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Starostka města Ing. Irena Brabcová křtí nový autobus IDS

Setkání 2007
Úterý 7. srpna 2007 v 19 hodin - Klášterní 

kaple Napajedla - Setkání bývalých spolužáků 
JAMU a jejich hostů.

Letošní Setkání se ponese v duchu hudební 
revue - „Každý den dobrý, aneb každý den, 
dobrý den“. Účinkující: slovem provází - Tomáš 
Šulaj, David Vacke, hrají - Pavel Mikeska (hous-
le), Viktor Kozánek (violoncello), Lukáš Moťka 
(trombon), Pavel Wlosok (klavír), Josef Fojta 
(vibrafon), Pavel Klečka (kontrabas) a další.

Účast přislíbili také herec pan Josef Somr 
a profesorka JAMU paní Marie Mrázková.

Akce na Klubu kultury
Plánované akce na Klubu kultury Napajedla, 

13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8.,...VEČERY PŘED KLU-
BEM, 11. srpna ... MORAVSKÉ CHODNÍČKY

Milí ètenáøi,
Redakce Napajedelských novin Vám 

všem přeje krásné a odpočinkové léto, 
pěkné počasí a příjemnou dovolenou. 
Příští číslo Napajedelských novin najdete 
ve svých poštovních schránkách začát-
kem září.

Knihovna oznamuje 
Knihovna Napajedla oznamuje všem svým 

čtenářům a uživatelům, že v době od 23.7. do 
3. 8. 2007 bude uzavřena.

Informace rodièùm 
Informace pro rodiče žáků budoucích prv-

ních tříd jsou vyvěšeny na webových stránkách 
škol – www.staraskola.napajedla.net, www.
novaskola.napajedla.net 

A je to tady ... Hurá do lesa...
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Podìkování
Prostřednictvím napajedelských novin 

bychom chtěli poděkovat Simoně Šulcové 
a Šimoně Jiráskové – vychovatelkám ze 
staré školy v Napajedlích, za pěknou 
výzdobu Pečovatelského domu Pod 
Kalvárií, zhotovenou ke slavnostnímu 
zahájení provozu rekonstruovaného 
domu s pečovatelskou službou.

Děkují obyvatelé pečov. domu

Ve čtvrtek 21. 6. 2007 jsme se probudili do 
teplého slunečného dne, tak, jak jsme si již za 
poslední dny zvykli. Nikdo z nás netušil, co 
nám přinese podvečer.

Kolem 18. hodiny se obloha nad naším 
městem zatáhla, setmělo se jako v pozdních 
nočních hodinách, hromy a blesky začaly 
křižovat oblohu, byla vypnuta elektřina…. 
Silný déšť a vítr vystřídalo krupobití. To 
už byli v plné pohotovosti hasiči, policie 
i pracovníci Služeb města Napajedla. Za 
souvislého deště začalo odklízení spadlých 
a polámaných stromů, kdy naštěstí nebyl 
nikdo zraněn. Při pádu silných větví ze 
stromů v zámeckém parku došlo k poško-
zení střechy přilehlého rodinného domku, 
v okrajové části města došlo k lokálnímu 
zaplavení sklepů. Nebyly hlášeny další vážné 
škody. Povodňová komise města ihned pro-
jela všechny krizové lokality a místa našeho 
města, byla v neustálém spojení s jednotkou 
dobrovolných hasičů a městskou policií. 
V pozdních nočních hodinách se pracovní-
kům Služeb města Napajedla za pomoci jak 
hasičů, tak majitele vysokozdvižné plošiny, 
podařilo odstranit nejvíce ohrožující stromy 
a zprůjezdnit ohrožené úseky. 

V pátek 22. 6. 2007 se situace opakovala zno-
vu, ale nenabrala již tak velkých obrátek, jako 
den předešlý. V našem městě již k žádnému 
vážnému ohrožení nedošlo, zato v sousedních 

Příroda nám stále ukazuje svou nepřeko-
natelnou sílu. Ukazuje se, že není jediným 
nebezpečím pro naše občany pouze řeka 
Morava, která nás tak „mile“ překvapila 
již několikrát. Ale i prudký déšť s kroupy 
dokáže udělat své. A když se k tomu přidá 
silný vítr, neštěstí je hotovo. 

Stanislava Kozmíková – odd. ŽP

Nemusí nás vždy ohrozit jen velká voda …
Kvítkovicích byla situace opět velmi vážná. 
Na pomoc byly povolány všechny jednotky 
hasičů. Stanislava Kozmíková

Z jednání Zastupitelstva mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta 25. 6. 2007
mimo jiné

 schválilo poskytnutí půjček z Fondu 

rozvoje bydlení na území města Napajedel 

žadatelům dle přílohy č. 1 v požadované 

výši a za podmínek uvedených ve smlouvě 

o poskytnutí půjčky

 schválilo rozpočtové opatření č. 20/2007 

týkající se akce „Sportovní areál – oprava tar-

tanové dráhy a dosypání gumového granulátu 

na fotbalovém hřišti“

 schválilo zahájení prací na akci „revitali-

zace veřejných ploch a komunikací v městské 

památkové zóně v Napajedlích“ zhotovením 

projektové dokumentace - a s tím související 

rozpočtové opatření č. 24/2007 

 schválilo termíny zasedání zastupitelstva 

města na II. pololetí roku 2007

 schválilo zhotovení projektové dokumen-

tace a modernizaci sítě televizních kabelových 

rozvodů v roce 2007 a s tím související rozpoč-

tové opatření č. 25/2007

 vzalo na vědomí změnu jízdních řádů 

dopravců ČSAD Vsetín a.s. a ČSAD Uherské 

Hradiště a.s., kterou se rozšiřuje základní 

nabídka dopravních spojů, a schválilo s tím 

související rozpočtové opatření č. 18/2007

 schválilo Závěrečný účet města Napajedla 

za rok 2006 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením města, a to bez výhrad

 schválilo prodej stavebních pozemků pro 

výstavbu rodin. domů v lokalitě Malina III:

- pozemek č. 7 – p. č. 2121/32 za cenu 980 

Kč/m2 manželům Mišurcovým a pozemek č. 

11 – p. č. 2121/39 za cenu 952 Kč/m2 manželům 

Samsonkovým

 vyhlásilo 9. kolo výběrového řízení na 

prodej zbývajících stavebních pozemků 

2074/104, 2074/106, 2121/29, 2121/30, 2121/40 

pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina 

III za cenu nejvyšší nabídky za stejných pod-

mínek - termín uzávěrky 9. kola: 14. 9. 2007 

do 14:00 hodin

 schválilo rozpočtové opatření č. 29/2007 za 

účelem navýšení příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci Služby města Napajedla na úhradu 

nenadálých výdajů vzniklých v souvislosti 

s krizovými stavy

Napajedla-Radovany 
22. 6. 2007. Fotografováno v 17 hodin 
odpoledne

9. kolo výbìrového øízení
ZM vyhlašuje 9. kolo výbìrového øíze-
ní na prodej zbývajících stavebních 
pozemkù  2074/104, 2074/106, 2121/29, 
2121/30, 2121/40 
pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina 

III za cenu nejvyšší nabídky za stejných 

podmínek.

Termín uzávěrky 9. kola: 14. 9. 2007 do 

14:00 hodin.
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Tabulka plnìní rozpoètu mìsta za rok 2006 (údaje v tisících Kè)
 

č. třídy
PŘÍJMY
název třídy

Schválený 
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
Skut/

Upr v %
Skut/

Sch v %

1 Daňové příjmy 58 329,0 63 602,0 62 889,4 98,9 107,8

2 Nedaňové příjmy 7 799,0 8 827,0 11 292,0 127,9 144,8

3 Kapitálové příjmy 24 500,0 25 777,0 14 759,1 57,3 60,2

4 Přijaté dotace 24 719,0 50 678,0 50 970,7 100,6 206,2

Příjmy celkem 115 347,0 148 884,0 139 911,2 94,0 121,3

č. FINANCOVÁNÍ      

polož. název položky      

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bú 10 821,0 18 579,0 10 773,5 58,0 99,6

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 10 000,0 13 000,0 10 999,6 84,6 110,0

8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půj.prostředků -1 167,0 -1 167,0 -1 168,0 100,1 100,1

 8127 Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-příjmy 7 100,0 8 852,0 839,0 9,5 11,8

8128 Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-výdaje -11 384,0 -11 384,0 0,0 0,0 0,0

8901 Peněžní operace bez charak.příjmů, výdajů   52,2 0,0 0,0

 Financování celkem 15 370,0 27 880,0 21 496,3 77,1 139,9

  Zdroje celkem 130 717,0 176 764,0 161 407,5 91,3 123,5

č. VÝDAJE      

oddílu název oddílu      

21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 717,0 792,0 627,8 79,3 87,6

22 Doprava 7 732,0 13 778,0 13 154,5 95,5 170,1

23 Vodní hospodářství 2 300,0 2 300,0 1 017,5 44,2 44,2

31 Vzdělávání 8 690,0 11 570,0 11 441,2 98,9 131,7

32 Vzdělávání 0,0 140,0 146,0 104,3  

33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 5 549,0 6 639,0 6 239,9 94,0 112,5

34 Tělovýchova a zájmová činnost 10 490,0 31 795,0 29 724,7 93,5 283,4

35 Zdravotnictví 0,0 20,0 20,0 100,0  

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 40 206,0 53 946,0 47 129,7 87,4 117,2

37 Ochrana životního prostředí 3 105,0 3 350,0 2 480,6 74,0 79,9

41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 18 500,0 16 300,0 15 246,4 93,5 82,4

43 Soc.péče a pomoc v soc.zabez.a pol.zamě. 2 225,0 2 458,0 2 227,3 90,6 100,1

52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,0 589,0 496,4 84,3  

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 182,0 3 734,0 3 719,3 99,6 116,9

55 PO a integrovaný záchranný systém 289,0 321,0 320,8 99,9 111,0

61 Stát.moc,stát.správa,úz.samospr.a polit.str. 18 628,0 19 391,0 18 219,5 94,0 97,8

63 Finanční operace 3 535,0 8 808,0 8 830,5 100,3 249,8

64 Ostatní činnosti 5 569,0 833,0 365,4 43,9 6,6

Výdaje celkem 130 717,0 176 764,0 161 407,5 91,3 123,5

přitom Běžné výdaje celkem 86 474,0 93 823,0 89 283,2 95,2 103,2

 Kapitálové výdaje celkem 44 243,0 82 941,0 72 124,3 87,0 163,0

Plnìní rozpoètu mìsta Napajedla za rok 2006
Dne 25. června 2007 byl zastupitelům města 

předložen ke schválení Závěrečný účet města 
Napajedla za rok 2006. Současně byla dána 
k projednání i Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za uplynulý rok vypracova-
ná auditorem se závěrem, že při přezkoumání 
nebyly zjištěny nedostatky.

Výsledky hospodaření města z fi nančního 
hlediska jsou zachyceny v celkové podobě 
formou plnění schváleného, resp. upraveného 

rozpočtu města za rok 2006. Tyto údaje Vám 
předkládáme v přiložené tabulce. Porovnáním 
dosažené skutečnosti a předpokládaného plně-
ní upraveného rozpočtu je na straně příjmů 
vidět nenaplnění očekávaných příjmů o cca. 
6 % (9,0 mil. Kč), na straně výdajů nedočerpání 
přepokládaných výdajů o cca. 8,7 % (15,3 mil. 
Kč). Přitom běžné výdaje nebyly čerpány 
v rozsahu zhruba 4,8 % (4,5 mil. Kč) a kapi-
tálové výdaje v rozsahu 13 % (10,8 mil. Kč). 

Likvidace biologicky rozložitelných 
odpadù v našem mìstì

V měsíci květnu letošního roku byla nově 
otevřena zrekonstruovaná kompostárna 
v areálu Technických služeb Otrokovice, 
s.r.o. Na tuto kompostárnu odváží biolo-
gicky rozložitelné odpady i naše město 
prostřednictvím Služeb města Napajedla, 
příspěvkové organizace. Jedná se o nám 
všem dobře známé velkoobjemové kon-
tejnery, které jsou přistavovány na základě 
požadavku našich občanů do různých 
lokalit města. Takto přistavené kontejnery 
jsou tabulemi označeny druhem odpadu, 
který do nich patří. Jedná se o dva druhy 
– kontejnery určené pro uložení trávy, 
listí a sena bez obalů ( obaly jsou myšleny 
např. igelitové pytle) a dále kontejnery na 
uložení větví a další hmoty z ořezu stromů 
a keřů.

Nově zrekonstruovaná kompostárna je 
vybavena moderní drahou technologií, 
která však není schopna zkompostovat 
veškerý odpad, který neukáznění občané 
do přistavených kontejnerů ukládají. Jed-
noduše řečeno, kompostárna není schopna 
zpracovat například silné větve a ořez 
ze stromů a keřů, kameny, stavební suť 
a další složky komunálního odpadu, které 
někteří neukáznění občané do označených 
kontejnerů ukládají. Bilogicky rozložitelný 
odpad je na kompostárnu ukládán bez-
platně a město má navíc možnost odebírat 
určité množství kompostu k výsadbě zeleně 
v našem městě. Pokud se však v kontejneru 
objeví další složky komunálního odpadu, 
musí být obsah takového kontejneru uložen 
na řízenou skládku komunálního odpadu, 
kde nás všechny toto uložení stojí zhruba 
3 500 Kč za kontejner. 

Proto vyzýváme všechny občany, aby do 
označených kontejnerů ukládali opravdu 
jen to, co tam patří. Pokud by se začaly 
množit případy, že se budou v kontejnerech 
objevovat složky odpadů, které sem nepatří, 
město přestane občanům tyto kontejnery 
přistavovat a lidem nezbude nic jiného, 
než takový odpad odvážet do sběrných 
dvorů, kde bude ukládán pod dohledem 
obsluhy dvora.

Celková likvidace odpadů stojí ročně 
město zhruba 4 mil. korun, což jistě není 
částka nízká. Pokud se začneme všichni 
chovat ukázněně, je možné tuto částku 
snížit a ušetřené peníze použít na další 
potřebné akce, které nás více či méně 
v našem městě trápí. 

Stanislava KOZMÍKOVÁ
oddělení životního prostředí

Celkové příjmy města za rok 2006 činily 139,9 
mil. Kč, celkové výdaje 161,4 mil. Kč. Z těchto 
údajů je vidět, že výsledné plnění rozpočtu 
skončilo schodkem cca. 21,5 mil. Kč. Schodek 
hospodaření byl v oblasti fi nancování pokryt 
zejména přebytky hospodaření minulých let 
v objemu 10,7 mil. Kč a přijatým dlouhodobým 
investičním úvěrem ve výši 11,0 mil. Kč.

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, fi nanční odbor
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Zdá se to být neuvěřitelné, ale je to skutečně 
tak. Letos je tomu přesně deset let, kdy naše 
město postihla velká voda. Vlastně ta největší, 
stoletá. 

Začalo horké prázdninové léto roku 1997, 
které s sebou přineslo bouřky a vytrvalý déšť. 
Pršelo tehdy nepřetržitě 50 hodin a spadl troj-
násobek maximálních červencových srážek za 
uplynulých deset let. Obrovské množství vody 
tak nestačily bezpečně odvést ani potoky, ani 
řeka Morava, a tak došlo k přírodní katastrofě, 

která neměla v moderních dějinách naší země 
obdoby. V našem městě bylo zatopeno více jak 
130 rodinných domů a bytů a občanům byla 
způsobena škoda ve výši téměř 67 mil. korun. 
Nejvíce postiženým průmyslovým objektem 
byla akciová společnost Fatra, kde se výše škody 
vyšplhala na neuvěřitelných 300 mil. korun. 
Další škody na majetku města a na zemědělsky 
obdělávaných pozemcích dosáhly výše téměř 
16 mil. korun.

V polovině července řeka kulminuje, je 
odvolán stav ohrožení, evakuovaní občané se 
vrací do svých nemovitostí a začínají práce na 
odstraňování škod způsobených velkou vodou. 
Soudržnost a vzájemná pomoc jak občanů 
navzájem, tak i příslušníků armády a hasičských 
sborů je neskutečná. A právě v tomto hektickém 

období začíná také neskutečná práce starostů 
postižených měst a obcí spočívající v přípravě 
budování protipovodňových opatření. Společ-
ný cíl je jasný. Velká voda nás již nikdy nesmí 
překvapit tak nepřipravené.

Stát uvolňuje nemalé fi nanční prostředky na 
protipovodňová opatření a na městech a obcích 
je vyřízení všech legislativních kroků. I když 
se to ze začátku nezdálo, samotné budování 
protipovodňových hrází se stalo během na 
dlouhou trať. 

 V našem městě se podařilo dokončit povod-
ňovou ochranu až v roce 2006. Nebudeme raději 
vzpomínat na to, jak někteří občané rychle 
zapomněli na velkou vodu v roce 1997 a zbrzdili 
zahájení stavebních prací na protipovodňových 
opatřeních. Taktéž některá ekologická sdružení 
svými stanovisky upřednostňovala zájmy ochra-
ny přírody před ochranou občanů.

 Nekonečná jednání, shánění stanovisek 
a vyjádření, a hlavně zajištění fi nančních pro-
středků na realizaci máme úspěšně za sebou 
a naše město je konečně proti velké vodě 
ochráněno. Tedy přesně řečeno, ochráněna 
je levobřežní část města. Nedořešena zůstává 
ochrana zástavby a areálu a.s. Fatra na pravém 
břehu řeky Moravy. Město však již ve spolupráci 
s a.s. Fatra nechalo vypracovat studii provedi-

 Ohlédnutí za velkou vodou …

telnosti, která je podkladem pro podání žádosti 
o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Žádost 
byla ministerstvu zaslána v měsíci březnu 
letošního roku.

To ale nikdo ještě netušil, jakou další zkouš-
ku řeka Morava chystá. Přichází jaro roku 
2006 a přináší s sebou jarní přívalové deště. 
28. března je na řece Moravě v Napajedlích 
vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, 
vláda vyhlašuje pro naši oblast nouzový stav, 
starostka města svolává zasedání povodňové 
komise a jsou zahájeny všechny práce k ochra-
ně jak občanů, tak i majetku. Na město se řekou 
valí dvacetiletá voda, která devět let po ničivé 
povodni prověří naši připravenost. V této další 
zkoušce jsme obstáli a 8. dubna v poledne je 
odvolán I. stupeň povodňové aktivity. Obstáli 
jsme nejen my, ale hlavně obstály i protipo-
vodňové hráze zbudované Povodím Moravy 
s.p., závod Střední Morava Uherské Hradiště za 
velmi složitých legislativních procesů, v hod-
notě téměř 29 mil. korun, které byly ofi ciálně 
zkolaudovány 11.dubna 2006. 

Nové hráze dnes chrání 
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Hasièi dìtem
Ve dnech 1. a 8. června 2007 uspořádal 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 
v rámci propagace požární ochrany akci 
k Mezinárodnímu dni dětí s názvem HASIČI 
DĚTEM. 1. června přivítali hasiči žáky z napa-
jedelských základních škol a školní družiny, 
8. června pak žáky školy mateřské.

Oba dny byla akce zahájena před 
městským kinem, kde byly děti přivítány 
a seznámily se se základní náplní činností 
hasičů. Po vzpomenutí dřívějších způsobů 
hašení následoval krátký kulturní program 
a ukázky z činnosti mladých hasičů: uzlování 
a štafeta požárních dvojic. Program před 
kinem zakončilo představení výstroje hasičů 
a veselé stříkání ze džberovek na pyramidu 
barevných plechovek, nejoblíbenější činnost 
malých návštěvníků.

Poté se děti přesunuly na dvůr napa-
jedelské radnice před garáže hasičské 
zbrojnice, kde byly vystaveny všechny 3 
požární automobily, které mají napajedelští 
hasiči ve výbavě: cisterna CAS 8-AVIA 31, 
dopravní automobil DVS 12-AVIA 30 a dnes 
již historický dopravní automobil DVS 8-TAT-
RA 805. Po krátkém výkladu si děti mohly 
vyzkoušet, jaké je to sedět v opravdovém 
požárním autě. V horní reprezentační míst-
nosti zbrojnice byly ke zhlédnutí historické 
hasičské přilby a další výstroj a také různá 
ocenění za činnost a soutěžní výkony napa-
jedelských hasičů. Zde byl program akce pro 
žáky mateřské školy ukončen. Školáci navíc 
zhlédli na travnatém plácku za zbrojnicí 
ukázku požárního útoku mladých hasičů 
prováděného z cisterny.

(SDH Napajedla)

 Voda byla, je a bude živlem, který zasahuje 
náš život více, než kterýkoliv jiný. Není to jen 
proto, že člověk bez vody umírá po několika 
dnech, ale při nedostatku vody se dříve úrodná 

místa mění v poušť, při povodních má voda 
takovou sílu, že bere vše, co jí stojí v cestě 
a může způsobit i smrt mnoha lidí. 

Stanislava Kozmíková

Napajedla
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Vážení občané, vzácní hosté. Je pro mě ctí 
Vás přivítat v tento přelomový okamžik, kdy do-
jde k slavnostnímu spuštění IDS Napajedla.

Víte, že příprava nebyla jednoduchá. Jejím 
výsledkem je to, že první etapa – rozšíření 
nabídky počtu spojů – je spuštěna. 

Přípravné práce začaly více než před rokem. 
Původní myšlenkou bylo protažení linky 
autobusu 55 z Otrokovic do Napajedel. Byly 
vypracovány i jízdní řády. Finanční náročnost 
byla natolik nad možnosti města, že se musela 
najít jiná cesta. Navíc hrozilo, že tím vážně 
zasáhneme do dopravní obslužnosti okolních 
obcí. Důsledkem by mohlo být, že by se z města 
stalo parkoviště aut. 

Řešením této situace byl vznik integrované-
ho dopravního systému, ve zkratce IDS. Tento 
systém využívá stávajících linek a pracuje 
s nimi tak, že na daném území poskytují stejnou 
službu jako MHD. Tímto způsobem se podařilo 
ušetřit mnoho peněz tak, že tento projekt je 
nejen ufi nancovatelný, ale je i udržitelný i do 
budoucnosti

Co nás čeká? Je třeba vyhodnocovat prů-
běžně potřeby obyvatel v časech jednotlivých 
spojů a korigovat je s fi nančními možnostmi 
města a provozními možnostmi u jednotlivých 
přepravců. Tak jako život přináší změny, tak 
musí i doprava odpovídat potřebám obyvatel. 
Čeká nás zavedení jednotné jízdenky a měsíční 
časové jízdenky v tarifním pásmu Napajedla. 
Čeká nás i napojení na systém Zlína a Otroko-
vic, v budoucnu i na okolní obce, ale i budování 
a opravy zastávek.

Tento systém dopravy se bude vyvíjet 
a jeho úspěšné nasazení bude dáno tím, do 
jaké míry jej začnou lidé využívat a bude 
pro ně prospěšný. Tento proces obvykle trvá 
minimálně 3 – 5 let. Právě kvalitní hromadná 
doprava zasáhne do života obyvatel a jejich 
zvyklostí možná víc, než v tuto dobu tušíme. 
Jsou to dopady na mobilitu pracovních sil jak 
v rámci města, tak do okolních měst a obcí. 
Jsou to dopady v dopravě žáků a studentů, 
zvláště v okamžiku, kdy Napajedla nemají 
střední školství. Jsou to dopady v sociální 
oblasti při dopravě starších občanů do centra 
města či Otrokovic k lékařům a na úřady. Neza-
nedbatelná je i vyšší atraktivita pro lidi, kteří 
chtějí u nás nalézt domov, ale i podnikatelské 
subjekty, které tvoří pracovní příležitosti. Ten-
to vývoj uvidíme nejlépe na rozvoji průmys-
lové zóny. Zkrátka lze říci, že tak jako silnice 
a chodníky, je i hromadná doprava základním 
kamenem funkčnosti města.

Pokud se rozhlédnete, vidíte vývoj, který 
nás čeká. Na jedné straně je hybridní trolejbus, 
který je historicky prvním trolejbusem, který 
vjel do města. Teď je to demonstračně, ale 
věřím, že v budoucnosti se dopravní společ-
nost připojí k našemu projektu. Schválně jsem 
nechal „hřeb“ mého projevu na závěr - nízko-
podlažní autobus, který pořídilo ČSAD Vsetín 
pro obslužnost našeho regionu. Navíc tento 
systém podpořili tak, že jej uvolnili a nechali 
ozdobit novým logem IDS Napajedla, aby mohl 
propagovat tuto myšlenku. Je to první „vlaštov-

Hromadná doprava v Napajedlích - Integrovaný dopravní systém Napajedla (IDS Napajedla)

ka“ a věřím, že není poslední. I ostatní dopravci 
budou postupně pořizovat tyto vozy. Nicméně 
je to prvenství, kterého si vážíme. 

Tímto rozvojem hromadné dopravy 
v Napajedlích plníme sliby, které jsme dali 
občanům. Nechceme Vás zklamat a slibuji 
za všechny, že budeme i nadále pracovat na 
rozvoji města a zlepšení kvality života všech 
občanů města.

Milan Vybíral

Promenádní koncert
Projev místostarosty Ing. Milana Vybírala

Vážení občané!

Je mi milou povinnosti Vás přivítat.
Když se ohlédnete zpět, uvidíte krásné 

náměstí, pro které je málo být jen parkovištěm 
a místem, kudy jen tak projedete.

Zaslouží si být místem, kde se můžete 
scházet, poznávat a potkávat občany města, 
své přátele a známé.

No a na to je dobré najít důvod. Proto vznik-
la myšlenka promenádních koncertů, které 
mohou být tímto důvodem, proč přerušit práci 
na zahrádkách a vyjít na toto místo.

Zatím jsme připravili dva koncerty a záleží 
pouze jen na Vás, zda se vám zalíbí tak, že 
přijdete příště a pro pořadatele bude potěšením 
v tomto pokračovat.

Když už zmiňuji pořadatele, tak bych chtěl 
poděkovat všem, kteří pomohli, aby se mohl 
tento koncert konat, především klubu kultury, 
který si vzal tuto akci pod své křídla.

Protože se jedná o promenádní koncert, je 
zvykem nesedět, a proto, prosím, uvolněte mís-
ta na sezení především starším občanům. 
Jinak mi dovolte ještě upoutávku na příští 
neděli, kde kromě koncertu budete mít možnost 
se účastnit křtu nového nízkopodlažního vozu. 
Navíc přijede do Napajedel historicky poprvé 
trolejbus. 

Hezký zážitek.
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Letní kino 
Vážení spoluobčané,
Jsem velmi rád, že Vás mohu pozvat do 

letního kina, jehož tradici bych rád obnovil.
Jistě jste si všimli programu, který obsahuje 

atraktivní fi lmy, které ještě vyvolají zájem. 
Protože se letní kino v Napajedlích koná 

letos poprvé, dovoluji si poskytnout jeho 
návštěvníkům pár informací. 

Vzhledem k omezené kapacitě areálu, 
nebudou v předprodeji vstupenky. Ty se 
budou prodávat jednu hodinu před začátkem 
představení, tedy od 20 hod., kdy se také pro 
návštěvníky otevře areál za klášterem (vchod 
do areálu je od 2. základní školy). Pro diváky 
bude připraveno asi 100 míst k sezení na 
lavicích, a také předpokládáme, že si diváci 
vezmou s sebou své vlastní židličky, karimatky 
či deky. Prosíme diváky, aby byli tolerantní 
a zabírali svými dekami přiměřená místa, a pro 
sedící, aby se umisťovali po krajích tak, aby 
nestínili těm, co budou sedět na dekách. Je 
to o toleranci a vzájemném pochopení, a tak 
věřím, že problémy nenastanou.

V areálu bude zajištěno občerstvení. Provoz 
občerstvení bude zahájen jednu hodinu před 
promítáním a ukončen půl hodiny po skončení. 
Proto využijte této možnosti a přijďte dříve 
tak, abychom předešli případným frontám 
u prodeje vstupenek. Navíc předejdete situaci, 
že kapacita areálu bude vyčerpaná.

Řidičům doporučujeme, aby zaparkovali svá 
vozidla již na náměstí a k areálu přišli pěšky, 
protože v ulici Komenského je na parkování 
málo míst. 

Na pořádek v areálu a jeho okolí bude 
dohlížet pořadatelská služba - strážníci Městské 
policie a Policie ČR. V případě nepříznivého 
počasí se bude promítat v místním kině.

Takže na závěr jen držme palce, ať vyjde 
počasí.

Milan Vybíral

Ve dvoře kláštera, vedle sportovního areálu u škol

23. 7. - pondělí 
SPIDER-MAN 3 
Úspěšná fi lmová sága podle známého comiksu se blíží k vyvrcholení, v němž 
nebude nouze o překvapivé zvraty. 
Hrají: Tobey Maquire, Kirstan Dunst, James Franco Režie: Sam Raimi, 140 min., 
český dabing 

24. 7. - úterý 
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
Třetí pirátské dobrodružství s Johnnym Deppem – Otevřený konec druhého 
dílu zanechal výstředního kapitána Jacka Sparrowa, udatného kováře Willa 
a neohroženou Elizabeth ve velice svízelné situaci. V dalším pokračování jejich 
dobrodružného příběhu přibudou i noví hrdinové a všechny čeká bitva všech 
bitev, která rozhodne o osudu jednotlivých hrdinů… 
Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley Režie: Gore Verbinski, 
170 min., titulky

25. 7. - středa 
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku čar a kouzel. 
Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné 
setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochyb-
něna Harryho důvěryhodnost…
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson Režie: David Yates, 138 
min., český dabing 

26. 7. - čtvrtek 
SIMPSONOVI VE FILMU
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně dočkal prvního celove-
černího fi lmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfi eldu 
bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého 
života. Režie: David Silverman , 85 min., animovaný, český dabing

27. 7. - pátek 
VRATNÉ LAHVE
Bývalý učitel Josef Tkaloun se po odchodu ze školy nehodlá smířit s pozicí 
důchodce. Navzdory nesouhlasu své ženy přijímá brigádnické místo ve výkupu 
lahví v supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé 
s lidmi je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů…
Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová Režie Jan Svěrák, 103 min.,

28. 7. - sobota 
SHREK TŘETÍ
Konečně máte zelenou…Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, 
v níž se zelení manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím. 
Režie: Chris Miller, Raman Hui, 93 min., český dabing

29. 7. - neděle 
300: BITVA U THERMOPYL
Film vychází ze stejnojmenného comiksu, který je dravým převyprávěním bitvy 
u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků utká 
s mnohonásobnou přesilou. 
Hrají: Gerard Butler, Lena Headeyová, David Wenham Režie: Zack Snyder, 117 
min., titulky

Začátky představení 21:00 hod. Jednotné vstupné 75 Kč

OTEVŘENÍ AREÁLU A PRODEJ VSTUPENEK OD 20 HODIN DO VYPRO-
DÁNÍ MÍST. OBČERSTVENÍ V AREÁLU ZAJIŠTĚNO. OMEZENÝ POČET 
MÍST K SEZENÍ. ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROBĚHNE PROMÍTÁNÍ 
VE STEJNÉM ČASE V BUDOVĚ KINA
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Při Klubu kultury v Napajedlích působí 
slovácké soubory Radovan a Pozdní sběr.Tyto 
soubory v rámci možností a nabídek reprezen-
tují město Napajedla i kraj na akcích, které se 
konají při různých příležitostech ve městech 
a obcích po celé České republice.

Reprezentace na mezinárodní úrovni

lové muzice Převozník, která obnovila tradice 
cimbálové muziky ve Spytihněvi. Cimbálová 
muzika má osm členů, vedoucí + kontr. Jana 
Čevelová a primáš Petr Vojtík. Pravidelně také 

doprovází ženský pěvecký sbor Babčice ze 
Spytihněvi. Spolupráce s tanečním souborem 
Radovan začala před rokem a bude se nadále 
prohlubovat ku prospěchu obou stran. Také na 

zdárném průběhu mezinárodní reprezentace 
souboru Radovan měla velký podíl paní Helena 
Saparová, které patří dík. 

Proto děkuji za secvičení tanečních pásem, za 
Vaši dobrovolnou činnost,vím, že každý máte své 
povolání, nebo jste studenti a přesto dokážete 
vše skloubit ke spokojenosti všech. Vím, že to 
bylo hodin a hodin zkoušek, soustředění, ve 
Vašem volném čase, je to o radosti z vykonaného 
díla, kterou se snažíte zachovávat tradice, roz-
dávat divákům radost a důstojně reprezentovat 
jak Klub kultury, tak naši zemi.

Marta Šubíková

V letošním roce byla souborům nabídnuta 
účast na Mezinárodním folklorním festivalu 
„Montana 2007 – Den Svatého Ducha“, který 
se konal ve dnech 26.–30.května 2007 v Bul-
harsku. Festivalu se zúčastnily soubory z celé 
Evropy. Proto je velmi potěšující, že našemu 
souboru byla účast na festivalu nabídnuta, 
kde soubor vlastně reprezentuje Klub kultury, 
Město Napajedla, Zlínský kraj, ale i Českou 
republiku. Organizátoři festivalu v Montaně 

pozvali jako hosty zástupce všech zúčastně-
ných států působících na ambasadách v Sofi i.
Setkání bylo velmi srdečné a vřelé. Byla to 
ovšem velmi náročná cesta, zkoušky, doslova 
vyčerpávající program. Takže o dovolené ani 
řeč. Chci poděkovat celému souboru, který je 
velmi disciplinovaný a opravdu soustředěný 
a jde na každé vystoupení co nejlépe připraven 
a s velkým nasazením. Velký dík patří Cimbá-
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Radovánek, dìtský slovácký soubor Klubu kultury 
Radovánek  je v povědomí Napajedlanů urči-

tě známý. Vznikl v roce 1972 a stal se součástí 
slavnostních událostí ve městě, jako např. vítání 
občánků, vánoční koledování, vystoupení pro 
důchodce, školní akademie… Nejsou to však 
jen vystoupení v Napajedlích. Jsou to soutěže 
a festivaly. Tancovali jsme ve Zlíně, Kyjově, 
Vlčnově, Kunovicích, Luhačovicích, Uh. Brodě, 
ve Strážnici.

Festival ve Strážnici je ve folklorním světě 
pojmem, protože letos se připravuje již 62. ročník 
a ve dnech 1. a 2. června proběhla po davacáté 
páté „Dětská Strážnice“.

Radovánku se dostalo vyznamenání tím, 
že byl zařazen do programu, který tvořily děti 
z celé České republiky. Vystoupení na takové 
špičkové akci vyžaduje intenzivní přípravu. Děti 
přistupovaly k práci trpělivě a zodpovědně. 
Problém, který jsme měli, byl jediný. Zajistit 
cimbálovou muziku. Nakonec i ten byl vyře-
šen. Vypomohli nám muzikanti ze Spytihněvi 
a spolupráce s nimi byla perfektní.

Přišel 1. a 2. červen a všichni plni očekávání 
jsme se vypravili do Strážnice. Nebyla to žádná 

legrace (soubor tvoří děti od 5 do 15 let). Zkoušky 
na stadionech, průvod, přijetí na radnici a pak 
vystoupení. Všechno se nakonec podařilo na 
jedničku.

Odměnou pak byly oslavy Dne dětí ve skan-
zenu: sportovní a dovednostní soutěže, tvůrčí 
dílny a mnoho pěkných cen.

Když jsme v sobotu navečer odjížděli, mohli 
jsme si s hrdostí říct, že chlapci a děvčata 
z Napajedel reprezentovali své město vzorně. 
Spokojené byly především děti, jejich rodiče, 
kterých za námi přijelo plno, i my vedoucí 
souboru. Výkony všech chlapců a děvčat byly 
výborné. A chování? Naprosto bez jediného 
problému.

Proto děkujeme „Radovánkům“ za jejich 
práci a pěkné vystupování, maminkám za 
vzorně připravené kroje a všem, kdo přispěli 
k úspěchu této akce. Také spytihněvští muzikanti 
byli vynikající.

Už se moc těšíme na září, protože ve dnech 
7. a 8. se koná v Luhačovicích mezinárodní 
festival dětských souborů, na který jsme byli 
vybráni.

Těšíme se také na nové děti, které se do 
Radovánku na začátku školního roku přihlásí.

Věra Holubová, Radka Geržová, 
Cyril Bureš, vedoucí souboru
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Důležité upozornění 

odběratelům vody
Zlínská vodárenská, a.s., sděluje svým 

zákazníkům, že s platností od 1. 7. 2007 
přistoupí z provozních důvodů ke změně 
termínů odečtů fakturačních vodoměrů. 

Změna se týká všech odběratelů 
s pololetními odečty a fakturací. Po 
změně se odečty budou provádět v závislosti 
na výši průměrných měsíčních spotřeb, a to 
buď měsíčně nebo ročně. Dle průměrné 
spotřeby spočítané na základě spotřeby 
v minulém fakturačním období se zákazníci 
rozdělí na dvě skupiny. První skupina budou 
odběratelé s nízkou spotřebou – ti budou 
odečítáni a fakturováni jednou za rok. Měsíč-
ně budou platit zákazníci, jejichž průměrná 
měsíční spotřeba za minulé fakturační 
období přesáhla cca 50 kubíků vody.

Společnost Zlínská vodárenská se za 
případné problémy, vzniklé s touto změnou, 
všem odběratelům omlouvá a děkuje za 
pochopení.

Helena Koutná
tisková mluvčí společnosti
Zlínská vodárenská, a.s.
tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
tel: 577 124 257, mobil: 724 275 392

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 
    zavřeno: 30. 7. – 5. 8. 2007

 PROVOZ O PRÁZDNINÁCH: tělocvična 
 červenec:
 út:  17- 18 h a 18 – 19 h  Helena fi tball
 st:  18 – 19 h   Mirka, pilates
  19 – 20 h   Mirka, interval aerobik
 čt:  18 – 19,30 h   Monika, joga
   19,30 – 20,45 h  Jana, aerobik
 srpen:
 po: 19 – 21 h   Eva, kurz snižování nadváhy 
     (od 20h se můžete přidat a cvičit s námi) 
 út: 17 – 18 h a 18 – 19 h  Helena, fi tball 
 st: 19 – 21 h   Eva, kurz snižování nadváhy 
     (od 20h se můžete přidat a cvičit s námi)
 čt: 18 – 19,30 h   Monika, joga
   19,30 – 20,45 h  Jana, aerobik
 cyklostudio
 po – pá:19,30 – 20,30 h  (Po- Jana, Út - Dana:body, St -Vítek, 
      Čt- Milena a Alice, Pá-Kamil)

Instruktorky Jana a Monika budou mít dovolenou, takže pokud nechodíte pravidelně, 
doporučujeme si nejdříve zatelefonovat, jestli zrovna Vaše cvičení v tělocvičně neod-
padá. 

Akce srpen - koncert „AVENTIS hraje pro Slavii“, 25. 8. 2007
19,30 areál Slavia ,občerstvení zajištěno,

PROVOZ OD ZÁŘÍ: v tělocvičně i v cyklostudiu se vrací stálý program
Bližší informace Vám poskytneme na tel.: 728 341 341

CVIČÍME VE FITKU

Svojsíkùv závod
„Uhmm….To už je zas ráno?“ Zamumlali mno-

zí z nás, když jsme se v sobotu brzy (na některé 
až moc) ráno hrabali z postelí do slunečného 
dne. Některé dokonce zachvátil pocit, že musí 
zase do školy. Byl ale víkend. Sobota 12.5. a my 
se chystali na okresní závody do Zlína.

Chtě nechtě jsem se i já vyhrabala z teplého 
pelíšku a šupky dupky do kroje. Pak už jen shráb-
nout maminkou nachystanou svačinu a vyrazit 
do ulic.. tedy… spíše na autobusovou zastávku 
na náměstí, kde byl sraz. Po zkonstatování, 
že jsme konečně všichni, jsme nastoupili do 
vytouženého autobusu a už se vezli na místo. 

Po malé rozcvičce do kopečka jsme mezi 
prvními dorazili ke škole Mikuláše Alše, přihlá-
sili své soutěžící družinky a čekali na zahájení. 
To přišlo o trochu později, ale nakonec jsme 
vyrazili na trať. Ta se běžela, nebo spíše šla, dost 
zvláštně. Aneb holky běžely z jednoho konce 
trasy a kluci z druhého a někde uprostřed se 
míjeli. Nikdo se ale neztratil (alespoň od nás), 
a tak si mohli všichni procházet trať a plnit 
úkoly jim svěřené. Hlídky neminulo stavění 
stanů, týmové řešení problémů, třídění odpadu, 
ani stará dobrá kimovka a zdravověda. Nejen 
rozhodčí, ale i počasí si hrálo s nervy všech 
soutěžících. Prudký déšť zchladil horlivost 
závodníků, aby ji pak teplé paprsky sluníčka 
mohly zase probrat. Pak ale znovu přišel déšť 
a tak dál, a tak dál…Prostě apríl hadra...

Všichni jsme to ale přežili ve zdraví a už jen 
čekali na vyhlášení. To sice nedopadlo zrovna 
podle našich představ, ale už bylo pozdě s tím 
něco dělat. Alespoň můžeme být příště lepší. 

Nakonec jsme po krátkém rozloučení s ostat-
ními odcupitali na zastávku a spokojeně zapadli 
do sedadel autobusu unášejícího nás domů, do 
horké vany a teplých pelíšků. 
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  Jamboree – v indiánském jazyce 
znamená setkání.

Pro celé skautské hnutí lze jeho význam spat-
řovat v ujištění, že skautská myšlenka má stále 
ještě své opodstatnění, že ještě „táhne“. 

První Jamboree bylo na oslavu desátého 
výročí založení skautingu. Letos se bude konat 
21. Jamboree a bude největší oslavou 100 let 
založení skautingu. Bude se konat v Anglii od 
24. 7 do 9. 8. 2007 a předpokládá se účast 40 000 
skautů ze 150 zemí světa. Angličané, jako zakla-
datelé skautingu, prohlašují, že to bude největší 
Jamboree všech dob. Pro účastníky bude při-
praveno velké množství aktivit pořádaných jak 
organizátory, tak národními výpravami. 1. srpna 
2007 bude slavnostně vzpomenuto 100. výročí 
založení skautingu, a to přesně v té době, kdy byl 
zahájen první skautský tábor pod vedením jeho 
zakladatele Baden-Powela na ostrově Brown-
sea. Český Junák sestavuje co možná největší 
výpravu. Před 60. lety bylo první poválečné 
Jamboree ve Francii a zúčastnili se ho i dva 
naši skauti. Zdeněk Pavlíček a Zdeněk Polášek. 
Zdeněk Pavlíček – Cvoček vzpomíná:

Bylo mi 16 let a během válečných let nebylo 
možno nikam cestovat, takže v tu dobu jsem byl 
nejdále v Praze. Teď mě čekala cesta do Francie 
ve společnosti 600 skautů z celé republiky na 
světové poválečné Jamboree, nazvané Jambo-
ree Mondial de la Paix 1347 – Jamboree Míru.

Celá československá skautská výprava 
nastoupila v Praze do zvláštního vlaku, který 
se stal naším mobilním domovem po dobu 
jednoho měsíce na cestách po Francii. Cesta 
na Jamboree probíhala přes válkou zničené 
Německo, přes Rýn na území Francie.

Na břehu Seiny nedaleko Paříže vyrostl 
tábor skautů z celého světa. Stanové město, 
ve kterém bylo na 30 tisíc hochů, mělo své 
asfaltové třídy, pískové cesty mezi tábořišti 
a kolem tábořiště, jehož rozloha byla víc než 
600 ha, jezdil bez zastávek úzkokolejný vlak, 
do kterého se nastupupovalo i vystupovalo 
kdekoliv při jízdě. Úzkokolejka, zapůjčená 
z Maginotovy linie a česká skautská dechov-
ka, hrající české pochody, patřila k největším 
atrakcím v táboře.

Celý prostor tábora byl rozdělen na pod-
tábory podle názvů francouzských krajů, které 

byly současně hostiteli jednotlivých národních 
výprav, jejichž stany byly umístěny v jejich 
prostoru. 

ČS skauti byli jediní Slované na světovém 
setkání skautů a byli natolik exkluzivní, že 
obrazové reportáži byla věnována celá strana 
táborových novin a dokonce krátký článek 
vytištěný v češtině. 

Páteří celého areálu byla Alej národů, kde 
každá zúčastněná země denně vztyčovala na 
svůj stožár státní vlajku, současně se skautskou 
vlajkou symbolizující Jamboree Mondial de la 
Paix. Uprostřed Aleje národů byla velká Aréna, 
kde probíhaly ofi ciální programy zúčastněných 
zemí. ČS výprava překvapila přihlížející závěrem 
svého vystoupení, kdy na ploše velké Arény 
v intervalu jedné minuty bylo na povel naráz 
vztyčeno 200 stanů typu jehlan.

Alej končila obchodním centrem, kde ve stán-
cích bylo možno zakoupit ovoce, občerstvení, 
pohledy a jiné upomínky, na což jsme každý 
účastník dostali malé kapesné ve francích.

V táborech oddílů čs. výpravy byl dodržován 
běžný denní táborový režim, vč. vztyčování vlaj-
ky a služeb v kuchyni, důsledně podle družin.

Byly organizovány návštěvy do táborů 
jiných zemí, kdy nejfrekventovanější slovo 
bylo „čenž“, znamenající výměnu skautských 
odznaků, adres i jakýchkoliv jiných věcí vč. 
součástí oblečení.K dorozumění byl používán 
mezinárodní „ruční“ jazyk.

Jezdilo se i na celodenní výlety, jako na zám-
ky na Loiře, příp. až do vzdáleného Mont Saint 
Michel na pobřeží Atlantiku, kdy za přílivu jde 
o ostrov, za odlivu je součástí pevniny.

 Dva dny byly věnovány oddílové návštěvě 
Paříže, kde jsme za průvodce měli francouzské-
ho skauta, původem Poláka.Navštívili jsme ty 
nejatraktivnější pařížské pamětihodnosti, jako 
Eiffelovku, Louvre, Notre Dame, Sacre Coeur 
a pro nás středoevropany v tu dobu atraktivní 
jízdy metrem.

Po spuštění vlajky bylo osobní volno do 
večerky, což bylo využíváno k návštěvě 
obchodního centra, táboráků u cizích výprav 
nebo vystoupení francouzských uměleckých 
zábavních skupin ve velkém stanovém hangáru. 
V ukázkovém čs. táboře se stany s dřevěnými 
podsadami byly každý večer promítány fi lmy 
zlínské produkce, jako Vzpoura hraček a podob-
né animované fi lmy, jež nepotřebovaly dialogy. 
Tyto fi lmové večery byly hojně navštěvovány, 
bez ohledu na národnost a barvu pleti.

Dny Jamboree rychle ubíhaly a přiblížil 
se poslední den. Tak jak se to nyní stává při 
ukončení Olympiád, již tenkrát se slavnostního 
závěrečného ceremoniálu zúčastnili ve velké 
Aréně všichni účastníci Jamboree, kde vytvořili 
svými těly symbol Jamboree – dvojitý uzel. 
Tam, kde se prameny uzlu protínají, byly vybu-
dovány dřevěné nadchody, takže pohybující 
se masa těl nebyla ničím zdržována. Na úplný 
závěr lidským uzlem procházela modrá planeta 
– země, symbolizovaná obrovským balonem, jež 
byla uváděna do pohybu po uzlu dotyky tisíců 
rukou všech účastníků. 

Po skončení Jamboree celá čs. výprava 
s radostí suchozemců ze střední Evropy, 
přijala pozvání do Normandie, kraje rybářů 
a těžkých invazních bojů. Kraje, kde slaný, 
drsný vítr od moře věje přes pastviny obe-
hnané ostnatým drátem, kde se pasou strakaté 
černobíle krávy.

Náš první pohled na moře byl jako úder, po 
němž musí člověk zalapat po dechu. Asfaltovaná 
silnice lemovaná pásy křoví, nás vynesla napě-
chované na ložné ploše vojenského kamionu 
na terénní vlnu a moře se objevilo před námi 
– tmavě zelené s rozbouřenými vlnami, které 
se ztrácely v mlžném oparu. Moře! Nebylo 
o tom pochyb.

Kamiony vjely na betonové molo a přístaviš-
tě, které v této hodině odlivu ukazovalo pách-
noucí, bahnité dno, nás výmluvně ubezpečilo, 
že jsme na místě - v malém rybářském městečku 
Grandcamp les Bains v okrese Calvados.

Moře, oddělené od přístaviště hrází, která 
uklidňovala vysoké vlny, bylo nepřívětivé 
a rozbouřené.

Občané Grandcampu, rybáři v modrých hale-
nách a dřevácích i letní hosté, v čele se starostou 
nás přivítali prostými, avšak upřímnými slovy. 
Po výměně upomínkových vlajek jsme prošli za 
doprovodu proslavené dechové hudby hlavní 
ulicí do ubytovacího prostoru, přímo na pobřeží 
mezi opuštěnými pevnůstkami Západního valu, 
kde jsme vztyčili své stany.

Cestou zpět, do vlasti, jsme krátce navštívili 
rodný dům Johanky z Arku, město Draney, kde 
se v první světové válce formovaly za účasti 
TGM čs. Legie. Památník této události v druhé 
světové válce zničili Němci. Dále jsme projeli 
autobusy pohoří Ardeny, kde se uskutečnil 
poslední vážný odpor německé armády a města 
v oblasti byla srovnána se zemí.

Pak už čekala jen zastávka v městě Nancy 
s nádhernou katedrálou a zámky s francouz-
skými zahradami.

Posledním francouzským městem byl Strass-
bourg, přejezd přes Rýn pomalu po provizor-
ním mostě a ráno příjezd do Prahy, na hlavní 
nádraží, kde bylo ofi ciální rozloučení, poslední 
stisk levičky a pak po více jak měsíci, odjezd 
do svých domovů.

Cvoček

100 let skautingu - Jamboree 2007-1947
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Za nádherného slunečného počasí probě-
hl 26.května 2007 v centru Napajedel závod 
na kolečkových bruslích „Napajedla In-line 
2007“.

Závodu se zúčastnilo celkem 107 startujících.
Vítězem hlavní kategorie Open – půl maratón 
se stal napajedelský rodák Petr Lochman, který 
taky zajel rekord okruhu 1:44,16 min.

Nejmladším závodníkem byl Radim Matuš-
ka, ročník 2004 a nejstaršími účastníky byli 
manželé Schneiderovi.

V doprovodném programu vystoupily 
gymnastky Sokola SV-Gym a ASPV Napajedla, 
předvedli se napajedelští automodeláři, mini-
motocykly a městskou dopravu obstarával 
autovláček fi rmy TEOZ.

A jak se líbilo závodníkům u nás v Napajed-
lích a co o nás napsali:

 M. Nemček – 7 místo Open:
„Zdá se, že se píše nová tradice v podobě In-

line závodů v centru malého města na Moravě 
– Napajedlích. Zdejší organizátor akce společně 
s místní radnicí uspořádal krásný závod na 
1 km dlouhém okruhu přímo v centru města 
a vše zvládl napoprvé skvěle a vytvořil nám 
závodníkům bezvadný zážitek. Trať závodu 
vedla po velmi kvalitním, hladkém a rychlém 
povrchu bez zvlášť nebezpečných míst. Užili 
si to jak děti i dospělí… Vítězové jednotlivých 
kategorií si odnášeli vedle fi nančních odměn 
i hodnotné ceny. Každý závodník obdržel pěk-
né tričko s logem závodu. Závod v úporném 
vedru a v protivětru nebyl jednoduchý, ale 
i tak se jezdily velmi rychlé časy…“

 R. Slavkovský – vítěz Open 10 kol:
„Veĺmi pozitivně sa musím vyjádrit o super 

okruhe v centre Napajedel za úplne uzavretej 
dopravy. Bol to 1km okruh, s kvalitním a rych-
lým asfaltom. Asi najlepší povrch inline závodů 
čo som v poslednom čase v ČR a na Slovensku 
zažil. Bol som však prekvapený, že tohoto 
závodu sa nezúčastnilo veľa závodníkov pre-
tože to naozaj stálo za to a aj ceny a fi nančné 
prémie pre výťazov boli zaujímavé. Děti si to 
však užili veď ich tam bolo neúrekom…“

Výsledková listina Napajedla In-line 2007

Kategorie:
Začátečníci - 10 okruhů – 18 startujících
1. Valčíková Natálie  2:58,606
2. Potůček Šimon   + 29,180
3. Potůček Štěpán   + 33,570
Ml. žactvo – 20 okruhů – 21 startujících
Dívky
1. Řezníčková Aneta 7:28,406
2. Zavadilová Lenka + 27,700
3. Hradilová Pavlína + 1:24,840
Chlapci
1. Tomaštík Martin 6:55,736
2. Polášek Lukáš  + 54,860
3. Kopálek Michal + 1:27,420
St. žactvo – 4 okruhy – 29 startujících
Dívky
1. Jirušková Tereza 11:31,818
2. Wasserrábová Lucie + 33,320
3. Řezníčková Gabriela  + 1:02,060
Chlapci

Jaké byly Napajedla In-line 2007

1. Kramář Jan  8:46,878
2. Zámečník Jiří  + 16,010
3. Uhříček Tomáš  + 1:38,270

Open – 10 okruhů – 20 startujících
Ženy
1. Němčeková Ivana 23:19,776
2. Pochylá Kristýna + 3:06,850
3. Uhříčková Barbora + 3:32,470
Muži
1. Slavkovský Rastislav 19:36,266
2. Potůček Pavel  + 9,610
3. Bolák Martin  + 1:42,300

Open - 20 okruhů – 19 startujících
Ženy
1. Báčová Pavla  42:35,854
2. Štouračová Eva + 2:23,118
3. Schneiderová Marcela + 13:32,127
Muži
1. Lochman Petr  35:01,474
2. Hastík Kamil  + 1:03,850
3. Slavkovský Rostislav + 1:56,030
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DDM Matýsek nabízí 
DDM Matýsek Napajedla nabízí poslední 

volná místa na táboře „Vesnice Kocourkov“, 
který se uskuteční 5. - 12. srpna 2007 v Horní 
Lidči.

Táborníky čeká týden plný her, soutěží, 
sportu a zábavy s Marcelou, Mirkou, Martinem 
a Martinem a se známou partou bývalých Ryb-
ker-kytů z Osvětiman.

dále nabízí příměstský tábor „Zebřička“ v 
termínu 6. - 10. srpna 2007 s Míšou Sámkovou.

Kdo chce zažít plno dobrodružství, cesto-
vání a sportu a hlavně užít si své léto s Míšou, 
přihlaste se co nejdříve v DDM Matýsek nebo 
na tel. 577 944 091. 

 Oddìlení pøedškolních dìtí:
Angličtina hrou    
(základy jazyka hravou formou)
Němčina hrou 
(základy jazyka hravou formou)
Dílnička  
(hrátky s hlínou, zdobení výrobků)
Barvička  
(hrajeme si na malíře)
Veselé pískání s pastelkami 
(fl étnička, zdravé dýchání)
Sluníčko  
(říkadla, hry, kreslení…)
Žabičky 
(pohybové hry a cvičení)
Aerobik Mini    
(výběrový aerobik pro nejmenší)
Brousek na jazýček  
(cvičení správné výslovnosti)
Hrátky s Krtkem  
(počítačová abeceda pro nejmenší)
Minihopsálek 
(jednoduché country tance a pohybová prů-
prava pro děti od 5 let)

 Oddìlení mládeže:
Angličtina (začátečníci i pokročilí)
Němčina (začátečníci i pokročilí)
Hopsálek (country tance a step)
Stolní tenis (ping-pong pro starší)
Babinec (kreativní setkávání 1x měsíčně, 
termíny dle dohody)

Více informací o DDM Matýsek najdete 
na internetové adrese:

www.ddmnap.zlinedu.cz

 Podmínky pro pøijetí do kroužku DDM:
DDM se zavazuje:

-  zařadit dítě do kroužku po uhrazení stano-
vené výše zápisného

-  přednostně zařadit dítě do kroužku, který již 
dříve navštěvovalo – nutno podat přihlášku 
v polovině měsíce září

-  uskutečnit v průběhu školního roku minimál-
ně 28 schůzek v každém kroužku, výjimku 
tvoří kroužky, u nichž je předem stanoveno 
omezení (1 x za 14 dní)

-  informovat rodiče o dlouhodobé neomluve-
né neúčasti dítěte v kroužku

Rodiče se zavazují:
-  zaplatit v termínu výši zápisného
-  současně se zápisným odevzdat vyplněnou 

přihlášku, nutno vypsat především telefonic-
ký kontakt na rodiče 

-  neúčast omlouvat písemně nebo telefonicky
Bližší informace rádi poskytneme v DDM 
Matýsek nebo na tel. 577 944 091.
Následující nabídka kroužků je orientač-
ní, vyhrazujeme si právo otevřít pouze 
kroužky, u nichž bude dostatečný počet 
zájemců.

 Oddìlení školních dìtí:
Jazyky:
Angličtina hrou I., II., III.  
(začátečníci i pokročilí)
Němčina hrou I., II., III.  
(začátečníci i pokročilí)

Práce s počítačem:
Rychlá písmenka    
(na počítači všemi deseti)
Začínáme s počítačem + CD-romek
(vzdělávání se zábavou, 1. – 3. třída)
Computer-machr  
(Word a Excel, internet, fotografi e, od 4. tř.)
Hudba:
Flétnička  
(sopránová fl étna – zač. i pokročilí)
Kytarák I., II.  
(začátečníci i mírně pokročilí)
Tvořivost:
Keramická dílna   
(práce s hlínou, zdobení výrobků)
Kreativní práce  
(hedvábí, batika, netradiční techniky)
Hrajeme si na malíře  
(paleta nápadů pro výtvarníky)
Letecký modelář  
(funkční modely ze dřeva)

Příroda:
Botanický a včelařský  
(zajímavosti o přírodě a včelaření)
Zahradníček  
(sadba, množení a péče o rostliny)
Z mechu a kapradí  
(ekologie pro děti)
Rybaření  
(vše pro mladého rybáře + zkoušky, 1x  za 14 dnů)
Sport:
Aerobik I.   
(pro dívky i chlapce 1. – 3. tříd)
Aerobik II. 2x týdně  
(pro dívky i chlapce 4. – 5. tříd)
Aerobik III. 2x týdně  
(pro dívky i chlapce 6. – 9. tříd)
Mažoretky   
(pódiové sestavy, dívky od 7 let)
Hopsálek  
(country tance, step, dívky i chlapci)
Stolní tenis  
(začátečníci i pokročilí, holky i kluci)
Odbíjená 
(míčová hra pro dívky 6. – 8. tříd)
Sportík  
(oblíbené míčové hry pro holky i kluky)
Fotbalová přípravka I.  
(mladší 1. - 2. třída)
Fotbalová přípravka II.  
(starší 3. – 5. třída)
Sebeobrana  
(bojové umění s odborným vedením)
Střelecký kroužek 
(výuka střelby ze vzduchovky)
Florbal I., II., III.  
(oblíbená hra s hokejkami a míčkem)
Hip hop  
(moderní taneční styl)
Různé:
Brousek na jazýček  
(náprava řeči pod odborným vedením)
Šachy  
(tichý sport pro přemýšlivé hlavy)
Receptík  
(vaření, pečení, studená kuchyně)
Mladý fotograf  
(klasická + digitální fotografi e)
Toulky českou minulostí  
(pro zájemce o historii)

Divadélko  
(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)
RC auta  
(rádiem řízené modely aut, údržba a provoz, 
řidičské dovednosti)

 Nabídka pro veøejnost:
Maminky s dětmi:
Klub Matýsek Mini     
(maminky na MD s ročními dětmi)
Klub Matýsek Midi   
(maminky na MD s 2-letými dětmi)
Klub Matýsek Maxi  
(maminky na MD s 3-letými dětmi)
+ jednotlivý vstup do Matýska 
Keramika pro rodiče s dětmi 
(společné vyrábění z hlíny)
Mládež, dospělí:
Taneční hodiny pro mládež 
(10 lekcí výuky + prodloužená)
Základy práce na PC  
(Windows + základy Wordu v rozsahu 10 hod)
Práce na PC – Word  
(výuka zaměřená na Word – textový editor)
Práce na PC – Excel  
(výuka zaměřená na Excel -tabulkový pro-
cesor)
Digitální fotografi e  
(chcete fotit digitálem, upravovat fotky a 
nevíte jak?)
Internet a e-mail  
(moderní způsob komunikace a získávání 
informací)
Novinky:
Nohejbal  
(pro chlapce od 3. třídy)
Nohejbal
(pro dospělé) 
Relaxační cvičení na míčích  
(pro všechny věkové kategorie)
Odbíjená – přípravka  
(pro ročník 1994 – 96)
Keramika pro dospělé  
(modelování pro tvořivé maminky)
Orientální tance  
(slečny, chcete být in? co takhle orientální 
tance?)
Znaková řeč  
(základy komunikace se světem ticha)
Aerobik na míči  
(příjemné a účelné trochu jiné cvičení)
Zvláštní nabídka:
Orientální tance pro dospělé
(objevování pravé ženskosti)
Všechny kroužky jsou přístupné vozíčká-
řům díky instalované plošině!

Nabídka kroužkù DDM Matýsek na rok 2007-08
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Dne 10. 5. 2007 se na naší škole uskutečnil 
7. ročník okrskové pěvecké soutěže. Do této 
soutěže postoupili vítězové školních kol. Byli 
to žáci ze: ZŠ Halenkovice, 1. ZŠ Napajedla, ZŠ 
Pohořelice, ZŠ Spytihněv a ZŠ Žlutava. Každou 
školu reprezentovali 4 žáci. Za naši školu se 
zúčastnili : Radka Kaňovská, Jaroslav Kolečkář, 
Lukáš Kaňovský a Kateřina Plichtová. 

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích :
I. kategorie – žáci 2. a 3. tříd
II. kategorie – žáci 4. a 5. tříd
Soutěžilo se jak v moderních, tak v lidových 

písních. Zazněly např. tyto písně: Ó řebíčku 
zahradnický, Když jsem byl malučký, Žába, 
Holka z Asie a řada dalších.

Napajedla leží na rozhraní 3 regionů: Hané, 
Valašska a Slovácka. Zpívání v těchto regio-
nech má dlouholetou tradici. O tom svědčí 
velmi vyrovnané výkony žáků.

I. kategorie – 2. a 3. třídy 
Lidová píseň 

- 1. místo: Ondřej Šamša (ZŠ Žlutava) 

V ČEM? 
PING – PONG, KULEČNÍK, SUDOKU, 

BOWLING
PRO KOHO? pro každého žáka z naší školy 

od 1. – 9. třídy, který měl chuť, čas a náladu si 
zasoutěžit

KDY? od února do června
POD ZÁŠTITOU? školního časopisu NŠOČI 

a pod usměvavým vedením S. Šulcové a Š.
Jiráskové

PROČ? a proč ne? Znáte něco lepšího než 
bezvadně strávené odpoledne mezi příjem-
nými žáky?

A NEJLEPŠÍ? zde jsou…
SOUTĚŽ V PING-PONGU:

• starší žáci: 1. Jan Hubáček 9. tř., 2. Jakub 
Zelík 9. tř.

7. roèník okrskové pìvecké soutìže na 2. ZŠ v Napajedlích
- 2. místo: Jaroslav Kolečkář (2. ZŠ Napajedla) 
- 3. místo: Dominika Tomášková (ZŠ Pohoře-

lice)
Moderní píseň 

- 1. místo: Radka Kaňovská (2. ZŠ Napajed-
la)

- 2. místo: Adéla Sukupová (ZŠ Spytihněv)
- 3. místo: Veronika Maňáková (ZŠ Halenko-

vice)
II. kategorie - 4. a 5. třídy 
Lidová píseň 

- 1. místo: Kristýna Svobodová (1. ZŠ Napa-
jedla)

- 2. místo: Kateřina Kozmíková (ZŠ Pohořelice)
- 3. místo: Eva Chytilová (ZŠ Žlutava)

Moderní píseň
- 1. místo: Hana Vaňourková (ZŠ Pohořelice)
- 2. místo: Klára Dalajková (ZŠ Spytihněv)
- 3. místo: Lukáš Kaňovský (2. ZŠ Napajedla)

Nejlepší slavíčci si vyzpívali pěknou knížku, 
plyšové zvířátko a diplom. 

Mgr. Ivana Antonová

Soutìže na 1. základní škole v Napajedlích

• mladší žáci: 1. Martin Večeřa 6. tř., 2. David 
Psotka 7. tř., 3. Saša Lapčíková, Lukáš Goiš 
6. tř.
KULEČNÍK:

• starší žáci: 1. Dan Dvořáček 9. tř., 2. Kristýna 
Dvořáčková 8. tř., 3. Martin Večeřa 6. tř.

• mladší žáci: 1.-2. Petr Holeček 3. tř., Gábina 
Beznosková 5. tř., 3. Tomáš Jurutka 5. tř.
SUDOKU:

• kategorie 2.-3.tř.:1. Hradilová Pavlína 3. 
tř.,  2. Buchta Jarek 2. tř., 3. Jiráková Eliška 
3. tř.

• kategorie 4.-5. tř.: 1. Máselníková Tereza 
5. tř., 2. Přílučíková Anna 4. tř., 3. Pechová 
Viola 5. tř.

• kategorie 6.-9. tř.: 1. Hrnčířová Hana 9.B,  2. 
Přikrylová Petra 7. tř., 3. Lysoňková Simona, 
Pecha David 7. tř.
BOWLING:

1. Šulc Jiří 9. tř., 2. Pecha David 7. tř., 3. 
Pechová Viola 5. tř., 4. Mrázek Ladislav 4. tř.

Všem blahopřejeme a už se těšíme na příští 
školní rok, kdy nás opět čekají zajímavé sou-
těže. Máte se opravdu na co těšit!!!

S. Šulcová, 
redaktorka školního časopisu NŠOČI

Nejlepší hráči v kulečníku

Nejlepší v Sudoku

Nejlepší v Bowlingu

Informace ze ZŠ
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Èervenec 2007 

Kino Napajedla
  Ne 1. 7. v 19:30 hodin  

 APOKALYPTO

 Drama USA, Režie: Mel Gibson. Hrají: Rudy 

Youngblood, Dalia Hernandez, Mayra Serbulo, 

Motto: Jejich osud byl předurčen? Přístupný 

od 15 let,  128 min., vstupné 60 Kč.

  St 4. 7. v 19:30 hodin

 BABEL

 Drama USA. Režie: Al. González Iñárritu. Hrají: 

Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael García Bernal. 

Motto: Tři příběhy odehrávající se paralelně 

v Maroku, Tunisku, Mexiku a Japonsku. Pří-

stupný od 15 let, 142 min., vstupné 60 Kč.

  Ne 8. 7. v 19:30 hodin

 23

 Thriller USA. Režie: Joel Schumacher, Hrají: 

Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman. 

Přístupný od 12 let, 98 min., vstupné 65 Kč.

  St 11. 7. v 19:30 hodin

 BESTIÁŘ

 

Nový fi lm režisérky Ireny Pavláskové na moti-

vy bestselleru B. Nesvadbové. Hrají: Danica 

Jurčová, K. Roden, M. Vašut, T. Matonoha. 

Přístupný od 15 let, 113 min., vstupné 65 Kč.

  Ne 15. 7. v 19.30 hodin

 ODSTŘELOVAČ

 

Akční fi lm USA. Režie: A. Fuqua. Hrají: M. 

Wahlberg, D. Glover, R. Mitra. Motto: Včerejšek 

byl o cti. Dnešek je o spravedlnosti. Přístupný 

od 15 let, 125 min., vstupné 60 Kč.

  St 18. 7. v 19:30 hodin

 SUNSHINE

 Sci-fi  USA. Režie: D. Boyle. Hrají: C. Murphy, 

Ch. Evans, M. Yeoh. Motto: Slunce umírá. Pří-

stupný od 12 let, 107 min.,  vstupné 60 Kč. Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz

  

Orientaèní pøehled prázdninových akcí v NapajedlíchKULTURA 
A SPO

RT
Naše škola v pøírodì
Ve dnech 21. 5. - 25. 5. 2007 jsme se my – žáci 

třetích tříd 2. ZŠ zúčastnili školy v přírodě.
Uskutečnila se v krásném prostředí Beskyd 

na Horní Bečvě na hotelu DUO.
Učení zde probíhalo zábavnou formou 

– doplňovačky, kvízy, hádanky, dělali jsme 
si herbář květin, poznávali jsme jehličnaté 
stromy aj.

Každý den ráno po budíčku jsme si zacvi-
čili na rozcvičce a mnozí z nás se opravdu 
probudili. Pak jsme uklízeli pokoje, aby každý 
z nás získal co nejvíce bodů při hodnocení 
pokojů. Dopoledne probíhala výuka a po 
obědě odpolední klid a po něm vždy nějaký 
zajímavý program.

V pondělí po příjezdu a ubytování jsme si 
prohlédli okolí na vycházce a pak jsme stavěli 
domečky pro skřítky v lese z přírodnin a les-
ních plodů. Po večeři jsme sportovali, hráli 
vybíjenou a další míčové hry.

V úterý odpoledne jsme hráli kartičkovou 
hru a plnili pohádkové úkoly na stanovištích 
– čarodějnice, vodník, víla, děd Vševěd.

Večer se opět sportovalo a klání bylo nemi-
losrdné, každý chtěl vyhrát.

Po setmění jsme se báli na stezce odvahy.
Bylo zajímavé pozorovat, jak se nejvíce báli 
ti, co se vychloubali, že se nebojí, ale jak se 
setmělo, tak dostali strach. I když jsme věděli, 
že nad námi bdí paní učitelka a paní vychova-
telky, tak jsme se trošičku báli.

Ve středu probíhaly olympijské hry – čtyřboj 
– házeli jsme gumovými kroužky do kopce, 
skákali z místa a v pytli a přes švihadlo.

Ve čtvrtek byl karneval, který se skládal 
z reje masek a soutěží, nejvíce se nám líbilo 
sázení brambor. Po večeři jsme hledali poklad, 
který nám v lesíku za odměnu schovali skřítci. 
Večer bylo vyhodnocení a předávání diplomů 
a odměn.

V pátek dopoledne před odjezdem ještě bylo 
vyhodnocení Super Popelky a Super Popeláka 
–vyhodnocení úklidu pokojů.

Celý týden byl plný zajímavých akcí a čin-
ností, takže jsme neměli ani čas na stesk po 
domově.

Ke zdárnému a příjemnému pobytu zde 
přispělo i kouzelné počasí, které se vydařilo.

Katka Hromadníková a Eliška Odstrčilíková,  
žákyně III.A, 2. ZŠ Napajedla

U ètyønohých krasavcù
Děti a zvířátka jsou velcí kamarádi. Nějaké-

ho mazlíčka má téměř každé doma. Pejsek, 
kočička, křeček nebo andulka bývají často 
jako členové rodiny. Děti se učí plnit drobné 
povinnosti při péči o ně a kladnému vztahu 
k živé přírodě.

 Ve dnech 5. – 8. 6. 2007 se uskutečnily náv-
štěvy jednotlivých oddělení ŠD při 2. základní 
škole Napajedla v napajedelském hřebčíně. 
Děti měly možnost prohlédnout si stáje, porod-
nici i hřbitov významných hřebců. Nejvíce 
nadšené byly z hříbátek, kterých pobíhalo ve 
výbězích opravdu požehnaně. 

Měli jsme štěstí a viděli jsme také jejich 
nový přírůstek, který přišel na svět právě 
v tomto týdnu. 

Po hřebčíně nás provázela vždy určená pra-
covnice, která nám vše ukázala a odpovídala 
dětem na jejich všemožné otázky. Velmi jim 
děkujeme za jejich ochotu a trpělivost.

Chtěli bychom poděkovat také a. s. Hřebčín 
Napajedla, jeho paní ředitelce Margit Balaš-
tíkové a panu majiteli Antonínu Sitlíkovi, 
že nám umožnili návštěvu a bližší kontakt 
a seznámení s těmito nádhernými tvory.

Děti byly nadšené a doufám, že jim dlouho 
zůstanou krásné vzpomínky na tuto akci.

Za účastníky akce
Krejčiříková M. – vychovatelka ŠD

 7. 7. 2007 Napajedla cup 8. ročník nohejbalového turnaj

 13. 7. 2007 Klub kultury Večer před KK

 14. 7. 2007 Junák Junácký tábor

 15. 7. 2007 ZUŠ Hudební tábor

 18. 7. 2007 KČT a ATOM Dovolená na vodě i pěšky

 19. 7. 2007 Farnost N. Zájezd Ukrajina

 20. 7. 2007 Klub kultury Večer před KK

 22. 7. -29. 7. 2007  Letní kino v Napajedlích  (viz strana 7)

 27. 7. 2007 Klub kultury Večer před KK

 27. 7. 2007 KČT a ATOM Přejezd Orlických hor

 3. 8. 2007 Klub kultury Večer před KK

 11. 8. 2007 Klub kultury Moravské chodníčky

 7. 8. 2007 Klub přátel hudby Setkání 2007

 15. 8. 2007 KČT a ATOM Letní tábor

 20. 8. 2007 M2M Tábor M2M

 21. 8. 2007 Jarmark Trhy na náměstí

 25. 8. 2007 Farnost N. Festival „Na schodech“

 26. 8. 2007 Farnost N. Pouť ke sv. Bartoloměji
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Fotbal „A“
Muži „A“ Fatry-Slávie Napajedla odehráli 

11. a 12. zápas jarní sezóny v divizi „E“.
Domácí hráli aktivně už od první minuty 

zápasu, ale přesto v 9. minutě zahrozili 
první hosté z Dětmarovic. Jejich šanci 
však vychytal Jaroslav Krajča. O pět minut 
později posunul Michal Dvořáček do předu 
Jakuba Samsona a ten přihrál do nohy 
Lukáši Melichárkovi, který otevřel skóre 
na 1:0 pro Napajedla. Domácí radost však 
ještě do konce první půle zchladil výborně 
hrající Koubek, když srovnal na 1:1. Ve druhé 
polovině hry o co víc rostla snaha domácích 
zvýšit skóre ve svůj prospěch, o to urputněni 
bránili hosté chudobný výsledek. Napajedla 
– Dětmarovice 1:1. O týden později si Fatra 
přeci jen vybojovala 3 body, a to na hřišti 
soupeře v Hulíně. Domácí podlehli týmu 
Napajedel 1:2. Za fatru skórovali Filip Sam-
sonek a Lukáš Melichárek. M. Medková

V sobotu 12. května 2007 se na střelnici 
v Napajedlích, Zámoraví uskutečnil již 5. 
ročník Krajské soutěže mládeže ve střelbě ze 
vzduchové pušky. Soutěžilo se v kategoriích 
do 12 let, 13 až 17 let a kategorii dospělých. 

Krajská soutìž mládeže ve støelbì ze vzduchové pušky

Gymnastická soutěž každoročně vrcholí 
celostátním přeborem, na který se probojují 
skutečně jen ti nejlepší z naší republiky. Letos 
se konal 11. – 13. 5. 2007 v Doubí u Třeboně 
a Napajedla se můžou pochlubit sedmi výbor-
nými gymnasty, kteří se do fi nálového přeboru 
České republiky probojovali. Děvčata soutěžila 
ve čtyřboji, který se skládá z akrobacie, kladiny, 
přeskoku a hrazdy. Chlapci soutěží ve čtyřboji, 
a to akrobacie, přeskok, kruhy a hrazda. Podali 
krásné výkony, kterými perfektně reprezento-
vali naše město. Posuďte sami, předkládáme 
výsledkovou listinu s umístěním našich 
reprezentantů.

Za mladší žákyně I. - 5. místo Aneta Maňás-
ková z 38 závodnic, za mladší žákyně II - 2. 
místo Dominika Martykánová, 7. místo Bohda-
na Boudová z 39 závodnic. Za starší žákyně 
- 4. místo Gabriela Řezníčková z 37 závodnic. Za 
mladší žáky - 3. místo Ondřej Omelka, 11. místo 
Tadeáš Julíček z 26 závodníků. Za starší žáky 
- 10. místo Martin Omelka, 17. místo Zsemberi 
Lukáš z 18 závodníků.Patří jim náš velký obdiv 
a všem blahopřejeme

Stejně jako vyvrcholily soutěže v gymnasti-
ce na nářadích, tak proběhl i fi nálový přebor 
České republiky v pohybových skladbách. 
Z oddílu sportovní gymnastiky ASPV se probo-
jovaly družstva - nejmladších žákyň se sklad-
bou „MYŠKY“, mladších žákyň se skladbou 
„POUPATA 2007“ a starší žákyně se skladbou 
„REBELKY“ Utkaly se ve velké konkurenci 
dne 19.5.2007 v Praze. „MYŠKY“ se umístily na 
výborném 4. místě, „POUPATA“ obsadily místo 

5. a „REBELKY“ ve složení Tereza Kadlecová, 
Lucie Forbelská, Kristýna Geržová, Michaela 
Geržová, Gabriela Řezníčková a Tereza Houško-
vá, po předvedení bezchybné skladby, při které 
se tajil dech divákům, soupeřům i devítičlenné 
porotě získaly 1. místo a staly se tak absolutní-
mi vítězkami „České republice pro rok 2007“. 
Holky, blahopřejeme, jste nejlepší!!!

Napajedelské děti z oddílu ASPV dokázaly, 
že i na malém městě cvičit umíme a náš koníček 
děláme s láskou a velmi dobře.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV 

Soutěžní disciplinou byla střelba vleže na 20 
ran ze vzduchových pušek s dioptrem a s ote-
vřenými miřidly.

Soutěž pořádalo Krajské kolegium AVZO TSČ 
Zlínského kraje, organizačním zabezpečením 
byla pověřena Základní organizace AVZO TSČ 
Napajedla. Ředitelem soutěže byl předseda 
KRKOL AVZO TSČ Zlínského kraje Jaromír 
Strmiska a hlavním rozhodčím byl Miloslav 
Kašík.

V kategorii mládeže do 12 let zvítězil Sebasti-
an Uherka ze ZO AVZO Junior Zlín, v kategorii 
mládeže 13 až 17 let zvítězil Jakub Sýkora ze ZO 
AVZO Junior Zlín, v kategorii dospělých zvítězil 
Karel Řezanina ze ZO AVZO Napajedla.

Absolutním vítězem 5. ročníku Krajské sou-
těže mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky a 
držitelem poháru Krajského kolegia AVZO TSČ 
Zlínského kraje se stal Jakub Sýkora ze ZO AVZO 
Junior Zlín s nástřelem 189 bodů. 

Závodníci na prvních třech místech ve všech 
kategoriích získali diplomy a věcné ceny. Sou-
těže se zúčastnilo celkem 40 závodníků z okresů 
Zlín a Uh. Hradiště. Na přiložených fotografi ích 
jsou záběry ze soutěže. 

Jaromír Strmiska

Pøepychový závìr soutìžní sezony oddílu sportovní gymnastiky


