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Folkový žejdlík 
Pořádají KAMAMÁR o.s., MO MRS, DDM 

Napajedla a Otrokovická Beseda
V sobotu 9. června 2007 se uskuteční 

IV. ročník festivalu folkové, trampské, 
country a bluegrassové muziky, tentokrát 
na Štěrkovišti v Otrokovicích. Vystoupí 
nejen populární Odpolední směna ze Zlína 
– Karel Markytán, Blanka Táborská, Pavel 
Husár a Roland Kašper, ale i dalších osm-
náct kapel a sólistů. Předprodej vstupenek 
zajišťuje Otrokovická Beseda, soutěžní část 
proběhne od 10:00 do 22:00 hodin. 

ZUŠ R. Firkušného Napajedla Vás zve na

Pìvecký koncert
s absolventskou výstavou 6. 6. 2007, 17:00 
hod., Klášterní kaple. Účinkují žáci a uči-
telé školy.

Promenádní koncerty
Na schodech kostela v Napajedlích vystoupí 

17. června 2007 Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic a 24. června 2007 Dechový sou-
bor MORAVA ZUŠ Hulín. Koncerty začínají 
v 18:00 hodin. Srdečně zve místostarosta Ing. 
Milan Vybíral.

DPS slavnostně otevřeli starostka města a ředitel dodavatelské fi rmy Ing. Jiří Havlík

DPS Pod Kalvárií v novém kabátě

Závìreèný koncert sezóny
Klub přátel hudby v Napajedlích Vás zve 

na klavírní recitál vynikajícího mladého 
klavíristy Ondřeje Hubáčka. 

Akce se koná ve středu 20. června 2007 
v 19:00 hodin v koncertní síni Klášterní kaple 
v Napajedlích. Koncert uzavře už třetí sezónu 
koncertů (nejen) klasické hudby, které se pra-
videlně konají v tomto unikátním sále.

V měsíci květnu proběhlo v Napajedlích pod 
záštitou místostarosty města pana Ing. M. Vybí-
rala a za organizačního přispění odboru soc. 
věcí MěÚ 1. setkání se členy sdružení Zlínských 
aplikovaných sportů v rámci ukázkové akce 
„Vyhrát sám nad sebou“. Přítomní obdivovali 
předváděnou výstroj Dana Sigmunda na sledge 
hokej, zkusili si zahrát bocciu (obdoba petan-
que) a curling. Tyto sálové sporty neznají horní 
věkovou hranici a umožňují, aby se sportovně 
vyžívali opravdu všichni. Někteří z našich spo-
luobčanů již několik let dojíždí do Zlína, aby 
se mohli aktivně zapojit do sportovní činnosti 

Vyhrát sám nad sebou
pro osoby s nějakým druhem postižení. Proč 
nevyužít prostory nabízené městem a nesetká-
vat se i v Napajedlích?

Daniel Sigmund, Vilém Sychra a jejich přátelé 
Vás znovu zvou na odpoledne s aplikovanými 
sporty, a to v úterý 12. června 2007 v 16 hodin 
- Klášter – vstup ze dvora.

Neseďte doma a přijďte mezi ostatní i se 
svými rodinnými příslušníky a známými!Pøijímací zkoušky do ZUŠ

Výtvarný obor: 4.–5. 6. od 15:00 do 16:30 h. 
Hudební obor:  zkoušky  proběhly na 

přelomu května a června, nicméně zveme 
každého, kdo se nemohl dostavit, k náhradním 
zkouškám až do konce června, vždy během 
odpoledne od 13:00 do 16:00 hod.



2Napajedelské noviny

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 25. 4. 2007
mimo jiné

 rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu 

na akci „Oprava ulice Divišova“ fi rmě DIPS 

ZLÍN, spol. s r.o., za cenu 363 023,10 Kč včetně 

DPH a schválila s tím související smlouvu 

o dílo č. 02/2007

 rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu 

na dodání akce „Stavební úpravy spojovacího 

krčku MŠ Komenského“ společnosti AZ STAV 

spol. s r.o., Zlín a schválila s tím související 

smlouvu o dílo č. 12/2007

 rozhodla o zadání zakázky malého 

rozsahu na dodání akce „Vzduchotechnika 

kuchyně MŠ Komenského“ fi rmě TECHNO-

KLIMA UH, s.r.o. v částce 449 678 Kč vč. DPH 

a schválila s tím související smlouvu o dílo 

č. 014/2007 

 schválila nájemné v nově přidělovaných 

bytech DPS Pod Kalvárií č. p. 90 a ul. Sadová 

1554 s platností od 1. 5. 2007 ve výši cílového 

nájemného roku 2010 dle zákona č. 107/2006 

Sb., o jednostranném zvyšování nájemného: 

31,48 Kč/m2

 schválila změnu personálního složení 

sportovní komise – jmenování pana Hofmana 

novým členem komise od 1. 5. 2007

 souhlasila s převodem částky 6 000 Kč 

z rezervy na příspěvek pro Služby města 

Napajedla na opravu poškozeného hrobu na 

Kalvárii a schválila s tím související rozpočtové 

opatření č. 11/2007

Rada mìsta dne 14. 5. 2007
 rozhodla o zadání zakázky malého roz-

sahu na akci: „Přípojka kanalizace pro Klub 

kultury“ fi rmě SKAVO, spol. s r.o., za cenu ve 

výši 829 951 Kč včetně DPH a schválila s tím 

související smlouvu o dílo č. 008-2007 a změnu 

rozpisu rozpočtu č. 1/2007

 schválila návrh realizace a využití fi nanč-

ních prostředků na opravu komunikací a chod-

níků v roce 2007 na akce:

- oprava zastávek na ulici Dr. Beneše v ceně 

300 000 Kč včetně DPH

- oprava chodníku Lány včetně vpusti v ceně 

90 000 Kč včetně DPH

- oprava chodníku Na Kapli od kina k byt. 

domu v ceně 330 000 Kč včetně DPH

 schválila Smlouvu o spolupráci 005OCZS/ 

2007 mezi městem Napajedla a Rádiem Čas 

s.r.o. o podpoře rozvoje kultury a pestrého 

životního stylu obyvatel města Napajedla

DPS Pod Kalvárií 18. května 2007, foto František Cívela

Úvodní slovo Ing. Ireny Brabcové 
pøi slavnostním otevøení 

rekonstruované DPS 
Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,

scházíme se tu dnes, abychom společně 

slavnostně zahájili provoz rekonstruo-

vaného domu s pečovatelskou službou 

Pod Kalvárií. K původním 28 bytovým 

jednotkám přibylo 16 nových.

Objekt, ve kterém se nacházíme, byl 

vybudován v letech 1976 až 1979 Městským 

národním výborem Napajedla v akci Z. Až 

do loňského roku sloužil bez zásadnějších 

oprav. Svůj domov zde našli senioři ve 

28 jednopokojových bytech, v objektu 

jsou dále umístěny provozy pečovatelské 

služby pedikůra, rehabilitace, prádelna 

se sušárnou.

V roce 2002 schválilo město bytovou 

koncepci, na jejímž základě bylo rozhodnu-

to jednak o prodeji části obecních bytů, na 

druhé straně však o stabilizaci a rozšíření 

nabídky bytů ve dvou domech s pečova-

telskou službou, které město vlastní. Část 

výtěžku z prodeje bytů byla použita právě 

pro celkovou rekonstrukci tohoto 30 let 

starého objektu. Při ní vzniklo v novém 

podkroví 12 a v přízemí přestavbou spo-

radicky využívaných nebytových prostor 

4 jednopokojové byty. Město získalo na 

tyto nové byty dotaci ve výši 12,8 mil Kč 

z dotačního programu MMR na chráněné 

bydlení. 

Podmínkou tohoto dotačního titulu je, 

že byty musí mít charakter upravitelných 

bytů, což v praxi znamená, že se jedná 

o bytovou jednotku, která může bez dalších 

stavebních úprav sloužit osobám s omeze-

nou schopností pohybu a orientace, napří-

klad prostorné koupelny. Kompletně vyba-

vené pro tyto osoby jsou nové čtyři byty 

v přízemí. Celkové náklady na rekonstrukci 

se vyšplhaly ke 24 mil.Kč. V objektu byla 

vyměněna všechna okna a vstupní dveře 

a byl kompletně zateplen. Byly provedeny 

nové rozvody vody a ústředního topení 

včetně výměny radiatorů. Důležité i pro 

stávající obyvatele bylo doplnění objektu 

o výtah, který zde citelně postrádali. Okolí 

domu je upraveno a doplněno o parkoviště 

a nový mobiliář. Příjezd byl opatřen novým 

asfaltovým povrchem. 

Vlastní výstavba probíhala v průběhu 

loňského roku a do konce dubna roku 

letošního. Příprava akce byla dokončena 

již v roce 2003, dotaci se městu podařilo 

získat až „napotřetí“ v roce 2006. 

Realizační kolektiv tvořil, generální 

dodavatel stavby fi rma Pozimos Zlín spolu 

se svými subdodavateli, TDI vykonával Ing. 

Švehlík, za město na akci dohlížel pan Ing. P. 

Fojtů z odboru správy majetku, pan Ing. M. 

Polášek, ředitel NBTH a paní Dvorníková, 

vedoucí Pečovatelské služby Napajedla, za 

uživatele a samozřejmě projektant pan Ing. 

arch. Michal Hladil. Chtěla bych při této 

slavnostní příležitosti všem poděkovat za 

spolehlivě a kvalitně odvedenou práci. 
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IDS
Napajedla

IDS
Chtěl bych v úvodu vykřiknout, že je to tady 

a slavnostně říct, že Napajedla mají vyřešenou 

hromadnou dopravu. Nemohu, protože jsme 

teď na začátku a i když se podaří splnit vyty-

čené cíle, tento systém je služba lidem a musí 

se stále vyvíjet dle potřeby lidem.

Protože nemohlo dojít k pokrytí všech 

potřeb obyvatel a systém musí být „živý“, 

tak ihned v úvodu uvádím adresu, na kterou 

budeme rádi, když budete psát Vaše postře-

hy. Je to doprava@napajedla.cz. Předem se 

omlouvám, že nebudeme moci na všechny 

reagovat odpovědí. Co mohu slíbit je to, že 

budou využity pro další hodnocení systému 

a přípravy dalších etap vývoje.

Nebudu popisovat podrobně vývoj, který 

vedl k tomuto okamžiku, kdy se spouští první 

etapa. Tato etapa spočívá ve zpravidelnění 

dopravy, a to tak, aby v pracovní den byl 

maximální interval mezi spoji 45 minut a jinak 

90 minut v časech mezi 5 a 23 hodinou. RM 

vzala na vědomí nabídku dopravců, která by 

měla tuto problematiku řešit. Doporučila ZM 

schválení smlouvy o dopravní obslužnosti 

a provést rozpočtové opatření, které zajistí 

fi nanční prostředky na dofi nancování ztráty, 

která vznikne u nově zaváděných spojů. 

O víkendech to bylo až 10 párů spojů. Tím 

zaplňujeme mezery v časech, kdy jsme neměli 

spojení s okolím. Klíčové je pro nás napojení 

na aglomeraci Zlín-Otrokovice a vytvoření 

dopravní páteře pro přepravu obyvatel v rámci 

města Napajedla.

Veškeré práce na projektu byly vedeny tak, 

aby takových spojů bylo co nejméně. Naší 

snahou bylo využití stávajících spojů a kapacit, 

na které město již přispívá v rámci příspěvku 

na dopravní obslužnost kraji. Bylo to dáno 

kompromisem toho, co bychom chtěli, a toho, 

co si můžeme dovolit. U řady spojů došlo ke 

změně tras, časů a neměly vliv na rozpočet 

města. Proto si pečlivě ověřte spoje, na které 

jste byli zvyklí.

Změna jízdních řádů je k 10. červnu. Na 

většině zastávek naleznete zastávkové jízdní 

řády, které Vás budou informovat o odjezdech 

spojů z konkrétní zastávky. Tyto jízdní řády 

budou k dispozici i na internetových stránkách 

města a v MIC možnost okopírovat. 

Zastávkový jízdní řád je zjednodušená 

veze jízdních řádů. Při jejich vzniku byla sna-

ha zjednodušit a zpřehlednit informace. Při 

tomto zjednodušování může dojít k špatným 

výkladům a pochopení. Proto mi dovolte 

zkusit vyjasnit některé prvky v těchto řádech 

a minimalizovat nedorozumění. Protože je to 

začátek, může se stát, že bude vyhodnocena 

potřeba změny – posunutí času spoje. O těchto 

změnách budete informováni. 

IDS je integrovaný dopravní systém, který 

využívá kapacity několika dopravců. Hlavní 

trasa začíná zastávkou Otrokovice,žel.st., Otro-

kovice, Kvítkovice, st. č. 2 (u Lidlu), Napajedla, 

průmyslová zóna, Dr. Beneše, Chmelnice, Spo-

řitelna, autobusové stanoviště (u Fatry), Slavia, 

Hospodářská škola a Spořitelna, Chmelnice, 

Dr. Beneše, průmyslová zóna, Otrokovice, 

Kvítkovice, st. č. 2 a Otrokovice, žel. st.

Pro směr od „severu k jihu“ některé spoje 

budou vynechávat zastávku v Otrokovicích 

u vlakového nádraží a budou začínat v Kvítko-

vicích. Trasu pak budou opouštět v Napajedlích 

na autobusovém stanovišti a nebudou zajíždět 

na Malinu (zastávka u hospodářské školy). Tyto 

spoje budou mít časy v barvě červené. Modře 

budou spoje, které sice na Malinu zajedou, ale 

nebudou zajíždět k Slavii, a budou pokračovat 

přes Prusinky směrem na Topolnou.

V opačném směru (od „jihu k severu“) 

budou označeny červeně spoje, které nebu-

dou zajíždět k vlakovému nádraží, ale budou 

vyjíždět ze zóny IDS v Kvítkovicích a budou 

pokračovat na Zlín nebo dál do Otrokovic 

(modře). Zeleně pak ty, co nezajíždějí na 

napajedelské Nádraží nebo opouští Napajedla 

směrem na Pohořelice.

Pro obsloužení části Malina, se bude 

vyhodnocovat potřeba vybudování nové 

zastávky. Žije zde množství starších občanů, 

pro které je docházková vzdálenost na zastáv-

ku u hospodářské školy příliš velká. Potřeba 

se může zjistit na základě Vaších připomínek 

či anketou.

Co přináší první etapa? Kromě přidání spojů 

dojde k nasazení prvního nízkopodlažního 

autobusu. Ten umožní pohodlněji cestovat 

starším občanům, maminkám s kočárky 

a handicapovaným občanům. Zatím je vůz 

jeden. Přesto bude v zastávkových řádech 

vyznačeno, který spoj bude jím realizován. 

Značka bude za časem odjezdu. Protože bude 

vůz nasazen až 20. června, značky se objeví až 

v další verzi řádů. Berte však tuto informaci za 

orientační, protože vůz je jen jeden a v přípa-

dě jeho technického výpadku nelze nahradit 

vozidlem podobného typu. U nového vozu 

budou výpadky snad jen vyjímečně.

Pokud byla vzpomenuta první etapa, pak 

je třeba říci, co je v dalších. Po spuštění první 

proběhne vyhodnocení dopadů a provozu. 

Současně s tím probíhá budování zápočtového 

centra. Jeho existence je nutná k tomu, aby 

mohla vzniknout časová jízdenka či jednotný 

jízdní doklad. Při jeho existenci přestane mít 

význam provozovatel spoje, ale pro cestující 

budou přepravci vystupovat jako jeden, neboť 

podíly na tržbách budou rozúčtovány tímto 

centrem. Jinak řečeno bude Vás zajímat, kdy 

je odjezd spoje a ne to, čí je autobus. 

Zde musím zdůraznit, že systém je rea-

lizován „krajskými“ dopravci za přispění 

Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje. 

Dopravci z jiných krajů budou nadále jezdit 

na zastávky, ale na jejich spoje nebudou platit 

jednotné doklady. I v zastávkových jízdních 

řádech jsou uváděny pouze spoje, které jsou 

součástí budované IDS. 

Po skončení všech přípravných prací 

vznikne měsíční časová jízdenka. Ta Vás bude 

opravňovat neomezeně všechny spoje IDS 

v zóně Napajedla po celou dobu kalendářního 

měsíce. Stanovení výše ceny bude na základě 

propočtů a fi nancí, které se uvolní na dofi nan-

cování přechodného propadu tržeb. Jde tu o to, 

že čím je měsíční jízdné nižší, tím se sníží tržby 

od těch, co již jezdí hromadnou dopravou. Ale 

zároveň přibudou tržby od těch, pro které se 

stane atraktivní. Tržby od těch, co přejdou od 

individuální dopravy na hromadnou, vyrovnají 

propad. Po přechodnou dobu bude však třeba 

dofi nancovat. Velikost potřeby vyplyne z údajů 

z první fáze. 

Tato fáze bude od ledna roku 2008. Další fází 

je integrace s MHD Otrokovice – Zlín, kterou 

provozuje DSZO. Termín této fáze je dán výbě-

rem odbavovacího systému ve vozidlech této 

společnosti. Bez znalosti termínu a typu nelze 

říct konkrétní termín. Do té doby, budou muset 

mít cestující dva doklady. Po tomto termínu 

bude možné přijímat vzájemně doklady tak, aby 

měsíční i jednotlivá jízdenka platila v dalších 

zónách. Termín bude upřesněn v průběhu 

roku 2008. 

 Jak jsem se zmínil v úvodu, první autobusy 

vyjedou 10. června. Slavnostní spuštění IDS 

Napajedla však proběhne 24. června v 18 hodin 

na náměstí v Napajedlích. Současně dojde ke 

křtu nového nízkopodlažního autobusu. V tento 

podvečer budete mít možnost prohlédnout si 

nejen tento vůz, ale bude k dispozici i vozidlo 

MHD dopravní společnosti Zlín Otrokovice 

– hybridní autobus. Zahájení se zúčastní zástup-

ci zlínského kraje, zástupci zaměstnavatelů, 

dopravců a další významní hosté.

Po skončení této akce proběhne promenádní 

koncert a bude dostatek prostoru si prohléd-

nout nové vozidla a  možnost seznámit se 

s tímto projektem, který významně změní život 

obyvatel v našem krásném městě. 

Tyto systémy se zavádějí 3 až 5 let. Pro-

to buďte tolerantní k případným chybám 

a snažme se systém podpořit tak, aby se doba 

mohla zkrátit a mohl sloužit všem co nejdříve 

k spokojenosti všech.

Proto si Vás dovoluji pozvat nejen na 

zahájení provozu, ale pozvat Vás do vozů 

hromadné dopravy s heslem „nastupte si, 

prosím“

Ing. Milan Vybíral, 

místostarosta města Napajedla

Integrovaný dopravní systém Napajedla (IDS Napajedla)
HROMADNÁ DOPRAVA V NAPAJEDLÍCH
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Časný příchod teplého jarního počasí nás po 
mírné zimě ani nepřekvapil, a tak se již může 
většina našich nemovitostí pyšnit pestrostí 
barev květinové výsadby. Ani město nezůstalo 
pozadu a po zimním kácení a ořezu městské 
zeleně přistoupilo k její obnově.

Alej již nevzhledných kulovitých javorů 
v ulici Na Kapli nahradila nová alejová výsadba 
červenolistých kultivarů sloupovitých buků. 
Byla doplněna výsadba aleje kulovitých javo-
rů v ulici Zábraní, doplněny byly i chybějící 
lípy na Masarykově náměstí, bobkovišně za 
pomníkem padlých. Jako rezerva pro vánoční 
výzdobu byly vysazeny smrky a tři kultivary 
velmi pěkné jedle stejnobarvé, právě té, kterou 
nám darovali manželé Hořákovi jako vánoční 
strom před budovu spořitelny v uplynulém 
vánočním období. V prostoru za garážemi 
v ulici Sadové bylo pokáceno deset starých 
a silně poškozených topolů a nahrazeno novou 
výsadbou dubu letního, který by měl lépe 
odolávat vlhčím podmínkám u řeky Moravy. 
Nová výsadba byla oddělením životního pro-
středí Městského úřadu Napajedla nařízena 
také investorovi stavby bytového domu v ulici 
Nábřeží, který bude stát místo budovy bývalé 
mateřské školy. 

Pár slov k obnovì zelenì v našem mìstì

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.

Položení květin k památníkům obětí se 2. května zúčastnila i delegace z Kunovic vedená mís-
tostarostou Mgr. Ivanou MájíčkovouObčané si jistě mohli všimnout i nově 

založených okrasných záhonů na křižovatce 
u Penzionu Asterix. Doplněn chybějícími 
kultivary byl i kruhový záhon před budovou 
spořitelny. 

Snad se bude nová výsadba zeleně našim 
občanům líbit a věříme, že všem zpříjemní 
procházky centrem našeho města.

Stanislava Kozmíková,
oddělení životního prostředí

Osvobození Napajedel připomenula ukázka bojů v podání Klubu vojenské historie

Kvìtnová vzpomínka
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V pátek 4. května 2007 v 18:00 hod. uspořá-
dal Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 
slavnostní nástup u příležitosti svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů. Nástup se nekonal 
nikde jinde než na Masarykově náměstí vedle 
tržiště pod lipami, uprostřed něhož socha 
tohoto světce stojí.

Nástup začal zahoukáním dnes již historické-
ho hasičského vozidla Tatry 805. Napajedelští 
hasiči nastoupili pod velením velitele SDH 
Petra Škopíka, který následně podal hlášení 
starostovi SDH Daliboru Lidincovi. Ten při-
vítal starostku města Ing. Irenu Brabcovou, 
přítomné členy SDH Napajedla a přihlížející 
spoluobčany a seznámil je s důvody, proč 
se zde napajedelští hasiči sešli. Připomněl 
legendu o Floriánovi, římském vojákovi, který 
tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. 
Když byl roku 304 n. l. prozrazen, odmítl se 
vzdát křesťanské víry, a proto mu byl na krk 
přivázán mlýnský kámen a byl svržen do 
řeky Enže. Protože byl umučen ve vodě, stal 
se patronem proti požárům a vodě. Závěrem 
D. Lidinec vzpomněl, že letos je to 125 let od 
založení SDH Napajedla a několika větami 
nastínil historii sboru.

Po malé kulturní vložce, kdy členka SDH 
Zdena Lidincová přednesla Modlitbu hasiče, 

Èest svatému Floriánovi

V sobotu 12. května 2007 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů v Napajedlích okrskové 
kolo soutěže družstev sborů dobrovolných 
hasičů v požárním sportu. Soutěž se konala 
od 14:00 hod. na cvičišti HZSP a.s. Fatra 
u řeky Moravy. Své síly zde změřila družstva 
hasičů z Halenkovic, Komárova, Napajedel, 
Oldřichovic, Pohořelic a Spytihněvi a družstva 
hasiček z Pohořelic a Žlutavy, a to ve třech 
disciplínách: běhu na 100 m s překážkami (plní 
pouze muži), štafetě 4 x 100 m s překážkami 
a požárním útoku.

Přes krátkodobou nepřízeň počasí, kdy 
musela být soutěž z důvodu silného deště 
na půl hodiny přerušena, se podařilo všchny 
disciplíny úspěšně dokončit. V kategorii žen 
skončilo na 1. místě družstvo ze Žlutavy a na 
2. místě družstvo z Pohořelic. V kategorii 
mužů obsadil SDH Oldřichovice 1. místo, SDH 
Napajedla 2. místo a SDH Pohořelice 3. místo. 

starostka města zdůraznila, že na napajedelské 
hasiče se lze vždy v případě potřeby spoleh-
nout, a vyzdvihla jejich bohatou činnost, za 
kterou jim právem náleží poděkování. 

Na závěr položili zástupci SDH Napajedla 
a starostka města kytice k Floriánově soše. 
Poté již následoval povel P. Škopíka k rozcho-
du doplněný závěrečným zahoukáním naší 
Tatřičky.

(SDH Napajedla)

Soutìž družstev sborù dobrovolných hasièù

Družstvo mužů SDH Komárov, které skončilo na 
4. místě, obdrželo cenu starostky města Napa-
jedla Ing. Ireny Brabcové, která se zúčastnila 
slavnostního zahájení soutěže.

Do okresního kola soutěže, které se koná 
16. června 2007 v Biskupicích, postupují obě 
družstva žen a družstvo mužů z Napajedel 
(družstvo SDH Oldřichovice se z účasti na 
okresním kole omluvilo). Můžeme jim jen 
popřát mnoho štěstí a co nejlepší umístění.

Petr Škopík
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„Dovolte, abych Vás seznámila, jako zástup-
ce Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě, s novinkami. 
Připomínám, že v tomto sdružení je 17 obcí 
Zlínského kraje od Kroměříže po Uherský 
Ostroh, které se svými katastry dotýkají této 
vodní cesty. Sdružení je fi nančně podporováno 
na základě uzavřené smlouvy o spolupráci 
Zlínským krajem. 

Provoz na vodní cestě 

Co se týká vlastního provozu, podařilo se 
Sdružení a o.p.s. Baťův kanál s přímým správ-
cem řeky Moravy a BK dohodnout prodloužení 
provozních hodin plavebních komor. 

K vyřešení tohoto problému bezpochyby 
přispělo jednání mezi vedením Zlínského kraje 
a Ministerstvem zemědělství ve věci zajištění 
fi nančních prostředků na údržbu a provoz 
dopravně významné využívané vodní cesty 
Baťův kanál. 

K usnadnění průjezdu komorami přispěje 
také systém automatizovaného ovládání pla-
vebních komor pomocí mobilních dálkových 
ovladačů. 

Stavba plavidel

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě podpoří v roce 
2007 rozvoj lodního parku na vodní cestě 
Baťův kanál na území Zlínského kraje částkou 
1 250 000 Kč. Prostředky budou rozděleny 
formou „podpory poskytované podnikatelům 
provozujícím půjčovny lodí pro veřejnost 
a vnitrozemskou lodní dopravu pro veřejnost 
na Baťově kanálu a řece Moravě na území 
Zlínského kraje, za účelem podpory rozvoje 
cestovního ruchu v této oblasti“. 

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě dále připravuje 
stavbu výletní lodi pro 45 pasažérů. V součas-
né době se zpracovává projektová a stavební 
dokumentace této lodi.

Přístaviště

Síť přístavišť je pro letošní plavební sezónu 
obohacena o přístaviště v Babicích a Uherském 
Ostrohu. Pro rok 2007 je s určitostí předpokládá-
na realizace přístaviště Otrokovice - veslařská 
loděnic.

Cyklostezky 

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě připravuje 

projekt s názvem „Cyklostezka podél Baťova 
kanálu“. 

Návrh trasy cyklostezky kopíruje tok řeky 
Moravy a kanálové úseky Baťova kanálu mezi 
městy Kroměříž a Uherský Ostroh. Stezka 
prochází napříč celým krajem a unikátním 
způsobem spojuje šest měst (Kroměříž, 
Otrokovice, Napajedla, Staré Město, Uher-
ské Hradiště, Uherský Ostroh) a šest obcí 
(Kvasice, Spytihněv, Babice, Huštěnovice, 
Kostelany nad Moravou, Nedakonice), s celko-
vým počtem obyvatel přesahujícím sto tisíc. 
Celková délka trasy je necelých 50 km. 

Z pohledu širších vztahů navazuje na 
tento projekt zrcadlový projekt realizovaný 
v Jihomoravském kraji spojující cyklostezkou 
města Veselí nad Moravou a Hodonín. Na 
Cyklostezku podél Baťova kanálu se napojí 
nespočet místních cyklostezek a cyklotras 
(např. Moravské vinařské stezky), dále se 
předpokládá částečné přesunutí nadregionál-
ní cyklotrasy č. 47 (Moravská stezka Jeseník 
– Mikulov) na tuto cyklostezku. Je zde i vazba 

Dne 1. kvìtna 2007 byla zahájena nová plavební sezona na Batovì kanálu

na nadnárodní projekt Euro Velo. Cyklostezka 
podél Baťova kanálu se stane součástí trasy 
Euro Velo č. 9 vedoucí z Gdaňsku na břehu 
Baltského moře k chorvatské Pule na břehu 
Jaderského moře.

Na přípravě projektu se podílí Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě a Mikroregion Staroměstsko. 
První úsek této cyklostezky Babice-Staré 
Město dl. cca 6 km realizovaný právě pod 
taktovkou Mikroregionu Staroměstsko byl 
slavnostně uveden do provozu 21. dubna. 
V letošním roce chce Mikroregion pokračovat 
s realizací v úseku Staré Město – Nedakonice. 
Na zbývající úseky koná Sdružení ve spolu-
práci s jednotlivými obcemi předrealizační 
přípravu a chystá tento projekt k profi nan-
cování ze strukturálních fondů EU pomocí 
regionálního operačního programu v letech 
2007 až 2013. 

Není to málo, není to mnoho. Vize jak dál 
nám nechybí, tak s chutí k její realizaci.

Ing. Irena Brabcová, starostka města
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Èestná uznání
1. Váňovi Helmichovi z Divadla BLIC 

z Ostrožské Nové Vsi za herecký 
výkon v roli Míši Balzaminova v insce-
naci SVATBA BALZAMINOVA.

2. Lukáši Černochovi, Janu Uhříkovi, 
Pavle Jedličkové, Josefu Daňovi, 
Maximu Kratochvílovi a Jiřímu 
Stachovi z Divadelního souboru 
MASARYKOVA GYMNÁZIA VSETÍN 
za probouzející se herecké talenty.

3. Divadelnímu souboru VICENA ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ za kolektivní neindivi-
dualistický a budovatelsky nadšený 
přístup k práci na vytvoření jevištní-
ho tvaru inscenace HRDÝ BUDŽES.

4. Janu Nejedlému z Divadelního sou-
boru SEMTAMFÓR ze Slavičína za 
výpravu k inscenaci 1 + 1 = 3 (Jeden 
a jedna jsou tři).

5. Miroslavu Urubkovi z Divadelního 
souboru MASARYKOVA GYMNÁZIA 
VSETÍN za dramaturgii, díky níž 
znovuobjevil hru Těžká Barbora.

6. Janu Julínkovi z Divadelního sou-
boru SEMTAMÓR ze Slavičína za 
poctivou režii hry 1 + 1 = 3 (Jeden 
a jedna jsou tři).

7. Čestné uznání DIVADLU DOSTAVNÍK 
Přerov za odvahu vyzkoušet a zdařile 
ztvárnit hru z oblasti méně ověřené 
dramatiky.

Výsledky 50. Divadelního festivalu ochotnických souborù  v Napajedlích, konaném ve dnech 21. – 27. dubna 2007Výsledky 50. Divadelního festivalu ochotnických souborù 
CENY
1. Cena za nejlepší ženský herecký výkon 

Heleně Lochmanové z Divadelního soubo-
ru VICENA z Ústí nad Orlicí za roli Helenky 
Součkové v inscenaci HRDÝ BUDŽES.

2. Cena za nejlepší mužský herecký výkon 
Zdeňku Hilbertovi z Divadla DOSTAVNÍK 
Přerov za roli Lioly v inscenaci SICILSKÁ 
KOMEDIE.

3. Cena Svatopluka Skopala za dlouholetou 
obětavou a přínosnou práci pro ochot-
nické divadlo Pavlovi Pilátovi z KLUBU 
KULTURY Napajedla..

4. Zvláštní cena poroty Divadelnímu sou-
boru MASARYKOVA GYMNÁZIA Vsetín 
za silně rezonující inscenaci hry Těžká 
Barbora ve svěžím spontánním provede-
ní mladého kolektivu.

5. Cena diváka Divadelnímu souboru 
SEMTAMFÓR ze Slavičína za inscenaci 
1 + 1 = 3 (JEDEN A JEDNA JSOU TŘI).

6. Vítěz 50. Divadelního festivalu ochotnic-
kých souborů v Napajedlích – Cena za 
nejlepší inscenaci Divadenímu souboru 
SEMTAMFÓR ze Slavičína za inscenaci 
1 + 1 = 3 (JEDEN A JEDNA JSOU TŘI).

Jana Kafková, Antonín Harník, 
Zdeněk Lambor, Rostislav Marek
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Ohlédnutí a podìkování
Skončil 50. DFN. Největší moravský 

festival  ochotnických souborů, mnoh-
dy nazývaný Moravský Hronov,který 
má velkou tradici. O tento festival 
má zájem mnoho souborů,ale délka 
festivalu bohužel neumožňuje všem 
se této přehlídky zúčastnit.Tento fes-
tival si za dobu svého trvání vychoval 
napajedelského diváka, který dokáže 
velmi objektivně jednotlivá předsta-
vení hodnotit. I v letošním roce bylo 
velmi milé vidět, že festival oslovil 
hodně mladých diváků. Tento fakt je 
dokladem toho, že všechny organizá-
tory, zejména Město Napajedla a Klub 
kultury, zavazuje k pokračování tohoto 
prestižního festivalu ochotnických 
souborů v dalších letech.

U příležitosti 50. DFN byli v předve-
čer zahájení festivalu pozváni na diva-
delní představení domácího souboru 
bývalí členové Divadelního souboru 
Zdeňka Štěpánka.Jejich setkání bylo 
velmi srdečné, bylo příjemné kolik tito 
lidé i po letech mají společného.Je to 
především láska k DIVADLU. Letošní 
festival shlédlo na 2 000 diváků, kteří 
dokáží představení ohodnotit, ale 
především jim jde o příjemné prožití 
chvil, strávených v hledišti Klubu 
kultury. Pro organizátory festivalu 
není důležité, který soubor zvítězí,ale 
hlavní prioritou je, aby všichni byli 
spokojeni.

A na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na přípravě 50. DFN podí-
leli a jaksi nově chtěli připravit celko-
vou dramaturgii.Poděkování také patří 
všem patronům, sponzorům a také 
Ing. Ireně Brabcové, starostce Města 
Napajedla, za celkovou podporu.

A proto vzdávám hold všem těm, 
kteří mají srdce pro divadlo a těším se 
na setkání na Klubu Kultury při dalším 
51. Divadelním festivalu ochotnických 
souborů NAPAJEDLA 2008.

Marta Šubíková

Výsledky 50. Divadelního festivalu ochotnických souborù  v Napajedlích, konaném ve dnech 21. – 27. dubna 2007 v Napajedlích, konaném ve dnech 21. – 27. dubna 2007

foto František Cívela
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Dne 4. 5. 2007 se uskutečnil v 15:00 hodin 

„Branný závod“ žáků 2. ZŠ ul. Komenského, 

do kterého se přihlásilo 50 soutěžících. Bylo 

sestaveno 11 družstev, které soutěžily v devíti 

disciplínách (historický kvíz, střelba ze vzdu-

chovky, botanický kvíz, odhad vzdáleností, 

lanové překážky, hod granátem, mapa – busola, 

jazyky a první pomoc). Start a zároveň cíl 

byl v Zámeckém parku u Klubu kultury. Na 

1. místě se umístili žáci (6.B)– Tomáš Bohm, 

Dan Mikeš, Michal Hrabec, Jakub Zbořil, Jiří 

Kolomazník, na 2. místě žáci (8.B,D) – Daniela 

Čížová, Veronika Pavelková, Michaela Zelíková, 

David Mlýnek, Robert Samohýl, a na 3. místě 

žáci (6.C) – Martin Omelka, Lucie Chytilová, 

Èerven v Matýsku
 Cesta kolem světa - oslava Dne dětí 2. června 

2007

 Do ZOO za zvířátky s Matýskem - výlet pro 

nejmenší 8. června 2007

 Vysvědčení z Matýska - závěr v jednotlivých 

kroužcích, ukončení činnosti v týdnu od 11. 

- 15. června 2007

 Středověké hry 30. června 2007

V sobotu 30. června 2007 od 14.00 h pro-

běhne před zámkem v Pohořelicích tradiční 

akce „Středověké hry“. Pokud se rozhodnete 

strávit s námi odpoledne, čeká vás vystoupení 

dětí zájmových kroužků DDM Matýsek, trasa 

se stanovišti s úkoly se středověkou tématikou 

a zajímavé vystoupení skupiny historického 

šermu Berendal. 

Mirka Nováková, DDM Matýsek

Prevence !!!
Dne 9. 3. 2007 se v 15:00 na DPS ulice 

Sadová uskutečnila přednáška pro seniory 
s názvem Rady (nejen) seniorům, kde se 
strážníci zaměřili na problematiku pre-
vence kriminality z hlediska řešení situací 
s názvem ,,Jak si zabezpečit dům či byt“, 
,,Bezpečně na ulici“, ,,Jak bezpečně cesto-
vat“ a ,,Když se něco přihodí“. V letošním 
roce bychom rádi uskutečnili přednášku 
i na DPS ulice Pod Kalvárií a v Domově 
důchodců na ulici Husova. 

Alkohol v rukou dìtí 
Blíží se konec školního roku a jim ještě není 18 let. Připadají si dospělí, ale nechovají se 

tak. Zákrok, který byl uskutečněn v lomu Kalvárie Městskou policií a Policií ČR Napajedla 
byl na místě. Oslavovali přijetí na školu. Bylo jich 8, z toho 6 nezletilých a 2 mladistvé osoby, 
u kterých byl nalezen ve třech lahvích alkohol. Dvě mladistvé osoby ve věku 15 a 16 let dle 
dechové zkoušky požily alkoholický nápoj a bylo jim naměřeno 0,5 promile alkoholu v krvi. 
Byly předány do péče rodičů a celá věc bude řešena na odboru sociálních věcí a na oddělení 
právním a přestupkovém.

Branný závod žákù 2. základní školy
Tereza Jašková, Michaela Skoupilová, Kamila 

Hudečková.

Všem ještě jednou gratulujeme. Zároveň 

bych chtěla poděkovat všem pedagogům 2. 

stupně 2. ZŠ, OO PČR Napajedla a Městské 

policii Napajedla, kteří se do organizace 

závodu zapojili.

Kalmárová Denisa, velitelka MP Napajedla

manažer prevence kriminality

!!!

Výstavka prací deváťákù 
Až do začátku července potrvá ve zlínském 

Muzeu obuvi výstavka prací deváťáků z 1. 
základní školy Napajedla.Ti loni vyráběli boty 
z libovolného materiálu a podle své fantazie. 
Pokusili se tak nejen úspěšně završit učivo 
o České republice a jejích krajích, ale zároveň 
oživit tak trochu zašlou slávu výroby obuvi 
ve Zlíně a okolí. 

Setkání po 50 letech
Milí spolužáci, absolventi ZDŠ v Napajed-

lích v roce 1957, dovolujeme si Vás pozvat 
na přátelské setkání (50 let od ukončení 
ZDŠ) v sobotu 23. června 2007 v 15 hodin ve 
společenském sále nově otevřeného Lido-
vého domu v Napajedlích na ul. Palackého 
č. 115. Hudba a občerstvení bude zajištěno. 
Těšíme se na Vás. 

Vaše Valja Vlčková – Plaširybová a Milada 
Písková - Pecníková

Zmìna ve vedení 
Høebèína Napajedla a.s.
Dnem 16. 4. 2007 odchází MVDr. Jan Filla 

z postu ředitele Hřebčína Napajedla a.s. do 
soukromé sféry. Na tomto kroku se vzájemně 
dohodli s majitelem hřebčína panem Antoní-
nem Sieklíkem.

Do funkce ředitele Hřebčína Napajedla a.s. 
byla jmenována paní Margit Balaštíková. 

Vedoucím chovu a hlavním veterinárním 
lékařem se dne 17. 4. 2007 stal MVDr. Libor 
Hlačík.

Místo zootechnika naplnila Ing. Kateřina 
Sedláčková. 

Výstavka je doplněna krátkými informacemi 
o naší škole a městě Napajedla. Sami můžete při 
návštěvě muzea posoudit, jak se naše výrobky 
vyjímají vedle skutečných muzejních exponá-
tů. Děkuji touto cestou také vedoucí Muzea 
obuvi paní Štýbrové, která nám umožnila naše 
výrobky vystavit.

Mgr. Radmila Táborová
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Před necelými dvěma lety jsem se stal 

součástí Napajedel a veřejného života v nich. 

Tehdy jsem přicházel do prostředí mně nezná-

mého a vůbec jsem netušil, co mě tady čeká. 

Dnes už poznávám tváře napajedláků (snad 

i vy mou tvář) a vím také, že svým dílem 

úsilí, jako kněz a jako člověk, mám přispět 

k tomu, aby byl život lidí kolem mě bohatší 

a krásnější. Jednou z věcí, která si vyžaduje 

část mých sil, času a angažovanosti, jsou nové 

varhany, jejichž projekt jsme se skupinou 

spolupracovníků, za výrazné podpory našich 

věřících a města, v Napajedlích rozjeli. Je to 

„vlak, který už jede a musí dojet až do cíle“. 

Moc si to přeji a věřím, že to „pojede“!

 Když se bavím s někým o nových varha-

nech, povětšině jako první otázka padne: 

„A co taková „sranda“ stojí?“ Odpovídám 

krátce: „Sedm milionů.“ Není to málo… je to 

moc peněz! Existují jiné alternativy? Ano, byly 

i levnější možnosti, ale žádné alternativy. Do 

našeho barokního kostela kvalitní varhany 

patří! Předkové nám zanechali kostel. I my 

můžeme něco hodnotného zanechat!

 Dnešní člověk chce fakta. A tak: Cena koneč-

né verze varhan je 7 mil. Kč. Mezistupněm je 

základní, neúplná verze, která počítá s fi nanční 

hodnotou 4,6 mil. Kč (generální rekonstrukce 

stávajících varhan by stála 2,5 – 3 mil. Kč!).

Rozvržení fi nančních zdrojů:

• sbírky věřících v období 4 let – 1,5 mil. 

Kč (1,1 mil. Kč už bylo darováno za tímto 

účelem)

• předpokládaná dotace města – 1 mil. 

Kč (město je naším hlavním partnerem, 

doposud podpořilo tento projekt částkou 

670 tis. Kč)

• dary podnikatel. subjektů z Napajedel – 1 mil. 

Kč (zatím jsme obdrželi 250 tis. Kč)

• podpora arcidiecéze, bezúročná půjčka 

– 1 mil. Kč (splácení: 5 let po dokončení)

Nové varhany pro Napajedla

• dotace ze zdrojů mimo Napajedel – 2,5 

mil. Kč (některé žádosti o fi nanční pomoc 

jsou rozpracované), poměrně těžko se 

získávají.

Loni náš projekt podpořila částkou 110 tis. 

Kč Nadace Děti – Kultura – Sport.

K dnešnímu dni bylo investováno do projek-

tu něco přes 3,3 mil. Kč. Základní nástroj bude 

v případě plnění podmínek z naší strany a ze 

strany zhotovitele dokončen v prosinci 2007. 

Úplné varhany už budou hrát a my je budeme 

slyšet, doufáme, o vánocích 2008.

Obracím se také na Vás, kteří máte smysl 

pro hodnoty a nejste lhostejní k životu na 

tomto kousku krásné země, která nese tradi-

ce a odkazy předků. Prosím Vás o podporu 

stavby nových varhan! Děkuji všem, kteří 

dokážete dávat „svůj díl“ do něčeho co patří 

všem!

S úctou a pozdravem P. Viliam Gavula

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Číslo účtu, na které můžete poukázat svůj dar 

a podpořit nové varhany: 1417313349/0800.
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Starostka Ing. Irena Brabcová o vztahu města 
k fi rmě CEMEX, která Evropský den kameniva 
pořádala a těží štěrk na území Napajedel: 
„Nejintenzivnější spolupráci ze strany města 
spatřuji zejména v podpoře současného 
i uvažovaného rozšiřování těžby. Město zastává 
významnou roli v procesu schvalování těžeb-
ního území v rámci územního plánování. 

Změna charakteru využívání území a jeho 
zakomponování do soustavy vodních ploch 
původních meandrů Moravy v její údolní nivě, 
skýtá možnost využití tohoto území pro rekrea-
ci. Pod pracovním názvem Relax region vznikla 
vize budoucího využití tohoto území: oživení 
unikátní oblasti dosud sporadicky využívané, 
vytvořením rekreačního prostoru s důrazem na 
revitalizaci krajiny a přírodního dědictví.

Evropský den kameniva v Napajedlích

Napajedelští se prostøíleli na druhé místo
Dne 12.5.2007 se v Pohořelicích uskutečnila střelecká soutěž „Napajedelských emirátů“, kterou 

organizoval obecní úřad Pohořelice. Napajedelské barvy hájilo družstvo mužů ve složení Ing. 
Milan Vybíral, Mgr. Tomáš Zatloukal, Ing. Pavel Ratiborský a Zdeněk Brabec. V kategorii žen 
soutěžila Ing. Irena Brabcová a pí. Černocká. Soutěž probíhala ve třech disciplínách – střelba 
z historické zbraně na terč, střelba z pistole na terč a střelba z brokovnice na asfaltové holuby. 
Družstvu mužů se podařilo vystřílet druhé místo za družstvem z Halenkovic. V kategorii žen si 
vítězství užívala Ing. Irena Brabcová. Po skončení soutěže se všichni účastníci sešli u malého 
občerstvení, při kterém si mohli povyprávět své zážit-
ky ze sportu, který většina z přítomných provozuje 
jenom výjimečně.

Ing. Pavel Ratiborský, Předseda sportovní komise

V Územní prognóze ZK je toto území jako 
jedno ze tří předurčeno pro rekreaci u vody. 
S ohledem na ostatní kulturní a přírodní 
bohatství předmětného území má šanci stát se 
v rámci regionu významným prostorem, který 
nabídne turisticky atraktivní území.
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Kde nás najdete: FITCENTRUM SLAVIA, ul. 2.května 685, areál Slavia Napajedla
Otevřeno: Po – Pá 9,00 - 21,00 hod, So 15,00 - 21,00 hod 
Proč mít svaly: 3. důvod – prevence sarkopenie
Sarkopenie = ztráta svalové hmoty v průběhu stárnutí.
V roce 1900 byla průměrná délka života člověka 47 let, v roce 2000 už 78 let. Ve 20. století se tedy 
průměrný lidský věk prodloužil o rekordních 31 let. Technický pokrok nám ulehčuje a urychluje práci 
doma, v zaměstnání, při cestování. Technický pokrok nám „usnadňuje“ zábavu a chvíle relaxace 
- pasivní obnovou pracovních sil u televize, videa, počítače,…
Problémem dnešní doby není to, že by měla příliš svalnatou, zdravou, psychicky odolnou populaci.
Změny funkční kapacity jednotlivých orgánů s rostoucím věkem (v % absolutního maxima)

Ve stáří, stejně jako v dětství, nezáleží pouze na jasně defi novaném kalendářním věku – daleko význam-
nější je skutečný, tedy biologický věk. A ten do značné míry závisí kromě genetických předpokladů i na 
zvoleném způsobu života.Konkrétně z pohledu velikosti svalové síly, množství svalové hmoty, schopnosti 
dodat do pracujících tkání dostatek kyslíku a energie, může být aktuální výkonnost pravidelně cvičícího 
pětašedesátníka podstatně vyšší než výkonnost pohybově pasivního 25letého mladíka.
Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341 
NEZAPOMEŇTE: zájemci o „II.Kurz snižování nadváhy“ opět pod vedením Mgr. Evy Urbanové 
(odborný garant pro individuální výživové poradenství), který proběhne u nás v srpnu 2007 (pondělí 
a středa) hlaste se na: tel. 604615533 , e-mail: sportklubeva@mujbox.cz

CVIČÍME VE FITKU

Motto: „Máma peče buchty, chystá 
koláče, my se veselíme, jí je do pláče.“

Zpívá se v jedné skautské písničce. A my se 
těšíme na prázdniny a na skautský tábor. Dva 
týdny v přírodě, na louce, v lese, s kamarády 
a kamarádkami. To si zase užijeme, to bude blaho! 
Už se těším na noční hlídku! Jen aby svítil měsíc. 
Veliký, kulatý, dává takové divné světlo a stromy 
a keře vrhají takové divné stíny, až strašidelné. 
A co je těch hvězdiček! Tolik jich doma neuvidím 
za celý rok, co tady za jednu hlídku. A když je tma, 
že nevidím ani na vlastní nos. To je dobrodružství! 
A spali jste někdy ve stanu, když prší? Deštík 
šumí po stanu a tak krásně se usíná… A když vás 
ráno vzbudí zpěv ptáčků, vylezete ven, sluníčko 
hřeje a všechno kolem se leskne umyté noční 
sprškou jako nové. A jak to voní! Někdy přijde 
bouřka nebo liják. To se potom pozná, jak si 
kdo zajistil stan proti dešti. Musíme pomoct těm 
menším! Déšť šlehá do obličeje a třeba teče za 
krk. To je dobrodružství! Všechno pak usušíme 
a je zase krásně. Umýváme se vodou z potoka 
v „koupelně“ u potoka. Voda je studená, ale taková 
jiná, měkká, hebká… A můžeme, co můžeme, 
musíme se i sprchovat. Žeprý by nás sežraly 
blechy a vši. Ale nesežraly. Teplou vodu máme 
v bečkách na takové dřevěné konstrukci a pod 
nimi se sprchujeme. Je pravda, že musíme dbát 
i na pořádek ve stanu a ve svých věcech. To nás 
moc nebaví, ale co se dá dělat. Každý den před 
nástupem je prohlídka stanů a boduje se pořádek. 
Pomáháme i v kuchyni při vaření. Taky řežeme 
a štípáme dříví na topení. Víte, že ani někdo neví, 
jak se drží sekera? A co je pila? Nevadí, všechno 
se naučíme. Vedoucí určitě budou mít připravený 
program. Hry, soutěže, vycházky, výrobky, pozná-
vání přírody. Určitě bude i nějaká noční hra. To 
zase bude dobrodružství! Možná uvidíme i rysa 
nebo vlka. A co tak medvěda? Ale neuvidíme. 
Oni jsou plaší a my tak bujní, že před námi ute-

čou až na Radhošť. A ty večery u ohníčku nebo 
v Tý-píčku. Sedíme, vykládáme, něco zazpíváme 
i na mamku a taťku si vzpomeneme. A když 
noví skauti skládají slib… To je takový slavnostní 
večer. U hořící vatry nebo i u svíček, před státní 
vlajkou každý nový slavnostně skládá skautský 
slib za přítomnosti celého tábora. Já si to vždy 
opakuji, až mi běhá z toho mráz po zádech. Je to 
krásné! A víte, co jsou Tři orlí pera? To je největší 
zkouška zdatnosti. To už skládali indiánští hoši, 
ale určitě to měli mnohem náročnější. Tak u nás 

to musíme jeden den od večerky do večerky 
nejíst, jeden den nemluvit, ale přitom musíme 
všechno dělat jako ostatní. Potom přespat sám 
jednu noc v lese mimo tábor a jeden den být 
v lese sám a pozorovat, co se děje jak v lese, tak 
v táboře. Ale to vás při tom nikdo nesmí uvidět! 
To je dobrodružství! Potom při večerním nástupu 
před celým táborem dostanete odznak Tří orlích 
per, ale ještě to stojí tři rány prutem nebo kopřivou 
po obnažené části těla. A pak můžete nosit na kroji 
znak Tří orlích per celý život. Jinak určitě najdeme 

100 let skautingu - Tábor 2007
i nějaké jahody, maliny a borůvky. To jsme pak 
zmalovaní! A když rostou hřiby, těch je! Mně se 
ale nejvíce líbí muchomůrky. Stojí pyšně na bílé 
noze a mávají červeným kloboukem. Alespoň 
mě se to tak zdá. A co je nejhorší? Když musíme 
balit. Ty dva týdny utečou jako voda. Kdyby tak 
byl alespoň jeden týden… Nevěříte? Tak pojeďte 
s námi. Přesvědčit se.

Letošní tábor bude, jako v minulých letech, 
v naší základně u Karolinky, v Beskydech. Bude 
se konat od 17. 7. do 28. 7. 2007 v pohádkovém 
duchu. Povedou ho zkušení vedoucí. Bereme 
i zájemce z řad nečlenů Junáka. I s těmito máme 
již zkušenosti. Bližší podrobnosti zjistíte na inter-
netových stránkách www.napskaut.cz. -Ofka-

Stala se jím paní Z. Juračková a získala tak tři 
měsíce internetu zdarma. Magická „500“ padla 
7. 5. 2007. Zájem o tuto službu je stálý a má velmi 
dobrý poměr cena/výkon. O tom, že se interne-
tové služby rozvíjí svědčí i připravované změny 
od 1. 7. 2007. Od tohoto dne bude postupně 

změny od 1. 7. 2007 dopředný zpětný FUP cena s DPH

směr /kbps směr/ kbps GB Kč

Internet: fi rma omezený 2 048 256 20 595

Internet: fi rma základní 3 072 256 40 1 059

Internet: fi rma premium 4 096 256 60 1 416

Internet: omezený tarif 512 128 2 195

Internet: základní tarif 2 048 128 10 295

Internet: premium tarif 3 072 128 20 395

Internet: extra tarif 4 096 256 40 595

Kabelová televize má pìtistého zákazníka internetu
navýšen datový limit a u vybraných služeb pak 
zvýšení dopředného směru (download). Bude 
rovněž zavedena nová služba Internet extra tarif 
a u služby Internet fi rma základní a Internet fi rma 
premium bude snížena cena. Přiložená tabulka 
přehledně vypovídá o těchto změnách.
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Opět se uskutečnil! A opět se velmi vydařil! 
Byl úžasný, velkolepý a tak trošičku i straši-
delný…Ptáte se, o čem to vlastně mluvím? No 
přece o sletu čarodějnic! 

Konal se již tak trochu tradičně na naší 
škole a jeho patronem byla NŠOČI – náš škol-
ní časopis. Ale nemusíte mít strach, nebyly 
to tentokrát čarodějnice živé, ale vyrobené 
a zhotovené z různých materiálů. Fantazii se 
meze nekladly, takže k vidění byly opravdu 
velmi pěkné kousky. U ježibab totiž platí, čím 
více je škaredší, tím je to vlastně větší krasa-
vice. A že se jich ale sešlo. Snad sem přilétly 
čarodějnice, ježibaby, bosorky a fujbabky 
z celého světa.

Všechny zapózovaly na výstavě v mezipa-
tře školy, moc dlouho se nezdržely, a zase už 
odlétaly na další sešlost. Vidět byly čaroděj-
nice namalované, vyrobené z látky, z přírod-
ního materiálu, na fotografi i nebo dokonce 
i slohové práce. 

Poslední týden měsíce dubna jsme s dětmi 
ve školní družině na staré škole tvořili zvířátka, 
továrny, auta, strom budoucnosti z odpadového 
materiálu jako jsou použité obaly, zbytky drátů, 
igelitů a PET lahví.

Také jsme si s dětmi povídali o tom, jestli oni 
doma odpad třídí, co to vlastně je odpad a recyk-
lace, jestli ví, čím se zabývá ekologie, k čemu 
se používá respirátor a jak, podle nich,bude 
vypadat život třeba za 20-30 let ? 

Vyvrcholením našeho snažení byla výstava 
všech zhotovených výrobků, některých sloho-
vých prací a odpovědí, týkající se tohoto tématu, 
v mezipatře na naší škole.

Možná se mnozí ptáte, proč jsme věnovali 
tolik úsilí a práce odpadům a ekologii ?

My samozřejmě víme, že není v našich silách 
zastavit rozvíjející se průmysl ani zprůhlednit 
znečištěné vodní toky, zřejmě ani nijak zvlášť 
neovlivníme smog, který je všude kolem nás, 
a to nemluvíme o hromadách odpadků a zdra-
votních problémech některých lidí….

Ne, s tím opravdu, dokud jsme malí, zřejmě 
nic neuděláme….

Podařilo se nám ale jediné…Při povídání 
o životním prostředí a vyrábění z odpadového 
materiálu jsme si uvědomili, že záleží na každém 

Ale ne, nelekejte se. Žijeme naprosto součas-
ností. To jsme si na středověk pouze zahráli.

V hodinách vlastivědy ve 4. ročníku se učí-
me o historii země a našeho státu. Středověké 
období nás velmi zaujalo, a tak vznikl nápad 
vrátit se aspoň na chvilku do dávného období 
Karla IV., období rytířských závodů a her.

Samozřejmě jsme se oblékli do dobových 
kostýmů. Dámy si zajistily dlouhé šaty, rytíři 
přilbice, meče, kuše apod. Co jsme nesehnali, to 
jsme si vyrobili v hodinách výtvarné výchovy 
a pracovních činností. Byly to královské koruny, 
papírové přilbice, dokonce i královské groše. 
Samozřejmě nechyběl ani středověký tanec, 
turnaj v šermu a srážení rytířů z koní.

Ke středověku patří samozřejmě i jeden 
z největších českých panovníků král a císař 
Karel IV. O něm jsme nastudovali spoustu mate-
riálů a dokonce jsme ho viděli v kolébce ještě 
s vlastním jménem Václav i s matkou Eliškou 
Přemyslovnou a otcem Janem Lucemburským 
– jako živý obraz.

Vše jsme si nenechali jenom pro sebe, ale 
pozvali jsme i své spolužáky z jiných ročníků 
a ty jsme seznámili s tím, co jsme sami připra-
vili. Akce se všem líbila a všechny děti si určitě 

Návrat do støedovìku ve 4. roèníku
mnohem lépe zapamatují události spojené se 
středověkým životem, než kdybychom si o něm 
přečetli jen v učebnici. Obrazový materiál k celé 
akci máme vystavený na chodbách školy a žáci 
se s ním mohou podrobně seznamovat v prů-
běhu měsíce dubna.

 Rusková Evženie, 1. ZŠ Napajedla

DEN ZEMÌ - vyrábíme z odpadového materiálu
z nás, v jakém prostředí žijeme a budeme žít, 
proto dál budeme třídit odpad, chránit rostliny 
i zvířata a snažit se o to, aby naše papírky od 
žvýkaček či bonbonů skončily vždy v koši.

Vždyť to je zatím to nejmenší, co můžeme MY 
– DĚTI pro prostředí, ve kterém žijeme, udělat.

/Také bychom chtěli pochválit naše šesťáky, 
kteří na Kalvárii posbírali obaly od potravin, plas-
tové i skleněné láhve, staré koberce, nepotřebné 
zapalovače, rezavé konzervy a další předměty. 
Lesík je teď po jejich zásahu lehčí asi o 20 kilo-
gramů odpadů nejrůznějšího druhu./

A to byl vlastně náš dárek ke Dni Země.
 S. Šulcová, 1.základní škola

Školní èasopis NŠOÈI a èarodìjnice
A zde jsou ti nejlepší:
K. Krejčiříková 4. tř., M. Buchta 1. tř., 

J. Buchta 2. tř., J. Bůbela 1. tř., M. Bůbelová 4. 
tř., P. Hradilová 3.tř. 

Blahopřejeme a už se těšíme na další slet!
• • •

Povídka o vyhynutí čarodějnic v Čechách 
(Pavlína Hradilová 3. třída)
Každý druhý člověk si myslí, že čarodějnice 

jsou jen v pohádkách, ale v našem městečku 
v Napajedlích, si to nemyslíme…

Zde každý na čarodějnice věří a má k tomu 
také velmi dobrý důvod. 

Každým rokem se zde totiž 30. 4. slétávaly 
čarodějnice všeho druhu. Tak to chodilo několik 
stovek let až do doby, kdy se začaly stavět vysoké 
komíny. Čarodějnice díky nim lehce zbloudí 
nebo se popálí, některé dokonce shoří.

Od té doby (doby komínů) se už nikdy 
v našem městě čarodějnice neobjevily…

S. Šulcová 1. základní škola

Svátek matek
Druhou neděli v květnu mají všechny 

maminky svátek. Děti 1.- 3. ročníků 1. základní 
školy v Napajedlích v rámci výtvarné výcho-
vy vyrobily všem svým maminkám dárek 
z keramiky – sluníčko. Hodina keramiky byla 
vedena pod odborným vedením. Děti si při 
své tvůrčí práci zároveň procvičily jemnou 
motoriku, manuální zručnost a prostorové 
cítění. Nemohly se už dočkat dne, kdy své 
sluníčko a přáníčko darují svým rozesmátým 
maminkám.

Ukázky z tvorby našich dětí jsou určitě tím 
nejkrásnějším dárkem nejen svým, ale i všem 
maminkám...

za 1. základní školu v Napajedlích 
Mgr. Jana Polášková

MAMINKA
Moje milá maminko,
dám ti čisté srdíčko.
Ještě k tomu kytičku 
a ty mi dej hubičku.
 Gabriela Šímová, 2. třída

MAMINKA
Moje milá maminko zlatá, 
miluji tě jak hrnec zlata. 
Mám tě strašně ráda 
a beru tě jako kamaráda.

Lenka Gregorová, 2. třída
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Kino Napajedla
  Neděle 3. 6. v 19:30 hodin

 KRVAVÁ SKLIZEŇ. Horor USA, Režie: Stephen 
Hopkins, Hrají: Hilary Swank, David Morrissey. 
Motto: Nikdo nepředpokládal, že by se to 
mohlo opakovat. Až do teď ... Přístupný od 
12 let, 99 min., vstupné 65 Kč

  Středa 6. 6. v 17:00 hodin
 SPIDER MAN 3. Akční fi lm USA v českém znění, 

režie: S. Raimi, hrají: T. Maguire, K. Dunst, J. 
Franco. Motto: Ta největší bitva na něj teprve 
čeká. Přístupný, 140 min., vstupné 75 Kč

  Neděle 10. 6. v 19:30 hodin
 KRÁLOVNA. Historické drama Velké Británie, 

režie: St. Frears, hrají: Helen Mirren, Mich. 
Sheen. Motto: Příběh, který zasáhl celý svět. 
Příběh, který nebyl nikdy vyprávěn. Přístupný 
od 12 let, 97 min., vstupné 60 Kč

  Středa 13. 6. v 17:00 hodin
 GHOST RIDER. Akční, dobrodružný fi lm 

USA v českém znění, režie: M. S. Johnson, 
hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley. 
Motto: Jeho prokletí se stalo jeho silou. Mládeži 
přístupný 105 min., vstupné 70 Kč

  Neděle 17. 6. v 19:30 hodin
 HANNIBAL-ZROZENÍ. Thriller USA, režie: P. 

Weber, hrají: G. Ulliel, L. Gong, R. Brake, R. 
Ifans. Motto: Vstupte do temné mysli Hannibala 
Lectera. Od 15 let, 120 min., vstupné 60 Kč

  Středa 20. 6. v 19:30 hodin
 HORY MAJÍ OČI 2. Horor USA, režie: Martin 

Weiss, hrají: D. Allonso, M. McMillian, Jessica 
Stroup. Motto: Ti šťastnější zemřou rychle. 
Přístupný od 15 let, 90 min., vstupné 60 Kč

  Neděle 24. 6. v 19:30 hodin
 NEZNÁMÝ SVŮDCE. Thriller USA, režie: James 

Foley, hrají: B. Willis, H. Berry. Motto: Jak daleko 
jste schopni zajít, abyste udrželi tajemství? 
Přístupný od 12 let, 109 min., vstupné 68 Kč

  Středa 27. 6. v 19:30 hodin
 PRÁZDNINY PANA BEANA. Komedie VB, 

režie: S. Bendelack, hrají: R. Atkinson, J. 
Rochefort, K. Roden. Motto: Katastrofa dostala 
svůj vlastní pas. Mládeži přístupný 90 min., 
vstupné 60 Kč.

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

KULTURA  
A SPO

RT

  

Orientaèní pøehled kvìtnových akcí v Napajedlích
 2. 6. 2007 Matýsek Cesta kolem světa-Den dětí 

 2. 6. 2007 Rybáři Závody pro dospělé 

 2. 6. 2007 Farnost N. Dětská olympiáda-sport areál ZŠ 

 3. 6. 2007 Rybáři Závody pro dospělé 

 6. 6. 2007  ZUŠ  Pěvecký koncert

 8. 6. 2007 Matýsek Do ZOO výlet pro nejmenší 

 9. 6. 2007 tenis  Napajedla  - ŽLTC Brno

 12. 6. 2007 Klub důchodců Beseda o Napajedelských rodácích 

 14. 6. 2007 SPOZ Žáci na radnici 

 15. 6. 2007 Porta Temporis Vystoupení pro ZUŠ 

 16. 6. 2007  fotbal  Napajedla – Petrovice

 17. 6. 2007  Matýsek  Výstava dovedných rukou zdravotně postižených

 17. 6. 2007  Promenádní koncert  na schodech kostela

 19. 6. 2007 Klub důchodců zájezd Vyškov 

 19. 6. 2007 Jarmark Trhy na náměstí 

 20. 6. 2007 Klub přátel hudby Klav. recitál Ondřeje Hubáčka 

 24. 6. 2007  Promenádní koncert  na schodech kostela

 27. 6. 2007 ZUŠ Slavnost vyřazení absolventů 

 28. 6. 2007 Knihovna Nadělení ve sklepení 

 29. 6. 2007 Klub kultury Večer před KK 

 29. 6. 2007 KČT a ATOM Prázdniny na kole s Kutnou Horou do 8. 7. 2007

 30. 6. 2007 Matýsek Středověké hry - Pohořelice 

 7. 7. 2007 nohejbal  Napajedla cup 2007 

Letní kino 
ve dvoře kláštera připravuje na červenec:

  23. 7.  Spiderman 3
  24. 7. Piráti z Karibiku 3
  25. 7.  Harry Potter 5
  26. 7.  Simpsonovi ve fi lmu
  27. 7.  Vratné láhve
  28. 7.  Shrek 3
  29. 7.  300: Bitva u Thermopyl
Podrobnější informace v příštím čísle.

Žáci 1. základní školy Napajedla děkují pra-
covnicím městské knihovny pí. Trávníčkové 
a pí. Hrančíkové za velmi zajímavé besedy 
o knihách, za hádanky a doplňovačky, které 
jsou vhodným doplněním k vyučování pro 
žáky 1. stupně. Děti se každým rokem na náv-
štěvy do knihovny těší a rády kreslí obrázky, 
které jsou jim knihovnicemi zadány. Nejlepší 
práce jsou vždy odměněny.

Již nyní se těšíme na další spolupráci 
v příštím roce. Děkujeme

Se školou jsme byli na besedě knihovny. 
Moc se mi tam líbilo, dokonce paní Hrančí-
ková nám připravila zajímavé hry.

Četba je můj koníček od dětství. Doma 
čtu, abych si zlepšila čtení a abych se něco 
nového dověděla. 

Nyní čtu knihu „Dívky v sedlech“. Moc 
mě baví.

Knihy beru jako nejlepší kamarádky.
Žákyně 4. třídy 1. ZŠ Napajedla

Kristýna Galatíková

Žáci 1. základní školy Napajedla dìkují…
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Zdravíme všechny účastníky letošní Májo-
vé olympiády! A že se jich v úterý 1. května 
v zámeckém parku i přes chladný větřík sešlo! 
Více než 250 dětí z Napajedel a blízkého okolí si 
přišlo zasoutěžit na stanovištích, která vyžado-
vala jak fyzickou zdatnost tak obratnost, umění, 
nakreslit křídami hezký obrázek, dát gól míčem 
do branky, střílet ze vzduchovky na terč a také 
zvládnout orientační běh přírodou.

5. roèník Májové olympiády v zámeckém parku

• DDM Matýsek, Napajedelský skaut, střelecký 
kroužek, fotbalová přípravka TJ a Divadelní 
soubor Zd. Štěpánka při Klubu kultury.
Naše poděkování patří městu Napajedla, 

akciové společnosti Fatra za poskytnutí pro-
stor v areálu zámeckého parku, také všem 
dobrovolným pořadatelům i dětem, kterým se 
s námi líbilo.

Těšíme se s vámi na shledanou na 6. ročníku 
Májové olympiády v roce 2008.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV Napajedla

Jako každoročně i letos si změřily své 
síly oddíly všestrannosti z celého zlínského 
kraje 5. -6. 5. 2007 v prostorách tělocvičny 
ve Zlíně, také na atletickém hřišti a v bazé-
nu zlínských lázní. Jelikož všestrannost 
zahrnuje gymnastiku, lehkou atletiku, 
plavání a šplh, není to pro závodníky nijak 
jednoduché. Celkoví vítězové musí vynikat 
ve všech disciplínách. Náš team SV – GYM 
jel v počtu 13 závodnic.

Jmenovitě nejmladší žákyně pod vedením 
Moniky Babicové s názvem GRIPS: Adéla Hon-
sová, Monika Matějková, Kateřina Polášková 
a Veronika Polášková.

Mladší žákyně I. Pod vedení Olgy Kova-
říkové s názvem G – RADIX: Petra Húsková, 
Kateřina Benková, Natálie Chrástková, Eliška 
Máselníková. Tento team získal 14 medailí, 
z toho 5 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzových. 
A zasloužila se o to: 
• Petra Húsková: šplh 3. místo, gymnastika 

1. místo, plavání 1. místo, atletika 2. místo. 
Celkově 1. místo

• Kateřina Benková: šplh 1. místo, gym-
nastika 2. místo, plavání -, atletika 1. místo. 
Celkově 2.místo

• Natálie Chrástková: šplh 2. místo, gym-
nastika 3. místo, plavání 3. místo, atletika 3. 
místo. Celkově 3. místo
A také starší žákyně III. si vybojovaly své 

medajle pod vedením Jitky Poláškové s názvem 
GRANDE a to: Kamila Trávníčková, Marie Bene-

šová, Andrea Elznerová, Dominika Janáčková 
a také za kategorii starší žákyně IV. Kristýna 
Slezáková. Tento team získal 9 medailí, z toho 
1 zlatou, 2 stříbrné a 6 bronzových.
• Kamila Trávníčková: šplh 2. místo, gym-

nastika 3. místo, atletika -, plavání 3. místo. 
Celkově 3. místo. 

• Marie Benešová: atletika 2. místo.

Sokol Napajedla - team SV- GYM Napajedla získal 23 medailí !
• Kristýna Slezáková: šplh 1. místo, plavání 3. 

místo, atletika 3. místo. Celkově 3. místo.
Tímto pro nás závody nekončí, ještě nás 

čekají celorepublikové závody v Pardubicích, 
do kterých se probojovala Petra Húsková 
a Kateřina Benková. Tak nám držte pěsti !!! 

Všem našim svěřenkyním moc gratulu-
jeme !!!! Jen tak dál holky !!!! 

 
- O.K. -

Za projití všech stanovišť dostaly děti diplom, 
medaili, sladkosti a dárek, který si každý sou-
těžící vybral z široké nabídky cen.

Na programu celého dne se podíleli:
• hlavní organizátor oddíl sportovní gymnasti-

ky ASPV


