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Starostka města Ing. Irena Brabcová pořála školákům k zahájení nového školního roku.
Fotoreportáž na straně 3.  Foto: František Cívela
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Svatováclavské slavnosti
Sešel se rok s rokem a opět se připravuje-

me na Svatováclavské slavnosti, které budou 
probíhat ve dnech 27. a 28. září 2007. Klub 
kultury v Napajedlích poprvé v roce 2000, 
tedy v roce, kdy byl schválen svátek Svatého 
Václava jako Den České státnosti, reagoval na 
tento svátek a uskutečnil Svatováclavský večer. 
Myslím, že jsme byli první, alespoň v širokém 
okolí na Moravě, kdo jsme se okamžitě hlásili 
k odkazu velkého muže naší historie a při-
pravili kulturní akci, která má demonstrovat 
atmosféru doby svatováclavského středověku. 
Od roku 2005 byl přidán další den 28.září, kdy 
Svatováclavské slavnosti pokračují. Tato tradice 
patří neodmyslitelně ke dvěma slovům, které 
se vytrácejí z našich slovníků, a jsou to slova 
DĚKUJI a VDĚČNOST.

Když to shrneme, tradice Svatováclavská by 
se dala charakterizovat slovy čtyř kardinálních 
ctností a to jsou: moudrosti, mírnosti, stateč-
nosti, a spravedlnosti. Proto i my se hlásíme 
k tomuto odkazu a už několik let pořádáme 
Svatováclavský večer a Svatováclavké slavnosti. 
Celý program slavností najdete na plakátech. 
Srdečně zveme. Marta Šubíková

Svatováclavský koncert
tentokrát v kostele svatého Bartoloměje, 

se bude konat v druhé polovině měsíce 
září. Bližší informace najdete na plakátech

Milí žáci, předškoláci, učitelé,
vykročíte do nového školního roku 2007 

– 2008. Pro mnohé z Vás to bude školní rok 
první, pro jiné poslední.

Přejeme Vám všem dobré vykročení do 
krásných škol v Napajedlích. Jak se Vám bude 
dařit, bude záležet opravdu hodně na Vás. 
Přejeme Vám k tomu plnou náruč dobrých 
předsevzetí, prima učitelů, spolužáků, píle, 
odvahy, vytrvalosti, úsměvů, pozdravů a díků 
za vše, co je Vám nabízeno. Vytrvejte i v mimo-
školních zájmových kroužcích, ZUŠ a školních 
družinách. Vždyť toto vše je opravdu druhým 

„DOMOV + ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA“
domovem, kde trávíte mnoho volného času. 
Jak rády by byly za toto vše děti jinde na světě, 
kde jim to není dopřáno. Proto prokazujte úctu 
k rodičům, učitelům a všem, se kterými se 
budete setkávat. Věřte, že to nemá nikdo lehké 
– ani Vy – ani oni. Snad se bude všem dařit, 
když si budete vzájemně pomáhat a fandit – 
radovat se z úspěchů, kterých není na školách 
opravdu málo, a umět pomoci pohlazením na 
srdci – na duši a dobrou radou při problémech 
a neúspěších. Kéž je všem tento nastávající 
školní rok přínosem a požehnáním.

Přejí členové SOZ v Napajedlích

Opravená zeď dvora radnice (více na straně 2)



2

AKCE, na které byly v letošním roce získány dotace: 
Název akce Celkové náklady Dotační subjekt Výše dotace Způsob dofi nacování

3. b.j. DPS Sadová 3 000 000 Kč Státní fond rozvoje bydlení 1 650 000 Kč
Dofi nancování 

z prodeje bytů

Zámoraví – splašková kanalizace 16 000 000 Kč
Ministerstvo zemědělství

8 000 000 Kč

Dofi nancování z podílových fondů 

získaných prodejem akcií infrastrukturních 

společností 

Prvky skate 480 000 Kč Ministerstvo vnitra 400 000 Kč Dofi nancování z městského rozpočtu 

Cyklostezka Masar. Náměstí – 

2. etapa 
2 000 0000 Kč Státní fond dopravní infrastruktury 755 000 Kč

Dofi nancování

z městského rozpočtu 

Zvýšení bezpečnosti dopravy 

a odstranění bariér 
2 000 000 Kč Státní fond rozvoje bydlení 1 500 000 Kč 

Dofi nancování

z městského rozpočtu

MPZ Napajedla - Oprava hasičské 

zbrojnice a ohradní zdi
 400 000 Kč Ministerstvo kultury, Zlínský kraj  200 0000 Kč

Dofi nancování

z městského rozpočtu

Regenerace panelového sídliště 

Napajedla - Nábřeží
 9 000 0000 Ministerstvo pro místní rozvoj 6 000 000 Kč

Dofi nancování

z prodeje bytů

Investice v našem mìstì v letošním roce 
S investičními akcemi města pro letošní rok 

jste byli seznámeni při schvalování rozpočtu 
města. Protože jsme na většinu z nich žádali 
o dotaci a proces schvalování dotací v letošním 
roce byl výrazně časově posunut , dostáváme 
se k jejich realizaci až nyní, v druhé polovině 
roku.

V průběhu prázdnin proběhli stavební akce 
ve školských zařízeních plně fi nancované 
z rozpočtu města. 

Na 1. základní škole se prováděla rekon-
strukce zdravotechniky a sociálního zařízení. 
Vzhledem k tomu, že akce byla velmi rozsáhlá, 
rozdělila se do dvou etap s tím, že druhá 
etapa bude provedena v příštím roce. V le-
tošním roce byly provedeny práce v hodnotě 
746 000 Kč spočívající ve výměně svislého 
a ležatého kanalizačního potrubí, stejně tak 
se měnilo i vodovodní potrubí, zařizovací 

předměty (umyvadla, záchodové mísy atd.), 
prováděly se nové obklady a dlažby. 

Stavební práce ve 2. základní škole spo-
čívaly v letošním roce v opravě zásobovací 
rampy kuchyně. Práce si vyžádaly investice 
v hodnotě 92 000 Kč. Investičně město zajistilo 
do kuchyně dodávku konvektomatu v částce 
550 tis. Kč.

V kuchyni Mateřské školy byla provedena 
montáž vzduchotechnického zařízení s od-
větráním zásobovacích skladů v hodnotě 
450 000 Kč, které zde doposud chybělo. Dále 
byla provedena oprava spojovacího krčku mezi 
novou budovou MŠ (bývalý DAVEX) a kuchyní, 
kde se provedlo zateplení obvodových zdí 
a osadily se nová okna s dveřmi. Akce přišla 
na 150 000 Kč. 

V měsících září a říjnu proběhnou také 
stavební práce v klášterní kapli, letos už ko-
nečně dojde i k jejímu vymalování. Tyto práce 
jsou fi nancovány ze sbírky, darů a vybraného 
dobrovolného vstupného.

Mimo uvedené akce bylo v letošním roce 

V rámci Regenerace sídliště Nábřeží budou rekonstruovány páteřní chodníky. 

Rekonstrukce zdravotní techniky a sociální-
ho zařízení 1. ZŠ

investováno cca 1,0 mil Kč do oprav komunikací 
a chodníku a za 0,7 mil.Kč byla realizována 
nová kanalizace pro Klub Kultury.

Ing. Irena Brabcová

Nová vzduchotechnika v kuchyni MŠ

Na opravu radniční zdi jsme získali dotaci 
od Zlínského kraje.
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Dne 16. 8. proběhlo jednání za přítomnosti 
radního zlínského kraje pana Hradeckého, 
zástupci Zlínského Kraje odboru dopravy, 
Krajského koordinátora veřejné dopravy, 
představiteli města Napajedla a dopravci IDS 
Napajedla. Na něm se probíraly připomínky 
k dosavadnímu fungování projektu IDS. Zároveň 
probíhaly přípravné práce pro další etapy jeho 
rozvoje – zavedení měsíční časové jízdenky.

Řada věcí se promítla do nových jízdních 
řádů, kde jsme zahrnuli dohodnuté změny. 
Dovoluji si upozornit na to, že hlavní změna 
JŘ bude probíhat v řádném termínu v prosinci, 
kde proběhne zapracování všech postřehů 
a výsledků vyhodnocování IDS. Bude se 
vycházet ze stavu v měsících září a říjen, kdy 
nejsou již prázdniny a lze z výsledků statistik 
dělat vážnější závěry. 

Z probíraných bodů uvedu jen ty, které se 
dotýkají cestujících občanů nejvíce

1. Požadavek na doplnění zastávky průmys-
lová zóna u maxima spojů. U spojů, které měly 
na tuto zastávku licenci, proběhlo doplnění. 

Hromadná doprava – IDS Napajedla
U spojů, které ji nemají, byly zahájeny kroky, 
aby tomu tak mohlo být. Licenční řízení je však 
nějaký čas potrvá.

2. U spojů, které mají u hospodářské školy 
přestávku delší než 10 minut byla provedena 
změna tak, aby projížděly autobusovým 
nádražím ještě jednou tak, aby cestující z něj 
mohli se dostat do centra či na sídliště rychle 
bez čekání. 

3. Všichni přepravci IDS se shodli a dohodli 
na podmínkách sjednocení cen a vzniku jednot-
né jízdenky v zóně IDS Napajedla. To znamená, 
že jednotlivá jízda bude stát stejně a nezávisle, 
kterým autobusem pojedete a kolik zastávek 
ujedete. Zjednodušeně na „lístku MHD“. Bylo 
však dohodnuto její zavedení až na začátek 
roku, společně s měsíční časovou jízdenkou. 
Její výše bude upřesněna po zapracování vlivu 
změn DPH na cenu jízdného. 

4. Dohodli se technické a legislativní řešení 
zavedení měsíční časové jízdenky. Její cena 
bude stanovena i s ohledem na fi nanční mož-
nosti města dofi nancovat protarifovací ztrátu. 

Přesný návrh bude zpracován tak, aby mohla 
se zavést začátkem příštího roku.

5. Dohodlo se jednotné označení vozidel, 
které tvoří IDS Napajedla tak, aby cestující vě-
děl, na kterých spojích mu bude platit měsíční 
časová jízdenka

6. V průběhu podzimu bude nasazený 
další nízkopodlažní vůz a je ve výhledu třetí. 
V zastávkových jízdních řádech budou vyzna-
čovány postupně časy, kdy budou obvykle 
nasazovány.

7. Minimalizace vyjímek v provozu o svát-
cích. Shodný provoz jako v neděli nelze rea-
lizovat u dálkových spojů. Dílčí kroky budou 
provedeny v jízdních řádech od prosince.

8. Zavedení nočního spoje je zatím nemož-
né, ale bude se hledat řešení i ve spolupráci 
s DSZO.

Z výše uvedených bodů vyplývá, že práce 
pokračují. Děkuji všem občanům za trpělivost 
v jeho zrodu a znovu prosím o zasílání námětů 
na adresu doprava@napajedla.cz. Současně 
byl vydán kapesní jízdní řád s vybranými 
zastávkami, který je distribuován všem obča-
nům současně s novinami a bude k dispozici 
i v Infocentru. Ing. Milan Vybíral



4

„Rodinným stříbrem“ by mohli nejen oby-
vatelé Napajedel, ale dokonce celé republiky 
nazývat Hřebčín Napajedla – nejúspěšnějšího 
domácího chovatele anglického plnokrevní-
ka. Významné loňské výročí, kdy uplynulo 
120 let od založení hřebčína, vzbudilo velký 
zájem odborníků i široké veřejnosti. Historie 
hřebčína je úzce spjata s životem a rozvojem 
města a jeho poloha uprostřed Napajedel 
jakoby toto sepjetí symbolizuje. Nevracejme 
se však nyní daleko do historie, v hřebčíně 
se stále píší další nové kapitoly, které naše 
čtenáře zajímají. Připravuje se další Chova-
telský den, ale pojďme se nejprve ohlédnout 
za uplynulým rokem.

Jaké změny se udály, jaké jsou novinky, kolik 
se narodilo hříbat - na to jsme se podrobněji ze-
ptali ředitelky hřebčína Margit Balaštíkové.

 Není to tak dávno, co si obyvatelé 
města všimli zvýšeného pohybu nákladních 
aut, která směřovala do hřebčína. Probíhaly 
rekonstrukce budov?

V hřebčíně jsme započali nejnutnější sta-
vební práce související s opravami našich 
krásných historických budov, byla dokončena 
rekonstrukce pískových výběhů uvnitř hřeb-
čína a v pastevním areálu Pěnné se dokončují 
výměny ohrad. Z tohoto výčtu sami vidíte, jak 
hektický rok to pro nás všechny byl, a stále 
ještě je.

 Měly vliv tyto úpravy na zaběhnutý 
způsob práce v hřebčíně, nenarušily jej?

Veškeré stavební úpravy nebo doplňkové 
činnosti jsou plánovány tak, aby v žádném 
případě nenarušovaly zaběhaný chod hřeb-
čína. Není to ani možné, protože pro nás je 
prvořadá reprodukce v chovu anglického 
plnokrevníka. Koně jsou citliví, vnímaví tvo-
rové a my jim musíme vytvořit klid a ideální 

podmínky – potom teprve vše probíhá k naší 
plné spokojenosti – výsledkem jsou krásná, 
silná a zdravá hříbata.

 První polovina roku znamená v hřeb-
číně, obrazně řečeno, plnou sezónu. Rození 
hříbátek, připouštění. Jak letos toto období 
hodnotíte?

Letos se u nás narodilo 97 hříbátek, z toho 39 
vlastních. Co se týká reprodukční otázky, naši 
hřebci připustili 204 klisen. Jsme spokojeni.

 V současné době nabízí hřebčín cho-
vatelům portfolio plemeníků vynikajících 
vlastností. Můžete nám aspoň některé 
přiblížit?

Každý z nich má svou jedinečnou kvalitu 
a byl by to dlouhý výčet jejich úspěchů, ale 
ráda bych z prověřených hřebců vzpomenu-
la RAINBOWS FOR LIFE – je to mnohaletý 
šampion plemeníků 1999, 2004, 2005 a 2006, 
šampion otců dvouletých 2003, 2004 a 2005. 
Otec vynikajících synů a dcer, z nichž bych 
chtěla připomenout skvělého RAY OF LIGHT – 
kůň roku 1999, READY FOR LIFE – šampionka 
tříletých klisen, MONOLIT šampion dvouletých 
hřebců, MIDEROS. 

A dále našeho hřebce MILL POND – repro-
duktora rovinových koní (CHAMIL, VERNIUS), 
ale především otce vynikajících překážkových 
koní (KEDON – 3. ve Velké pardubické České 
pojišťovny, SORD, CELNÍK). V tomto ohledu 
potvrzuje vynikající kvality svých bratrů 
působících jako plemeníci ve Francii v pře-
kážkovém provozu. 

Naším nejnovějším nákupem mezi plemení-
ky je RELAXED GESTURE (syn nejúspěšnějšího 
plemeníka posledních let INDIAN RIDGE), 
který na svou budoucnost plemeníka ještě 
čeká, ale který svou kvalitu potvrdil vyni-
kajícími výsledky na dostihových drahách 

a výbornými umístěními v nejprestižnějších 
dostizích v USA a Kanadě.

 Můžete nám říci, jak Vy osobně jste 
získala vztah ke koním, co Vás na nich 
přitahuje? 

Již od dětských let mám ráda zvířata, koně 
nevyjímaje. Na koni jezdím od mládí, ale teprve 
v posledních deseti letech jsem se s koňmi 
velmi sblížila. Určitě tomu napomohla zajímavá 
setkání s lidmi, kteří v koňském světě mají již 
své zasloužené místo a kteří mi dali možnost 
nahlédnout do koňské duše, což mě naprosto 
pohltilo. Na koních miluji jejich smysl pro 
pohyb, vznešenost a ušlechtilost těchto tvorů. 
Zvlášť patrné jsou tyto vlastnosti u anglických 
plnokrevníků, kteří byli pro rychlý pohyb 
přímo vyšlechtěni a stojí na samém vrcholu 
chovu koní. I z těchto důvodů bych velmi ráda 

Chovatelský den bude 21. záøí 2007
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Co je moravský teplokrevník?
Pod touto značkou se skrývá ušlechtilý 

teplokrevný kůň středně velkého obdélníko-
vého rámce s kohoutkovou výškou hůlkovou 
u klisny 159 - 165 cm a u hřebce 161 - 167 cm se 
souladnými tělesnými partiemi. S ušlechtilou 
suchou hlavou, oválnou očnicí a velkým živým 
okem. Středního až dlouhého krku, výrazného 

SCHPMT by Vás rád pozval na zářijovou 
výstavu do Napajedel v České republice. 
V prostorách Hřebčína Napajedla a.s. Vám, 
milí čtenáři, SCHPMT předvede tradici 
a mnohostrannost moravského teplokrevní-
ka. Plemene, které je spjato s historií a bylo 
znovuobnoveno v roce 2004.

Kdy se můžete na tuto akci těšit? O ví-
kendu 22. 9. – 23.9. 2007. V sobotu je na 
programu předvádění a hodnocení koní 
v devíti kategoriích. Nepřeberné ukázky 
mnohostrannosti koní rakousko-uherských 
kmenů se zahraniční účastí nabídne nedělní 
program–skokovou ukázku, voltiž, dre-
zuru, zápřež, hiporehabilitaci a nabízíme 
svezení na pravých moravských koních 
nebo v moravské zápřeži. Od 10 hodin se 
na Vás těší pořadatelé. Na tuto akci jste 
srdečně zváni.

JaF

IV. výstava moravského teplokrevníka 
- tradice a mnohostrannost Napajedla 2007

Moravský teplokrevník (MT)
a středně dlouhého kohoutku. S dlouhou šik-
mou lopatkou umožňující vydatný prostorný 
chod. Jeho středně hluboký, široký a středně 
dlouhý oválný hrudník s mírami až 205 cm 
je předzvěstí dobré krmitelnosti. Krátká až 
středně dlouhá, dobře vázaná a pevná bedra. 
Záď je mohutná, dlouhá a oválná. Fundament 
(končetiny) jsou suché, kostnaté, s výraznými 
a suchými klouby a šlachami. Holeň dosahuje 
19,5 - 22,5 cm. Spěnky jsou středně dlouhé, 
pevné a pružné. Kopyta jsou přiměřeně ši-
roká, pevná.

Kde se vzal moravský teplokrevník ?
Je tu s námi již po generace, dříve se tak 

nazývali teplokrevní koně chovaní v ČR v ob-
lasti Moravy, především s geny (rodokmeny) 
původních rakousko - uherských kmenů 
(Furioso, Przedswit, Gidran, North Star, Star 
of Hannover, Nonius, Shagya) a linie Catalin. 
V letech minulých byli tito koně zařazeni 
v plemeni český teplokrevník (CT), čímž byli 
podstatnou měrou ovlivněni.

 V roce 1996 skupina nadšenců začala pod-
nikat iniciativní kroky k regeneraci a záchraně 
jedinců MT. Byl založen Svaz chovatelů a příz-
nivců moravského teplokrevníka (SCHPMT), 
který vyvíjel nesčetné aktivity k uznání rázu 
koní MT za samostatné plemeno. Snaha byla 
doceněna a 1.4. 2004 se SCHPMT rozhodnutím 
Ministerstva zemědělství České republiky stává 
uznaným chovatelským sdružením vedoucím 
plemennou knihu MT.

 Máme tak známku, že kůň výborného cha-
rakteru a přiměřeného temperamentu, velmi 
ochotný k práci, s pevným zdravím a tvrdou 
konstitucí, kterého lze mnohostranně využít 
pod sedlem i v zápřeži, bude zachován pro 
další generace.

SCHPMT, Chropyňská 1902/15 
767 01 Kroměříž , Česká republika
www.moravskyteplokrevnik.wz.cz
moravskyteplokrevnik@seznam.cz 

pozvala všechny chovatele a příznivce koní 
na náš chovatelský den a nabídla jim možnost 
potěšit se z pohledu na naše plemenné hřebce 
a odchovance anglického plnokrevníka. 

 A co čeká návštěvníky v pátek 21. září 
na Chovatelském dnu, nad kterým převzali 
záštitu jak Ministerstvo zemědělství ČR, 
Mendelova zemědělská a lesnická univer-
zita v Brně, tak i hejtman Zlínského kraje 
Libor Lukáš?

 V 10 hodin začíná prohlídka areálu, zahraje 
cimbálová muzika, na programu je zahájení 
a přivítání hostů. V 11 hodin následuje před-
vedení plemeníků, klisen s hříbaty a ročků. 
V průběhu dne je možnost prohlídky stájí a jsou 
na pořadu další doprovodné akce – ukázky par-
kuru, military, v rotundě dětský koutek a jízdy 
na ponících. V sýpce určitě zaujme výstava 
fotografi í napajedelských koní D. Gregora, do-
kumenty o historii hřebčína a města připravené 
ve spolupráci s Muzejním klubem, prodejní 
výstava obrazů a soch i ukázky lidových tradic. 
V nabídce jsou vyjížďky kočáry, předvedení 
kovářského řemesla, prodej suvenýrů, potřeb 
pro koně a stánky s občerstvením.

Srdečně Vás zveme na svátek koní.
S. Řezáčová



6

Moravské chodníčky 2007 se konaly 11.srpna 
v areálu zámeckého parku.

Napajedla leží na rozhraní Hornomorav-
ského a Dolnomoravského úvalu, setkávají 
se tu 3 národopisné oblasti.Slovácko,Valašsko, 
Haná. Vedou se spory, kde skutečně tato 
hranice je. Vytyčena je před domem Klubu 
kultury, protože se každoročně u ní scházejí 
CHODNÍČKY.

Letos se setkání MORAVSKÉ CHODNÍČ-
KY konalo posedmé. I když je s touto akcí 
spousty práce, Klub kultury i Radovan ji vždy 
připravuje s elánem a s nadšením. Získali 
jsme tak mnoho věrných diváků, každý rok 
se jich sejde 400 až 500. Nejinak tomu bylo 
letos.Vystupovali tady BABČICE ze Spyti-
hvěvi, CHLAPČISKA ze Spytihněvi, MUŽÁCI 

z Mutěnic, PORTÁŠ z Jasenné a samozřejmě 
také RADOVAN a POZDNÍ SBĚR z Napajedel. 
Naše taneční soubory doprovázela cimbálová 
muzika PŘEVOZNÍK ze Spytihvěvi. Jelikož 
nemáme vlastní cimbálovou muziku, obrátili 
jsme se už po několikáté na spytinovskou 
muziku PŘEVOZNÍK, která jako vždy vyšla 
vstříc, ochotně pomohla a odvedla perfektní 
výkon. Proto jí patří velký dík a doufáme, že 
spolupráce se bude nadále rozvíjet.

Moravské chodníèky 2007

Veèery pøed klubem
Tradicí Klubu kultury v Napajedlích 

jsou známé Večery před klubem. Dalo 
by se říci, že co klub stojí, konají se vždy 
v letním období tzv.Večery před klubem, 
jsou nejstarší akcí, společně s divadelním 
festivalem. Je nutno podotknout, že všechny 
se zrodily v hlavách napajedelských lidí, 
nic není okoukáno a nebo kopírováno, jak 
to vidíme jinde v posledních letech. Prostě 
když začnou být venku vlahé letní večery, 
tehdy je v zámeckém parku nejkrásněji. 
Když je pěkně, tak příjde plno lidí, když je 
chladno nebo deštivo, nepříjde nikdo.

Letos jsme uspořádali sedm večerů, které 
byly mimořádně zdařilé a s návštěvností 
můžeme být také spokojeni. Večery měly 
uspokojit starší, mladší i nejmladší generaci 
a myslím, že se nám podařilo. Začínali 
jsme 29. 6. taneční skupinou EX Duo, 13. 7. 
vystoupila skupina INTERFERNET, 20. 7.
DISCO pro mladé, 27. 7. opět EX Duo. Pro 
nejmladší generaci, která se dostavila v hoj-
ném počtu účinkovala skupina HIP-HOP, to 
byl další pátek 3. srpna. Dále 17. srpna jsme 
měli DISCO, které bylo jak pro mladé, tak 
pro starší, a krásnou tečkou na závěr byla 
24. srpna skupina HAZARD, byl to vlastně 
takový COUNTRY VEČER. Když všechny 
večery shrneme, myslím, že právem mů-
žeme být spokojeni.

Marta Šubíková

Na toto setkání přijíždějí soubory s velkým 
nadšením. Byl to velmi důstojný, kvalitní 
a velmi příjemný pořad, který byl zakončen 
besedou u cimbálu do pozdních nočních hodin. 
Potom následovala nádherná noc s cimbálovou 
muzikou VINÁR z Veletin.

 Takové akce organizujeme velmi rádi, proto-
že příprava, i když je náročná, probíhá hladce, 
v pohodě, klidu a ze všech je cítit nadšení pro 
věc. Jenom na upřesnění, takováto akce se 
připravuje půl roku dopředu. Musí se zamluvit 
účast souborů, připravit průvodní slovo, celá 
režie, sešroubovat podium, uspořádat sezení 
pro diváky a spoustu dalších náležitostí. Měla 
bych poděkovat celému souboru Radovan, 
především PAVLU HOLUBOVI. Dík patří všem 
účinkujícím a především Radovanu, který umí 
připravit pro napajedelské diváky příjemné 
a pohodové chvíle.

Vstupné bylo dobrovolné, vybralo se přes 
8 000 Kč, které poslouží k obnovení zahradního 
nábytku před klubem. 

Na příští osmý ročník se těší 
Marta Šubíková.
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Členové napajedelského souboru si ještě vyzkoušeli právě postavenou scénu před představením 
na Buchlově.

Členové Divadla Zdeňka Štěpánka při Klubu 
kultury Napajedla se rozhodli využít pěkných 
přírodních scenérií zámeckého parku k pořá-
dání „Divadelních večerů“.

Napajedelští ochotníci pilnì pracují i o prázdninách

Na přípravě hlediště pro diváky Balady se podílel, spolu s ředitelem Ing. Přikrylem, téměř celý 
napajedelský soubor.

Hlavní ženská postava hvozdenského muziká-
lu – loupežnická milenka Eržika, kterou s grácií 
sobě vlastní ztvárnila Kristina Sitková.

V popředí Dušan Sitek (starý Drač) v rozhovo-
ru s pověstným odvážným banditou Nikolou 
šuhajem – hlavní postava muzikálu Balada 
pro banditu – v podání Erika Zajíčka.

Pochvalu za organizaci obdrželi také pořa-
datelé – členové Divadelního souboru Zdeňka 
Štěpánka a především ředitel Klubu kultury 
Napajedla Ing. Antonín Přikryl.

Hvozdenští na oplátku pozvali napajedel-
ské ochotníky na „hostovačku“ do Hvozdné. 
Hrát se mělo venku před chatou Lovka, ale 
pro intenzivní déšť muselo být představení 
odloženo na jiný termín. Protože si Hvozdenští 
nechtějí nechat ujít úspěšný muzikál Valeri 
Petrova s hudbou Mirky Medkové Mušketýři 
po třiceti letech aneb čestné mušketýrské, 
zmíněná hra se uskuteční na podzim v ka-
menném divadle.

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka sklidil 
velký úspěch 11. srpna na hradě Buchlov v rám-
ci akce Buchlovské divadelní večery. Všichni 
členové odvedli skvělé výkony a dokonalý 
mušketýrský šerm na buchlovském hradě 
výborně vynikl.

Příznivce napajedelského ochotnického 
divadla si dovolujeme pozvat do Uherského 
Ostrohu, kde soubor dostal pozvání, aby za-
hrál Mušketýry dne 9. září v 17 hodin v rámci 
slavností Přemysla Otakara II. V případě deš-
tivého počasí bude představení přesunuto do 
místního koncertního sálu. - lid -

V neděli 5. srpna se napajedelským divákům 
představil Kroužek divadelních ochotníků 
Hvozdná hrou BALADA PRO BANDITU autorů 
Milana Uhdeho a Miloše Štědroně. Režisér 
souboru Dušan Sitek (herec Městského diva-
dla Zlín) se nám svěřil: „Hráli jsme již všude 
možně – na hradech a zámcích, v amfi teátrech 
i fotbalových stadionech. Jsem rád, že jsme 
se s Baladou dostali i do zámecké zahrady 

v Napajedlích, a myslím, že ti diváci, kteří 
přišli, nelitovali. Tak nádherný prostor vám 
můžeme jenom závidět.“
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Hudební tábor Společnosti přátel 
ZUŠ R.Firkušného Napajedla se konal 
letos pošesté. Jako základnu jsme 
zvolili rekreační středisko Pastviny 
nedaleko Kyjova. Dopoledne jsme 
zkoušeli orchestrální repertoár, od-
poledne nás čekal program, který byl 
inspirován mimozemšťany, vesmírem 
a vůbec vším, co s tím souvisí. Soutě-
žilo se v poznávání souhvězdí – noční 
nebe bez mráčku nám k tomu dávalo 
báječnou inspiraci. Kosmohrátky byly 
zase večerním programem, kdy si jed-

„Hledá se UFO“
FOTBÁLEK
Hned v prvních prázdninových dnech, stej-

ně jako vloni, vyrazila naše sehraná fotbalová 
parta, posilněna nováčky, do Brumova. Zde se 
uskutečnil fotbalový kemp s našimi „velkými“ 
fotbalisty. Kluci i holky v rozmezí pěti až devíti let 
obdivuhodně zvládli odloučení od rodiny a plně 
se oddali táborovým radovánkám. Kromě fotbalu 
jsme hráli hry a soutěžili, plavali, navštívili jsme 
brumovský hrad a pohodově si užívali. 

SPORTÍK
Dva dny po skončení Fotbálku navázal na 

stejném místě další tábor Sportík. Již z názvu si 
můžete odvodit, že šlo o tábor plný sportování. 
Děti si zde vyzkoušely basketbal, fotbal, fl orbal, 
vybíjenou, volejbal, nohejbal, aerobik, petangue 
i plavání. Domů jsme si přivezli spoustu zážitků 
a naučili se mnoho her.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ZEBŘIČKA“
Koupák, ZOO Lešná, Laser Aréna, bazén, kola, 

hry, táborák, stanování, večerní promítání, kre-
ativní tvoření a další. O to vše jste přišli, pokud 
jste chyběli na tomto táboře plném smíchu, bezva 
kolektivu a nabitého programu.

Jaké byly prázdniny v DDM

v okolních lesích ztroskotala 
kosmická loď. Zatímco odle-
těla na svou planetu k opravě, 
zanechala na zemi nešťastnou 
náhodou zahynulého mimo-
zemšťana, u kterého drželi 
stráž dva jiní ufoni. 

Za tajuplného měsíčního 
svitu jsme šli pozdravit ná-
vštěvníky z vesmíru a poklo-
nili se mrtvému nešťastníkovi. 
A kdo tomu nevěří, ať raději 
nejezdí na tábor.

Lenka Hanáčková. 

notlivé oddíly – Vesmírné kočky, Hypernova, 
Vesmírné akvabely a Pavučinky – připravili 
program s kosmickou tématikou. 

Karneval byl plný prapodivných bytostí 
z vesmíru včetně Mléčné dráhy, Měsíce nebo 
Noční oblohy. Obrovským zážitkem byla ná-
vštěva brněnského planetária. Vedle toho jsme 
v programu volili táborového sympaťáka a sym-
paťačku, zúčastnili se branné hry, prohlédli si 
zámecké muzeum ve Ždánicích, tancovali na 
diskotéce, opékali špekáčky. 

Děti budou určitě rády vzpomínat na 
soutěž v karaoke. Tolik pěkných písniček, 
legrace a dobré pohody za jeden večer, to se 
hned tak nezažije. No a protože náš táborový 
týden byl zaručeně nejteplejší v tomto roce, 
dvakrát denně jsme skotačili v bazénu. V boji 
proti vedrům to byla kromě dostatku tekutin 
a pokrývek hlavy naše základní zbraň. A jestli 
jsme našli UFO? Samozřejmě. Shodou okolností 

JAK SE ŽIJE U KŘOVÁKŮ
Na přelomu července a srpna se uskutečnil 

tábor rodičů s dětmi, tradičně na Horní Bečvě. 
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Tentokrát jsme se zaměřili na Afriku, prožili jsme 
spoustu dobrodružství s africkými zvířaty, při 
hrách v lese, na lanových aktivitách a skáka-
dlech v Rožnově a prohlédli si krásnou přírodu 
z lanovky na Poustevnách. Dodat můžeme pouze 
to, že s výbornými kamarády jsme s přehledem 
přečkali i vrtochy počasí. 

Místo konání: rekreační středisko REVIKA 
ve Vizovicích. Termín: od 7. července do 14. 
července 2007. Počet: celkem 47, z toho 4 
vedoucí (Simona, Šimona, Petra a Lola) a 2 
praktikantky (Bára, Markéta). Odkud jsme 
byli: z naší 1. základní školičky, z Halenkovic, 
z Otrokovic, ze 2. základní školy a také jedna 
dívenka z Jeseníků. A jaký byl program 
tentokrát? Prohlídka zámku ve Vizovicích, 
exkurze do lihovaru – Jelínek, výlet vlakem 
do Zlína – prohlídka Baťova muzea a zlínského 
mrakodrapu, návštěva nákupního střediska 
Čepkov, výšlap na krásnou rozhlednu.

Tábor 1. základní školy ve VIZOVICÍCH Matýsek…

Jak to probíhalo na táboře, jsme pro Vás 
dokonce i zveršovali:

Náš tábor…
Na tábor do Vizovic
nás jelo 47, ne víc.
Děti napajedelské, halenkovské i otrokovské 
měly nabalené kufry obrovské.
Ubytovali jsme se na Revice,
bylo nám tam dobře velice.
Na rozhlednu cesta dlouhá,
ale nám stačila chvilka pouhá.
I vizovický zámek jsme navštívili
a do kouzelné historie jsme se vžili.
Návštěva likérky Jelínka se všem líbila
a výrobu, marketing i export nám přiblížila.
Aby cesta do Vizovic nebyla jediná,
vypravili jsme se vlakem i do Zlína.
V Baťově muzeu jsme se pobavili po shlédnutí,
co si naše prababičky obouvaly.
Také na zlínský mrakodrap jsme výtahem vyjeli
a z ptačí perspektivy se na Zlín a jeho okolí podívali.
A jak to na každém správném táboru musí být,
chtěli jsme si i zasoutěžit. 
Kimovku, Olympiádu, Pexesománii, Mechyádu i Hon 
na vlka
jsme zvládli bez mrknutí oka.
Dokonce i šermíři sem za námi dojeli
a na mušketýrské kadety nás pasovali.
Prostě tábor s paní učitelkami se vydařil i tentokrát.
Nevěříte snad ? Přesvěčte se sami….
Za rok pojedeme zas !!!!

(Pokud se chceš dovědět více, tak na 

www.nsoci.cz)

návštěva členů divadelního souboru se 
opravdu všem velice líbila - pasování na 
žáka Královské šermířské školy

Jinak po celý týden plno her a soutěží, 
stezka odvahy, karneval, hon na vlka aj., oslava 
SILVESTRA a výcvik a pasování královských 
mušketýrů.

Děkujeme našim sponzorům Teplárně a Ba-
rumu v Otrokovicích za letitou podporu naší 
prázdninové akce. Také děkujeme Divadelní-
mu souboru Zdeňka Štěpánka Klubu kultury 
v Napajedlích za pěkné vystoupení a „Výcvik 
královských mušketýrů“.

Co dodat na závěr? Snad jen se rozloučit 
s naší mládeží, žáky devátých tříd, kteří s námi 
jeli letos již bohužel naposled. ( A že se jich tam 
ale sešlo…) A také všechny táborníky, velké, 
ale i ty malé prvňáčky, opravdu moc a moc 
pochválit. Byli jste opravdu skvělí!!! 

Tak zase za rok se těší 
Simona, Šimona, Petra a Lola.

ne, to není skřítek, to je foto z karnevalu....

výhled z rozhledny byl úžasný...

VESNICE KOCOURKOV
Další tábor začal první neděli v srpnu. Stará 

parta z Osvětiman byla doplněna několika zcela 
novými táborníky. Novinkou bylo místo konání 
– Relaxační a sportovní centrum v Horní Lidči, 
které se pochlubilo velmi pěkným, nově zre-
konstruovaným ubytováním a areálem s mnoha 
sportovišti. V programu se objevil výlet na ne-
daleké Čertovy a Pulčínské skály, hry, soutěže, 
sportování a relaxace ve vířivce, studium na 
Vysoké škole kocourkovské, diskotéky nebo 
malování na hedvábí. 

Po uzávěrce Napajedelských novin nás ještě 
řada táborů čeká, věříme, že budou stejně zají-
mavé jako ty, které máme již za sebou.

Závěrem nutno říci, že na všech táborech se 
sešli příjemní mladí lidé s chutí prožít krásný 
týden ve znamení sportu, soutěží, týmových her, 
veselých zážitků, upevnění starých přátelství 
a navázání nových. Doufejme, že si příjemné 
vzpomínky a táborové kamarády uchováme 
v našich srdcích ještě dlouhou dobu a za rok se 
opět setkáme. 

Těm, kteří nechtějí čekat celý rok, nabízí DDM 
Matýsek hromadu kroužků, do nichž se můžete se 
svými kamarády přihlásit. Těšíme se na Vás…
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PRECIZ, s.r.o. 
Otrokovice
Přijme zaměstnance 

do strojírenské výroby, profese:
frézař
brusič 

zámečník
CNC obráběč kovů

v novém provozu 
v Otrokovicích-Napajedelská. 

Výdělek 150 Kč/hod + příplatky, 
13. plat, 1 týden dovolené navíc,

stravenky SYAS 90 CZK/den, 
pracovní oblečení vč. praní a obuvi,

Telefon: 577 113 054
E-mail: preciz@preciz.cz

www.preciz.cz

Servis kabelové televize
Vážení zákazníci, obracím se na Vás 

s prosbou o pomoc při řešení a lokalizaci 
jednotlivých poruch kabelové televize. 

Technicky je nemožné provádět kontrolu 
u zákazníka v koncové televizní zásuvce, 
a tak pokud u Vás nastane problém s pří-
jmem kabelové televize ( výpadek jednotli-
vého kanálu, zhoršení kvality,….), neváhejte 
a tyto poruchy nám prosím sdělte. 

Využijte k tomu servisní telefonní číslo 
577 159 015, e-mail: servis@ntvcable.cz nebo 
nás můžete navštívit osobně. 

Při hlášení poruchy uveďte, prosím, 
adresu včetně telefonického kontaktu a rov-
něž se snažte danou poruchu specifi kovat, 
abychom mohli závadu co nejdříve a nej-
přesněji analyzovat a následně odstranit. 

Pokud potřebujete daný problém řešit 
v širším kontextu, kontaktujte, prosím, 
přímo mne. Telefon 737 230 564, e-mail: 
jonasek@ntvcable.cz.

Naším cílem je kvalitní a spolehlivý 
příjem kabelové televize i využívání inter-
netových služeb a samozřejmě spokojený 
zákazník.

Děkuji Ing. Antonín Jonášek, 

jednatel NTV cable s.r.o.

KDE NÁS NAJDETE: 
FITCENTRUM SLAVIA,  ul. 2. května 685, areál Slavia Napajedla 

OTEVŘENO:  Po – Pá    9,00 - 21,00 hod
    So - Ne 15,00 - 21,00 hod 

NAŠE SLUŽBY: 
 posilovna - 40 stanovišť
 tělocvična – stolní tenis, boxovací pytel
 kulečník -  biliardový a karambolový závodní stůl
 solárium – vertikální a horizontální
 cyklostudio, sportovní bar, kadeřnictví, masáže

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ:
Po:  Dana  bodyform  10 h a 17 h – kolo + posilování
       Mirka   pilates 18 h - začátečníci, 19 h - pokročilí 
Út:  Helena  fi tball 17 h a 18 h po tel. domluvě 605959339
       Jana   taneční aerobik, posilování 19 h
St:  Martina  orientální tance 17 h
        Mirka   pilates  18 h - pokročilí
        Mirka  interval aerobik 19 h -začátečníci
Čt:   Pavla  orientální tance 16,45 h – od ledna
        Monika   joga  18 h - začátečníci
        Jana  step, posilování 19,30 h
Pá:  Helena  fi tball 17 h a 18 h – od října

CYKLOSTUDIO: 
Po:  9,30 h a 16,30 h Dana – body začáteč.*  18 h Jana up and down*
  19,30 h Vítek – interval  ( int. )
Út:   16,30 h a 18 h Kamil – int.* 19,30 h Dana – body
St:   9,30 h Alice – int.*  18 h a 19,30 h Vítek – int.
Čt:  16,30 h Milena – int.* 18 h Jana – up and down* 19,30 h Dana – body
Pá:  18 h a 19,30 h Kamil – int.
So:  18 h Milena – int.

Bližší informace Vám poskytneme na tel.   728 341 341

CVIČÍME VE FITKU

PRECIZ, s.r.o.
Otrokovice
Přijme zaměstnance 

do strojírenské výroby, profese:
frézař

Pá: Helena

CYKLOSTUD
Po:  9,30 h a 
 19,30 h V

Út:   16,30 h a
St:   9,30 h A
Čt:  16,30 h M
Pá:  18 h a 19
So:  18 h Mile

Bližší informace 

místo
 

pro
 

Vaši
 

rek
lam

u
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Napajedla jsou městem s dlouhodobou 
kulturní tradicí. I když je nabídka pestrá, 
přesto je třeba stále přemýšlet, jak ji rozšířit 
a přizpůsobit aktuální poptávce. 

Proto jsme v tomto roce zatím realizovali 
projekty promenádních koncertů na náměstí, 
podpořili festival gospelové hudby a vyzkouše-
li, jak budou diváci reagovat na letní kino. 

Počasí vyšlo, a tak byl zájem diváků obrov-
ský. Celkem bylo v letním kině 1988 diváků a na 
nejúspěšnějším fi lmu Simpsonovi ve fi lmu 447 
diváků. Skladba fi lmů byla taková, že nabídka 
zaujala všechny generace, i když asi nejvíce 
děti a mládež. Mnozí využili i „nutné“ zázemí 
letního kina, které nabízelo občerstvení po ce-
lou dobu promítání a vzniklé fronty ukazovaly, 
že takovéto kino je přece jiným kinem. 

Dovolte, abych vyzdvihl tolerance lidí 
bydlících v okolí, kteří dokázali pochopit hluk, 
který byl vázán s touto produkcí. Zároveň je 
tu i poděkování všem dobrovolníkům, kteří 
se s nadšením podíleli na přípravě a zajištění 
této akce.

Bude zajímavé se podívat na tuto lokalitu 
i z pohledu, jak ji využít nejen pro sportovní, 
ale i kulturní akce. Možná i plánovaná rekon-
strukce budovy bývalého kláštera, která sem 
převede knihovnu a muzeum, dá vznik měst-
skému kulturnímu centru. Přítomností ZUŠ 
se jen podtrhne, že možná zde je to správné 
místo pro tyto akce. Míst je více. Zkušebně jsme 
udělali dva promenádní koncerty na náměstí, 
kde byla odhadovaná účast 300 a 500 lidí. Na 
festivalu gospelové hudby byla účast také 
v počtu 300 lidí. Touto činností nám náměstí 
ožívá do funkce, kterou by mělo plnit – místo 
setkávání lidí. Věřím, že i plánované úpravy 
náměstí budou podporovat tento trend. 

Je vidět, že občany tyto akce oslovily, a je 
potěšitelné, že dokázaly oslovit mládež a děti 
i přes stále větší konkurenci televize.

A to je náplní města. K tomu je třeba stimu-
lovat nejen zařízení k tomu určené, ale spousty 
dobrovolníků. Ti tu jsou a mým úkolem je dát 
prostor jim a novým nápadům.

Ing. Milan Vybíral

Ohlednutí za kulturou o prázdninách

  

Orientaèní pøehled záøiových akcí v Napajedlích

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

KULTURA 
A SPO

RT

 5. 9. 2007 fotbal FS Napajedla –  Rýmařov

 11. 9. 2007 Klub důchodců Beseda památky a rozvoj Napajedel Ing. Arch.  Hladil

 11. 9. 2007 Hasiči Vzpomínka na hasiče z New Yorku

 15. 9. 2007 fotbal FS Napajedla – Kravaře

 9. 2007 muzeum Beseda s Ing. Karlem Kysilkou

  9. 2007 Porta Temporis Vystoupení pro seniory

   9. 2007 Klub přátel hudby Svatováclavský koncert

 9. 2007 ZUŠ Táborový koncert-4x

 9. 2007 Knihovna Pohádkový dotazník

 9. 2007 Hasiči 125. Výročí dobr. požární ochrany v Napajedlích

 18. 9. 2007 Jarmark Trhy na náměstí

 27. 9. 2007 Klub kultury Svatováclavský průvod a program

 27. 9. 2007 KČTaATOM Okolo Strážnice na kole do 30. 9. 07

 28. 9. 2007 Klub kultury Svatováclavské slavnosti

 28. 9. 2007 KČTaATOM Svatováclavská vyjížďka na Javorinu

 29. 9. 2007 fotbal FS Napajedla – Slavičín

Kino Napajedla
  Ne 9. 9. v 19:30 hodin 

 RENESANCE
 Paříž 2054-Věčný život nebo smrt… Sci-fi 

Francie, režie Christian Volckman, Paříž, rok 
2054. Právě kdosi unesl mladou, ale nesmírně 
zkušenou výzkumnou pracovnici Ilonu Tasuiev. 
Nikdo nepožaduje výkupné a první pokusy o její 
záchranu jsou bezvýsledné. Hlasy: Daniel Craig, 
Romola Garai. Přístupný od 12 let 105 min., titulky. 
Vstupné 60 Kč.

  St 12. 9. v 19:30 hodin 
 ROMING

 Komedie ČR, Rumunsko a SR, režie Jiří Ve-
jdělek. Roman dal kdysi dávno kamarádovi slib, 
že až jejich děti dospějí, ožení se Romanův syn 
Jura s jeho dcerou. Po letech nevěsta dosáhla 
dospělosti a je třeba dávný slib naplnit. Hrají: 
Bolek Polívka, Marián Labuda. Přístupný, 105 
min. Vstupné 70 Kč.

  Ne 16. 9. v 19:30 hodin 
 EDITH PIAF

Přivítejte nesmrtelnou osobnost. Drama Fran-
cie, ČR a VB, režie Olivier Dahan. Narodila se na 
chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si 
pouličním zpěvem. Přesto se z ní stala světoznámá 
hvězda první velikosti. Hrají: Marion Cotillard, 
Sylvie Testud. Přístupný od 15 let, 140 min., titulky. 
Vstupné 65 Kč.

  St 19. 9. v 19:30 hodin 
 OKAMŽIK ZLOMU

Thriller USA, režie Gregory Hoblit. Když Ted 
Crawford zjistí, že jej jeho překrásná a výrazně mladší 
manželka Jennifer podvádí s jiným, naplánuje její 
vraždu. Crawford se k vraždě manželky okamžitě 
přizná, ale detektiv Nunally mu prakticky nevěnuje 
pozornost, protože si na podlaze všimne své milenky 
Jennifer, jejíž pravou identitu dosud neznal, v kaluži 
krve. Hrají: Anthony Hopkins, Ryan Gosling. Přístup-
ný od 12 let, 113 min., titulky. Vstupné 65 Kč.

  Ne 23. 9. v 19:30 hodin 
 HOSTEL II

Horor USA, režie Eli Roth. Ve fi lmu Hostel II 
sledujeme tři mladé Američanky, které se vydá-
vají z Říma na společný víkendový výlet do lázní 
s příslibem odpočinku, zotavení a posílení svých 
přátelských pout. Hrají: Lauren German, Bijou 
Philips, Roger Bart. Přístupný od 18 let, 100 min., 
titulky. Vstupné 68 Kč.

  St 26. 9. v 19:30 hodin 
 HEZKÉ SNY

Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu 
o Penélope Cruz, komedie USA, režie Jake Paltrow. 
Hrají: Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz, Martin 
Freeman. Přístupný od 12 let, 90 min., titulky. 
Vstupné 60 Kč.

  Ne 30. 9. v 17:00 hodin
ROBINSONOVI
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě ne-

znáte Robinsonovi! Animovaný, rodinný fi lm USA 
v českém znění, režie Stephen Anderson.Přístupný 
109 min., vstupné 60 Kč.

Beletrie
  Barrett-Lee Lanne: Jednou přijde Den. Lu 

je bývalá učitelka francouzštiny a věčně vy-

stresovaná svobodná matka. Často sní o lepším 

životě a opravdu jednou přijde den, který jí život 

skutečně změní.

  Berry Steve: Jantarová komnata. Za záhad-

ných okolností umírá otec atlantské soudkyně 

Rachel, bývalý vězeň koncentračního tábora. 

Zanechal po sobě dokumenty, které by mohly 

vést k odhalení záhady jménem Jantarová kom-

nata.

  Coelho Paulo: Čarodějka z Portobella. Athé-

na, adoptivní dcera libanonského podnikatele, 

přesídlí s rodinou do Londýna. Na univerzitě se 

seznámí s mužem, který se stane otcem jejího syna. 

Manželství se brzy rozpadne a Athéna odjíždí do 

Rumunska hledat svoji biologickou matku.

Nové knihy v Knihovnì Napajedla
Nauèná literatura

  Bidat Etienne: Alergie u dětí. Kniha pomáhá 
pochopit problematiku alergií a představuje 
přehledný a vyčerpávající zdroj informací.

  Bílá Lucie: Jen krátká návštěva potěší. 
Populární zpěvačka vypráví o nedávných 
letech svého života.

  Callec Christian: Encyklopedie sýrů. Publi-
kace poskytuje podrobné informace o výrobě 
sýrů, o zemích, které se zabývají tradiční 
i průmyslovou produkcí, a o velké paletě chutí 
i vůní.

Pro dìti
  Svobodová Vlasta: Trampoty pěti holek. 

Příběh Eriky, Báry, Míši, Terky a Vendulky, 
které se snaží pomoci Doře, o kterou se máma 
nestará a která je na světě sama.
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Základní organizace AVZO TSČ Napajedla 
uspořádala na střelnici na Zámoraví třetí ročník 
střelecké soutěže Napajedelská vzduchovka. 
Tato soutěž si získává svoji popularitu nejen 
mezi mládeží, ale i mezi dospělými. Soutěž je 
přístupná široké veřejnosti. Ti, kdož nemají 
vlastní či klubovou zbraň, mohou si ji půjčit 
od pořadatele, zdarma dostanou též náboje. 
Střílet lze pouze zbraněmi - vzduchovkami 
s otevřenými miřidly.

Soutěžící stříleli 20 ran vleže bez opory a byli 
rozděleni do třech věkových kategorií.

V kategorii do 12 let zvítězil Jiří Baďura 
ze ZŠ Slušovice s nástřelem 181 bodů, dru-
hý byl Jiří Válek z AVZO Tmava, třetí místo 
získala Martina Jemelková ze ZŠ Slušovice. 
Napajedelská závodnice Kristýna Galatíková 
obsadila 7. místo.

V kategorii do 17 let zvítězil Jakub Sýkora 
z AVZO Junior Zlín s nástřelem 192 bodů, 
druhý byl Radek Soukup z AVZO Tmava 

Napajedelská vzduchovka 2007
a třetí Adam Páleníček také z AVZO Tmava. 
Z napajedelských závodníků si Vilém Ančinec 
vystřílel 8. místo.

V kategorii dospělých nad 18 let zvítězil 
Dr. Karel Sýkora z AVZO Junior Zlín s nástře-
lem 191 bodů, druhý byl Jindřich Janota z SSK 
Březolupy a třetí Radek Soukup z AVZO Tmava. 
Napajedelský Pavel Sokola obsadil 4. místo.

Absolutním vítězem 3. ročníku střelecké 
soutěže Napajedelská vzduchovka 2007 
a držitelem putovního poháru ZO AVZO TSČ 
Napajedla se stal Jakub Sýkora z AVZO Junior 
Zlín s nejlepším nástřelem 192 bodů.

Závodníci na prvních třech místech v každé 
kategorii získali diplomy a věcné ceny.

Věcná cena byla předána také nejlepší 
závodnici Terezce Machalové ze ZŠ Slušovice 
za nástřel 171 bodů.

Hlavním rozhodčím soutěže byl pan Milo-
slav Kašík, rozhodčí I. třídy.

J. Strmiska

Město Napajedla má svůj více než stoletý 
historický znak. Tento je a bude nadále používán 
při významných a historických příležitostech 
života města a neměl by být používán při běž-
ných, či nedůstojných aplikacích. 

Tak jako v jiných městech, napřílad Zlíně či 
v Uherském Hradišti, je i v Napajedlích vnímána 
potřeba prezentovat městské instituce, majetky 
či tiskoviny grafi ckým symbolem – značkou měs-
ta, která by sjednocovala městské organizace. 
Takový symbol – logotyp známe z reklam, třeba 
jako okřídlený šíp škodovky, nebo z historie 
moravskou orlici. Znaky, symboly a logotypy 
se zabývá řada teoretiků, výtvarníků a umělců. 
I naše město oslovilo renomovaného výtvarníka 
pana Oldřicha Pinka.

Zde je text zadání úkolu: „Nový logotyp 
města by měl vycházet z vžitých barev města, 
respektovat novou vlajku města a vycházet 
z ozdobných štítků, kterými je historická budova 
radnice zdobena. Logotyp by měl respektovat 
historii Napajedel, vyvarovat se krátkodobě 
moderních tvarů a být použitelný i v černobílé 
verzi. Zároveň musí být reprodukovatelný ve 
všech běžných způsobech grafi cké aplikace.“ 

 Nelehké práce se zhostil odpovědně, rada 
města jeho návrhy vyhodnotila a schválila nový 
logotyp města. Můžete jej vidět už i v reálném 
použití, na novém autobusu integrovaného 
dopravního systému. Také Napajedelské noviny, 
které právě držíte v ruce, již používají tento 
nový symbol. Na dalších místech se aplikace 
nového logotypu objeví postupně, nepůjde tedy 
o žádnou hurá výměnu cedulí.

Přinášíme ukázky aplikací nového logotypu.
Infocentrum Napajedla

Nový logotyp mìsta

Podìkování
Příspěvková organizace, Služby města 

Napajedla se stará o údržbu zelených ploch 
ve městě. V současné době sečeme asi 20 
hektarů, což je 200 000 metrů čtverečních. 
Průměrných 7 sečí za rok znamená poséct 
skoro jeden a půl miliónu metrů čtverečních. 
Bohužel, ve městě to nejsou rovné plochy, 
kde by se dal použít traktor se záběrem 
několik metrů a výkonem stovky koňských 
sil, ale pouze menší traktůrky a ruční křo-
vinořezy. Jsme tedy rádi za každý kousek 
zeleně, který si občané posečou před svým 
domkem, a proto bych jim chtěl touto formou 
poděkovat. Poděkování samozřejmě patří 
i všem občanům, kteří se snaží udržovat 
naše město čisté, ať už tím, že zametou 
před svým domem, pohrabou trávu, nebo 
jen neodhazují odpad mimo odpadové 
koše. Bez pomoci občanů bychom se také 
těžko obešli při údržbě veřejného osvětlení. 
Každá informace o poruše je pro nás cenná. 
Proto ještě jednou děkuji všem, kterým není 
naše město lhostejné.

Ing. Aleš Jirků, ředitel Služeb města Napajedla


