosti přírody v testu, zoologické i botanické 
poznávací zkoušce a praktické laboratorní prá-
ci. To, že jejich znalosti jsou výborné, dokázali 
svým umístěním v konkurenci 35 soutěžících 
celého okresu. Dva reprezentanti naší školy 
získali hned dvě postupová místa. Břetislav 
Staša (8.C) porazil všechny své soupeře a stal 
se nejlepším přírodovědcem okresu. Alena 
Hiršová (8.C) obsadila 3. místo. Oba soutěžící 
budou reprezentovat naši školu v krajském 
kole biologické olympiády, které se bude konat 
v ZOO Lešná. 

Mgr. Alexandra Sahajová

Projektový den 5. tøíd 2. ZŠ Napajedla, 
ZŠ Spytihnìv a ZŠ Pohoøelice
Dne 10.4. se konal projektový den pro 

žáky 5. tříd naší školy, Pohořelic a Spytih-
něvi, který byl založen na kooperaci všech 
zmíněných škol. Pro žáky byl připraven 
nevšední a zajisté zajímavý program. Netra-
diční školní den začínali ve „VYNÁLEZCOVĚ 
LABORATOŘI“, kde (inspirování povídkou 
Karla Čapka) vymýšleli a vyráběli netradiční 
vynálezy, které byly založeny na tom, že 
lidem život paradoxně zhoršovaly (připalo-
vačka, kolostoj…). Po této hodině plné fantazie 
a tvořivosti se chlapci utkali v souboji ve 
fl orbale. Všichni zúčastnění měli nejen radost 
z pohybu, ale také z možnosti seznámit se 
se svými budoucími spolužáky a ze sporto-
vání v nové hale naší školy. Poslední částí 
tohoto netradičního dne byl i přírodovědný 
program s názvem „Den Země“. Naši budoucí 

šesťáci se seznámili s příběhem podivínského 
vědce a snažili se poznat organismy, které 
si přivezl z návštěvy Guatemaly. Seznámili 
se tedy s mikroskopováním a vyzkoušeli si 
krátké aktivity, které pro ně připravili žáci 
7.B. Projektový den pro žáky 5. tříd připravil 
a organizoval Mgr. Michal Marek, Mgr. Ale-
xandra Sahajová, Mgr. Kristýna Marková, 
pomáhali členové kroužku Mladých noviná-
řů. Všem účastníkům i asistentům děkujeme 
za příjemně strávené dopoledne a těšíme se 
v září naviděnou!!! 

Mgr. Kristýna Marková 

Turnaj v pøehazované

Turnaj v přehazované je každoročně žáky 
druhého stupně 2. ZŠ Napajedla, Komenského 
298,  očekávaná akce, kterou tradičně organi-
zují Mladí novináři ve spolupráci s vyučujícími 
(Mgr. Marčíková, Mgr. Jurásková, Mgr. Polák, 
Mgr. Marek, Mgr. Marková). Tradičně se přihlá-
silo mnoho družstev, která se 26. 3. 2007 utkala 
ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. tříd 
zvítězilo především zásluhou Miloše Snášela 
(7. B) družstvo složené z žáků 7. tříd, v kate-
gorii 8. a 9. tříd přivedl k vítězství družstvo 
8. C Martin Vykoukal. Odpoledne naplněné 
sportem a pohybem brzy uteklo a všichni se 
těší na další sportovní klání.

Mgr. Kristýna Marková

  Adam Strašák míøí do Prahy

To, že se žáci 2. základní školy rádi a čas-
to velmi úspěšně účastní různých soutěží 
a olympiád, už víte. Co ale ještě asi nevíte je 
to, že Adam Strašák, žák 9. A, soutěžil v děje-
pisné olympiádě, kde 6. února v okresním kole 
získal 1. místo a postup do krajského kola. 
Tím proplul jako nůž máslem a dne 19. 3. si ve 
Vsetíně vybojoval 2. místo a tím i postup do 
celostátního kola, které se bude konat v Praze 

ve dnech 4. -8. června. Adama na soutěž při-
pravoval a doprovázela Mgr. Jana Vodicová. 
A jak svůj úspěch hodnotí Adam?

Jak dlouho se zajímáš o historii? 
Asi od třetí třídy. Ve třídě byly vystaveny 

knížky o českých dějinách. Nejprve jsem si 
je prolistoval, potom pročetl a začalo mě to 
zajímat.

Která část dějin tě nejvíc zajímá?
Nejvíce mě zajímají války z novověku.
Jaké to bylo na okresní a krajské soutěži? 

Věděl jsi, že vyhraješ?
Obě kola byla obtížná, svým umístěním jsem 

byl překvapen, nečekal jsem to.
Jak to vidíš do budoucna? Chtěl by ses 

historii věnovat blíže?
Určitě. Je to můj koníček. Chvílemi přemýš-

lím o tom, že bych možná chtěl učit dějepis.
Těšíš se na celostátní kolo do Prahy?
Jasně. Celostátní přehlídka bude spojena 

s bohatým doprovodným programem, pro-
hlídkou Prahy. Nejvíce se těším na Petřínskou 
rozhlednu, Pražský hrad a Vyšehrad.

Mgr. Kristýna Marková

Fond Sidus – projev solidarity žákù 
2. ZŠ Napajedla

Ve středu 4. 4. 2007 proběhla na 2. ZŠ Napa-
jedla, Komenského 298 charitativně zaměřená 
akce Fond Sidus. Prodejem symbolických 
předmětů jsme získali částku 1830 Kč, které 
Fond Sidus použije na lepší vybavení kliniky 
dětské onkologie v pražské nemocnici v Moto-
le a také ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Naši 
žáci svým přístupem k akci dokázali, že jsou 
citliví k odlišným potřebám druhých lidí, umí 
pomoci a dovedou projevit soucit. 

Mgr. Kristýna Marková

Výchovný koncert skupiny Marbo

27.3.2007 se na 2. ZŠ Napajedla, Komenského 
298, konal výchovný koncert nám již dobře 
známého pěveckého dua Marbo. Pro žáky 
1. stupně byl připraven program s názvem 
Písničky a jejich úkoly, pro žáky 2. stupně pak 
Populární hudba. Koncert měl jako každoročně 
u žáků velký úspěch. Zazněly známé melodie 
dětské i pohádkové, pro starší žáky pak hity 
skupin No Name, Elán, Peha, Divokej Bill 
a dalších. Výjimkou nebyli ani žáci, kteří si na 
koncertě výborně zatancovali. Koncert byl 
kulturním zážitkem a nevšedním pohledem 
do zákulisí populární hudby.

Mgr. Kristýna Marková 

Páťáci jsou bezva matematici

Ve středu 4. dubna 2007 se tři žáci třídy 5. A 
2. základní školy Napajedla, Komenského 298, 
zúčastnili matematické soutěže pátých tříd. 
V konkurenci 49 žáků z celého kraje se na 
skvělém 4. místě umístila Ivana Svobodová 
z 5. A s celkovým počtem 17 bodů z 23 možných, 
přičemž na první místo ztratila pouhé 2 body. 
I Ondřej Novák uspěl a umístil se na krásném 
9. místě s počtem 14 bodů. Oba jmenovaní jsou 
úspěšnými řešiteli. Poděkování za účast patří 
rovněž Tomáši Močičkovi. 

Mgr. Michal Marek

2. ZŠ Napajedla má nejlepšího 
pøírodovìdce okresu
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Datum konání: 24.a 25. března 2007. Místo: 
1. ZŠ Komenského 268, Napajedla. Počet účast-
níků: poměrně rekordní, pět skupinek po šesti 
až osmi členech z řad bývalých i současných 
žáků obou škol a realizační tým. Vedoucí 
skupinek: suproví (podle názoru účastníků). 
Program: taktéž. 

Motto: Je lehké si tam hrát. Je těžší tam 
přemýšlet o sobě, o druhých. Když už tam ale 
jednou jste, nelze jenom tak zapomenout…

VÍKENDOVKA
Nebyla to první a na 100% ani poslední 

víkendovka. Pro spoustu lidí nebyla novinkou, 
a pro hodně ano. Její zorganizování nebylo 
jednoduché, její průběh zase nový, jiný než 
všechny víkendovky před ní. 

Aby se podařila a aby stála za to, zapo-
jili hodně ze svých sil pan školník Žaludek 
s manželkou a vedení 1. ZŠ, tedy Mgr. Pospí-
šilová a Mgr. Táborová. Byli tu pro účastníky 
i pro naše o. s. m2m. Zasloužili se o to, aby se 
na škole víkendovka konala, ba i o tu základ-
ní věc, aby někdo neumřel hlady (a o to se 
postarali na výbornou). Notný dík patří taky 
sponzorům této akce, městu Napajedla, za 

Vítání JARA
I když byla letošní zima mírná a zimních 

radovánek jsme si také zrovna moc neužili, 
na jaro jsme se přesto těšili. Ostatně jako 
každý rok.

S nejmenšími dětmi jsme ve školní družině 
vyrobili z proutí Morenu. Zároveň si vždy 
připomeneme, proč si lidé dříve Morenu 
vymysleli, z čeho a jak ji tenkrát tvořili. A aby 
jaro již mohlo doopravdy začít, ještě zbývá ta 
nejdůležitější věc. A to hodit Morenu do vody. 
Cestou k mostu se děti dohadovaly. Každý ji 
chtěl nést aspoň chviličku. Na mostě – rozlou-
čení básničkou, kterou jsme složili…
 Moreno, Moreno, jdi už spát.
 My chceme, aby sluníčko už krásně začalo 

hřát.
 Ptáčci aby zpívali, všude byl samý květ
 a proto Morenu vhodíme do vody teď hned !!!

….a ahoj paní ZIMO!!!! Morena již plave po 
vodě. Doufáme, že ji proud zanese někam 
hodně daleko, odkud se tak brzy nevrátí… 
Nezdá se vám, že nějak víc začalo hřát sluníčko, 
zpívat ptáčci a vše, co mohlo, že rozkvetlo? No 
ano!!! Jaro je tady!!!

Simona Šulcová, 1.základní škola

Otvírání skal
Klub horských sportů, odbor Klubu českých 

turistů, TOM 1403 Azimut Napajedla a Ranč 
Vlčák Osvětimany pořádají v rámci akce Den 
Aktivní turistiky v Česku. „Otvírání skal“, 
v sobotu 12.května 2007.

Pokud chcete poznat pocit mezi nebem 
a zemí, neváhejte a přijďte. Můžete si vyzkou-
šet cvičné lezení na skalách pod vedením 
zkušených instruktorů včetně instruktáže pro 
začátečníky, nebo absolvovat tůry po zajíma-
vém okolí a místních přírodních zvláštnostech, 
vyzkoušet si jízdu na koni a večer posedět 
u táboráku a něco si opéct. 

Táboří se pod vlastními stany v areálu 
Ranč Vlčák za obcí Osvětimany v Chřibských 
lesích, nebo je možno objednat si ubytování 
v chatkách. O vaši pohodu jsou připraveni se 
postarat v restauraci přímo v areálu. 

Doprava na místo např. - linkovým autobu-
sem Zlín-Brno do zastávky: 

„Buchlovice rozcestí“ odkud se vydáme 
po žluté turistické značce přes Leopoldov 

Pozvánka skautù
Do Luhačovic na zmrzlinu pěšky nebo na 

kole 8. května 2007 zvou napajedelští skauti. 
Odchod pěšky v 7:00 hodin od radnice – cca 
30 km – návrat vlakem v 18:30 hodin.

Odjezd cyklistů v 8:30 hodin od radnice – cca 
60 km – návrat kolem 18:30 hodin.

a Dlouhou řeku k rozcestníku Na Pile. Odtud 
pokračujeme po červené do Osvětiman. Délka 
trasy cca 11 km

„hrad Buchlov“ odkud se vydáme po 
zelené turistické značce směr Dlouhá řeka 
až přijdeme k rozcestníku Na Pile. Odtud 
pokračujeme po červené do Osvětiman Délka 
trasy cca 8 km. 

„Staré Hutě“ odkud se vydáme po zelené 
turistické značce na Ocásek a pokračujeme 
po červené do Osvětiman, délka trasy cca 
9 km. 

Nejkrásnější trasa: ze zastávky Střílky 
náměstí se vydáme k rozcestníků U zeleného 
obrázku a pokračujeme na Skelnou Huť- Cim-
burk- U Křížku- kolem Kozla-U Mísy-Kazatelny-
Pod Ocáskem - Ranč Vlčák. Délka trasy cca 
16 km. Individuálně do Osvětiman a pokračovat 
cestou na Paseky dále kolem lyžařského svahu 
až na Ranč Vlčák cca 3 km.

Nebo můžete jet společně s námi na kole 
z Napajedel od turistické chaty odkud vyrazíme 
v 8 hodin směrem na Staré Město-Nedakoni-
ce-Boršice-Osvětimany-Paseky- ranč Vlčák. 
V neděli se vrátíme domů po cyklotrase Osvě-
timany-Na pile-Dlouhá řeka-Buchlovice-Staré 
Město-Napajedla. 

Přihlášky a bližší informace: každé pon-
dělí od 20 hod. na turistické chatě, nebo Karel 
Janošek tel. 603489387, e-mail: k.janosek@
tiscali.cz 

Ohlédnutí za jedenáctou víkendovkou
jeho fi nanční dotaci, Pekárnám PENAM, které 
dodaly pečený proviant a tiskárně Hart press. 
No a samosebou je nutno poděkovat taky 
Vám/nám/sobě, m2máci, jež jste se na její 
realizaci podíleli. 

Moc mne těší, že se Vám podle Vašich 
reakcí líbila. Víkendovka byla hlavně taková, 
jakou jsme si ji vytvořili. A ta příští, jaká bude? 
Myslíte, že by jste ji chtěli poznat blíž? Chcete, 
aby ji poznali Vaši známí?...

MiRa

Cvičíme ve fitkuCvičíme ve fitku
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: 2. důvod – prevence osteoporózy (pokračování)

Osteoporóza = řídnutí kostí
Vědecké výzkumy naprosto jasně prokázaly, že správně sestavený posilovací program vede 
k optimální stimulaci a tím k vyšší hustotě zatěžovaných kostí, a napomáhá tak zdravému 
vývoji nejen svalového, nýbrž i kosterního systému. Kostru tvoří asi 200 kostí. Ty vytvářejí 
oporu měkčím tkáním, poskytují pevný a současně pohyblivý podklad pro úpon svalů, vazů 
a povázek. Tvar kostí je rozličný a odpovídá především funkci, které daná kost slouží. Například 
dlouhé kosti mají tělo duté, vyplněné kostní dření, která se významně podílí na krvetvorbě. 
Dřeňovou dutinu obklopuje velmi pevná hutná kost. Konce dlouhých kostí vyplňuje systém 
vzájemně se křížících trámečků, čímž vzniká struktura, připomínající mycí houbu (kost 
houbovitá – spongiosa). Trámečky spongiosy neprobíhají nahodile, nýbrž tak, že odpovídají 
nejčastěji působícím tlakům a tahům. Zatížené trámečky v dané kosti mají vydatnější přítok 
krve a proto se zpevňují a zesilují, naopak trámečky tlaku nebo tahu nevystavené se vinou 
omezeného krevního zásobení postupně odbourávají. Pomalý pokles kostní tkáně nastává 
u necvičících žen již ve třetí dekádě života . Naopak vysoká úroveň tělesné zátěže v průběhu 
života způsobí zvýšené množství kostní tkáně, jejíž množství vrcholí až ve čtvrté dekádě 
života. Klíčem ke stavu kostí je tedy jejich využívání, úroveň jejich zatěžování, jinak řečeno 
kvalita a kvantita zvykem ustálené, opakující se a záměrné pohybové aktivity. 
Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341 

Akce květen: v sobotu 26. 5. od 12:00 pořádáme ve spolupráci s městem Napajedla závody 
in-line bruslařů „Napajedla In-line 2007“, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Závodů se 
zúčastní nejlepší čeští závodníci v in-line bruslení. Zajímavý doprovodný program.
• novinka ve fi tcentru profesionální veslařský trenažér OXFORD II CS
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BYTOVÝ DŮM V NAPAJEDLÍCH, UL. NA KAPLI
stavba před dokončením: 30. 06. 2007

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
STŘEDA 16. KVĚTNA 2007 (10 – 18 h)

jedinečná možnost prohlídky
!!! volných bytů a nebytových prostor !!!

Přijďte přímo na místo samé, kde Vás provedeme, 
ukážeme volné prostory, 

poskytneme informace o fi nancování apod.

Zájemcům se budeme věnovat v pořadí, jak budou přicházet. 
V případě, že si potřebujete sjednat přesný čas prohlídky, kontaktujte nás na 

tel. 577 941 538, mobilu 605 299 918 
nebo osobně v kanceláři RealHelp s.r.o. na ulici Palackého 97 v Napajedlích.

POSLEDNÍ

VOLNÉ 

BYTY

IN
ZE

RC
E
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Kvìten 2007 
Kino Napajedla
  St 2. 5. v 17:00 hodin

 V TOM DOMĚ STRAŠÍ-rodinný,animovaný 
fi lm USA v českém znění, režie-Gil Kenan. 
Motto: Zaklepejte s námi na dveře záhad-
ného domu., mládeži přístupný, 91 min., 60 
Kč

  Ne 6. 5. v 19:30 hodin
 ROCKY BALBOA-boxerský USA, režie 

Sylvester Stallone, hrají Sylvester Stallone, 
Burt Young. Motto: Nic nekončí, dokud to 
doopravdy neskončí. Přístupný od 12 let, 
102 min., vstupné 60 Kč

  St 9. 5. v 19:30 hodin
 VLAJKY NAŠICH OTCŮ - válečné drama 

USA, režie Clint Eastwood, hrají R. Phillip-
pe, Jesse Bradford. Motto: Citlivý příběh o 
odvaze, přátelství a oběti v situaci válečné 
vřavy. Přístupný od 12 let, 132 min., vstupné 
65 Kč

  Ne 13. 5. v 19:30 hodin
 HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL - 

hudební, romantická komedie USA, režie 
Marc Lawrence, hrají-Hugh Grant, Drew 
Barrymore. Motto: Není comeback jako 
comeback… Přístupný od 12 let, 105 min., 
vstupné 65 Kč

  St 16. 5. v 19:30 hodin
 ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ - akční thriller 

USA, režie Mark Neveldine, Brian Taylor 
hrají Jason Statham, Amy Smart. Motto: Jed 
v žilách, pomsta v srdci. Přístupný od 15 let,   
88 min., vstupné 60 Kč

  Ne 20. 5. v 17:00 hodin
 MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU -

dobrodružný, rodinný fi lm s prvky fantasy 
ČR, režie Pavel Jandourek, hrají Adriana 
Neubauerová, Tomáš Materna. Mládeži 
přístupný, 100 min., vstupné 50 Kč

  St 23. 5. v 19:30 hodin
 JAKO MALÉ DĚTI - psychologický fi lm USA, 

režie Todd Field, hrají Kate Winslet, Jennifer 
Connelly. Motto: Na předměstí neutečeš 
před ničím a neutajíš nic. Přístupný od 12 
let, 137 min., vstupné 65 Kč

  Ne 27. 5. v 19:30 hodin
 BITVA U THERMOPYL - akční, komiksový, 

historický fi lm USA, režie Zack Snyder, hrají 
Gerard Butler, Lena Headey. Motto: Věčnou 
slávu mají na dosah ruky…Přístupný od 12 
let, 117 min., vstupné 65 Kč

  St 30. 5. v 17:00 hodin
 ARTUR A MINIMOJOVÉ- rodinný fi lm 

Francie v českém znění, režie Luc Besson, 
hrají Freddie Highmore, Mia Farrow., Motto: 
Podívaná pro malé i velké. Mládeži přístup-
ný, 94 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

 10.dubna, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 TŘETÍ MUŽ - Anglie 1949, 104min., titulky, 

režie C. Reed. Hypnotický a hranice žán-
ru překračující kriminální thriller, jehož 
scénář napsal spisovatel G. 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: Ernest 

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

 24. dubna, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 MECHANICKÝ POMERANČ - GB 1971, 

136 min., titulky, scénář a režie Stanley Kub-
rick. Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepová-
ní, násilí. Alexova proměna z amorálního 
fracka na řádného občana s vymytým moz-
kem a zase zpátky je základním kamenem 
šokující futuristické vize budoucnosti, jež je 
Kubrickovou adaptací novely Anthonyho 
Burgese. Kubrick vytváří úchvatný příběh 
o naprosté ztrátě morálky. Ocenění: New 
York Film Critics Circle

 1. května, 19:30 hod., vstupné 60 Kč
 PAT GARRETT A BILLY THE KID - USA 

1973, 106 min., titulky. Režie: Sam Peckin-
pah, hudba Bob Dylan. Další z Peckinpa-
hových snímků, drasticky prostříhaných 
studiem, bez režisérovy možnosti zasáh-
nout, se vrací k modelu dvou přátel, kteří 
jsou z vlastní či cizí vůle donuceni namířit 
kolty proti sobě. Násilné přerušení života 
je věc naprosto bezvýznamná, peckinpa-
hovští hrdinové smrt se stejnou lehkostí 
rozsívají i přijímají. 

Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!!  infocentrum@napajedla.cz

  

Orientaèní pøehled kvìtnových akcí v NapajedlíchKULTURA  
A SPO

RT

 1. 5. 2007 TJ Fatra Slavia  Májový den pro děti
 1. 5. 2007 KČT a ATOM Prvomájová vyjížďka 
 2. 5. 2007 ZUŠ II.absolventský koncert a výstava 
 2. 5. 2007 Klub kultury Kladení věnců 
 4. 5. 2007 Hasiči Slav.nástup u sv. Floriána 
 5. 5. 2007 KČTaATOM JKM Hostýnské vrchy 
 5. 5. 2007  kopaná  Fatra A – Velké Karlovice
 5. 5. 2007  volejbal  Výroční debl
 5. 5. 2007  tenis  Napajedla A – Medlánky
 6. 5. 2007 Klub kultury Den Matek 
 6. 5. 2007  Házená  zápasy v hale 2. ZŠ
 7. 5. 2007 Matýsek Kytička pro maminku 
 8. 5. 2007 Junák Luhačovice Na kole i pěšky 
 12. 5. 2007 Matýsek Angelika-zájezd na muzikál 
 12. 5. 2007 M2M Outdoor pro veřejnost 
 12. 5. 2007 KČT a ATOM Den aktivní turistiky-otvírání skal 
 12. 5. 2007 hasiči  Soutěž družstev SDH
 13. 5. 2007 Klub kultury Den Matek 
 13. 5. 2007 Farnost Napajedla Svátek matek - klášter 
 13. 5. 2007 M2M Outdoor pro veřejnost 
 13. 5. 2007 KČT a ATOM Den aktivní turistiky-otvírání skal 
 13. 5. 2007  Házená  zápasy v hale 2. ZŠ
 14. 5. 2007 Porta Temporis Svátek matek- kaple 
 15. 5. 2007 Klub důchodců Beseda s ing. Vybíralem 
 19. 5. 2007  kopaná  Fatra A – Rýmařov
 19. 5. 2007  volejbal  Napajedelský „Květňák“
 19. 5. 2007  tenis  Napajedla A – Čebín
 19. 5. 2007  Házená  zápasy v hale 2.ZŠ
 20. 5. 2007  Házená  zápasy v hale 2.ZŠ
 22. 5. 2007 Jarmark Trhy na náměstí 
 26. 5. 2007 Rybáři Dětské závody 
 26. 5. 2007  Házená  zápasy v hale 2.ZŠ
 27. 5. 2007 Klub přátel hudby Musica Bohemica 
 2. 6. 2007 Matýsek Cesta kolem světa-Den dětí 
 2. 6. 2007 Rybáři Závody pro dospělé 
 2. 6. 2007 Farnost Napajedla Dětská olympiáda-sport areál ZŠ 
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Svědčí o tom výsledky ze závodů, na kterých 
jsme prozatím startovali.

V sobotu 31. 3. 2007 jsme se zúčastnili okres-
ního přeboru v Otrokovicích v počtu 28 děvčat 
a 11 chlapců. Soutěžilo se ve čtyř boji: u děvčat 
kladina, akrobacie, hrazda, přeskok a u chlap-
ců kruhy, akrobacie, hrazda, přeskok.

Každá sestava je hodnocena z výchozí 
známky 10 bodů. Celkový součet dosažených 
bodů na jednotlivých nářadích určuje konečné 
pořadí závodníků. V okresním kole jsme si 
vedli takto:

Nejmladší žákyně: 2. místo Švancerová 
Kateřina, Otradovcová Zuzana, 3. místo Vávro-
vá Aneta, 4. místo Žáková Kristýna, 5. místo 
Saiblová Johana, 8. místo Hladíková Tereza.

Mladší žákyně I. 1. místo Řezníčková Aneta, 
2. místo Poznerová Růžena, 3. místo Hromadní-
ková Tereza, 4. místo Maňásková Aneta.

Mladší žákyně II. 1. místo Martykánová 

Napajedelský oddíl sportovní gymnastiky ASPV patøí k nejlepším v kraji

Stala se jí Dominika Martykánová dne 
1. 4. 2007 na Jihomoravském přeboru v Brně. 
Soutěžila se suverénním náskokem 2,33 bodu 
a nechala za sebou všech deset závodnic 
startujících ve stejné kategorii.

Další chvála za výborné výsledky 
dosažené na jihomoravském přeboru patří 
v kategorii mladších žákyň I. Anetě Řezníč-
kové za 4.místo a Tereze Hromadníkové za 7. 
místo. (V kategorii startovalo 29 závodnic). 
Dále v kategorii starších žákyň III. Gábině‚ 
Řezníčkové za vynikající 2. místo a dále 

Geržové Kristýně za 7.místo a Michaele za 
11.místo. V kategorii starších žákyň IV. Tereze 
Kadlecové za 6. místo a Lucii Forbelské za 
8. místo.

V mužských složkách bodovali naši žáci 
takto: mladší žáci I. 3. místo-Ondřej Omelka, 
4.místo-Julíček Tadeáš, 5. místo Ferovič Dani-
el. Starší žáci III. 2. místo Omelka Martin.

Máme před sebou ještě další závody, ale už 
dnes můžeme našim gymnastům poblahopřát 
a poděkovat za krásné sportovní výkony.

Trenéři sportovní gymnastiky Napajedla

Máme nejlepší gymnastku Jihomoravského kraje

Stalo se již tradicí, že koncem měsíce 
března hodnotí největší sportovní organizace 
v Napajedlích svoji činnost za uplynulé roční 
období. Stejně tomu bylo i letos, když se dne 
28. března sešlo více jak 60 delegátů z jednot-
livých odborů a oddílů této jednoty na jednání 
valné hromady.

Jednání valné hromady zahájil a řídil před-
seda TJ Ing. Pavel Chaloupka. Po schválení 
programu byli přítomní seznámeni v předne-
sených zprávách o hospodaření organizace, 
o činnosti TJ za uplynulé období a také o práci 
kontrolní a revizní komise či rozdělení příspěv-
ku města Napajedla na činnost mezi jednotlivé 
složky organizace.

Ze zpráv, v nichž byla obsažně komen-
tována činnost celé tělovýchovné jednoty, 

Tìlovýchovná jednota Fatra-Slavia Napajedla hodnotila svoji èinnost
vyjímáme několik zajímavých informací:
• svou činnost v rámci TJ vyvíjí celkem 8 oddí-

lů a odborů: oddíl kopané, házené, šachu, 
stolního tenisu a oddíl vodních sportů, 
Klub českých turistů, Klub horských sportů 
a Asociace sportu pro všechny, známé pod 
zkratkou ASPV

• počet členů TJ k 31. 12. 2006 představuje 
číslo 863

• hodnota movitého majetku, podléhající 
každoroční inventarizaci, činí 1 125 766  Kč

• do pravidelných soutěží je zapojeno celkem 
15 družstev ve všech kategoriích

• veškeré příjmy TJ činily za r. 2006 celkem 
2 971 000 Kč

• náklady na energie dosáhly částky více jak 
190 000 Kč

• za pronájem tělovýchovných zařízení (tělo-
cvičny apod.) bylo zaplacenu 210 000 Kč

• členové TJ se podíleli na zajišťování své 
činnosti ze „své kapsy“ částkou 880 000  
Kč včetně 137 000 Kč formou oddílových 
příspěvků.
 Z uvedených informací je zřejmá nejen 

bohatá činnost, ale i zodpovědný přístup 
našich členů. Svými aktivitami dělají kromě 
blahodárného účinku na svůj životní styl také 
velmi dobrou propagaci našeho města.

 Jednání valné hromady bylo kvalitně 
zajištěno a mělo hladký průběh. Škoda jen, 
že z pozvaných hostů se jednání zúčastnil 
pouze zástupce města – místostarosta 
Ing. Vybíral.

Petr Chaloupka, tajemník TJ

Dominika, 2. místo Boudová Bohdana, 4. místo 
Kočendová Veronika.

Starší žákyně III. 1. místo Rezníčková 
Gabriela, 2. místo Geržová Michaela, 3. místo 

Geržová Kristýna, 6. místo Muchová Štěpánka, 
7. místo Niklová Hana.

Starší žákyně IV. 1. místo Kadlecová Tereza, 
2. místo Forbelská Lucie.

Mladší žáci I. 1. místo Omelka Ondřej, 
2. místo Ferovič Daniel, 3. místo Julíček Tadeáš, 
4. místo Machoň Filip, 5 až 7. místo v pořadí 
Landsfeld Jan, Polák Tomáš a Lysoňek Petr.

Mladší žáci II. startoval jeden žák, a to  
Němec Radovan

Starší žáci III. 1. místo Omelka Martin, 
2. místo Zsemberi Lukáš, 3. místo Ladsfeld 
Daniel

Všichni postupují do krajského kola.


