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Svatý Václav opět navštívil Napajedla. Více 
na straně 6.  Foto: František Cívela
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28. øíjen - státní svátek
Položení věnců na napajedelském hřbitově 
se bude konat 26. 10. 2007 v 15 hodin.

Netradièní koncert 
Netradiční koncert k výročí vzniku 

republiky: Recitál vynikajícího mladého 
violoncellisty Josefa Klíče. Tento mladý 
mezinárodně působící virtuoz (např. Ra-
kousko, Holandsko, Japonsko, Itálie...) je 
laureátem mnoha interpretačních soutěží, 
koncertním mistrem opery Janáčkova di-
vadla v Brně, členem Moravského kvarteta 
a také pedagogem JAMU v Brně. Kromě 
kariéry v klasické hudbě je ale Josef Klíč 
také tvůrcem vlastních skladeb, ovlivně-
ných undergroundovou a alternativní 
hudbou. Neváhejte a přijdte za silným 
zážitkem do Klášterní kaple v úterý 30. 
října 2007 v 19 hodin. Srdečně zve Klub 
přátel hudby v Napajedlích.

Loutkový soubor „Klubíčko“ Napajedla 
zve všechny děti i s rodiči a příbuznými do 
loutkového sálu Klubu kultury v Napajed-
lích. V neděli 7. října v 15:00 na Vás čeká 
marionetová pohádka:

„Kaimovo dobrodružství“
V pohádce se dozvíte, co všechno prožil 

malý černošský chlapec v pralese. Předsta-
vení trvá 60 minut. Vstupné: 25 Kč

Pohádku opakujeme v neděli 14. října 
2007. Těší se na Vás všichni členové lout-
kového souboru.

Dagmar Kouřilová, vedoucí souboru

Základní umělecká škola R. Firkušného 
Napajedla zve děti (10–15 let) do

pìveckého sboru
Každé pondělí v 15:00 hod., sál školy.

Těší se na Vás pí. uč. Lenka Hanáčková.

Vsypy na høbitovì
V neděli dne 28. 10. 2007 ve 14:30 hodin 

budou na místním hřbitově v Napajedlích 
provedeny vsypy. 

Bližší informace získáte v kanceláři Slu-
žeb města Napajedla, p.o., Na Kapli 387, tel. 
577 941 078

Aby nás nebolely 
Přednáška: „Aby nás záda ani klouby 

nebolely a naše duše zpívala“ - středa 24. 10. 
2007 od 18 hod., Dům dětí a mládeže Matýsek, 
Komenského 268, vstupné 50 Kč. Přednáší 
Ing. Miroslav Hrabica, známý autor knih 
o zdraví a lidském hledání.

Entomologický výmìnný den a výstava
Entomologický výměnný den a výstava se koná v sobotu 20. října 2007 

v budově TJ Sokol Napajedla od 8 do 12 hod. 
Výměna a prodej hmyzu, plazů a přírodnin z celého světa. 

Informace na 604 67 08 61

Železná sobota
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 
pořádá v rámci podzimního úklidu „železnou 
sobotu“. Občané, kteří se chcete zbavit nepo-
třebného kovového šrotu, nachystejte jej, pro-
sím, v sobotu 13. října 2007 v 7:00 hod. před 
Váš dům. Zajistíme jeho odvoz. Akce se koná 
za každého počasí! Všem předem děkuje

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
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V souvislosti s přípravou rozpočtu 

města na rok 2008 upozorňujeme případ-

né žadatele (občanská sdružení, obecně 

prospěšné organizace, církve, sportovní 

organizace, neziskové organizace aj.), že 

žádosti o příspěvek na činnost pro rok 

2008 je možno podávat na Městský úřad 

Napajedla, fi nanční odbor do 30. 11. 2007. 

Žádosti o poskytnutí pøíspìvkù pro rok 2008
Žádosti lze podat osobně, poštou nebo na 

e-mail adresu podatelna@napajedla.cz. 

K podání žádosti využijte formulář, který 

je k dispozici na fi nančním odboru, nebo na 

webových stránkách města www.napajedla.

cz, v části Městský úřad - formuláře–fi nanční 

odbor

Ing. Ivo Šlíma, ved. fi nančního odboru

Z jednání Zastupitelstva mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupi-

telstva města jsou zveřejňovány na Úřední 
desce a na webových stránkách města www.
napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta dne 17. 9. 
mimo jiné

 zaujalo stanovisko k dokumentaci DUR 

zak. č. 08/06/73 vypracované HBH Projektem 

spol. s r.ok. v září 2007 na akci Rychlostní silnice 

R 55, stavba 5506 Napajedla-Babice

 schválilo prodej bytu č. 1376/5 na ul. Zábra-

ní paní Vrzalové za cenu 951.000 Kč

 schválilo investiční záměry na rok 2008 ve 

vazbě na dotace v roce 2008 

 schválilo záměr realizace sběrného dvora 

v areálu hospodářské školy a souhlasí s pří-

pravou projektu „Napajedla - rekonstrukce 

HŠ na areál služeb - Sběrný dvůr“ v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, Na-

kládání s odpady, v celkové výši max. 18 mil. 

Kč a zavazuje se zabezpečit spolufi nancování 

projektu dle podmínek stanovených poskyto-

vatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabez-

pečit fi nancování celé akce tak, aby nedošlo 

k ohrožení její realizace

 schválilo vypracování obecně závazné 

vyhlášky města Napajedla o regulaci provozu 

výherních hracích přístrojů 

 schválilo prodej pozemku KN p. č. 3177/4 

o výměře 154 m2 v k. ú. Otrokovice společnosti 

SCH consult, spol s r.o. za cenu 1200 Kč/m2 

 schválilo Zásady pro nakládání s nepotřeb-

ným movitým majetkem města Napajedla 

 schválilo Zásady pro poskytování fi nanč-

ních příspěvků městem Napajedla

 schválilo Zásady pro správu pohledávek 

města Napajedla

 vzalo na vědomí rezignaci Martina Lap-

číka na funkci člena fi nančního výboru k 30. 

9. 2007

 schválilo prodej stavebních pozemků 

pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 

Malina III:

-  pozemek č. 1–p. č. 2074/106 za cenu 1150 

Kč/m2 paní Stloukalové

-  pozemek č. 3–p. č. 2074/104 za cenu 1300 

Kč/m2 manž. Bojčovski

-  pozemek č. 5–p. č. 2121/30 za cenu 955 Kč/

m2 panu Holubovi a paní Tománkové

-  pozemek č. 10–p. č. 2121/40 za cenu 1000 

Kč/m2 manž. Bojčovski a

 vyhlásilo 10. kolo výběrového řízení na 

prodej zbývajících stavebních pozemků.

  schválilo zvýšení výkupní ceny pozem-

ků dotčených stavbou „Cyklostezka podél 

Baťova kanálu“ z původních 18 Kč/m2 na 

100 Kč/m2.

Směrové vedení trasy R 55 v daném území 

je v souladu s územně plánovací dokumentací 

města Napajedla, předloženou dokumentací 

k územnímu řízení je stabilizováno v souladu 

se zájmy města Napajedla. 

Město Napajedla však vyslovuje zásadní 

nesouhlas s výškovým řešením křižování 

silnice R 55 se železničním koridorem. S na-

vrženou estakádou město Napajedla nikdy 

nesouhlasilo.

Při schvalování trasy R 55 v ÚPN Napajedel 

a následně při iniciaci pořízení a následném 

schvalování změny č. 3 ÚPN VÚC Zlínské 

aglomerace souhlasilo s vedením trasy silnice 

R 55 zastavěným územím města v údolní nivě 

Moravy vždy za předpokladu jejího křižování 

s železnicí ve variantě „spodní“ t. j. tunelové, 

resp. zářezové.

Varianta „horní“ estakádová je pro město 

nepřijatelná z  těchto důvodů: 

Estakáda je výrazný prvek ovlivňující 

krajinný ráz.

Šíření hluku a emisí je v případě estakády 

přímočaré a zatíží životní prostředí obyvatel 

Napajedel více než v případě varianty křižování 

železnice protlakem, kdy v podstatě bude R 

55 kopírovat stávající terén.

Estakáda neumožňuje technicky napojení 

„jižní spojky“ na R 55. Město trvá na zachování 

výhledové možnosti tohoto přímého napojení 

silničního obchvatu v jižní části města na silnici 

R 55 a dobudování křižovatky Napajedla–jih na 

R 55, což je v souladu se schválenými územně 

plánovacími dokumentacemi.

Město Napajedla deklaruje zájem na „včasné 

realizaci stavby R 55 ve prospěch celé Střední 

Moravy“. Žádá investora stavby ŘSD, aby 

Prodej pozemkù pro stavbu 
RD Malina III

Zastupitelstvo města Napajedla vyhlašuje 

10. kolo výběrového řízení na prodej zbýva-

jících stavebních pozemků 2121/29, 2121/32 

a 2074/104, resp. 2121/40 pro budoucí výstav-

bu RD v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší 

nabídky. Bližší informace odbor SMIR, tel. 

577 100 920. Termín uzávěrky 10. kola: 30. 11. 

2007 do 14:00 hodin.

Stanovisko mìsta ke stavbì Rychlostní silnice 
R55, stavbì 5506 Napajedla-Babice:

Investièní zámìry 2008
ve vazbì na dotace
 Sběrný dvůr HŠ

 Revitalizace veřejných prostor MPZ

 Kulturně vzdělávací centrum Klášter

 Cyklostezka podél vodní cesty Baťův kanál 

(v trase C 47 Moravské stezky)

 Projekt regenerace panelového sídliště 

Napajedla–Nábřeží, 2.etapa

 Bezbariérový chodník Zámoraví

 Cyklostezka Masarykovo náměstí–4.etapa

 Integrovaný dopravní systém Napajedla - auto-

busové zastávky

 Úspory energie–budovy ve vlastnictví města

 Dokončení revitalizace MŠ

 Řešení přívalových vod a zachycení splavenin 

z lokality Kalvárie

v souladu se závěry pracovního jednání, které 

se k dané problematice uskutečnilo dne 24. 

5. 2007 v sídle Zlínského kraje, přepracoval 

technické řešení křižování silnice R 55 s že-

lezničním koridorem podle „Oponentního 

posouzení R  55 stavba 5506 u obce Spytihněv“ 

(s.r.o. Mott MacDonald, duben 2007). Zde na-

vrhované řešení, které představuje křižování 

silnice R 55 s železničním koridorem provede-

ním podjezdu pod železniční tratí protlakem 

a následně hlubokým zářezem v rozepřených 

hloubených stěnách, je pro město Napajedla 

přijatelným řešením.

Nejmladší návštěvník na výstavě hub konané 
30. září v sále Klubu kultury. Foto. F. Cívela 
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Morava má také svůj Slavín–místo na brněn-
ském Ústředním hřbitově, kde jsou vedle Leoše 
Janáčka pohřbeni další velikáni naší kultury, 
vědy a jiných významných oborů lidské čin-
nosti. Od 10. září 2007 jsou zde ofi ciálně uloženy 
ostatky Mistra Rudolfa Firkušného a jeho paní, 
Taťány Nevolové–Firkušné. Za účasti zástupců 
magistrátu města Brna, Janáčkovy akademie 
múzických umění, fi lharmonie a dalších hostů, 
za přítomnosti televizních kamer a rozhlaso-
vých reportérů se uskutečnil pietní akt, kterého 
se zúčastnili i zástupci Napajedel. Delegaci 
Městského úřadu v Napajedlích vedla paní 
starostka Ing. Irena Brabcová, delegaci učitelů 
Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného 
Napajedla pan ředitel Mgr. Emil Sláma. Význam-
nějšího rodáka, čestného občana, naše město 
nikdy nemělo. Dlouhá léta tento věhlasný 
klavírista, jehož nazývali „básníkem klavíru“, 

žil v exilu. Nevěřil, že se někdy legálně vrátí 
na pódia v rodné zemi. Přesto se mu jeho 
sen splnil po roce 1989. Kdo si pamatuje na 
jeho návštěvu a koncert v Napajedlích, nikdy 
nezapomene.

Silná osobnost za klavírem, úžasný člověk 
v civilním životě. S paní Firkušnou po boku 
tvořili harmonický pár a určitě se nemalá 
část jejich souladu, přívětivosti a skromnosti 
přenesla na jejich děti–Igora a Veroniku. Se-
tkání s nimi při pietním aktu bylo dojemné. 
Splnili přání svých rodičů a uložili jejich ostatky 
v Brně. Měli radost, že v Napajedlích na jejich 
otce i maminku nezapomínáme. Slíbili, že při 
příležitosti návštěvy své tety v nedalekém 
Uherském Hradišti navštíví i Napajedla a zú-
častní se slavnostního pojmenování a otevření 
Koncertního sálu Rudolfa Firkušného–sou-
časné Klášterní kaple. Ze strany radnice je to 
osvícený krok. Potvrdí, že občané Napajedel 
si umí vážit svého slavného krajana a všeho, 
co za svého života vykonal pro českou hudbu 
a kulturu vůbec. Lenka Hanáčková

Rudolf Firkušný in memoriam

Stejně jako všichni občané již delší dobu 
pozoruji, že kino v Napajedlích vážně trpí 
dlouhodobým odlivem návštěvníků. I přes 
snahu pracovníků kina mi nezbývá, něž toto 
nejen konstatovat, ale společně s nimi udělat 
takové kroky, abychom tento vývoj zvrátili. 
Je těžké bojovat s rostoucím výběrem fi lmů 
na DVD i s kvalitou domácích kin. Doba, kdy 
lidé chodili do kina proto, že mají černobílou 
televizi a v kině je fi lm barevný, je za námi. 
Rovněž i počet kanálů televizního vysílání 
nám stoupl ze tří na desítky, díky kabelové 
televizi.

V pohledu na rozpočet by se jevilo logické 
uvažovat jednoznačně. Než tak učiníme, 
musíme si uvědomit, že kino je kulturní 
zařízení města a jeho zavření by mohlo být 
defi nitivní.

Chystané zmìny v kinì Napajedla
Úspěch letního kina však ukázal, že je tu 

ještě něco jiného. Je tu i potřeba kolektivního 
kulturního zážitku, která přivádí lidi společně 
sledovat fi lm. Stejně jako zážitek kolektivního 
sledování fotbalu je víc, než sedět sám u televi-
ze. Kina zažívají návrat ve formě multikin.

Proto jsme se obrátili s prosbou o pomoc 
na paní Sokolovou. K její osobě uvedu jen, že 
je provozovatelem obou kin ve Zlíně. Kromě 
letitých zkušeností s provozem kina je tu i vaz-
ba na Zlínské ateliéry a lepší možnosti získat 
premiérové fi lmy.

A teď změny, které nás budou čekat od 
listopadu tohoto roku:

• Promítat fi lmy v době, kdy se jedná o no-
vinky, které ještě nejsou v půjčovnách DVD. 
Využít vazby na Velké kino ve Zlíně a mít fi lmy 
souběžně s krajským kinem.

• Změna promítacích dnů. Oslovit mládež 
a děti promítacími dny v pátek a v sobotu. 
Rovněž i další občané mohou využít večer 
před pracovním volnem k návštěvě kina. 
Bude zavedeno promítání dětských fi lmů 
v neděli odpoledne. Pro tato promítání zavést 
snížené vstupné tak, aby bylo přijatelné pro 
rodiny s dětmi. Možnost odpoledního pro-
mítání fi lmů pro seniory.

• Obnovení provozu bufetu. 
• Hledání nových forem propagace. Napří-

klad spolupráce s provozovateli restaurací.
• Možnost zapůjčení modernější zvukové 

aparatury (ještě v jednání).
Ale hlavní změna musí nastat v tom, zda 

občané města začnou kino navštěvovat, a tím 
potvrdí či vyvrátí smysl jeho existence pro 
budoucnost. Nebojte se projevit své nápady 
a adresovat je vedoucí kina, neboť celý kolektiv 
kina za lepší kino bojuje.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta
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Bioodpady tvoří velkou část odpadu 
vznikajícího v domácnostech. Tento odpad 
většinou končí nevyužitý na skládkách nebo 
ve spalovnách. Jedná se přitom o velmi cennou 
surovinu. Navíc podle směrnice EU budeme 
muset podíl bioodpadu v komunálním odpadu 
snížit. Třídění této složky odpadu se může 
stát samozřejmostí jedině díky dlouhodobé 
osvětě.

Většina bioodpadu (potraviny,dřevo, papír, 
exkrementy, zbytky zeleně) pochází původně 
z rostlin, vyrostly tedy z půdy. Abychom zacho-
vali přirozený koloběh živin, měli bychom je 
do půdy opět vrátit. Bioodpad nelze však do 
půdy vrátit přímo. Před navrácením „původní-
mu majiteli“ jej musíme upravit a stabilizovat. 
Nejpoužívanějším způsobem této úpravy je 
kompostování. Během kompostování se z bio-
odpadu stane bezpečné a kvalitní hnojivo, jehož 
součástí je zejména humus, ale i jiné organické 
a minerální látky. Jednoduše řečeno je to vše, 
co jsme při sklizni úrody půdě vzali.

Z hlediska legislativy je kompostování 
považováno za předcházení vzniku odpadů, 
což nám všem ukládá platná legislativa (zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých zákonů).A nejen platná legislativa, ale 
i schválený Plán odpadového hospodářství 
města Napajedla, který nás–občany zavazuje 
k řadě drobných a hlavně lehce splnitelných 
povinností.

Kompostování je dobrý způsob, jak využít 
nejen bioodpad z domácnosti, ale i ze zahrady. 
Shrabané listí, posečená tráva, nať z květin či 
zeleniny, to jsou všechno velmi cenné suroviny, 
které jsou dobrým pomocníkem pro přípravu 
naší zahrádky pro úrodu v příštím roce, ale 
v současnosti z mnoha domácností končí ve 
sběrných nádobách na směsný komunální 
odpad.

A nyní několik základních informací ke 
kompostování. 

 Co je vhodné ke kompostování:
- ovocné a zeleninové opady
- kávové a čajové zbytky
- novinový papír, lepenka, papírové utěrky 

a ručníky
- mléčné produkty (zbytky např. zakysané 

smetany, šlehačky, mléka atd.)

- posekaná tráva, listí, drnové řezy, drobné 
větvičky

- piliny, hobliny, kůra
- trus hospodářských zvířat
- popel ze dřeva
 Co se ke kompostování nehodí:
- kosti, odřezky masa, tuky
- chemicky ošetřené materiály
- rostliny napadené chorobami 
- slupky z tropického ovoce, pecky
- popel z uhlí, cigaret
- časopisy
- plasty, kovy, sklo, kameny

 Jaké jsou základní podmínky pro kom-
postování:

- velké kusy naštěpkujeme, nasekáme nebo 
nadrtíme

- do spodu kompostu patří hrubší a vzdušný 
materiál, který umožní provzdušnění kom-
postu a odtok přebytečné vody

- materiál dobře promícháme
- k rychlejšímu nastartování procesu tlení 

můžeme přimíchat zralý kompost, případně 
chlévský hnůj či zeminu

- kontrolujeme pravidelně vlhkost 
- správně založený kompost se začne do dvou 

dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 
°C. Jedná se o tzv. horkou fázi, která může 
trvat několik dní a při níž dochází k ničení 
semen plevelů a zárodků chorob

- vlivem intenzivního tlení materiál sedá a sni-
žuje se i možný přísun vzduchu, a proto je 
potřeba hromadu přehodit a promíchat (není 
akutně potřeba u rychlokompostérů)

- čerstvý kompost můžeme získat za 3-6 
měsíců a vyzrálý kompost za 6–12 měsíců

- kompost musí být umístěn tak, aby byl 
v přímém kontaktu s půdou pod ním 

- kompost by neměl být vystaven přímému 
slunci, větru a dešti–což není základní 
podmínkou

 Jaké jsou způsoby domácího komposto-
vání:

- hromada je základem všeho komposto-
vání–je nejméně náročná fi nančně, stačí 
materiál vhodně navršit (tento způsob je 
náročnější na větší zábor půdy)

- kompostování v uzavřeném zásobníku–jed-
ná se o všem známé plastové kompostéry 
různých objemů vyrobené z recyklovaného 
plastu

- dřevěné kompostéry, které si šikovný za-
hrádkář vyrobí sám

- kompostéry z pletiva
- jako kompostér lze využít i několik starých 

pneumatik, poskládaných na sebe
V souvislosti s výše uvedenými povinnost-

mi, které nám vyplývají ze schváleného „Plánu 
odpadového hospodářství města Napajedla“, 
připravilo město pro své občany anonymní 
ekologickou anketu, která je zaměřena právě 
na kompostování bioodpadů vznikajících 
v našich domácnostech. Anketa se bude 
týkat hlavně občanů žijících v rodinných do-
mech. Občané žijící v bytových domech mají 
ale možnost navrhnout, jak by mohli právě 
oni–„činžákoví“ likvidovat bioodpad ze svých 
domácností.

Jakékoliv třídění odpadu znamená velký 
ekologický pokrok pro každé město a obec 
a zároveň znamená zachování trvale udrži-
telného rozvoje, záruku, že životní prostředí 
bude v minimálně stejné podobě zachováno 
pro další generace.

Z přiložené anonymní ankety bychom chtěli 
získat základní informaci o tom, kolik našich 
občanů je ochotno se zapojit do systému 
domácího kompostování, jaký fi nanční objem 
je nutno připravit na realizaci této akce do 
rozpočtu města na následující období, kolik 
občanů je ochotno provádět kompostování 
ve vlastních zařízeních, kolik občanů by si 
přálo zapůjčení rychlokompostéru, kolik 
občanů by bylo ochotno podávat průběžně 
informace o množství vyprodukovaného kom-
postu a samozřejmě bychom přivítali jakékoliv 
poznatky, připomínky a náměty k uvedené 
problematice. 

Ve spolupráci se společností JELÍNEK–TRA-
DING spol. s r.o. Zlín

připravila Stanislava Kozmíková 
oddělení ŽP MěÚ Napajedla

A opìt nìco o odpadech - dnes o bioodpadech
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 Počet trvale žijících členů domácnosti:  .....................................................................................

 Plošná výměra Vaší zahrady (i hrubý odhad) v m2:  ...............................................................

 Jste ochotni trvale třídit bioodpad ? …………………………………………………………

 Jaký způsob kompostování bioodpadu byste zvolil (vlastní kompostér, 

rychlokompostér, hromada, dřevěný kompostér atd.)  ...........................................................

  ............................................................................................................................................................

 Pokud by Vám město bezplatně zapůjčilo rychlokompostér, jste ochotni se o něj řádně 

starat a důsledně jej využívat pouze k výrobě kompostu?  ....................................................

  ............................................................................................................................................................

 Jste ochotni rychlokompostér udržovat v co nejlepším stavu?  ............................................

 Jste ochotni dodržovat doporučený způsob kompostování (provzdušňování, 

 promíchávání atd.)?  .......................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

 Pokud obdržíte do výpůjčky rychlokompostér zdarma, jste ochotni zavázat se k třídicí 

kázni a průběžnému hlášení objemu vyprodukovaného kompostu smluvně s městem 

Napajedla (písemně) ?  ..................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

 Pokud hodláte kompost vyrábět ve vlastním zařízení, jste ochotni předávat městu 

údaje o množství Vámi vyprodukovaného kompostu?  ...........................................................

 Vaše další náměty a připomínky: .................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

ANKETAEkologická anketa pro obèany mìsta Napajedla
Vážení občané, 
dovolujeme si Vás touto formou oslovit jako 

respondenty naší ekologické ankety, která se 
týká hospodaření našeho města s odpady. 

Jistě je Vám známo, že naše město vynakládá 
ročně nemalé fi nanční prostředky na zajištění 
svozu a likvidace odpadů z našich domácností. 
Jistě by nebylo na škodu snížit takto vynalo-
žené fi nanční prostředky na likvidaci odpadů 
a použít je tam, kde chybí a kde máme další 
„bolavá místa“.

V současné době je největším problémem 
ve směsném komunálním odpadu bioodpad. 
Tuto složku odpadu, která mimochodem zabírá 
mnohem větší objem než sklo, lze přitom vel-
mi snadno likvidovat přímo na místě vzniku, 
nedávat ji do komunálního odpadu a využít 
ku prospěchu své vlastní zahrádky. Jedná se 
o kompostování, kdy díky rychlokompostérům 
lze zkompostovat bioodpad z domácnosti 2x do 
roka a výsledný produkt–humus využít k vyso-
kému zlepšení úrodnosti Vašich zahrad. 

Anketa je anonymní, týká se hlavně obča-
nů žijících v rodinných domech s vlastními 
zahradami. Tímto žádáme občany o vyplnění 
anketního lístku (vždy jeden anketní lístek za 
jednu domácnost) a odevzdání buď přímo do 
budovy radnice (na podatelnu nebo na oddě-
lení životního prostředí) nebo do schránky 
Městského úřadu Napajedla, která je umístěna 
na budově spořitelny s označením pro nálezy, 
připomínky a náměty. Vyplněné anketní lístky 
je třeba odevzdat do 31.10.2007. Po tomto datu 
bude anketa vyhodnocena a závěry ankety 
budou projednány v orgánech města. Obča-
né budou s výsledky seznámeni v některém 
dalším čísle Napajedelských novin. 

Předem děkujeme občanům za aktivní pří-
stup k řešení problematiky likvidace odpadů 
v našem městě a věříme, že naše snahy budou 
ku prospěchu nám všem.

Stanislava Kozmíková

V mys-
lích některých 

našich spoluobčanů 
zřejmě nebude všechno 
v pořádku. Nebo že by 

uragán a globální 
oteplování?
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jako rostla závist jeho popularity a nepochopení 

jeho počínání u velmožů a u jeho bratra, který 

jejich stížnostem naslouchal. A právě proto se 

nechal Boleslav vyprovokovat k naplánování 

vraždy svého bratra. Došlo k ní právě 28. září 

na Boleslavově panství, před chrámem ve Staré 

Boleslavi. Lid Václava okamžitě po jeho smrti 

začal uctívat jako patrona České země, poněvadž 

chtěl její blaho. Pokaždé, když země Česká trpěla, 

jak kráčela dějinami, lidé neváhali a obraceli se 

s prosbami o pomoc právě k postavě Knížete 

Václavova. Ať už to byli křesťané či lidé jiného 

vyznání i lidé bez vyznání. Pro všechny byl, je 

Rok se sešel s rokem a do našeho města opět 

zavítal Kníže Václav se svou družinou. Proč 

právě tato postava českých dějin je spjata se 

státním svátkem a s datem 28. září jímž slavíme 

Den České státnosti? 

Ač chceme nebo ne, jedná se o svátek úzce 

spjatý s křesťanskou tradicí a tradicí svatovác-

lavskou. Už během svého panování se stal kníže 

Václav příslibem pro mírový život v Čechách. Pro 

koho se tím příslibem stal a čím si tuto důvěru 

zasloužil? Byl to obyčejný lid, který zbídačený 

mnoha předešlými válkami, viděl v jeho diplo-

matických jednáních s vládci okolních zemí, že 

se rozmíšky, nedorozumění a rodící se konfl ikty 

dají řešit i mírovou cestou. Mnozí z okolních 

vládců jej však za toto počínání považovali za 

slabocha a za vlastizrádce, když byl za mír v zemi 

ochoten raději zaplatit, než aby silou zahnal 

nepřítele za hranice země. Mezi lidem proto 

rostla úcta ke svému panovníkovi tak rychle, 

Svatováclavské slavnosti - Napajedla 2007

a bude symbolem života v míru v naší zemi. 

Proto také svatováclavská tradice přetrvala až do 

dnešních dnů. Proto ho také uznávají i současní 

státnici a politici. Pro jeho, na tu dobu pokrokové 

myšlení ve vedení státu. K tradici našich předků 

se v letošním roce připojilo 12 souborů, spolků 

a společností. Celkem se do oslav zapojilo 174 

účastníků a 1 kůň. Z tohoto počtu se programu 

zcela nezištně a bez nároku na honorář zúčastnilo 

131 dobrovolníků. Všem účinkujícím bez výjimky 

patří od organizátorů upřímné poděkování za 

kolegiálnost, trpělivost a disciplinovaný přístup, 

který přidali ke svým kvalitním produkcím 

a přispěly tak k hladkému průběhu dvouden-

ních oslav. Svou profesionalitou jsou příslibem 

pro stále se zkvalitňující a bohatší program pro 

další ročníky. Svatováclavské slavnosti 2007 byly 

důstojnou oslavou sv. Václava patrona země naší, 

země České, našeho domova. M. Medkova

Foto: František Cívela
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C V I Č Í M E  V E  F I T K U

30. 9. 2007  PRVNÍ DĚTSKÁ DISKOTÉKA
15:00 hod.
 
2. 10. 2007    LIGA MISTRŮ NA PLÁTNĚ  SEVILLA - SLÁVIE (AKCE HEINEKEN 1 + 1)
18:00 hod. 
 
6. 10. 2007    KONCERT - SKUPINA BOB A BOBEK
19:00 hod. 
 
7. 10. 2007   NEDĚLNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE pro starší, pokročilé a seniory
15:00 hod. 
 
8.  - 14. 10. 2007    AKCE - KAŽDÁ 4 . VEČEŘE ZDARMA 
 od 17:00 hod. večeře u jednoho stolu  -  masové směsi a gratinované speciality
 
13. 10. 2007   UNIVERSITY CLUB DJ MILHAUS, DJ TUTA, DJ PAOLO 
19:00  hod.  (po 24:00 hod. uzavřená společnost)
 
15. - 21. 10. 2007    ZVĚŘINOVÉ HODY
 
17. 10. 2007    KVALIFIKACE ME NA PLÁTNĚ (NĚMECKO - ČR)
 
20. 10. 2007    TANEČNÍ ZÁBAVA  k příležitosti zvěřinových hodů - VSTUP VOLNÝ
19:00 hod.
 
23. 10. 2007    LIGA MISTRŮ NA PLÁTNĚ  ARSENÁL - SLÁVIE (AKCE HEINEKEN 1 + 1)
18:00 hod.
 
28. 10. 2007   DĚTSKÁ DISKOTÉKA
15:00 hod. 

sál

krčma

krčma

restaurace

krčma

restaurace

krčma

sál

krčma

sál

sál

ROZPIS AKCÍ - ŘÍJEN 2007
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MARUŠÁK CATTERING s.r.o.
Palackého 115,  763 61 Napajedla

E-MAIL: santa1@seznam.cz

GSM:  +420 603 841 388
 +420 731 930 655
Tel. FAX:  +420 577 900 157

PŘIPRAVUJEME:   husí hody, degustace vín, dětské disko
 cimbálová zábava, taneční odpoledne

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

OKÉNKO: JDEME NA MASÁŽE 
Co je výsledkem masáže? Je to postupné uvolnění a zlepšení fyzické, psychické, duševní a energetické 
úrovně. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod na světě. Šetrným způsobem 
léčí a potlačují bolesti. Při jakémkoliv zdravotním problému zcela instinktivně přikládáme své ruce na bolestivá 
místa a provádíme masáž. Například při bolestech hlavy, žaludku… Východní kultury například z Číny, Indie, 
Thajska, Vietnamu nebo i Japonska využívají různé druhy masáží ve spojitosti s tradiční západní medicínou, 
což umožňuje ucelenou léčbu, takzvanou celostní medicínu. Kde základní princip je rovnováha mezi 
duševní a fyzickou kondicí, životním stylem a zdravou výživou. 

U NÁS PROVÁDÍME TYTO DRUHY MASÁŽÍ:
Klasická masáž: Za pomoci masážní emulze a tepla způsobeného prohříváním svalů (hnětení, tepání…) 
se uvolňuje celý pohybový aparát (hlava, krk, záda, hrudník, horní a dolní končetiny), odbourává bolest, 
ztuhlost svalů a tím se současně dostavuje i duševní uvolnění.
Manuální lymfodrenáž: je jemná masážní technika, jejímž cílem je zlepšit kvalitu lymfatického oběhu. 
Lymfa je tekutina, ve které lymfocyty, bílé krvinky, produkují protilátky. Správná funkce lymfatického systému 
hraje rozhodující úlohu ve správné funkci imunitního obranného systému organismu. Preventivní celotělová 
lymfodrenáž spočívá v jemné masáži všech klíčových bodů mízního systému. Tím je zabráněno hromadění 
odpadních látek, organismus se lépe čistí, tím je tělo nefarmakologicky posilováno.
Provozní doba dle objednávek, příjem poukázek HAMÉ, TEIKO, RELAX PASS

Alice Chudárková–775 080 588
AKCE V LISTOPADU: 
neděle 4. 11. 14:00–17:00 hod. „Cvičení s Evou Urbanovou a jejím hostem“,
povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu, kapacita tělocvičny je omezená–předprodej 
lístků od 15. 10. ve fi tcentru 

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341

Půjčky na cokoliv,
20 000 až 150 000 až na 6let, 

pro důchodce do 65 let, 
zaměstnance, podnikatele 
(i začínající bez daňového 

přiznání). 
bez ručitele, 

bez velkého papírování,
Nově - schvalování 

již v kanceláři !!!
Svatoplukova 63, 
763 61 Napajedla

Po, St, Čt 9:00 - 16:00
tel. 603 977 823

Pánové!
Léta jsme museli snášet pokořující 

hostování v dámských kadeřnictvích, 
odkázáni na jeden den v týdnu. Nyní 
je v Napajedlích kadeřnictví pouze pro 
nás! Hledejte na jižním konci Masarykova 
náměstí. Toto není reklama, to je jen 
dobrá zpráva!

Dr. B.
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Písní a tancem – Luhačovice 2007 
Festivaly dětských souborů mají pro práci 

v takovém kolektivu velký význam.Jednak 
chlapci a děvčata poznávají různá města spo-
jená s festivaly, ale hlavně mohou porovnat své 
výkony a navazovat také nová přátelství.

Po úspěšném vystoupení ve Strážnici do-
stal Radovánek pozvání na 15. mezinárodní 
festival do Luhačovic, který se konal ve dnech 
7.-9. září.

Po příjezdu do překrásného lázeňského 
města jsme se nejprve zúčastnili průvodu 
všech účinkujících. Kluci hrdě nesli trans-
parent souboru, ale nestrojenou radost měli 
z napajedelského praporu, který jim vlál nad 
hlavami.

Odpoledne jsme se stali součástí hlavního 
programu festivalu s názvem: „Labyrintem 
lásky do ráje srdce“– pocta J. A. Komenskému 
ke 415. výročí jeho narození.

Zahájení šk. roku 2007/08 
ve 2. ZŠ Napajedla

Pondělí 3. září, zdánlivě den jako kterýkoliv 

jiný. Kdybychom ale mohli nahlédnout klíčovou 

dírkou nebo jako moucha proniknout do dětských 

pokojů, zjistili bychom, že tento den bude výji-

mečný. Mám namysli samozřejmě prváčky.  Ti se 

do školy těšili určitě ze všech dětí nejvíce. 

Slavnostního zahájení školního roku se zú-

častnili kromě vedení školy také místostarosta 

Ing. Milan Vybíral a zástupkyně Sdružení rodičů 

Alena Bednaříková. Na nádvoří naší školy (2. ZŠ 

Napajedla, Komenského 298–nová škola) stály 

nachystány tři třídy prváčků. Ti byli tradičně 

přivítáni žáky 9. ročníků kytičkou. Rodiče, kteří 

své školáčky přišli doprovodit, vše pilně fotogra-

fovali, nahrávali, aby měli tu nejhezčí památku na 

tak významný den, jakým vstup do školy bezpo-

chyby je. Letošní školní rok je svým způsobem 

přelomovým, neboť v prvním a šestém ročníku 

budeme vyučovat dle Školního vzdělávacího 

programu, který jsme pečlivě připravovali a vy-

tvářeli v posledních dvou letech.

 Školní rok 2007/2008 je v naší škole první 

také pro asi 30 žáků z okolních obcí (Spytihněv, 

Pohořelice, Oldřichovice, Komárov a další), kteří 

nastoupili do šesté třídy.

Věříme, že školní rok 2007/2008 bude úspěšný 

pro všechny žáky, především pak pro prváčky 

a také žáky devátých ročníků, které čekají přijí-

mací zkoušky na střední školy.

Mgr. Kristýna Marková

Po úspěšném projektu recyklace odpadu 
získala naše škola další fi nanční dotaci 
ve výši 25 000 Kč od Zlínského kraje na 
podporu a modernizaci výuky přírodopisu 
a ekologie. 

Výuka přírodopisu klade především důraz 
na praktické poznávání a posilování pozitivní-
ho vztahu k přírodě v našem okolí. Finanční 
dotace bude tedy sloužit na nákup 10 nových 
typů mikroskopů a příslušenství. Část dotace 
je určena na vydání vlastních výukových 
materiálů o přírodě Napajedel, které budou 

 Mezinárodní festival dìtských folklorních souborù
Místa, odkud přijeli účinkující, byla shod-

ná s životními cestami tohoto významného 
Moravana. Byly zde děti z Rakouska, Polska, 
Maďarska, Slovenska a 10 souborů z celé 
České republiky.

Napajedelští si vedli ve velké konkurenci 
dobře, o čemž svědčil i potlesk během vy-
stoupení. Hudební doprovod zajistila „Muzika 
Josefa Černíka“ ze Zlína s primášem C. Burešem 
a patří jim dík za pěknou spolupráci. 

Festivalové odpoledne zakončilo společné 
vystoupení, a tak se celé Lázeňské náměstí 
zaplnilo tančícími dětmi.

Chlapci a děvčata dostali plno drobných 
dárků, ze kterých měli radost a s dobrou 
náladou jsme se vrátili domů.

Dík patří organizátorům festivalu, ale hlav-
ně Radovánkům, kteří vzorně reprezentovali 
naše město. 

Věra Holubová

Mikrosvìt Napajedel- ekologický projekt 2.ZŠ 
žáci využívat v laboratorním cvičení a semináři 
z přírodopisu. 

Kvalitní mikroskopická technika bude slou-
žit i k mimoškolní přípravě na přírodovědné 
soutěže a olympiády , které věnujeme velkou 
pozornost. Žáků se zájmem o přírodu je na 2. 
základní škole dostatek, vždyť jen v loňském 
roce jsme získali první tři místa v okresní 
olympiádě z biologie a také třetí místo v kraji. 
Zlínskému kraji tímto děkujeme za poskytnutou 
fi nanční dotaci.

Mgr. Alexandra Sahajová

Podzimními Chøiby
Pro mnoho napajedelských příznivců turistiky 

se stalo již tradicí vyrazit druhou říjnovou sobotu 

na pochod Podzimními Chřiby, který pravidelně 

pořádá Napajedelský odbor Klubu českých turis-

tů již 36 let. Letos jsme pro Vás připravili: 

Trasa 19 km: Babice-Sušice-Vlčí jáma-Košíky-

Jankovice-Králův stůl-Modřansko-Modrá-Arche-

oskanzen Modrá. 24 km: Babice - Sušice - Vlčí 

jáma - Kozinec - Kroměřížský kopec - Jankovice 

- Králův stůl - Modřansko - Modrá - Archeoskanzen 

Modrá. Startovné je 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, pro 

členy OKČT Napajedla sleva 20 Kč. Prezentace 

od 7.00 – 7.55 hodin u Turistické chaty Na Kapli 

v Napajedlech. Odjezd autobusů z Napajedel ke 

startu v 8.05 hod. Čas v cíli můžete využít k pro-

hlídce Archeoskanzenu, případně se občerstvit 

v hotelu U Skanzenu. Odjezdy autobusu do 

Napajedel od 14:30 hod. po naplnění kapacity. 

Odjezd posledního autobusu v 17:00 hod. 

Můžete zvolit i vyjížďku na kole na cyk-

lotrase délky 75 km (Napajedla - Babice - Sušice 

- Traplice - Jalubí - Modrá - Velehrad - Tupesy 

- Břestek - Buchlovice - Bistro Tramp - Buchlov 

severozápad-statek Zikmundov - Buchovský 

kámen - Vlčák - Brdo - Bunč - Zdounky - Cvrč-

kovice - Milovice - Kostelany - Tabarky - Nová 

Dědina - Žlutava - Napajedla. Startovné pro cyk-

listy je 10 Kč. Prezentace od 7:00 – 9:00. Odjezd 

individuelně. Akce se koná za každého počasí 

(špatné počasí totiž neexistuje – jen špatně ob-

lečený turista!)

Podrobnější informace e-mail: jitkaingrova@

muzlin.cz, tel. (večer): 577 105 156

Cvièební rozvrh v tìlocviènì na sokolovnì šk. rok 2007-08
PONĎELÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

11.55 – 15.15 11.55 – 13.15 11.55 – 13.15

1. ZŠ

NAPAJEDLA

1. ZŠ

NAPAJEDLA

1. ZŠ

NAPAJEDLA

15.20 – 16.20 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.00 – 19.00

DEŤI

PŘÍPRAVKA

VŠESTRANNOST

PACHOLÍKOVÁ

ŽACTVO

ZÁBAVNÉ

CVIČENÍ

SLOUKOVÁ

RODIČE A

DĚTI

GERŽOVÁ

SPORTOVNÍ

GYMNASTIKA

VŠESTRANNOST

KOVAŘÍKOVÁ

BABICOVÁ

POLÁŠKOVÁ

16.35 – 19.00 16.30 – 17.30

SPORTOVNÍ

GYMASTIKA

KOVAŘÍKOVÁ

BABICOVÁ

POLÁŠKOVÁ

RODIČE A

DĚTI

GERŽOVÁ

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00

STARŠÍ ŽENY

ZDRAVOTNÍ

TĚLOCVIK

VYKOUKALOVÁ

PACÁKOVÁ

ŽENY

JÓGA

KOTÁSKOVÁ

STRAKOŠOVÁ

STARŠÍ ŽENY

ZDRAVOTNÍ

TĚLOCVIK

KOLOMAZNÍKOVÁ

KARASOVÁ

19.15 – 20.30 19.30 – 21.00 19.15 – 20.30 19.45 – 21.30

MLADŠÍ ŽENY

ZDRAVOTNÍ

TĚLOCVIK

KIFLOVÁ

MUŽI

VŠESTRANNOST

KARAS

MLADŠÍ ŽENY

TĚLOCVIK 

S MÍČEM

KOUTNÁ

MUŽI A ŽENY

MÍČOVÉ HRY

KOUŘILOVÁ
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s místostarostou města Napajedla Ing. Milanem 
Vybíralem této akce také zúčastnil.

Pan Pavelka postavil na své zahradě po-
mníček přesně v americkém stylu, včetně 
sochy dalmatina, který je tradičním maskotem 
hasičů v USA. 

(K historii vzniku napajedelského soukro-
mého památníku: V roce 1999 byl pan Antonín 
Pavelka na návštěvě u hasičů v New Yorku 
poblíž „dvojčete“ a získal zde kamarády. Právě 
tito hasiči byli mezi prvními, kteří zasahovali 
při útoku na Světové obchodní centrum 11. 
září 2001.

Později se na Floridě setkal s hasičem, se 
kterým dříve sloužil u Hasičského záchranného 
sboru v České republice. U jedné s hasičských 
zbrojnic se setkal s památníkem, kde mezi 
hydrantem a sochou dalmatina byl položen 
kbelík s květinami. Když tento památník pak 
viděl v USA na více místech, začal se zajímat, 
co vlastně znamená. Dozvěděl se, že je to 
vzpomínka na hasiče, kteří zahynuli při zásahu 
po útoku na Světové obchodní centrum v New 
Yorku 11. září 2001.

Na památku svých přátel, hasičů, s kterými 
se v roce 1999 v New Yorku seznámil a kteří 
zahynuli při útoku 11. září 2001, se pan Pavelka 
rozhodl zbudovat tento památník u sebe doma 
na zahrádce. Chvíli mu trvalo, než se mu poda-
řilo sehnat „originální“ americký hydrant, ale 
nakonec v roce 2003 památník dokončil.

Každoročně zde 11. září zapaluje svíčku 
a do kbelíku s vodou dává kytici, od roku 2005 
společně s napajedelskými hasiči.)

(SDH Napajedla)

Napajedelští hasièi uctili památku svých amerických kolegù
V úterý 11. září 2007 uctili členové Sboru 

dobrovolných hasičů v Napajedlích památku 
svých 343 amerických kolegů - newyorkských 
hasičů, kteří před šesti lety zahynuli po teroris-
tickém útoku v troskách Světového obchodní-

ho centra při plnění svého poslání, při snaze 
pomoci svým spoluobčanům. Tato malá pietní 
vzpomínka se uskutečnila na Zahradní ulici 
v Napajedlích u soukromého pomníčku hasiče 
ve výslužbě Antonína Pavelky, který se spolu 

ŠKOLNÍ DĚTI:
Jazyky:

 Angličtina hrou I., II., III. (450,-)
 (začátečníci i pokročilí)

 Němčina hrou I., II., III. (500,-) 
 (začátečníci i pokročilí)

Práce s počítačem:
 Rychlá písmenka (400,-) 

 (na počítači všemi deseti)
 Začínáme s počítačem (400,-) 

 + CD-romek (vzdělávání se 
zábavou, 1.–3. třída)

 Computer-machr (450,-)
 (Word a Excel, internet, fotogra-

fi e, od 4. třídy)

Hudba:
 Flétnička (400,-)

 (sopránová fl étna–zač. i pokroč.)
 Kytarák I., II. (450,-)

 (začátečníci i mírně pokročilí)

Tvořivost:
 Keramická dílna I., II., III. (700,-)

 (práce s hlínou, zdobení výrobků)
 Kreativní práce (500,-) 

 (hedvábí, batika, netradiční 
techniky)

 Hrajeme si na malíře (500,-) 
 (paleta nápadů pro výtvarníky)

 Letecký modelář (700,-) 
 (funkční modely ze dřeva)

Příroda:
 Botanický a včelařský (400,-) 

 (zajímavosti o přírodě a včelaře-
ní)

 Zahradníček (400,-) 
 (sadba, množení a péče o rostli-

ny)

 Rybaření (400,-) 
  (vše pro mladého rybáře + zkoušky, 

1x za 14 dnů)

Sport:
 Aerobik I. (400,-)

 (pro dívky i chlapce 1.–3. tříd)
 Aerobik II. 2x týdně (500,-) 

 (pro dívky i chlapce 4.–5. tříd)
 Aerobik III. 2x týdně (500,-) 

 (pro dívky i chlapce 6.–9. tříd)
 Orientální tance (500,-) 

 (slečny, chcete být in? co takhle 
orientální tance?)

 Mažoretky (400,-)
  (pódiové sestavy, dívky od 7 let)

 Hopsálek (500,-) 
  (country tance, step, dívky, chlapci)

 Stolní tenis (450,-) 
 (začátečníci i pokročilí, holky,kluci)

 Odbíjená - přípravka (500,-)
 (míčová hra pro dívky 5.-7. tříd)

 Sportík (500,-) 
 (oblíbené míčové hry pro holky 

i kluky)
 Fotbalová přípravka II. (500,-) 

 (mladší 1. - 2. třída)
 Střelecký kroužek 450,-

 (výuka střelby ze vzduchovky)
 Florbal I. (do 5. třídy) (400,-) 

 (hra s hokejkami a míčkem)
 Florbal II. (6.–9. třída) (500,-) 

  (hra s hokejkami a míčkem)
 Hip - hop (400,-)

 (moderní taneční styl)

Různé:
 Brousek na jazýček (400,-) 

 (náprava řeči odborným vedením)
 Šachy (450,-) 

 (tichý sport pro přemýšlivé hlavy)

 Receptík (500,-) 
 (vaření, pečení, studená kuchyně)

 Mladý fotograf (600,-) 
 (klasická + digitální fotografi e)

 Toulky českou minulostí (450,-)
 (pro zájemce o historii)

 Divadélko (400,-)
 (hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy)

 Nohejbal (500,-) 
 (pro chlapce od 3. třídy)

 Znaková řeč (400,-) 
 (základy komunikace se světem 

ticha pro žáky)

MLÁDEŽ, DOSPĚLÍ:
 Taneční hodiny (500,-) 

 (celoroční taneční pro mládež 
v klasickém stylu, 1x za 14 dnů)

 Angličtina (500,-)
 (začátečníci i pokročilí)

 Němčina (500,-) 
 (začátečníci i pokročilí)

 Hopsálek 600,-) 
 (country tance a step)

 Stolní tenis 600,-
 (ping-pong pro starší)

 Babinec (800,-) 
  (kreativní setkávání 1x měsíčně, 

termíny dle dohody)
 Základy práce na PC (600,-) 

 (Windows + základy Wordu v rozsa-
hu 10 hodin)

 Práce na PC–Word (600,-) 
 (výuka zaměřená na Word–textový 

editor)
 Práce na PC–Excel (600,-) 

 (výuka zaměřená na Excel -tabulko-
vý procesor)

 Digitální fotografi e (600,-) 
 (chcete fotit digitálem, upravovat 

fotky a nevíte jak?)

 Internet a e-mail (600,-) 
 (moderní způsob komunikace)

 Nohejbal (700,-)
 (pro dospělé) 

 Relaxační cvičení na míčích (600,-) 
 (pro všechny věkové kategorie)

 Keramika pro dospělé (1 000,-) 
 (modelování pro tvořivé rodiče)

 Znaková řeč (500,-) 
 (základy komunikace se světem 

ticha pro dospělé)
 Aerobik na míči (600,-) 

 (příjemné a účelné trochu jiné 
cvičení)

 Orientální tance pro dospělé (700,-)
 (objevování pravé ženskosti)

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:
 Angličtina hrou (400,-) 

 (základy jazyka hravou formou)
 Němčina hrou (400,-)

 (základy jazyka hravou formou)
 Dílnička (500,-) 

 (hrátky s hlínou, zdobení výrobků)
 Barvička (400,-) 

 (hrajeme si na malíře)
 Veselé pískání s pastelkami (400,-)

 (fl étnička, zdravé dýchání)
 Sluníčko (400,-) 

 (říkadla, hry, kreslení…)
 Žabičky (400,-)

 (pohybové hry a cvičení)
 Aerobik Mini (400,-) 

 (výběrový aerobik pro nejmenší)
 Brousek na jazýček (400,-) 

 (cvičení správné výslovnosti)
 Hrátky s Krtkem (400,-) 

 (počítačová abeceda pro nejmenší)
 Minihopsálek (400,-)

 (jednoduché country tance a pohy-
bová průprava pro děti od 5 let)

 Fotbalová přípravka I. (400,-)
 (fotbal pro nejmenší)

RODIČE S DĚTMI:
 Klub Matýsek Mini (150,-)

 (maminky na MD s ročními dětmi)
 Klub Matýsek Midi (150,-)

 (maminky na MD s 2-letými dětmi)
 Klub Matýsek Maxi (150,-) 

 (maminky na MD s 3-letými dětmi)
 + jednotlivý vstup do Matýska (20,-)

 Keramika pro rodiče a děti (1200,-)
 (společné vyrábění z hlíny, dekoro-

vání keramiky a glazování)

NOVINKY:

ŠKOLNÍ DĚTI:
 Holky v marcipánu (500,-)

 (taje moderního pečení, zdobení, 
nové trendy v cukrářství)

 Šrumec Mini (350,-)
 (písničky současných hudebních 

hvězd, zpívání na mikrofon, určeno 
dětem)

 Šikulky (400,-)
 (vrací se zpátky kroužek doved-

ných rukou, které ovládají ruční 
práce) 

 Ostrůvek (300,-)
 (místečko radosti, zábavy, her 

a přátelství pro děti s postižením)

MLÁDEŽ, DOSPĚLÍ:
 Latino (500,-) 

 (taneční pro mládež 1x za 14 dnů 
v latinsko-americkém stylu)

 Šrumec Maxi (500,-)
 (písničky současných hudebních 

hvězd, zpívání na mikrofon, pro 
dospěláky)

Nabídka kroužkù Domu dìtí a mládeže Matýsek
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  St 10. 10. v 17:00 hodin 

 TRANSFORMERS
Náš svět. Jejich válka. Fantasy USA, režie 

Michael Bay, prakticky odnepaměti ve vesmíru 

kolem nás zuří válka dvou vyspělých mimozem-

ských civilizaci, „hodných“. Hrají: Shia LaBeouf, 

M. Fox, J. Voight. Přístupný od 12 let, titulky, 144 

min., vstupné 60 Kč

  So 13. 10. v 17:00 hodin 

 MEDVÍDEK (mimořádné představení)

Černá komedie ČR ukazuje různé způsoby 

řešení manželských kotrmelců, vzpour a roz-

letů. Režie Jan Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, 

Roman Luknár, Klára. Přístupný od 12 let, 98 

min., vstupné 75 Kč

  Ne 14. 10. v 19:30 hodin 
 NEXT

Sci-fi  USA, režie Lee Tamahori, Cris Johnston je 

obdařen schopností vidět do budoucnosti a také 

určovat správný tok budoucího času. Hrají: N. 

Cage, J. Moore. Přístupný od 15 let, titulky 96 

min., vstupné 60 Kč

  St 17. 10. v 17:00 hodin 

 SHREK TŘETÍ
Konečně máte zelenou… Již třetí pokračování 

úspěšné animované komedie, v níž se zelení 

manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobro-

družstvím. Režie: Ch. Miller, R. Hui. Přístupný, 

český dabing, 93 min., vstupné 40 Kč 

  St 17. 10. v 19:30 hodin 

 Mr. BROOKS
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat. 

Krimi USA, režie Evans, Jen málokdo v sále tuší, 

co je Brooks skutečně zač. V noci se po městě 

pohybuje jako nekompromisní vrah, který své 

oběti vždy vyruší při milování a dvěma ranami 

zastřelí. Hrají: K. Costner, D. Moore. Přístupný 

od 15 let, titulky, 120 min., vstupné 60 Kč

  Ne 21. 10. v 19:30 hodin 

 KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Nevyslovená tajemství jsou ukryta za branami 

Zakázaného města. Dobrodružný fi lm Číny, režie 

Zhang. Hrají: Y.F.Chow, Li Gong, J.Chou. Přístupný 

od 12 let, titulky, 114 min., vstupné 60 Kč

  St 24. 10. v 19:30 hodin 

 KOŘENÍ ŽIVOTA
Komedie USA, režie Scott Hicks. Šéfkuchařka 

prvotřídní manhattanské restaurace Kate vede 

své každodenní náročné směny s obdivuhod-

nou lehkostí. Když se do týmu dostane smělý 

a neformální odborník na omáčky všeho druhu, 

Nick, její dosavadní život se zlehka zatřese. Hrají: 

C. Zeta-Jones, A. Eckhart. Přístupný od 12 let, 

titulky, 104 min., vstupné 65 Kč

  Ne 28. 10. v 17:00 hodin 

 FANTASTICKÁ 4 A SILVER SURFER
Připravte se na další fantastické dobrodružství. 

Sci-fi  USA, režie Tim Story, ve fi lmu Fantastická 

čtyřka a Silver Surfer čeká čtveřici superhrdinů 

dosud nejtěžší protivník - tajemný posel Silver 

Surfer, který přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši 

planetu připravil na její zánik. Hrají: Ioan Gruf-

fudd, J. Alba, Ch. Evans. Přístupný, český dabing, 

92 min., vstupné 60 Kč 

  St 31. 10. v 17:00 hodin 

 DIVOKÉ VLNY
Naučte se surfovat s tučňáky. Rodinná, animo-

vaná komedie USA, režie A. Brannon a Ch. Buck. 

Přístupný český dabing 88 min., vstupné 65 Kč

DDM Matýsek v øíjnu
  Prodloužená u trouby–pečení svatebních 
koláčků podle domácího receptu - 15. 10.

  Úlet I.–relaxační podvečer pro unavené 
maminky - 19. 10.

  Křovácký bowling–tak trochu sportovní 
setkání táborníků z Bečvy - 25. 10.

  Kocourkovští, jedem!–spoustu legrace 
a soutěží při setkání táborníků - 26. 10.

Orientaèní pøehled øíjnových akcí v Napajedlích

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

KULTURA 
A SPO

RT

 7. 10. 2007 Klubíčko Kaimovo dobrodružství

 13. 10. 2007 KČT a ATOM Podzimními Chřiby na kole a pěšky 

 14. 10. 2007 Klubíčko Kaimovo dobrodružství

 13. 10. 2007 Hasiči Železná sobota 

 16. 10. 2007 Jarmark Trhy na náměstí 

 20. 10. 2007 Sokol Entomologická výstava 

 24. 10. 2007 Matýsek Přednáška

 26. 10. 2007 KČT a ATOM Podzimní prázdniny Beskydy Polana do 28. 10. 07

 28. 10. 2007 Rybáři Vláčená

 30. 10. 2007 Klub přátel hudby Koncert ke vzniku republiky 

 4. 11. 2007 Klub kultury Derniera pohádky Divadla Zd. Štěpánka 

 9. 11. 2007 KČT a ATOM Noční výsadek pěšky 

Beletrie
 AW Tash: Cesta za hedvábím. Hlavní 

hrdina Jasper se snaží nad jedinou otrhanou 

fotografi í poskládat střípky rodinné historie. 

Pátrá po matce, kterou nikdy nepoznal, po 

tom, jaký byl jeho otec, obchodník s hedvábím. 

Ve svém pátrání se vrací se do roku 1941, kdy 

jeho rodiče podnikli v Malajsii opožděnou 

svatební cestu.

 BANKHOFER Hademar: Zázračný léčitel 

Marie Terezie. Tklivý příběh slepé klavíristky 

Marie Terezie von Paradis a její lásky k přírod-

nímu léčiteli Franzi Antonu Mesmerovi.

 BRAVERMAN Kate: Zaříkávání Fridy 

K. Syrový a drsný životní příběh mexické 

malířky Fridy Kahlo.

 DENEMARKOVÁ Radka: Peníze od 

Hitlera. Sotva šestnáctiletá Gita Lauschman-

nová přežila koncentrák a spěchá do rodných 

Puklic. Po letech hrůz a strádání zjišťuje, že 

se vlastně nemá kam vrátit. Válka skončila, 

běsnění nikoli.

 FORSYTH Frederick: Afghánec. Svět 

má za sebou newyorské a londýnské atentáty. 

Vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě a v tu 

chvíli přichází ke slovu zdánlivě šílená myš-

lenka–pokusit se proniknout přímo mezi vůdce 

arabských teroristů.

 GREEN Jane: Výměna. Vicky vede od-

dělení v mimořádně úspěšném časopise pro 

ženy, žije v Londýně, je svobodná, má peníze 

a k tomu úspěch. Ale všeho by se vzdala, aby 

mohla mít muže, děti a domek na venkově. 

Amber má všechno, co si přeje Vicky, ale ani 

ona není spokojená.

 HŮLOVÁ Petra: Umělohmotný třípokoj. 

Zpověď stárnoucí prostitutky, která bilancuje 

svůj život, vzpomíná na to, co prožila. S humo-

rem i nadsázkou líčí léta strávená vykonáváním 

nejstaršího řemesla.

 PAASILINNA Arto: Chlupatý sluha pana 

faráře. Hlavním hrdinou je svérázný luterán-

ský farář Osakri Huuskonen, plamenný kazatel, 

který dostane od svých farníků k padesátým 

narozeninám osiřelé medvídě.

Z nových knih v Knihovnì Napajedla
Nauèná literatura

 CONRADI Petr: Hitlerův pianista. 

Neuvěřitelný příběh absolventa Harvardu 

Ernsta Hanfstaengla, který pracoval pro Hitlera 

a Roosevelta, pomáhal vytvořit stvůru nacismu 

a později pracoval na jejím zničení.

 DÄNIKEN Erich von: Planeta lhářů. 

Zpráva o setkání, o němž nechtěl autor dvacet 

let psát, protože jak sám prohlásil, bylo příliš 

fantastické a neuvěřitelné a odporovalo zdra-

vému rozumu.

 FIŠEROVÁ Hana: Úložné prostory. 

Řešení úložných prostor v rodinných domech 

a bytech.

 JAROLÍMKOVÁ Stanislava: Co v prů-

vodcích nebývá II. Publikace seznamuje se 

známými i méně známými pamětihodnostmi 

Prahy.

 KELBLOVÁ Lucie: Čeští žáci v meziná-

rodním srovnání. Zajímavá studie o úrovni 

českého školství.

Literatura pro dìti a mládež
 SCHMID Eva-Maria: Léto za všechny 

prachy. Naďa to nemá vůbec jednoduché. 

Matka si přivedla domů dalšího životního 

partnera a ten se nadšeně ujímá nového úkolu 

hrát si na tatínka. Dívčí román.

 URE Jean: Malá baletka. Dojemný a zá-

roveň povzbudivý příběh jedenáctileté Becky 

Bananas, která onemocněla leukémií. 

… a mnoho dalších novinek, které jsme ne-

mohli uvést v plném rozsahu této rubriky

ů
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Napajedla CUP 2007
V sobotu 25. srpna se uskutečnil na sportovišti 

napajedelského zámku již 8. ročník amatérského 
Nohejbalového turnaje o pohár města Napajedla 
„Napajedla CUP 2007“. 

Nad celým turnajem převzal záštitu poslanec 
Evropského parlamentu pan Mgr. Tomáš Zatlou-
kal. Turnaj byl uspořádán v rámci 95 let organi-
zované kopané v Napajedlích a 50. Divadelního 
festivalu Napajedla 2007.

Slavnostního zahájení se zúčastnila a zápolení 
zahájila starostka města Napajedla paní Ing. Irena 
Brabcová.

Po nezbytném fotografování a posledních 
instrukcích nastoupilo 11 družstev (ze 14 při-
hlášených) na pomyslnou startovní čáru a boje 
začaly. Za Napajedla startovala mužstva ANO, 
KGB, Hasiči I, Mix team, Hasiči II a BEER BOYS. 
Za hosty z okolí pak týmy MACHOVÉ, SPURu 
Louky, Kroměříže, Zdounek a Prázdný řádek 
z Otrokovic.

Hrálo se systémem každý s každým jednoko-
lově. A výsledky? Na prvním místě se umístila 
Kroměříž se ziskem 20 bodů a poměrem setů 
20:3. Druzí skončil otrokovický PRÁZDNÝ ŘÁ-
DEK s 18 body a poměrem setů 19 : 3. Bronzový 
stupínek obsadil tým napajedelských ANO se 16 
body a sety 16 : 7, na dalších místech se umístila 
družstva Machové, Zdounek, BEER BOYS atd. 

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a jeho 
aktéři – většinou již dobří staří známí – si jej i kvůli 
velmi příznivému počasí pochvalovali.

Opět příjemným zpestřením bylo vystoupení 

napajedelských mladých gymnastek ASPV, 
z nichž většina úspěšně reprezentovala své město 
na krajských kolech i celostátním gymnastickém 
přeboru ČR.

Po ukončení bojů a rozdělení cen se starší 
pořadatelé turnaje rozloučili s aktivní organizační 
činností (již několikrát) s příslibem, že budou-li 
požádáni, znovu pomohou.

Závěrem patří poděkování Městu Napajedla, 
Pivovaru Holba Hanušovice, všem nejmenova-
ným sponzorům, ochotným pořadatelům a všem 
těm, kteří se jakoukoliv měrou a jakýmkoliv způ-

sobem podíleli na úspěchu tohoto zápolení.
Příští rok oslaví Napajedla 110 let povýšení na 

město. Vynasnažíme se, aby i 9. ročník turnaje 
byl důstojným článkem městských oslav.

A nakonec: I když duší organizace turnaje jako 
vždy byl A. Chybík, je nutné poděkovat panu 
Františku Cívelovi z fotoateliéru Lucie, panu 
Karlu Roubalíkovi st. a Ing. Antonínu Přikrylovi 
z Klubu kultury Napajedla za technickou pomoc, 
Radku Chybíkovi za komentování a hudební 
zpestření a všem těm, kteří stáli v zákulisí této 
úspěšné akce. Alois Chybík

Pod záštitou europoslance Tomáše 
Zatloukala se v sobotu 8. září uskutečnil 
v našem moderním sportovním areálu 2. 
ročník memoriálu Zbyňka Forsta v malé 
kopané. Akce se zúčastnilo 10 družstev, 
tedy kolem 100 hráčů a mnoha diváků, kteří 
sledovali jednotlivé zápasy až do pozdních 
odpoledních hodin. Zahájení turnaje byli 

přítomni otec a syn Zbyňka 
Forsta, dobrého člověka, 
kamaráda a vášnivého 
fotbalisty.

Jednotlivé týmy byly 
rozlosovány do dvou sku-
pin, ve kterých sehrály 
vzájemná utkání o pořadí, 
které rozhodlo o jejich 
dalším postupu. Ze skupiny 
A postoupili do semifi nálo-

Memoriál Zbyòka Forsta

vých bojů týmy Staří páni Fatra a Semtex 
team, ze skupiny B Wagón Napajedla 
a Pohořelice.

V prvním semifi nále zvítězili Staří páni 
Fatra nad Pohořelicemi 1:0. Druhý semifi -
nálový zápas skončil vítězstvím Wagónu 
nad Semtex teamem 9:3. V utkání o 3. místo 
zvítězili Pohořelice nad Semtex teamem. Ve 
fi nálovém utkání obhájili loňské vítězství 
hráči Wagónu Napajedla. 2. místo získali 
Staří páni Fatra. Nejlepším střelcem turnaje 
se stal Dan Švejčara. -st--

y 
-

vých bojů týmy Staří páni Fatra a Semtex
team, ze skupiny B Wagón Napajedla
a Pohořelice.


