
„Rok 2008 byl pro naše město úspěšný. Děkuji 
všem, kteří se o to zasloužili, a doufám, že 
se nám podaří dosáhnout úspěchů i v novém 
roce 2009. V roce 20. výročí naší nově nabyté 
demokracie Vám přeji hodně osobní svobody, 
statečnosti, důvěry a trpělivosti.“ Novoroční 
projev starostky města Ing. Ireny Brabcové při-
nášíme na straně 3. Foto: František Cívela

Zápis prvòáèkù
Zápis prvňáčků do školy se koná ve 

středu 4. února 2009 od 14:00 do 17:00 
hodin. Bližší informace na straně 2.

Ročník XIII.
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 3 Novoroční projev starostky města

 4 Rozpočet města Napajedla

 6-7 Fotoreportáž Františka Cívely

Ekumenická mše byla sloužena 13. prosince 2008 v kostele sv. Bartoloměje. Malé ohlédnutí 
na straně 8. Foto: František Cívela

Desítky srdečných blahopřání do nového roku přišly na napajedelskou radnici. Foto: JS

Klub přátel hudby v Napajedlích a Zá-
kladní umělecká škola Rudolfa Firkušného 
všechny srdečně zvou na IX. ročník 

Setkání s hudbou 
Pocta mistru Rudolfu Firkušnému. 

Účinkují špičkoví klavírní virtuozové Igor 
a Renata Ardaševovi. Koncert se koná v 
den Firkušného 97. narozenin - ve středu 
11. února 2009 v 19 hodin. 

Benefice pro varhany
2. benefi ční koncert v kostele sv. Bartolomě-

je v Napajedlích 23. 1. 2009 v 19 hodin.
Vystoupí cimbálová muzika Hradišťan 

– umělecký vedoucí Jiří Pavlica, jako host 
vystoupí varhaník Josef Fojta 

Entomologický výmìnný den
Entomologický výměnný den  a vý-

stava se koná v sobotu 24. ledna 2009 
v budově  TJ Sokol Napajedla od 8 do 12 
hod. Informace na 604 670 861.
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Z jednání Zastupitelstva mìsta
Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz.

Zastupitelstvo mìsta 
mimo jiné

 souhlasilo s navýšením základního kapi-
tálu ve společnosti NTV cable s. r. o. o částku 
1,2 mil. Kč v roce 2009 s využitím fi nančních 
prostředků z navýšení základního kapitálu 
společnosti pouze pro investici do optické 
kabelové sítě

 schválilo převod pozemku KN p. č. 6476/3 
o výměře 247 m2 odděleného z původního po-
zemku KN p. č. 6476/3 (dle GP č. 2249-86/2007) 
z majetku Města Napajedla do vlastnictví 
Zlínského kraje a dále převod pozemku KN 
p. č. 6415/57 o výměře 424 m2, odděleného 
z původního pozemku KN p. č. 6415/2 (dle 
GP č. 2249-86/2007) z majetku Zlínského kraje 
do vlastnictví města Napajedla, vše v k. ú. 
Napajedla

 vyhlásilo záměr prodeje stavebních po-
zemků p. č. 2074/106 + 2074/107 a p. č. 2121/29 
v lokalitě Malina III pro výstavbu rodinných 
domů za podmínek dle záměru.
Termín uzávěrky: dne 9. 2. 2009 do 14:00 
hodin

 schválilo prodej pozemků KN p. č. 
6472/2 o výměře 4822 m2, 6472/3 o výměře 
3822 m2, PK p. č. 6472/2 o výměře 1687 m2 
a KN p. č. 1200/71 o výměře 30 m2 společnosti 
Bergama70 a. s. za cenu 20 Kč/m2. Celková 
výměra pozemků je 10361 m2 a celková cena 
je 207 220 Kč

 schválilo „Plán fi nancování obnovy vodo-
vodů a kanalizací města Napajedla“

 schválilo rozpočet města Napajedla na 
rok 2009

 schválilo rozpočtové opatření č. 58/2008:
přesun finančních prostředků v objemu 
80 000 Kč z běžné rezervy do oddílu 36 – zna-
lecké posudky, zaměření

 schválilo peněžité plnění za výkon člena 
výboru nebo komise ve výši 130 Kč/člen/
účast na jednom zasedání výboru nebo komise 
v roce 2008

 schválilo odprodej podílových listů podí-
lového fondu Sporoinvest v počtu 875 313 ks 
a podílových listů ING Czech Bond v počtu 
3 674 ks

 schválilo poskytnutí účelově vázaného 
fi nančního příspěvku ve výši 78 647 Kč pro 
Český svaz včelařů, základní organizace 
Napajedla, na výměnu oken a dveří na 
školním včelíně v areálu zámeckého parku 
v Napajedlích

 schválilo rozpočtové opatření č. 53/2008:
přesun fi nančních prostředků v objemu 600 
tis. Kč z kapitálové rezervy do oddílu 36 – 
bydlení, komunální služby, územní rozvoj pro 
p. o. Služby města Napajedla

 schválilo realizaci chemického srážení 
fosforu na ČOV v Napajedlích ve výši 174 600 Kč 
bez DPH dle předložené nabídky fi rmy KEMI-
FLOC a. s. v roce 2009

 schválilo výši příspěvku Města Napajedla 
do rozpočtu Mikroregionu Otrokovicko na 
rok 2009, který činí 0,20 Kč/obyvatel, celkem 
1 502 Kč/rok

 schválilo termíny zasedání zastupitelstva 
města na I. pololetí 2009: 9. 2., 27. 4. a 29. 6. 
2009

 schválilo příspěvek Města Napajedla ve 
výši 3 Kč/obyvatele do rozpočtu Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě na rok 2009

 schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy s obcemi na dobu určitou do 
31. 12. 2009 se závazkem hrazení příspěvku 
ve výši 4 100 Kč

 schválila navýšení výše úhrad za sběr, 
svoz a zneškodňování komunálních odpadů 
na rok 2009 pro město Napajedla o 10 % 
oproti ceníku roku 2008.

Vyhlášení konkurzu MŠ
Rada města Napajedla vyhlašuje v soula-

du se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
konkurz na funkci ředitele/ředitelky: Ma-
teřská škola Napajedla, Komenského 1159, 
okres Zlín, příspěvková organizace 

Požadavky: 
• předpoklady pro výkon funkce ředitele 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění, 

• odborná kvalifi kace podle § 6 zákona č. 
563/2004 Sb., 

Zápis prvòáèkù
Zápis se koná ve středu 4. února 2009 od 

14:00 do 17:00 hodin.
Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat 

na 1. základní školu Napajedla, příspěvková 
organizace, Komenského 268, se dostaví 
k zápisu do budovy „staré školy“. Rodiče, 
kteří budou chtít své dítě zapsat na 2. 
základní školu Napajedla, příspěvková 
organizace, Komenského 298, se dostaví 
k zápisu do budovy „nové školy“.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), § 36, 
odst. 2 a 3: 

Odst. 2: Povinná školní docházka se vzta-
huje na státní občany České republiky, dále 
na občany jiného členského státu Evropské 
unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na 
území České republiky pobývají na základě 
zvláštního pobytového povolení a dále na 
jiné cizince, kteří mají na území České re-
publiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dlouhodobá víza a azylanty a účastníky 
řízení o udělení azylu.

Odst. 3: Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne 6. roku věku v době od počátku 
školního roku do konce roku kalendářního 
může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto roce, je-li tělesně 
i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to jeho zákonný zástupce.

Školní rok 2009/2010 bude zahájen 1. září 
2009. Zápis se koná v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Napajedla č. 
4/2005. Rodiče si mohou školy prohlédnout 
v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 
na obou školách dne 28. 1. 2009 v době od 
8:00 do 16:00 hodin. V úterý 27. 1. 2009  pro-
běhne v Mateřské škole Napajedla beseda 
s řediteli škol v 15:00 hodin.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města
Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. ZŠ
PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel 2. ZŠ

• znalost problematiky organizace a řízení ve 
školství a příslušných předpisů, 

• komunikativní typ s důrazem na týmovou 
práci, 

• občanská a morální bezúhonnost, 
• znalost práce na PC, 
• dobrý zdravotní stav,
• předpokládaný nástup 1. dubna 2009. 

K přihlášce doložte originály, nebo úřed-
ně ověřené kopie dokladů a příloh: 
• o požadované odborné kvalifi kaci (diplom 

i vysvědčení), 
• o celém průběhu zaměstnání a délce praxe 

potvrzený posledním zaměstnavatelem, 
• podrobný životopis, 
• koncepci dalšího rozvoje MŠ (max. rozsah 

5 stran formátu A4), 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 

3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání, 

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobi-
losti k výkonu dané funkce (ne starší 2 
měsíců). 
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky 

včetně výše uvedených příloh:
poštou na adresu: Město Napajedla, 

Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, 
podací razítko nejpozději s datem 31. 
ledna 2009,

nebo osobně do podatelny Městského úřa-
du Napajedla, budova radnice, Masarykovo 
náměstí 89, Napajedla (obálka musí být ozna-
čena „Ředitel/Ředitelka MŠ“), nejpozději do 
31. ledna 2009 do 12:00 hod.

Kontakty:
Jarmila Šubíková, Mateřská škola Napajed-

la, Komenského 1159, tel. 577 944 552
Ing. Milan Vybíral, místostarosta, tel. 

577 100 913

Pozemky prodej!
Město Napajedla prodá poslední 2 pozemky 

p. č. 2074/106+2074/107 a 2121/29 pro výstavbu 

rodinných domů v lokalitě Malina III. Uzávěrka 

dodání přihlášek je 9. 2. 2009 ve 14:00 hodin. 
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Dobrý večer vážení hosté, vážení spolu-
občané, dámy a pánové.

 Dovolte, abych vás přivítala na dnešním 
svátečním koncertu, jehož pořádání se v tomto 
čase mezi vánočními svátky a novým rokem sta-
lo již tradicí. Setkáváme se zde dnes naposledy 
v roce 110. výročí povýšení Napajedel na město, 
v roce, kdy se nám řadou kulturních a spole-
čenských akcí, knihou, která vás provede naším 
městem, a souborem DVD Napajedla ve fi lmu, 
podařilo připomenout význam našeho města. 
Mnozí z Vás jste si možná poprvé uvědomili, že 
žijete v krásném prostředí, ve městě s bohatou 
historií a hlubokou kulturní tradicí. Ve městě 
s významnou geografi ckou polohou, která je 
velkým potenciálem k jeho dalšímu všestran-
nému rozvoji. Oslavy se nám vydařily a byly 
důstojnou poctou našim předkům, kteří se 
v minulosti o rozvoj našeho města přičinili. 

Dovolte, abych v krátkosti shrnula další 
důležité události tohoto roku ve vztahu k na-
šemu městu. 

Letošní rok byl prvním rokem možného 
čerpání evropských dotací ze současného 
plánovacího období. Uspěli jsme se třemi 
většími investičními projekty - Sběrným 
dvorem, Revitalizací Městské památkové zóny 
a Cyklostezkou podél Baťova kanálu. V tomto 
měsíci jsme dokončili velmi významnou akci 
v oblasti ochrany životního prostředí, kterou 
bylo odkanalizování zástavby na pravém 
břehu řeky Moravy. Tím jsou Napajedla 
stoprocentně odkanalizována na městskou 
čistírnu odpadních vod. Po čtyřech letech 
postupného budování byla dokončena cyk-
lostezka v centru města, její celková délka 
je nyní 1,2 km. 

S velkým veřejným zájmem byl v letošním 
roce sledován prodej zámku. Jeho novým 
majitelem se stala napajedelská společnost 
Zámek Napajedla. Tento historický klenot 
začal žít nově, jinak než doposud. Jeho návrat 
do života bychom měli všichni respektovat 
a snažit se přispět svým chováním v jeho areálu 
k bezproblémovému soužití. Za nás všechny 
patří nové majitelce paní Mgr. Evě Gajdošíkové 
poděkování za dosavadní vstřícnost při konání 
našich tradičních akcí v zámeckém parku. 
Chtěla bych na tomto místě zmínit ještě jednu 
společnost, jejíž nezištné činnosti ve veřejném 
zájmu si velmi vážím. Jedná se o spolupráci 
s Fitcentrem Slavia v čele s panem Ing. M. 
Vycudilíkem, která spočívala v uspořádání již 
druhého ročníku úspěšných in-line závodů 
a tří benefi čních koncertů. 

Na řece Moravě v centru města vyrostlo nové 
přístaviště a doposud tichou vodu řeky Moravy 
začala v letošním roce brázdit nová výletní loď. 
Potěšil mě program, kterým jsme ji v červnu 
uvítali v našich vodách. Jeho kulturní část zajistil 
jedinečně folklorní soubor Radovan. Soubor, 
který v letošním roce oslavil 55 let svého půso-
bení. Přeji mu nejméně dalších 55 let a hlavně 
aby všem členům vydrželo nadšení pro tuto 
činnost, to nadšení, které ze všech účinkujících 
zářilo při dvou náročných vystoupeních, jimiž 
nás v listopadu potěšili v Klubu kultury. 

Stojíme na prahu nového roku, v nepříliš 
dobrém celosvětovém ekonomickém prostře-
dí, v nepříliš dobré národní politické situaci. 
Věřím však, že naše město v příštím roce 
obstojí v obou těchto oblastech dobře. V roz-
počtu města byly v prosinci zastupitelstvem 
schváleny nutné provozní výdaje, fi nance 
související se základní údržbou majetku města 
a investiční akce, na které byly již schváleny 
dotace. Ostatní stavby budou do rozpočtu 
zahrnuty v průběhu roku podle skutečných 
daňových příjmů ze státního rozpočtu. Pro-
vozní výdaje se nám podařilo za minulé roky 
udržet na stabilní hranici; dobré hospodaření 
je prioritou současné rady města.

Jednou z nejdůležitějších investičních akcí, 
která nás v příštím roce čeká, je Revitalizace 
veřejných prostor Městské památkové zóny. 
Jedná se o její první etapu, v rámci níž budou 
upraveny plochy při souboru kulturních pa-
mátek – kostela, fary – a dále celá východní 
část náměstí včetně celé horní strany ulice 
Palackého a pěších propojek s ulicí Komenské-
ho. Bude dokončena první část rekonstrukce 
areálu hospodářské školy, která spočívá ve 
výstavbě sběrného dvora. Bude zahájena 
realizace první etapy turistické cyklostezky 
podél Baťova kanálu, a to v úseku mezi že-
lezničním a fatrovským moravním mostem 
v délce téměř 3 kilometry. Prioritou mezi 
žádostmi o dotaci bude získání fi nančních 
prostředků na rekonstrukci kláštera.

V oblasti společenské vyvrcholí v roce 2009 
spolupráce s napajedelskou farností římsko-
katolické církve. Defi nitivně budou v kostele 
sv. Bartoloměje dokončeny nové varhany, při 
jejichž realizaci bylo město Napajedla význam-
ným partnerem. 

Mým přáním je pokračovat ve festivalu 
Pocta Rudolfu Firkušnému, ze kterého se, 
doufám, stane tradice, a doplní tak nabídku 
již zaběhnutých kulturních a společenských 
akcí pořádaných Klubem kultury. 

Rok 2008 byl pro naše město úspěšný. Děkuji 
všem, kteří se o to zasloužili, a doufám, že se 
nám podaří dosáhnout i úspěchů v novém 
roce 2009. 

V roce 20. výročí naší nově nabyté de-
mokracie Vám přeji hodně osobní svobody, 
statečnosti, důvěry a trpělivosti. 

Pro dnešní podvečer Vám přeji hluboký kul-
turní zážitek z letošního posledního koncertu 
pořádaného Klubem přátel vážné hudby, po 
jeho skončení si Vás dovoluji pozvat na skle-
ničku vína, kterou bych si s Vámi ráda připila 
na všechno dobré v novém roce 2009. 

Novoroèní projev starostky mìsta - pronesený na Sváteèním koncertì

Napajedla mìstem - 10
 Připomněli jsme si několika pohledy do 

minulosti slavné i těžké roky ze života našich 
předků. Napajedla mají bohatou historii 
a mnohé je třeba ještě objasnit. Máme být 
nač pyšní, máme se co učit. Proměny tohoto 
města od obce zemědělsko-řemeslnické až 
po město s významnými průmyslovými 
podniky ovlivňovaly i jeho společenský život. 
Od poloviny 19. století zde byl velmi aktivní 
spolkový život, který mj. vytvořil předpokla-
dy pro činnost politických stran ve století 
dvacátém. Napajedla zasáhlo expanzivní 
baťovské podnikání, třebaže se tomu místní 
radní původně bránili. Někdejší průmyslové 
podniky, Slavia a Fatra, zažily svůj rozkvět 
i pád. Napajedelské lázně v podstatě zanikly. 
Velmi dobrou úroveň si podržel hřebčín, 
který je chloubou města dodnes. V současné 
době zde mají lidé příležitost k obživě spíše 
formou drobného podnikání, nebo jezdí za 
prací do okolních měst. 

Po letech totalitního systému se proje-
vila žízeň po životě duchovním, a to nejen 

náboženském. Napajedla prožívají kulturní 
rozkvět. Je zde velmi dobrá hudební škola, 
Klub přátel hudby, buduje se nové kulturní 
centrum z bývalého kláštera. Byla obnovena 
klášterní kaple a nově vzniklý koncertní sál 
byl nedávno pojmenován po našem slavném 
rodákovi, klavírním virtuosovi Rudolfu Firku-
šném. Ožil i napajedelský zámek, který je sice 
soukromým majetkem, ale začínají se v něm 
pořádat velmi zajímavé a pěkné akce. Městské 
zastupitelstvo dbá o soustavné zkulturňování 
města, o vysazování zeleně, úpravu jednot-
livých městských částí. Promýšlí vhodné 
využití historických budov. Všechny tyto akce 
fi nancuje Město Napajedla, ale stává se už 
tradicí, že přispívají i někteří podnikatelé.

 Žijeme v době, kdy mizí lidská vazba 
k půdě, kdy doznívá průmyslová revoluce 
a nastupuje tzv. třetí vlna – doba digitální. 
Podnikání je čím dál víc vázáno na výměnu 
a prodej lidských vědomostí a informací. Jak 
bude vypadat naše město za dalších sto let? 
Tak, jak si ho uděláme. Tradice nás zavazuje, 
ale současně poskytuje zázemí a inspiraci 
k dalšímu rozvoji. 

Milada Písková
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Zastupitelstvo města Napajedla dne 1. prosince 2008 na svém zasedání schválilo rozpočet města 
na příští rok. Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů. 

Rozpoèet mìsta Napajedla na rok 2009

Příjmy
třída 1 daňové příjmy 72 438   

třída 2 nedaňové příjmy 15 279   

třída 3 kapitálové příjmy 6   

třída 4 přijaté dotace 9 702   

Příjmy celkem 97 425   

Financování 

položka    

8115 změna stavu na bankovním účtě 11 056   

8124 splátky dlouhodob. příjatých půjčených prostř. -1 860   

 fi nancování celkem 9 196   

Zdroje celkem 106 621   

Výdaje 
oddíl celkem provoz investice

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 583 583 0

22 Doprava 8 519 997 7 522

23 Vodní hospodářství 840 740 100

31 Vzdělávání 10 455 10 455 0

32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 610 5 410 1 200

34 Tělovýchova a zájmová činnost 931 851 80

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 24 337 18 557 5 780

37 Ochrana životního prostředí 3 955 3 955 0

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 2 660 2 660 0

43 Sociální péče a pomoc 2 424 2 424 0

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 478 2 478 0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 253 253 0

61 Územní samospráva a státní správa 22 147 22 103 44

63 Finanční operace 5 500 5 500 0

64 Ostatní činnost 14 723 5 009 9 714

Výdaje celkem 106 621 82 181 24 440

Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2009 - závazné ukazatele  

oddíl Název, IČO účel Kč

31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 515 000

31 1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 1 982 000

31 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 4 558 000

33 Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 2 000 000

34 DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 407 000

36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 13 076 000

 celkem  24 538 000
  

Další příspěvky

22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost

Integrovaný dopravní systém 

roční poplatek na JDTM ZK

397 000

22 ČSAD Vsetí a.s., 45192120 600 000

36 Zlínský kraj, 70891320 23 000

 celkem  1 020 000

Zastupitelé schválením rozpočtu města na 
rok 2009 stanovili radě města výše uvedené 
závazné ukazatele pro hospodaření města 
Napajedla a pro hospodaření městem zříze-
ných příspěvkových organizací v roce 2009. 
Rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž 
celkově vyšší výdaje (106,21 mil. Kč) než příjmy 
(97,42 mil. Kč) jsou vyrovnány fi nancováním 
(9,19 mil. Kč). Zdrojem pro fi nancování schod-
ku jsou fi nanční prostředky z minulých let 
(11,0 mil. Kč), ty také zajišťují v roce 2009 krytí 
splátek úvěru z minulých let (1,86 mil. Kč). 

Schválený rozpočet na příští rok mimo jiné 
zabezpečuje základní provozní výdaje městské-
ho úřadu ve výši 19,47 mil. Kč, provozní vý-
daje organizačních složek města – městského 
informačního centra (0,58 mil. Kč), kina (0,93 
mil. Kč), knihovny (1,49 mil. Kč), muzea (0,19 

mil. Kč), pečovatelské služby (2,38 mil. Kč), 
jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
(0,25 mil. Kč) a dále také sboru pro občanské 
záležitosti (0,16 mil. Kč) a městské policie 
(2,47 mil. Kč). 

V návaznosti na již přidělené nebo teprve 
požadované dotace jsou vyčleněny v rozpoč-
tu i fi nanční prostředky na spolufi nancování 
dotací nebo fi nancování žádostí a projektů 
o přidělení dotačních prostředků. Přehled 
schválených stavebních akcí spolufi nancova-
ných z dotací podává tabulka 3. 

K dalším výdajům na rozvoj města lze při-
řadit i výdaj ve výši 1,2 mil. Kč na plánované 
navýšení základního kapitálu městské ob-
chodní společnosti NTV cable, s. r. o. Finanční 
prostředky použité na navýšení základního 
kapitálu společnost následně použije na další 
budování optické kabelové sítě ve městě. 

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčle-
něné na opravy nemovitostí v majetku města 
v celkové částce 4,1 mil. Kč. Rezerva na krizové 
stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) je 
stanovena ve výši 0,2 mil. Kč. Na integrovaný 
dopravní systém je vyčleněna částka 0,6 mil. 
Kč. Na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Napajedla je pamatováno s částkou 1,2 mil. Kč. 
Do rezervy na běžné výdaje příštího roku bylo 
schváleno 1,08 mil. Kč a do rezervy kapitálové 
3,2 mil. Kč. Zastupitelé jako každoročně vyčleni-
li částku na podporu aktivit spolků a organizací 
působících v oblasti sportu, kultury, ochrany 
přírody, sociální péče, a to ve výši 2,89 mil. Kč. 
Rozdělení této částky mezi jednotlivé žadatele 
bude schváleno na jednání zastupitelstva 
v únoru příštího roku. 

V rozpočtu, jak je uvedeno výše, jsou 
vyčleněny prostředky na opravy nemovitostí 
v majetku města a na vybrané dotační akce. 
Další fi nanční prostředky určené na investice 
budou předmětem schvalování a rozhodová-
ní zastupitelstva města v průběhu roku 2009. 
A to jak v závislosti na volných zdrojích (po 
vyúčtování hospodaření města za rok 2008), 
tak i na úspěchu při výběrových řízeních 
o státní a evropské dotace. Na tyto investič-
ní účely je zatím ve schváleném rozpočtu 
vyčleněna, ale nerozdělena částka ve výši 
6,5 mil. Kč. 

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu měs-
ta na všechny předpokládané příjmy a výdaje 
města včetně fi nancování na rok 2009 schválila 
rada města následně na svém jednání dne 15. 
prosince 2008. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru 

Tabulka 3 rok 2009

číslo akce

v rozpočtu
název akce

částka v 

rozpočtu 

v mil. Kč 

předpoklad 

dotace

v mil. Kč

zdroj 

dotací

8016
Rekonstrukce hospodářské školy na areál služeb 

města Sběrný dvůr
2,5

13,4

0,88

OP ŽP MŽP

SFŽP*

8059 Inženýrské sítě v areálu služeb města 2,0

8022
Naše Napajedla – revitalizace komunikací 

a ploch v městské památkové zóně
4,2 19,7 ROP SM**

8024 cyklostezka podél Baťova kanálu, I. etapa 3,15 15,8 ROP SM**

9024
vypracování žádostí o dotaci, zpracování pro-

jektové dokumentace
1,0

1401 dětská sportoviště 0,08 0,32 MV***

Vysvětliky: *OP ŽP MŽP – Operační program Životní prostředí ministerstva pro životní prostředí, 
**ROP SM – Regionální operační program Střední Morava, SFŽP – Státní fond životního prostředí, 
***MV – ministerstvo vnitra 

tis. Kč
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Na Vánoce se ve školní družině pečlivě 
připravujeme a letos jsme se rozhodli přizvat 
k vánočním přípravám také rodiče. V týdnu 
mezi druhou a třetí adventní nedělí (8.–11. 12. 
2008) se mohli podívat na práci svých dětí 
v zájmových kroužcích.

V pondělním „SPORTÍKU“ si děti zadovádě-
ly ve školní tělocvičně. Hlavní náplní hodiny 
byla netradiční vánoční olympiáda, při které 
zažily mnoho sportovního zápolení i veselí. 
V pondělí odpoledne se konal také zájmový 
kroužek „DRÁČEK“, ve kterém jsme vyrobili 
svícen na náš vánoční stůl. Keramický hrníček, 
do kterého pak žáci umístili vlastnoručně vy-
robenou svíčku z včelího vosku, jsme vylepšili 
ubrouskovou technikou. Na závěr jsme přidali 

Po roce zase pøišly Vánoce 
smrkovou větvičku s vánoční mašlí a kouzelný 
svícen byl na světě.

V úterý a také ve čtvrtek proběhl kroužek 
„MALOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO“, který je roz-
dělený na mladší a starší žáky. Mladší děti 
si pomocí mramorovacích barev ozdobily 
svíčku a sádrový odlitek. Starší děti vyráběly 
z lékařských špachtliček obrázek a skládačku, 
na zdobení pak použily ubrouskovou techniku. 
S výrobou dárečků jim pomáhali rodiče, kteří 
si tyto výtvarné techniky také vyzkoušeli. 

V úterý se děti předvedly rodičům také 
v „DIVADÉLKU“. Ukázaly, jaká říkadla, roz-
počitadla, písničky, tanečky, veršované a im-

provizované pohádky se již naučily. Dále byla 
hodina zaměřena na vánoční tradice a zvyky. 
Pásmem koled „Až zazní vánoční zvonění...“ 
se děti s rodiči rozloučily. Ve středu se zase 
sešli malí hudebníci v „DOCELA MALÉM PÍS-
KÁNÍ“. Nejprve jsme si připomněli, kde která 
nota v notové osnově bydlí a jak se vlastně 
jmenuje. Děti si pak na fl étnu zahrály písničky 
se zimní tématikou a nakonec jsme se pustili 
do nácviku jednoduchých koled. 

Ve středu a ve čtvrtek jsme v „DOVEDNÉ 
RUČCE“ dokončovali vánoční cukroví, které 
jsme předem upekli ve školní kuchyňce. Linec-
ké jsme slepovali marmeládou a polévali bílou 
a hnědou čokoládou. Nakonec jsme cukroví 
dozdobili ořechy, lentilkami, barevnými kulič-
kami a pendreky ve tvaru kytiček. Čokoládou 
byli nazdobeni i někteří žáci, ovšem na spo-
kojenosti jim to nic neubralo. Doufáme, že si 
doma na cukroví všichni pochutnali. 

Týden otevřených dveří se vydařil a vě-
říme, že nás i v příštím roce rodiče navštíví 
v hojném počtu.

V. Geherová, vychovatelka 2. ZŠ

NN2009-01.indd   5 25.1.2009   14:55:30



6

První bruslení na Pahrbku

Živý betlém na 1. ZŠ
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První minuty nového roku 2009

Rozkvetlé třešně před vánoci na napajedelském hřbitově

Tradiční Tříkrálová sbírka 10. ledna (čtěte na straně 12)

Živý betlém pod kostelem

L e d e n  0 1 / 2 0
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Malé ohlédnutí
13. 12. 2008 se uskutečnila již druhá ekume-

nická mše v kostele sv. Bartoloměje v Napa-
jedlích. Kdo v tento adventní podvečerní čas 
zavítal do kostela, jistě byl pohlazen na duši mi-
lou a srdečnou atmosférou, kázáním o Božím 
království, zpěvy Alenky, Jarušky a věřících 
Adventistické církve sedmého dne.

Děkujeme za milé přijetí otcem Viliamem 
Gavulou, který napsal o této akci krásný 
článek do farního časopisu „Hladina“, Petru 
Hastíkovi za fotodokumentaci a Ing. Mi-
lanu Vybíralovi za zorganizování setkání 
představitelů všech církví a věřících, kteří 
mají společnou cestu víry a lásky k Bohu 
a bližnímu.

Za zúčastněné Marie Vaňáčová

Svatý pluk ohøál lidi 
ve studeném kostele
První prosincový podvečer se chladný 

napajedelský kostel zcela naplnil. Pohled na 
zaplněný kostel byl nádherný: známé i nezná-
mé tváře lidí, kteří utekli ze všednosti dne, aby 
prožili nevšední večer. Věřím, že zima nebyla 
nikomu. Jednak jsme byli namačkáni, a pak 
zahřála naše srdce děcka z „Pluka“, kterým vé-
vodil nadšený „velitel“ pan Jan Gajdošík. Kdo 
čekal hlučný rockový večer, byl překvapen. 
Ale Svatý pluk rozhodně nezklamal. Vzhledem 
k prostoru citlivě vybrané skladby, koledy 
v jemně rockovém provedení a chrámové šero 
vytvořily krásnou předvánoční atmosféru. 

Přes 360 lidí odměnilo účinkující potleskem 
vyjadřujícím vděčnost a uznání. V ten večer 
se snad nikomu nechtělo z kostela odcházet. 
V dalších dnech jsem slýchával ohlasy, líbilo 
se. Když jsem slyšel slova: znovu přijdeme 
a podpoříme varhany … potěšilo to. Už teď 
očekávám další krásný večer s Hradišťanem 
a zvuky našich varhan 23. ledna v novém 
roce.

Finanční částka, která se v předprodeji vy-
brala a je určena na dostavbu napajedelských 
varhan, činí 145 900 korun. Děkuji!

Děkuji také všem sponzorům a spolu-
pracovníkům, díky nimž jsme mohli prožít 
příjemný adventní večer na místě setkání 
s Bohem a lidmi!

P. Viliam Gavula

Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým 
vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším 
moravským cimbálovým kapelám. Je ojedině-
lým hudebním tělesem s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žá-
nrovým záběrem a netradičním repertoárem, 
jehož inspiračním zdrojem se stal folklór. 
Vznikla společně s tanečním souborem v roce 
1950 v Uherském Hradišti, kde pracovala řada 
generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod 
dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka 
(20. 4. 1922 - 28. 2. 1978). Ten posunul tehdejší 
chápání prezentace folklóru od volného před-
vádění hudebních a tanečních čísel směrem 
k propracovanějším kompozicím, které již 
snesly měřítka umělecké práce. 

Od roku 1978 je primášem a uměleckým ve-
doucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista 
a hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vede-
ním se začal soubor postupně transformovat. 
Dramaturgie čerpá z regionálních souvislostí 
a všímá si lidového umění v jeho širším geo-
grafi ckém a historickém kontextu. Vzrostly také 

interpretační nároky na členy souboru. Vedle 
samostatné soustavné tvorby muziky vznikaly 
i hudebně-taneční tematické projekty (Byla 
vojna u Slavkova, Zbojné písně moravské…). 
Postupně se začala významně prosazovat au-
torská tvorba, která zcela převládá v posledních 
hudebně-tanečních projektech (O Slunovratu, 
O Člověku…), na nichž Jiří Pavlica spolupraco-
val s choreografkou a vedoucí taneční složky 
Ladislavou Košíkovou. Zde se také nejvýrazněji 
projevuje odklon od tradičního folklórního poje-
tí a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění. 
Folklór se stává inspiračním zdrojem, přičemž 
jeho fi losofi cká podstata zůstává zachována.

Vedle společných vystoupení se hudební 
i taneční složka Hradišťanu ubírají svou vlastní 
cestou. Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan 
k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil 
ji v desítkách projektů vydaných na zvukových 
nosičích, v rozmanitých cyklech televizních či 
rozhlasových nebo každoročně na stovkách 
živých koncertních vystoupeních. Tanečníci se 
realizují především na projektech, kde se jako 

Pozvánka - Hradiš an vystoupí v Napajedlích 23. ledna

(Odpověď na otevřený dopis otištěný v prosincových NN)
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Otvíráme 2. 2. 2009

Srdečně Vás zveme do nově otevřené masérské provozovny 
v Napajedlích se saunou

Přijďte si odpočinout a načerpat silu do nově otevřené provozovny s infrasaunou, 
masérkou Vílou, která Vám pomůže od bolestí a starostí kvalitními službami 
s nádechem příjemné atmosféry.

Nabízíme:
•  Sportovní a aktivní masáže
•  Relaxační a uvolňující masáže
•  Vonné masáže
•  Lávové kameny
•  Parafínové zábaly rukou i nohou
•  Bylinkové masáže
•  Bylinkové zábaly (bolesti nohou, zad, křečových žil 

  a nervového vypětí)

Infrasauna: spaluje kalorie (redukuje váhu), podporuje krevní oběh, posiluje 
kardiovaskulární systém, ulevuje kloubům a celkové ztuhlosti, odstraňuje toxické 
látky, zotavuje pokožku, zlepšuje imunitní systém, omezuje stres a únavu.

Od jara i lymfatické masáže.
To vše v příjemném prostředí s relaxační hudbou 30. let se na Vás vždy těší 
se slunečním úsměvem Víla Monika.

Objednávky na tel.: 733 703 217 - Monika Sudková

Provozovna: Bylinka • Podzámčí 237 • Napajedla 763 61

choreografka uplatňuje Ladislava Košíková. 
Např. Mezinárodní hudební festival v Salzbur-
gu, spolupráce s Vídeňskou fi lharmonií, četné 
divadelní inscenace a projekty České televize. 
V posledních letech vznikly např. projekty 
Žákovské vigilie ve spolupráci s Jaroslavem 
Krčkem a Musicou Bohemicou nebo Rákoš 
Rákoczy - scénická koláž na podkladu původ-
ního baletu Leoše Janáčka v režii Magdaleny 
Švecové. 

Způsob práce, dramaturgie a umělecká 
úroveň řadí Hradišťan k ojedinělým tělesům 
nejen ve svém regionu. Je častým hostem TV 
pořadů, domácích i zahraničních festivalů tra-
diční, alternativní, ale i vážné hudby, kde získal 
řadu ocenění. Častá je i spolupráce s rozhlasem 
a fi lmem a také s předními soubory a sólisty 
různých žánrů. Hradišťan natočil více než 
25 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha 
dalších spolupracoval.Tleskali mu diváci čtyř 
kontinentů. Mezi kmenové sólisty patří Alice 
Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Hlavní 
náplň práce tvoří koncertní činnost, která 
představuje přibližně 150 vystoupení ročně 
a právě 23. ledna je přivítáme v Napajedlích 
na 2. Benefi čním koncertu pro varhany spolu 
s varhaníkem Josefem Fojtou. 

Za padesát let svého trvání prošel soubor 
různými etapami vývoje. V současné době Hra-
dišťan rozvíjí tyto programové a dramaturgické 
linie, které může nabídnout jak ve verzi samo-
statného koncertu muziky, tak i jako vystoupení 
celého souboru - včetně taneční složky. 

 Regionální linie. Mapování tradic různých 
oblastí Moravy (Dolňácko, Horňácko, Kopanice, 
Luhačovské Zálesí, Podluží a další) 

 Historická linie. Sledování proměn lido-
vého umění v průběhu staletí od fi kcí z dob 
slovanského úsvitu přes lidovou kulturu stře-
dověku a dochovanou ústní tradici ze sbírek Fr. 
Sušila a Fr. Bartoše až po odraz lidového umění 
v dílech Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, 
který pokračuje vlastní autorskou tvorbou 
protagonistů souboru. (Např. Velkomoravský 
chorál, písně z dob napoleonských válek, písně 
z kancionálu J. A. Komenského, Velehradské 
tance ze sbírky Christiana Hirschmenzela ze 
17. století a další) 

 Prolínání žánrů. Prolínání lidové hudby 
s oblastí vážné hudby (CD s Komorním orches-
trem L. Janáčka „Pokoj Vám“, CD s Bambini di 
Praga „Moravské koledy“ a „Zpívání o lásce“). 
Dále fúze s osobnostmi folkové scény (CD s Vlas-
tou Redlem „Hradišťan + AG Flek“, se Spirituál 
kvintetem „Vánoční koncert“) a také propojení 
s jinými hudebními kulturami (CD s japonským 
multiinstrumentalistou Yas-Kazem „Svítání“, 
s Afričanem Dizu Platiezem „Mys Dobré na-
děje“). Setkání osobností různých hudebních 
oblastí zachycuje série 4 CD z televizních pořadů 
Ostravské televize „Sešli se“. 

 Tématická linie. Hudebně taneční tématic-
ké kompozice, inspirované bohatstvím folklóru 
a obohacené o nové hudební a taneční prvky. 
(CD „Zbojné písně moravské“, „Byla vojna 
u Slavkova“, CD na texty Jana Skácela a lidové 
poezie „O Slunovratu“ a další)

 Obsazení cimbálové muziky Hradišťan: 
Jiří Pavlica 1. housle, zpěv; Alice Holubová, 
zpěv; David Burda, klarinet, fl étny, zpěv; Milan 
Malina, cimbál, zpěv; Michal Krystýnek, 2. 
housle, zpěv; Roman Gill, viola, zpěv; Dalibor 
Lesa, kontrabas, zpěv.
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V měsíci září začal opět pracovat včelařský 
kroužek mládeže při ZO ČSV o.s., Napajedla 
v počtu 18 dětí se svým vedoucím Ladislavem 
Žaludkem. Podzim je čas, kdy aktivita včelstev 
klesá a nastává období zimního klidu. Děti 
v kroužku se seznamují s činností včelstva 
a včelaře v každém ročním období. V praktic-
ké části se mladí včelaři věnovali konstrukci 
a výrobě včelařského rámku s následným 
nalepením mezistěny. S velkým zájmem 
vyráběly svíčky ze včelího vosku, stáčené 
z mezistěn, nebo lité do forem. Předvánoční 
čas kroužek využil k pečení a zdobení medo-
vých perníků.

Jan Pavlík, jednatel ZO Napajedla 

Vèely mají klid, dìti se vzdìlávají

Peèovatelský dùm 
„U Tuèòáèkù“
Zase jsou tady! I letos dorazili! Je známo, 

že ptáčci, zvířátka stejně i jako my – lidé – se 
vrací tam, kde je jim dobře, kde je o ně dobře 
postaráno a kde se cítí v bezpečí. 

Že pořád nevíte, kdo že to vlastně dorazil? 
No přece tučňáčci. A kde že se to vlastně 
měli ocitnout? No na pečovatelském domě 
Pod Kalvárií, aby zpříjemnili vánoční chvíle 
a zkrátili dlouhé zimní večery všem babičkám 
a dědečkům.

Že byste je také chtěli vidět? Tak to musíte 
v tichosti, raději co nejdříve navštívit pečova-
telský dům, protože kdoví, jestli přijdou i příští 
rok. Samozřejmě jsem s nimi na toto téma 
několikrát hovořila, ale ten, kdo tučňáky zná, 
ví, že vám toho moc neřeknou. Jsou to takoví 
„tajnůstkáři“ a také jsem jim (přiznám se) toho 
moc nerozuměla. Neumím totiž „tučňácky“. 
Nebo že by to bylo tím, že jsou jen papíroví? 

Tak ať se vám, tučňáčci, „doma“ líbí!!!
 Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Předzvěstí Vánoc a vánočních nadílek 
bývá tradičně mikulášská družina s čertem, 
andělem a hlavní postavou - Mikulášem. Ani 
tento rok nezapomněla navštívit také pro-
story napajedelské sokolovny a obdarovat 
mnoho dětí krásnými balíčky plných ovoce, 
hraček a sladkostí.

Mikulášská družina předvedla dětem 
krátký program na jevišti a pak už to začalo. 
Mikuláš poslouchal písničky, básničky, ty 

Mikuláš na Sokolovnì šikovnější děti mu předvedly např. kotoul 
nebo hvězdu. Za svou snahu dostaly slad-
kou odměnu, i když nezbedný čert se jim 
snažil balíčky vyfouknout a zkoumal, jestli 
si je vůbec zaslouží. Ale jako každý rok byla 
většina dětí hodných, takže čert byl opět bez 
práce a dětský úsměv byl vidět častěji než 
malá slzička strachu.

Na konci večera děti čekala čertovská 
diskotéka a pak už upalovat domů.

A příští rok na Mikuláše zase na Soko-
lovně!!! - O.K. 

Výbor Sokola Napajedla
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 LEDEN 2009
 So 3. 1. v 19:30 hodin

 JUNO
 Komedie o dospívání a jeho nečekaných 

nástrahách. Režie Jason Reitman, hrají Ellen 

Page, Michael Cera, Jennifer Garner, přístup-

ný od 12 let, titulky, 96 min., vstupné 70 Kč

 Pá 9. 1. v 19:30 hodin

 TOBRUK
 Válečné drama Václava Marhoula,hrají Jan 

Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, pří-

stupný od 15 let, 102 min., vstupné 65 Kč

 So 10. 1. v 19:30 hodin

 UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
 Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení 

podle románu Philipa Rotha. Režie Isabel 

Coixet, hrají Penélope Cruz, Ben Kingsley, 

Dennis Hopper, přístupný od 15 let, titulky, 

112 min., vstupné 65 Kč

 Pá 16. 1. v 19:30 hodin

 NOCI V RODANTE
 Romantický fi lm USA, režie G. C. Wolfe, hrají 

Diane Lane, R. Gere, J. Franco, přístupný od 

12 let, titulky, 97 min., vstupné 65 Kč

 So 17. 1. v 19:30 hodin

 RALLYE SMRTI
 Kdo přežije, vyhraje. Film USA, režie Paul 

W. S. Anderson, hrají Jason Statham, Joan 

Allen, Tyrese Gibson, přístupný od 15 let, 

titulky, 105 min, vstupné 65 Kč

 Ne 18. 1. v 15:00 hodin

 PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ PRO 
DĚTI

 BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
 O mistra basy, Lenora, Pohádka o kozlu 

Kokešovi, Cvrček a basa, Babička vypráví 

pohádku, Strašení čmeláků, Krtek malířem, 

Krtek fotografem

 65 min., vstupné 25 Kč

 Pá 23. 1. v 19:30 hodin

 QUANTUM OF SOLACE
 Filmem QUANTUM OF SOLACE pokračuje 

vysokooktanové dobrodružství Jamese  

Bonda, režie Marc Foerster, hrají Daniel Craig, 

Judi Dench, Jesper Christensen, přístupný 

od 12 let, titulky, 107 min., vstupné 75 Kč

 So 24. 1. v 19:30 hodin

 ČTVERY VÁNOCE
 Jeho rodiče a její rodiče. A to všechno v jeden 

den ..., komedie USA, režie Seth Gordon, hrají 

Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert 

Duvall, přístupný od 12 let, titulky, 89 min., 

vstupné 65 Kč

 Pá 30. 1. v 19:30 hodin

 ŽENY
 Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy 

doopravdy touží. Režie Diane English, hrají 

Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, 

přístupný od 12 let, titulky, 113 min., vstupné 

65 Kč

 So 31. 1. v 19:30 hodin

 DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
 Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.

Fantasy USA, režie Scott Derrickson, hrají 

Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jon Hamm, 

přístupný od 12 let, titulky, 102 min.,vstupné 

70 Kč

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

KULTURA 
A SPO

RT

 23. 1.  Kostel sv. Bartoloměje  Benefi ce pro varhany – Hradišťan
 23.–25. 1. Jakin Sněhovánky v Beskydech
 24. 1. Sokolovna  Entomologický výměnný den
 1. 2.   LS Klubíčko  Jak bejvávalo - premiéra
 11. 2.  Klášterní kaple  Setkání s hudbou

     Plesy na sokolovně:  7. 2. - Ples 1. základní školy, 14. 2. - Sokolská Valentinská zábava, 
                   21. 2. - Ples 2. základní školy, 28. 2. - Hasičský ples, 14. 3. - Ples Junáka

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

V pátek 5. 12. 2008 se do naší ZUŠ R. Fir-
kušného sjelo 52 soutěžících v oboru hra na 
elektronické klávesové nástroje. Doprovázeli je 
učitelé a rodiče. Přijeli ze šestnácti základních 
uměleckých škol z celého Zlínského kraje, 
aby předvedli hru na klávesy – keyboard. 
Rozděleni do sedmi kategorií měli povinnost 
předvést skladbu bez automatického doprovo-
du a další skladby, které co nejlépe vystihly 
možnosti nástroje. 

Keyboard je klávesový nástroj s mnoha 
volitelnými funkcemi. Podle libosti může 
hrát jako klavír, ale i varhany, housle, kytara, 
fl étna a desítky dalších hudebních nástrojů. 
Podle charakteru skladby si lze zvolit k melodii 
z obrovského množství doprovodů v různých 
stylech – bigbeat, waltz, pop, polka, swing atd. 
Děti se učí klávesové technice, ale i schopnosti 
zvolit správný styl nebo nástroj. Zdánlivě do-
káže keyboard hrát skoro sám. Pravda je však 
taková, že kdo se chce naučit na něj pořádně 
hrát, musí pilně cvičit jako na jakýkoli jiný ná-
stroj. A kdo nemá smysl pro rytmus, je ztracen, 
protože automatické rytmické doprovody jsou 
neúprosné, nedovolí zaváhání.

ZUŠ R. Firkušného Napajedla reprezentova-
lo 9 soutěžících. Nejlépe se umístila – ve zlatém 
pásmu - žákyně paní učitelky Petry Strašákové 

Soutìž „NAPAJEDELSKÉ KLÁVESY“

Marika ZAPLETALOVÁ v kategorii nejmladších 
soutěžících. Gratulace patří i sedmi dalším 
dětem, které získaly stříbro a bronz.

L. Hanáčková

Marika Zapletalova

I když už je zima, našim plavcům, těm je prima! Letos jsme začali již 23. 9. 2008, a to 
třídy Včeliček, Mravenců a Šnečků. V deseti lekcích se děti naučily překonávat strach z vodní 
hladiny a někteří již zvládají splývání i dýchání do vody. Na závěr kurzu se na děti v Plavecké 
škole v Uherském Hradišti přišli podívat i rodiče. Věříme, že tímto aktivním přístupem přispívá-
me ke zlepšení fyzické aktivity a zdraví našich dětí.  M. Švandová a E. Kašná, učitelky MŠ
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V pátek 5. 12. a v sobotu 6. 12. proběhlo 
v Třebíči republikové fi nále Poháru AŠSK 
ČR - TEAMGYM JUNIOR. Jednalo se o gym-
nastický trojboj družstev, který zahrnoval: 
akrobacii, přeskok z trampolíny a pódiovou 
skladbu. 

Této soutěže se zúčastnila i děvčata 2. 
základní školy a vedla si opravdu výborně. 
V kategorii 1 (věk 11–16 let) vybojovala krás-

Turistická nabídka aneb naplánujte si v kalendáøi 

Dìvèata z 2. ZŠ vybojovala 3. místo v Tøebíèi
né 3. místo. Nutno dodat, že zacvičila jednu 
z nejlepších akrobacií celé soutěže. Na úspě-
chu se podílely: Veronika Kočendová, Aneta 
Maňásková, Dominika Markytánová, Tereza 
Hromadníková, Michaela Kýblová, Dominika 
Remešová a Hana Niklová. Všem žákyním za 
reprezentaci a trenérce Žanetě Markytánové 
za přípravu děkuje Mgr. Marčíková.

Mgr. Katarína Marčíková

Odbor KČT a Azimut 1403 Napajedla opět 
připravují v roce 2009 pro příznivce pěší tu-
ristiky jarní vycházky, s kterými Vás chceme 
v předstihu seznámit:

• První vycházka se uskuteční v sobotu 
18. 4. 2009 do Moravského krasu. Putování 
začneme v Babicích nad Svitavou přes Býčí 
skálu, Josefovské údolí, Nový hrad a Čertův 
hrádek do Olomoučan. Jde o zajímavou 
procházku probouzející se jarní přírodou 
mezi kopcovitou krajinou a krásným údolím 
s tekoucí vodou, vytvářející zajímavé scenérie. 
Délka cca 16 km. 

• Druhá vycházka se připravuje na so-
botu 16. 5. 2009 na jih Moravy na Pálavu, do 

kraje nekonečných vinic. Putování začneme 
v Dolních Věstonicích a pokračujeme přes 
Dívčí hrad, Sirotčí hrádek, Stolovou horu, 
Tyrold, Mikulov, Svatý Kopeček a zpět do 
Mikulova. Délka trasy cca 16 km. Jde o pro-
cházku jarní přírodou s krásnými výhledy 
do širokého okolí plného vápencových skal 
a vinné révy. Možnost návštěvy Mikulovské-
ho zámku s obřím sudem a křížové cesty na 
Svatém kopečku. 

Bližší informace budou zveřejněny na ka-
belové televizi, v Napajedelských novinách 
a v informační skříňce TJ. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z odboru 
KČT Napajedla.

Výkonný výbor tělovýchovné jednoty Fatra-Slavia Napajedla děkuje jménem svých 
členů, trenérů a cvičitelů všem občanům a sponzorům, kteří svým příkladným posto-
jem projevovali v uplynulém roce 2008 přízeň naší jednotě, tělovýchově a sportu 
v našem městě. V nadcházejícím roce přejeme všem pevné zdraví, spokojenost 
a mnoho úspěchů jak v pracovní činnosti, tak i v osobním životě.

První napajedelské høíbì roku 2009 je na svìtì
První hříbě letošního roku přišlo v Hřebčíně 

Napajedla a. s. na svět 3. 1. 2009 ve 22:15 hod.
Matkou hřebečka je trojnásobná vítězka 

Widama, otcem pak Šampión plemeníků s jed-
ním, dvěma i třemi ročníky na dráze - hřebec 
Magnus. Hříbě z Widamy je zároveň prvním 
hříbětem po Magnus, které vzniklo připuštěním 
v napajedelském hřebčíně. 

Hnědý hřebeček s hvězdou na čele je 
devátým potomkem klisny Widamy, která je 
především excelentní matkou. Mezi její nejvý-
znamnější potomky patří vítězka OAKS a Kůň 
českého chovu roku 2006 Vltava, která již se 
svou pravou sestrou Vočko plní své mateřské 
povinnosti v našem hřebčíně. Mezi další 
úspěšné potomky Widamy patří vítěz Velké 
jarní ceny Veto, osminásobný vítěz Vademe-
cum, klisny Vočko a Věrná. V letošní sezóně 
můžeme na dostihových dráhách spatřit ještě 
nejmladší potomky této matky - klisny Wesela, 
Worlice a hřebce Virvál. Majitelem hříběte je 
MUDr. Václav Bruna, který mu také následně 
vymyslí jméno.

Matka Widama i čilý hřebeček jsou v po-
řádku a doufejme, že malý „Magnus“ bude 
alespoň stejně dobrý jako jeho sourozenci na 
dráze. Předpoklady k tomu má výtečné.

Martina Hradilová

Tøíkrálová sbírka 2009
V sobotu 10. 1. 2009 proběhla TŘÍKRÁLO-

VÁ SBÍRKA. Do charitního díla se zapojilo 
v Napajedlích 36 skupinek koledníků a dal-
ší pomocníci, tedy celkem 155 lidí.

Na pomoc trpícím a potřebným lidem, 
kteří žijí u nás i v zahraničí, napajedelští 
občané přispěli částkou 141 611 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a po-
máhali při sbírce. Zvlášť děkujeme fi rmě 
Topek Topolná za koláčky pro koledníky 
a také paní starostce, která podpořila za 
město toto dílo formou občerstvení pro 
všechny zúčastněné.

Za všechny organizátory
Mgr. Bronislava Veselá
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