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Velký šek pro varhany, více na straně 6. Foto ZB

Ve sportovní hale 2. základní školy vystoupilla 20. února skupina BUTY.  Foto: F. Cívela

Divadelní festival 
Divadelní festival ochotnických souborů 

připravuje Klub Kultury v Napajedlích na 
18.–24. dubna 2009 

 5 Naše noviny dobrovolně na policii

 7 Dětský karneval na Klubu Kultury

 12 Úspěchy napajedelských gymnastek

Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-
lích pořádá v rámci jarního úklidu před 
Velikonocemi

Železnou sobotu
 Občané, kteří se chcete zbavit nepo-

třebného kovového šrotu, nachystejte jej, 
prosím, v sobotu 4. dubna 2009 v 7:00 
hod. před Váš dům. 

Zajistíme jeho odvoz. Akce se koná za 
každého počasí!

Všem předem děkuje Sbor dobrovolných 
hasičů v Napajedlích

DDM Matýsek uvádí
Teatr VÍTI MARČÍKA
Dne 19. března 2009 v 8:00 hod. pro školy
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
v 19:00 hod. večer pro veřejnost
Moravské pašije
Místo konání: Klub kultury Napajedla

Vily Zlínského kraje
Výstava slavné vily Zlínského kraje bude 

slavnostně zahájena 18. března v 16:00 hodin 
v obřadní síni napajedelské radnice. Výstava 
bude instalována na balkoně obřadní síně.

Jarní ples mìsta 
Město Napajedla pořádá pro širokou veřej-

nost v sobotu 21. března od 19:30 v napajedel-
ském zámku tradiční Jarní ples města. K tanci 
a poslechu hrají Aventis a cimbálová muzika 
Stanislava Gabriela. Vstupenky v ceně 400 Kč 
prodává Knihovna Napajedla, tel.: 577 944 587.
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Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz.

Zastupitelstvo mìsta 
mimo jiné

 schválilo podmínky Rozhodnutí na poskyt-
nutí dotace na Czech POINT

 schválilo žádost o státní účelovou dotaci 
v rámci Krajského programu prevence krimi-
nality na rok 2009 za účelem pořízení horole-
zecké stěny

 schválilo odkoupení částí pozemků KN 
p. č. 1663/1 a PK 1663/2 o celkové výměře 
2100 m2 nezbytně nutných pro realizaci stavby 
„Řešení přívalových vod a zachycení splavenin 
z lokality Kalvárie“ od manž. Jasanských za 
cenu 40 Kč/m2 

 schválilo uzavření kupní smlouvy na 
odkoupení pozemků pod stavbou chodníku 
Zámoraví, a to p. č. 4822/4 o výměře 2 m2 a p. č. 
7720 o výměře 2 m2 s manž. Sedláčkovými, 
p. č. 7721 o výměře 2 m2 s paní Bikárovou, p. č. 
4825/5 o výměře 5 m2 s paní Foukalovou a p. č. 
7722 o výměře 1 m2 s manž. Němcovými za 
cenu 60 Kč/m2

 vzalo na vědomí zápis z jednání fi nančního 
výboru ze dne 4. 2. 2009

 schválilo plán činnosti fi nančního výboru 
na rok 2009

 vzalo na vědomí stav pohledávek ke dni 
31. 12. 2008

 vzalo na vědomí:
-  plnění rozpočtu města za rok 2008
-  výdaje na výstavbu inženýrských sítí na 

Malině III
-  využití fi nančních prostředků z prodeje 

bytů
-  přehled příjmů za prodej bytů a nemovitostí
-  přehled čerpání podílových fondů za r. 2008
-  přehled konečných stavů fi nančních pro-

středků za odprodej podílových fondů 
a z prodeje nemovitostí za rok 2008

-  stav na bankovních účtech města k 31. 12. 
2008

 schválilo přidělení fi nančních příspěvků 
na rok 2009 spolkům a organizacím na činnost 
a akce z rozpočtu města 

 schválilo ve vazbě na dotace investiční 
záměry na rok 2009 

 uložilo Ing. I. Brabcové, starostce města
-  přehled záměrů aktualizovat průběžně 

v návaznosti na vyhlašované dotační tituly 
a tento předkládat ke schválení zastupitelstvu 
města

-  zajistit prostřednictvím odboru SMIR, odděle-
ní životního prostření a fi nančního odboru

-  přípravu návrhu do rozpočtu města na r. 2009 
na zapracování akcí, které nejsou v rozpočtu 
zahrnuty, a další akce do fi nančního výhledu 
na další období

-  nutnou projekční přípravu
-  vyřízení nutné legislativy v předpokládaných 

termínech
-  součinnost při zpracování žádostí o dotace 

všem vedoucím odborů MěÚ, organizačních 
složek, ředitelům příspěvkových organizací

-  podílet se aktivně na vyhledávání dotačních 
příležitostí

 schválilo realizaci projektu „Napajedla - bez-
bariérová trasa - 5. etapa - přechod pro chodce 
na silnici III/49724“ v celkové výši 7,14 mil. Kč 
včetně DPH a dále přípravu tohoto projektu 
a podání žádosti na jeho fi nancování ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v rámci 
programu zaměřeného na zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
pro rok 2009; zároveň schválilo dofi nancování 
z vlastních zdrojů, které činí 2,5 mil. Kč, které 
je nutné zabezpečit po celou dobu realizace 
projektu

 schválilo realizaci projektu „Regenerace 
panelového sídliště Napajedla - Nábřeží 3. etapa“ 
v celkové výši 7,14 mil. Kč včetně DPH a dále 
přípravu tohoto projektu a podání žádosti na 
jeho fi nancování z Ministerstva pro místní rozvoj 
z  podprogramu 117 512 „Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2009“; současně do-
poručilo zabezpečit spolufi nancování projektu 
v objemu min. 3,6 mil. Kč z vlastních zdrojů, po 
celou dobu realizace projektu

 schválilo realizaci projektu „Bezbariérová 
trasa 6. etapa - stavební úpravy objektu č. 
p. 87 – Napajedla“ v předpokládané výši 3,0 
mil. Kč včetně DPH a dále přípravu tohoto 
projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace 
na jeho fi nancování z Ministerstva pro místní 
rozvoj z  programu 117 610 „Bezbariérová obec“ 
dotačního titulu č. 2 – Odstraňování bariér 
v budovách městských a obecních úřadů pro 
rok 2009; současně doporučilo zabezpečit 
spolufi nancování projektu v předpokládaném 
objemu 2,0 mil. Kč z vlastních zdrojů po celou 
dobu realizace projektu

 schválilo nákup automobilu Fiat Dobló 1,4 
Active pro organizační složku Pečovatelská 

služba Napajedla dle nabídky od společnosti 
CanoCar, s.r.o.

 schválilo změny v rozpočtu na rok 2009 - 
rozpočtová opatření č. 2 až 5

 schválilo doplnění stávající Směrnice 
o pravidlech rozpočtového hospodaření města 
formou Dodatku č. 1, týkající se pověření rady 
města ze strany zastupitelstva města schvalovat 
a provádět rozpočtová opatření, která souvisí 
s ukládáním dočasně volných fi nančních pro-
středků města na termínované účty a s fi nanč-
ním plněním v rámci škodních událostí a dále 
s využitím volných fi nančních prostředků na 
předfi nancování projektů spolufi nancovaných 
z evropských fondů

 schválilo použití dočasně volných fi nanč-
ních prostředků města na předfi nancování 
následujících dotačních akcí – Rekonstrukce 
hospodářské školy na areál služeb města Sběrný 
dvůr, Cyklostezka podél Baťova kanálu – úsek 
Napajedla I. etapa a Naše Napajedla – město pro 
život, revitalizace veřejných ploch a komunikací 
v městské památkové zóně, I. etapa. Předfi nan-
cování se týká výdajů schválených v rozpočtu 
města pro rok 2009 na uvedené akce, a to v roz-
sahu až do plné výše těchto výdajů.

 vyhlásilo záměr prodeje stavebních pozem-
ků p. č. 2074/106 + 2074/107 a p. č. 2121/29 v lo-
kalitě Malina III pro výstavbu rodinných domů 
za podmínek dle záměru. Termín uzávěrky: dne 
27. dubna 2009 do 14:00 hodin

 vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrol-
ního výboru dne 24. 11. 2008, 3. 12. 2008 a 26. 
1. 2009

 seznámilo se s investičním záměrem na 
výstavbu polyfunkčního domu Napajedla v ul. 
Palackého

 projednalo návrh na dořešení vlastnických 
vztahů v lokalitě Malina II a deklaruje ochotu 
přijmout dar od manž. Mikelových st. a ml. 
a ochotu přijmout dar od paní Zatloukalové za 
podmínky souběžného přijetí obou darů.

Z jednání Zastupitelstva mìsta

Zámìry mìsta Napajedla
Město Napajedla prodá poslední 2 po-

zemky p. č. 2074/106+2074/107 a 2121/29 pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Malina 
III. Uzávěrka dodání přihlášek je 27. 4. 2009 
ve 14:00 hodin. 

Město Napajedla prodá stavební pozemky 
p. č. 2152/425 a p. č. 2152/426 + 2152/427 
pro budoucí výstavbu RD v lokalitě u tzv. 
fi nských domků za cenu nejvyšší nabídky 
za následujících podmínek:
- minimální cena 500 Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy

- výstavba RD se bude řídit podmínkami 
uvedenými níže

- v případě, že má být pozemek nabyt do 
společného jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba manželé

- předložená nabídka musí být vlastnoruč-
ně podepsána uchazečem (uchazeči)

- v případě zájmu o stejný stavební 
pozemek rozhodne výše ceny za 1 m2, 
v případě stejné cenové nabídky bude 
rozhodnuto losem

- kupujícím může být výhradně fyzická 
osoba

Zámìry mìsta Napajedla
Město Napajedla prodá poslední 2 po-

zemky p. č. 2074/106+2074/107 a 2121/29 pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Malina 
III. Uzávěrka dodání přihlášek je 27. 4. 2009 
ve 14:00 hodin.

Město Napajedla prodá stavební pozemky 
p. č. 2152/425 a p. č. 2152/426 + 2152/427 
pro budoucí výstavbu RD v lokalitě u tzv. 
fi nských domků za cenu nejvyšší nabídky 
za následujících podmínek:
- minimální cena 500 Kč/m2

- kupní cena bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy

- výstavba RD se bude řídit podmínkami 
uvedenými níže

- v případě, že má být pozemek nabyt do 
společného jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba manželé

- předložená nabídka musí být vlastnoruč-
ně podepsána uchazečem (uchazeči)

- v případě zájmu o stejný stavební 
pozemek rozhodne výše ceny za 1 m2, 
v případě stejné cenové nabídky bude 
rozhodnuto losem

- kupujícím může být výhradně fyzická 
osoba

- oba nabízené pozemky lze prodat jedno-
mu zájemci 

- Město Napajedla si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z předložených nabídek
Účastník výběrového řízení předloží 

v nabídce:
1. označení stavebního pozemku
2. nabídku ceny za 1 m2 pozemku

Základní podmínky výstavby:
Podlažnost:
RD mohou být podsklepeny, 1 nadzemní 

podlaží. Podkroví lze využít pro bydlení.
Střecha: sedlová

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 
rodinného domu si musí podat žádost na 
Městský úřad Napajedla, v zalepené obálce 
s označením v levém dolním rohu: „Finské 
domky“. Obálka musí být doručena osob-
ně nebo poštou na podatelnu Městského 
úřadu Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 
763 61 Napajedla, do 27. dubna 2009 do 
12:00 hodin.

Podrobné informace (včetně nahlédnutí 
do geometrického plánu) zájemci obdrží na 
odboru SMIR (tel. 577 100 921).
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V rámci 2. výzvy Regionálního operačního 
programu Střední Morava uspělo město Na-
pajedla se žádostí o dotaci na akci CYKLO-
STEZKA PODÉL BAŤOVA KANÁLU – 
ÚSEK NAPAJEDLA, 1. ETAPA a získalo na 
tuto akci dotaci ve výši 15,9 mil. Kč. 

V současné době je již podepsána smlouva 
o dotaci a stavba byla dle plánovaného harmo-
nogramu v lednu tohoto roku zahájena.

Cyklostezka je součástí společného projektu 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, kde je 
řešena v  délce 45 km od Uherského Ostrohu až 
po Kroměříž, a bude na ni po jejím dobudování 
svedena trasa nadregionální trasy C 47 – Mo-
ravská stezka. 

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Partner pro váš rozvoj

Realizací projektu vzniknou na katastru 
města Napajedla téměř tříkilometrové nové 
cyklostezky situované podél řeky Moravy, 
částečně na jejích hrázích. Úsek na katastru 
Napajedel bude mít návaznost na současně 
připravované úseky na katastrech obcí Otro-
kovice a Spytihněv s dalším napojením na cyk-
lostezky vedoucí do Kroměříže a Nedakonic. 
Zpevněný povrch cyklostezky bude vhodný 
i pro in-line bruslaře. Zájmová oblast je atrak-
tivním územím pro rozvoj cestovního ruchu. 
Městem prochází splavná část řeky Moravy, 
která je součástí Baťova kanálu, nachází se 
zde hřebčín a zámek, turisticky atraktivní cíle. 
Město poskytuje ideální podmínky pro rozvoj 

Realizace akce „CYKLOSTEZKA PODÉL BAŤOVA KANÁLU – ÚSEK NAPAJEDLA, 
1. ETAPA“ byla úspìšnì zahájena 
Akce je podpořená fi nančně z Regionálního operačního programu Střední Morava

V rámci 2. výzvy Regionálního operační-
ho programu Střední Morava uspělo město 
Napajedla se žádostí o dotaci na akci NAŠE 
NAPAJEDLA – MĚSTO PRO ŽIVOT, 
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH 
A KOMUNIKACÍ V MPZ – 1.ETAPA a získa-
lo na tuto akci dotaci ve výši 19,80 mil. Kč. 

V současné době je již podepsána smlouva 
o dotaci a stavba byla dle plánovaného harmo-
nogramu v lednu tohoto roku zahájena. 

Akce je koncipována jako I. etapa kom-
pletní revitalizace veřejného prostranství 
Městské památkové zóny Napajedla, v rámci 
níž budou upraveny plochy při souboru 
kulturních památek – kostela, fary a dále 
celé severovýchodní části náměstí včetně 
celé horní strany ulice Palackého a pěších 
propojek s ulicí Komenského. Její součástí 
je 7 staveb:

1. stavba – její součástí je předláždění 
komunikačních ploch ve vazbě na nemovité 
kulturní památky - faru, kostel, kostelní schody 
a soubor soch.

2. stavba – jedná se o úpravu stávající 
obslužné komunikace, plnící funkci zásobo-
vací a parkovací plochy, zúžení komunikace, 
instalaci laviček pro venkovní posezení 
a ozelenění volných ploch severní části Ma-
sarykova náměstí.

3. stavba – řeší rekonstrukci stávající 
obslužné komunikace zajišťující dopravní 
obsluhu stávající zástavby v ulici Palackého, 

rekonstrukci účelové komunikace zajišťující 
příjezd ke stávající zástavbě u bývalého liho-
varu, rekonstrukci stávající parkovací plochy 
a chodníku v komunikačním propojení mezi 
ulicí Palackého a Komenského, doplnění ploch 
pro posezení.

4. stavba – v rámci této stavby bude rea-
lizován komorní vodní prvek v nejcennější 
části území v prostoru nemovitých kulturních 
památek, je vložen do dlažby klidového pásu 
v centrální části Masarykova náměstí.

5a. stavba – její součástí je předláždění 
plochy u kostela, úprava stávající plochy 
zajišťující přístup a dopravní obsluhu kostela 
od ulice Komenského, dále pak dva chodníky 
v blízkosti kostela. 

13a. stavba - řeší nové veřejné osvětlení 
v části MPZ v ulici Palackého a v jižní části 
Masarykova náměstí, dále se počítá s osvět-
lením věže radnice a kostela. 

14a. stavba - zahrnuje úpravu zeleně v roz-
sahu řešených staveb.

Realizací celého projektu dojde k řadě pří-
nosů. V první řadě je třeba jmenovat benefi t 
zvýšení atraktivnosti území a řešení bezpeč-
nostně-technických požadavků dané lokality, 
což přinese i zvýšení možnosti návazných 
investic a podporu podnikání v MPZ.

Jedním z důležitých technických para-
metrů je řešení dopravní situace v lokalitě 
a návazné bezpečnosti při míšení proudů 
dopravy – pěší, automobilové, cyklistické. 

Bezpečnost se podstatně zvýší díky většině 
dílčích staveb projektu. Jde především o ob-
novu či výstavbu dopravní infrastruktury 
a místních a účelových obslužných komuni-
kací ve vazbě na občanská vybavení a veřejná 
prostranství. 

Tyto zásahy budou mít pozitivní vliv pře-
devším na snížení nehodovosti automobilů, 
stejně tak dojde ke zvýšení bezpečnosti pro 
pěší, a sice výstavbou či opravou stávajících 
chodníků nebo také výrazným pozitivním 
zásahem do opravy veřejného osvětlení ve 
městě. 

Dále je nutné zmínit lepší dostupnost MPZ, 
především pro znevýhodněné skupiny jako 
jsou důchodci a zdravotně postižení lidé. 
Kromě bezpečnosti se zvýší i atraktivita 
městské památkové zóny revitalizací městské 
zeleně, což bude mít za následek zvýšení 
estetické hodnoty území a zvýšení kvality 
života ve městě. 

Realizace akce: 
leden 2009 – prosinec 2009.

Náklady na realizaci: 
• Celkové náklady 23,2 mil. Kč 
• Dotace z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj  18,7 mil. Kč, tj. 80,33 % ze způsobilých 
nákladů Dotace ze státního rozpočtu 1,1 mil. 
Kč, tj. 4,67 % ze způsobilých nákladů 

• Vlastní zdroje města 3,4 mil. Kč 

Ing. Irena Brabcová, starostka 

cykloturistiky. 1. etapa představuje souvislou 
stavbu cyklostezky v úseku od hranice s katas-
trem Otrokovic, která se nachází u železničního 
mostu přes Moravu, po silniční most v centru 
Napajedel. V současné době město připravuje 
realizaci 2. etapy.

Realizace akce: 
leden 2009 – prosinec 2009

Náklady na realizaci: 
• Celkové náklady 18,7 mil. Kč 
• Dotace z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj 15,9 mil. Kč, tj. 85 % ze způsobilých 
nákladů 

• Vlastní zdroje města 2,8 mil. Kč 
Ing. Irena Brabcová, starostka 

Realizace akce „NAŠE NAPAJEDLA – MÌSTO PRO ŽIVOT, REVITALIZACE 
VEØEJNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ V MPZ – 1. ETAPA“ byla úspìšnì zahájena 
Akce je podpořená fi nančně z Regionálního operačního programu Střední Morava
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Fašank na Búroch

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, 
okres Zlín, příspěvková organizace zve na „DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ ve středu 25. března 
2009 v 9–16 hodin.

(*rodiče obdrží žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání a ostatní potřebné formulá-
ře k zápisu dítěte na školní rok 2009/2010)

Zápis dětí do mateřské školy bude v pondě-
lí 30. března 2009 od 12 do 16 hodin a v úterý 31. 
března 2009 od 10 do 14 hodin v budovách „B“ 
a „D“ – ředitelny. (* rodiče odevzdají vyplněné 
a potvrzené potřebné formuláře)

Vyjádření k předškolnímu vzdělávání 
obdrží rodiče ve středu 15. dubna 2009 od 12 do 
16 hodin a v pondělí 20. dubna 2009 od 8 do 12 
hodin v budově „D“ – ředitelna - osobní předání. 

Zápis dìtí do mateøské školy na šk. r. 2009/2010
(* rodiče obdrží „Rozhodnutí k předškolnímu 
vzdělávání“ jejich dítěte, v případě přijetí obdrží 
další potřebné formuláře a informace potřebné 
k zahájení školního roku 2009/2010)

Postup při přijímání dětí do mateřské 
školy:

Při zápisu do mateřské školy postupuje 
ředitelka mateřské školy v souladu s vyhláš-
kou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dále 
§ 34 zákona č. 561/2004, zákon o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
zákona č. 317/2008 Sb., a zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád v platném znění s účinností 
od 1. 1. 2006. 

1. První kroky osoby, která byla zasažena utlu-
mením výroby (zaměstnanci nebyla vyplácena 
mzda), by měly směrovat na příslušný úřad 
práce podle místa trvalého pobytu zaměstnance 
(pro Napajedla a spádové obce ÚP Zlín), příp. 
na ÚP dle sídla zaměstnavatele.

Pokud je zaměstnavatel v platební neschop-
nosti a byl na něho u příslušného soudu podán 
insolvenční návrh, může úřad práce vyplatit 
zaměstnanci jeho mzdové nároky, a to max. 
v délce 3 měsíců. Tyto 3 měsíce ale musí spadat 
do doby 6 měsíců předcházejících měsíci, ve 
kterém byl podán insolvenční návrh. Zname-
ná to, že nebyla-li zaměstnanci poskytována 
mzda před podáním insolvenčního návrhu 
na zaměstnavatele v rozmezí 6 měsíců, má 
nárok na výplatu mzdy náležející za 3 měsíce. 
Nejvyšší částka, která může být zaměstnanci 
vyplacena, činí v současné době (od 1. 5. 2008 
do 30. 4. 2009) 30 317 Kč. 

Jestliže není zaměstnanci vyplácena mzda 
po podání insolvenčního návrhu, může své 
mzdové nároky uplatnit u soudu v rámci in-
solvenčního řízení, popř. v občanskoprávním 
řízení. Výplatu nemocenských dávek od 15. 
dne nemoci zajišťuje příslušná okresní správa 
sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Dojde-li ke skončení pracovního poměru, 
může osoba požádat Úřad práce Otrokovice 
o zprostředkování zaměstnání a stát se uchaze-
čem o zaměstnání. Při splnění podmínek nároku 
jí bude úřad práce poskytovat podporu v ne-
zaměstnanosti. Základní podmínkou je získání 
12 měsíců doby zakládající důchodové pojištění 
v posledních 3 letech před podáním žádosti 
o zprostředkování zaměstnání. S uchazečem 
o zaměstnání nesmí být v posledních 6 měsících 
skončeno zaměstnání pro porušení pracovních 
povinností zvlášť hrubým způsobem.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví 
z posledního ukončeného zaměstnání a činí 
první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 
2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající 
podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního 
čistého výdělku.

Doba poskytování podpory v nezaměstna-
nosti se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání 
v době podání žádosti o podporu v nezaměst-
nanosti:
• do 50 let věku činí 5 měsíců, 
• nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, 
• nad 55 let věku 11 měsíců. 

2. Dalším krokem je, aby se osoba informo-
vala na úřadě práce o nároku na dávky státní 
sociální podpory. Zde také může uplatnit na 
předepsaných tiskopisech svoji žádost o někte-
rou z dávek (tiskopisy žádostí jsou k dispozici 
na úřadě práce, odd. SSP - v Napajedlích budova 
spořitelny nebo na internetových stránkách 
http://portal.mpsv.cz/). 

V této situaci přicházejí především v úvahu 
následující dávky:
• přídavek na dítě (opakující se dávka k pokrytí 

nákladů spojených s výchovou a výživou 
nezaopatřených dětí), 

• sociální příplatek (opakující se dávka k po-
krytí nákladů spojených se zabezpečováním 
potřeb nezaopatřených dětí), 

• příspěvek na bydlení (opakující se dávka 
k pokrytí nákladů na bydlení). 

Základní informace pro obèany zasažené utlumením výroby a ztrátou zamìstnání
3. Poslední krok podnikne osoba v případě, 

kdy má i přes předchozí doporučení nedosta-
tečné příjmy (tzn. že osobě nedostačuje nebo 
jí není vyplácena podpora v nezaměstnanosti, 
popřípadě dávky státní sociální podpory). Je 
nutné, aby osoba navštívila příslušný pověřený 
obecní úřad podle místa trvalého bydliště (MěÚ 
Napajedla, odbor soc. věcí), kde lze získat infor-
mace o případné další pomoci prostřednictvím 
dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Na pověřeném obecním úřadě jsou také 
k dispozici tiskopisy žádostí nebo si osoba 
může tyto tiskopisy vytisknout z internetových 
stránek (http://portal.mpsv.cz/). Vznik nároku 
na dávky pomoci v hmotné nouzi lze posoudit 
jen na základě uplatněné žádosti a po následném 
ověření plnění podmínek. 

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou:
• příspěvek na živobytí (opakující se dávka 

k pokrytí základních životních potřeb osoby 
- společně posuzovaných osob - v hmotné 
nouzi), 

• doplatek na bydlení (opakující se dávka 
k pokrytí nákladů spojených s bydlením, 
které nebylo možné uhradit z příspěvku na 
bydlení), 

• mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová 
pomoc k řešení zákonem stanovených soci-
álních situací, do nichž se osoba dostane). 
U všech dávek hmotné nouze se zkoumají 
příjmy za předchozí 3 měsíce, sociální 
a majetkové poměry osoby (příp. společně 
posuzovaných osob), a proto nejsou-li oso-
by bezprostředně ohroženy a mohou po 
určitou dobu ještě uspokojovat z vlastních 
prostředků své základní osobní potřeby, 
nelze je považovat pro účely dávek pomoci 
v hmotné nouzi za osoby v hmotné nouzi.

• O podmínkách nároku na výše uvedené 
dávky budete informováni přímo na odboru 
soc. věcí MěÚ Napajedla (budova spořitelny, 
1. dveře vpravo). 

• Zde Vám bude poskytnuto i základní soci-
ální poradenství v rámci uplatnění Vašich 
zákonných nároků a pohledávek. 
Pomůžeme Vám zjistit i informace o insol-

venčním řízení, budeme nápomocni při řešení 
Vaší sociální situace v rodině. 

Takže, pokud si nejste jisti, úplně 1. krok 
můžete začít i u nás, a to získáním prvotních 
informací a kontaktů.

Alena Kašná, vedoucí odboru soc. věcí

V neděli 22. února 2009 přijali pozvání od starosty obce 
Borský Mikuláš p. Jozefa Cáka místostarosta města Ing. M. 

Vybíral a vedoucí správního 
odboru Ing. Z. Sukupová 
a účastnili se zahájení fašan-
kových oslav v obci.

Oslavy, které zorganizoval 
kulturní spolek SLZA, začaly 
ve 12 hod. na parkovišti před 
obecním úřadem prodejem 
zabijačkových specialit. Šab-
láři všech věkových kategorií 
tančili šavlový tanec Pod 
šable bez hudby. Kvůli havárii 
autobusu byl na celém Sloven-
sku vyhlášen státní smutek, 
ale i tak se bylo na co dívat. 
V šavlovém maxikole bylo 54 
šablářů oblečených v búran-
ských krojích a se šavlemi 
v rukou.
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Policie české republiky, obvodní oddě-
lení Napajedla

Na únorovém zastupitelstvu města Napa-
jedla vystoupil s prezentací činnosti velitel 
napajedelské policie nadporučík Bc. Petr 
Kročil. V televizním přenosu napajedelské 
televize jsme jej mohli vidět, nicméně je 
zajímavé představit práci obvodního 
oddělení i v našich novinách. 

Npor. Bc. Petr Kročil

Napajedelské noviny dobrovolnì na policii!
nejvíc se naběhá nadpraporčík Josef Náplava, 
který má na starosti Pohořelice, Oldřichovice 
a Komárov. Samozřejmě „obchůzková služba“, 
krásný odborný termín jak z Četnických humo-
resek, se dnes většinou nevykonává jen pěšky 

či na motokole. Policisté mají automobily, 
v Napajedlích i ten nejmodernější, 

s novou refl exní grafi kou. Dokážou 
být nejpozději do třiceti minut 
od zavolání na kterémkoli místě 
svého obvodu.

Napajedelské oddělení policie 
ČR řešilo v minulém roce 170 

trestných činů, 1 170 přestupků, 
878 čísel jednacích, celkem 2 218 

skutků. To je tedy více než 6 případů 
denně včetně sobot a nedělí. 
Policisté v Napajedlích se též věnují pre-

venci. Můžeme je pravidelně 

Nadporučík Kročil vede OO PČR v Na-
pajedlích od 1. července minulého roku. 
Předtím pracoval od roku 2000 ve Zlíně jako 
operační důstojník na známé lince 158. 

Napajedelské obvodní oddělení má 14 
policistů, v obchůzkové službě mají roz-
děleno teritorium 77 km2 s třinácti a půl 
tisíci obyvateli. Napajedla: praporčík Radek 
Solecký, podpraporčíci René Stavinoha, On-
drej Tišocký a Leoš Čagánek. Žlutavu a Ha-
lenkovice obchází praporčík Karel Platoš, 
Spytihněv podpraporčík Michal Máčala a asi 

ně je
o

v N
s 

87
skut

vidět na přechodech pro chodce, kde chrání 
především děti při cestě do školy, ale i na 
mnoha besedách a preventivních akcích.

Cizím slovem „comunity policing“ je ozna-
čována nová celostátní aktivita policie. Lze ji 
charakterizovat několika jasnými body.

Obvodní oddělení samozřejmě asistuje 
i při smutných událostech v našem městě, 
zadržuje podezřelé a hledané osoby. Loni 
bylo předvedeno 8 osob, zjištěno 26, zatčeno 

Policisté v Napajedlích se též věnují pre-
venci. Můžeme je pravidelně

Na-
ku. 
ko 

14
oz-
půl
dek
On-
Ha-
toš, 

a asi 

Community policing

 Kriminalita není pouze věcí policie, policisté ji nemohou řešit sami. 

Kriminalitu vnímají jako součást prostředí a systematicky omezují

prostor pro její vznik a projevy. 

 Policie je služba veřejnosti, proto se policisté občanů ptají, co od nich očekávají a potře-

bují.

 Policisté jsou schopní včas rozpoznat veřejné problémy, které mají vazbu na bezpečnostní 

situaci, navrhují a hledají jejich řešení.

 I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv a policisté je nepod-

ceňují. 

 Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhého. 

 Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat problémy, 

navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti.

 Policista pomáhá občanům k svépomoci a věci řeší především problémové, nejen případ od 

případu. Problém se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a chtějí ho řešit, 

a tehdy, když je ještě zvládnutelný.

5 a zadrženo 9, celkem 48 těchto omezení 
osobní svobody.

Policie u nás aktivně spolupracuje s vedením 
města i jednotlivými odbory městského úřadu. 
Jedenkrát měsíčně probíhá společná schůzka 
starostky města Ing. Ireny Brabcové s vedením 
obvodního oddělení policie, za účasti strážníků 
městské policie a vedení městského úřadu. Spo-
lupráce je podle velitele nadporučíka Kročila 
velmi dobrá a velmi si ji cení. 

Na závěr ještě uveřejňujeme důležité kon-
takty: známé telefonní číslo 158, telefon na 
napajedelskou služebnu 974 662 663, e-mail 
zloopnapaj@mvcr.cz a internetové stránky 
www.police.cz.

Pomůcka na zapamatování
• Policie 158 – na konci osmička, jako pouta 

na ruce
• Záchranná služba 155 – na konci pětka, 

jako lékařský had
• Hasiči 150 – na konci nula, jako vědro 

s vodou
• Integrovaný záchranný systém 112 – vo-

lejte, když zapomenete všechny pomůcky
Josef Souček, MIC Napajedla
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Poslední benefi ční koncert pro varhany 
se stal zároveň premiérou sportovní haly 2. 
základní školy pro účely hudební produkce. 
A v pátek 20. února všechny přítomné pře-
svědčila dnes už legendární skupina BUTY, 
že i akusticky je tato hala k těmto účelům 
výborná. Celá plocha byla pokryta zátěžo-
vým kobercem, na kterém bylo postaveno 
obrovské podium, a mohlo se začít.

Kvinteto ve složení Radek Pastrňák, 
Richard Kroczek, Milan Nitra, Milan Stra-
ka a Petr Vavřík rozjelo fi nálový koncert 

nenápadným způsobem, když začali skladbami 
z posledního alba „Votom“, a postupně svými, 
dá se říct již historickými peckami jako „Jedu na 
chatu podívat se na tatu, Nad stádem koní…“, 
rozezpívali celou sportovní halu. A o tom, že si 
to sami muzikanti užívali, svědčí i jejich ohlasy 
po koncertě:

Radek Pastrňák: „Doufám, že v Napajedlích 
nehrajeme v této pětiletce naposledy …, a mně by 
se podobné varhany taky hodily.“

Richard Kroczek: „Dnes víme, že když zavolají 
napajedelští pořadatelé, určitě se dohodneme.“ 

Tato slova určitě nepotřebují další 
komentáře.

Ještě před zahájením koncertu předali 
organizátoři Benefi ce pro varhany panu 
faráři Viliamu Gavulovi šek s vybranou 
částkou za všechny tři koncerty, která činila 
275 900 Kč.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se 
zúčastnili nebo podpořili tyto koncerty 
a pomohli dobré věci. 

M. Vycudilík

Poslední benefiční koncert pro varhany nenápadným způsobem když začali skladbami Tato slova u
Derniéra zároveò premiérou

Bylo to někdy v říjnu loňského roku. Pan 
Milan Vycudilík přišel s myšlenkou, jak pomoci 
dostavbě vznikajících napajedelských varhan. 
Myšlenka nezůstala jen u slov, ale proměnila se 
ve skutek: Benefi ce pro varhany … a pro lidi. Tři 
zimní večery, tři krásné koncerty – každý jiný, 
hodně lidí dobré vůle a ujištění, že to má smysl. 

Poslední koncert benefi ce, koncert skupiny 
Buty, přitáhl do sportovní haly 2. ZŠ přes čtyři 
stovky lidí. Hudební projev ostravské skupiny  
zapadl do atmosféry masopustu a přinesl jedi-
nečný zážitek. Hala byla k nepoznání. Koberce 

jako v obýváku a konstrukce pódia s kulisou vy-
tvořili příjemné domácké prostředí. „Buťácké“ 
písně masírovaly ušní bubínky, některé pohladi-
ly srdce a vybízely k otázce: co tím myslí? Mladí 
i dříve narození, každý si to užíval po svém. 
Také tento koncert proběhl „v pohodě“, zpestřil 
Benefi ci a přinesl pozitivní ohlasy.

A protože vděčnost je paměť srdce a na krás-
né věci se nezapomíná, chci děkovat. Upřímné 
poděkování patří panu Milanu Vycudilíkovi 
a jeho přátelům za uspořádání a velkorysou 
podporu Benefi ce! Děkuji paní starostce Ireně 

Brabcové a Městu za zájem a partnerství při 
projektu stavby varhan během celé doby jejich 
realizace! Děkuji panu Jaroslavu Michaelu 
Paříkovi za štědrý dar na varhany ve výši 200 
tis. Kč! Děkuji Zlínskému kraji za dotaci 50 tis. 
Kč z rozpočtu v roce 2008!

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří věnovali 
svůj čas a síly při pořádání koncertů. Velké díky 
Vám všem za fi nanční i morální podporu a za to, 
že jste se stali součástí zrození jedinečného 
hudebního nástroje v Napajedlích.

 P. Viliam Gavula

3 x koncert Benefice pro varhany = 276 tisíc korun, …velké díky!
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Poøiïte si nový internet letos v bøeznu.

Doèasné snížení ceny za aktivaci internetu z 800,- Kè na 333,- Kè

Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2009Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2009
4 Mb/s  jen za 295,- Kè (vèetnì DPH)

 

Více na informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525

fVWU S
Hledáme schop. člověka pro rozjezd 
wellness center. Tel: 608 853 147 

ÚČETNÍ 

A DAŇOVÁ KANCELÁŘ 

nabízí zpracování

pro malé a střední podnikatele:

účetnictví, mzdy, daně, 

vnitřní účetní směrnice fi rmy

pro fyzické osoby: 

daňová evidence, mzdy, DPH

loajalita, spolehlivost, fl exibilita

telefonní kontakt: 606 909 092
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Ten se konal 28. ledna 2009 v prostorách 
celé základní školy. Během dopoledne se 
mohli návštěvníci podívat na vyučování, které 
probíhalo s otevřenými dveřmi. 

Interaktivní učebna na 2. stupni nabízela 
výuku cizích jazyků (angličtiny, němčiny 
a francouzštiny). V dopoledních hodinách se 
návštěvníci mohli podívat na práci s audio 
technikou v hodinách zeměpisu, zatímco  od-
polední hodiny přírodopisu nabízely práci 
s mikroskopem. Celým druhým stupněm se 
linula vůně z kuchyňky, kde žákyně připra-

2. základní škola poøádala den otevøených dveøí
vovaly dobroty. První stupeň představoval 
ukázkové hodiny činnostního učení, především 
ve třídách 2. B a 3. A. Taktéž nižší stupeň na-
bízel práci s interaktivní tabulí, která zaujala 
nejednoho rodiče. 

Celý den návštěvníky provázeli žáci dru-
hého stupně, kteří spolupracují se školními 
novinami.

Přibližný počet návštěvníků dne otevřených 
dveří se pohyboval okolo 200. Všem děkujeme 
za návštěvu a těšíme se na příští rok.

Mgr. Klára Polášková, 2. ZŠ Napajedla

Dne 21. 2. 2009 se v prostorách Sokolovny 
v Napajedlích konal společenský ples 2. 
základní školy Napajedla a sdružení rodičů. 
Po přivítání hostů ředitelem školy PaedDr. 
Veselým a zástupkyní sdružení rodičů pí 
Bednaříkovou byl ples slavnostně zahájen 
vystoupením skupiny historických tanců při 
DDM v Napajedlích a pódiovou skladbou 

Spoleèenský ples 2. ZŠ Napajedla a sdružení rodièù
gymnastek. K tanci a poslechu zahrály kapely 
PL BAND a již tradičně Cimbálová muzika Sta-
nislava Gabriela. Příjemnou atmosféru večera 
dotvořila také bohatá tombola. 

Ředitelství školy a sdružení rodičů tímto 
děkují všem sponzorům, organizátorům a také 
všem zúčastněným, kteří se zasloužili o zdárný 
průběh celé akce. Mgr. K. Polášková

Olympiáda malých kapøíkù
Ve středu 21. 1. 2009 se družstvo před-

školáků z Mateřské školy Napajedla zúčast-
nilo plavecké olympiády malých kapříků 
v Uherském Hradišti, kde soutěžilo celkem 
13 družstev. Každou MŠ reprezentovalo 
pět malých závodníků, kteří si změřili 
své síly v šesti soutěžních disciplínách. 
Naše školka obsadila krásné šesté místo 
a v individuálních disciplínách obsadil 
druhé místo Patrik Kadlec z třídy včeliček. 
Gratulujeme.

Kolektiv MŠ Napajedla

Už víme, že ne. Letošní školní ples 1. ZŠ 
Napajedla byl totiž v pořadí už třináctý. Že 
nám toto číslo smůlu nepřineslo, nám kromě 
krásných fotografi í mohou připomínat i úsmě-
vy žáků devátých tříd a jejich rodičů, když se 
zmíníme o polonéze. V pořadí šesté předtanče-
ní polonézy žáky 9. tříd se letos opět vydařilo. 
I když je pro některé žáky obtížnější pochopit, 
spočítat a zatančit tříčtvrťový rytmus, zhostili 
se úkolu statečně a s důstojností. A co nedo-
kázal smysl pro rytmus, to dokázaly nádherné 
šaty, ve kterých chlapci a dívky okouzlovali 
plesové hosty. 

Mezi hosty bylo bezpečně poznat, kdo z nich 
jsou rodiče našich tanečníků, podle hrdých 
výrazů v tvářích. (Občas se na nich objevila 
i nějaká ta slza dojetí.)

Deváťáci sami tvrdí, že je to pro ně neza-
pomenutelný zážitek, na který budou ještě 
dlouho vzpomínat. Nejen oni. Myslím, že si 
můžu dovolit za celou školu poděkovat nejen 
našim deváťákům, ale také organizátorům 
z řad rodičů i pedagogů a všem sponzorům, 
bez nichž by tento zážitek takto nezapome-
nutelný nebyl.

Mgr. Eva Táborová

Byla letošní tøináctka nešťastná?
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V únorových odpoledních hodinách 
11.–13. 2. 2009 ožil sál Městského kina v Na-
pajedlích při akci Talent-show. Pod tímto 
názvem se skrývá amatérská pěvecká soutěž 
DDM Matýsek, ve které vůbec nešlo o vy-
šperkované pěvecké výkony, ale o radost 
ze zpívání, o interpretaci písniček, které 
jsou blízké současné mladé generaci, a o to 
oslovit svým projevem porotu a především 
publikum. Soutěžit mohl každý, kdo obětoval 
volný čas pro nacvičování soutěžní písně 
a kdo překonal strach z veřejného vystou-
pení. Přihlásily se děti nejen z Napajedel, 
ale i z Otrokovic, Malenovic a Kroměříže. Do 
obecenstva si soutěžící pozvali své rodiče 
a kamarády, kteří jim pomáhali, když tréma 
byla největší. 

První den soutěžily děti už od těch nejmen-
ších - tříletých, pak mladších školáčků až po 
žáky 3. tříd. Ve čtvrtek vystoupili školáci od 
4. do 9. třídy. V rámci těchto dvou dnů bylo 
rozdělení soutěžících ještě podrobnější – 
na kategorie S, M, L a XL. Na celou soutěž 
dohlížela porota, do které zasedli zkušení 
hudebníci, zpěváci a pedagogové, jimž 
patří dík za spravedlivé rozhodování a vy-
hodnocení nejlepších výkonů. Odlehčením 
v napjaté soutěžní atmosféře bylo vystoupení 
„nezávislých umělců“, kteří si připravili pro 
pobavení všech hudebně-tanečně-divadelní 
sestavu. 

Byli jste pøi tom? Pátek byl označen jako galavečer a to 
proto, že se zde utkali nejlepší zpěváci 
letošní soutěže s vítězi prvního ročníku 
Talent-show, která se uskutečnila v dubnu 
loňského roku. Mezi V. I. P. diváky jste 
mohli najít vyučující ze ZŠ, které se přišly 
podívat na své žáčky. Pozvání mezi čestné 
hosty přijal místostarosta Ing. Vybíral, který 
se na galavečeru ujal předávání diplomů 
nejlepším zpěvákům. 

Než se dostaneme k výsledkům, je třeba 
zdůraznit, že soutěž se připravovala několik 
týdnů předem. Hanka Svobodová nacvi-
čovala s každým jednotlivým soutěžícím 
písničky dle vlastního výběru a souzvuku 
s hudebním podkladem. A výsledky tohoto 
snažení jsou následující: 

 Kategorie S (děti předškolního věku):
absolutní vítěz Hanička Večeřová
1. místo Vítek Dobrovolný
2. místo  Nikolka Řezaninová
3. místo Kája Chytil

 Kategorie M (1.–3. třída):
 absolutní vítěz Tereza Slačáková

1. místo Denisa Bačová
2. místo David Pospíšil
3. místo Barbora Kupková

 Kategorie L (4.–6. třída):
 absolutní vítěz Matěj Tauš

1. místo Karolína Hrdličková
   Bohdana Boudová
2. místo Barbora Vanderková
   Míša Šestáková
3. místo Barbora Vanderková
   Eliška Jiráková
   Nela Stašová
   Karin Říčařová

 Kategorie XL (7.–9. třída):
 absolutní vítěz Kristýna Svobodová

1. místo Renata Ondrová
 2. místo Kamila Trávníčková
   Jiřina Lysáková
Soutěž bude příští rok pokračovat již 

III. ročníkem. Do té doby přejeme mladým 
talentům hodně radosti ze zpěvu a chuti do 
dalšího soutěžení.  

 Členové SOZ

Kdo v srdci žije, neumírá
Dne 27. února 2009 

vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí pana Josefa 
Vlachynského z Napaje-
del. S úctou a láskou vzpo-
mínají manželka, dcera 
a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 5. března 2009 si 

připomeneme nedožité 90. 
narozeniny paní Milušky 
Baselové z Napajedel. 
S láskou a úctou vzpo-
mínají rodiny Baselova, 
Chrástkova a Hrdinova..

Podìkování
Srdečné díky napajedelským pečova-

telkám za krásný přístup k nemocným 

starším lidem. Hodně mi pomohly. Moc 

jim děkuji.

Marie Pšenčíková

I když do školy chodíme jen pár měsíců, 
stačilo nám to již k vítězství hned v několika 
výtvarných soutěžích.

V rámci 1. ročníku Divadelního festivalu 
v Napajedlích jsme získali 2. místo v soutěži 
Pohádková skládanka. To jste měli vidět 
naši družinu! Pejsci a kočičky tam byli úplně 
všude, v různých polohách i velikostech. 
K vidění byl pejsek veselý i smutný, pejsek 
hodný i trošičku zlobivý, pejsek s velkýma 
ušima i tak malýma, že nebyly téměř vidět. 
Kočička zase naopak byla parádnice, nastro-
jená v noční košilce nebo s mašlí pod krkem, 
kočička hubená, ale i která ráda mlsá a má 
nějaké to deko navíc. 

V celostátní soutěži Máme rádi zvířata 
jsme se umístili také na 2. místě. Naše paní 
vychovatelka se s námi zaměřuje hlavně 
na společnou – kolektivní práci. Říká, že je 
vždycky velmi těžké rozhodnout, čí výkres 

Dìti ze školní družiny 1. ZŠ opìt vítìzily!
musíme se s dětmi přiznat, že někdy o tom 
pochybujeme, ale ona tvrdí, že jsme opravdu 
šikovní malíři…

I nám dětem kolektivní práce 
vyhovují, protože do soutěží jsou 
zaslány práce nás všech. Hned 
poznáme, že žirafu s dlouhatán-
ským krkem namalovala Monička, 
houpající se opici se zatočeným 

ocáskem a pruhovaného tygříka Claudie, ba-
revného motýlka Kristýnka. Zebra se podařila 
Markétce a slon, ten se opravdu velice vyvedl, 
je Kubíka. 

Další celostátní soutěž se jmenovala Poznej 
kvalitu, vyhraj kvalitu!, ve které jsme získali 
1. místo. Odměnou za naši snahu byla spousta 
obrovitých lentilek a DVD přehrávač. 

Zúčastnili jsme se ještě několika soutěží 
a doufáme, že budeme mít to štěstí vás znovu 
informovat o dalších výhrách. 

Ale teď už budeme muset běžet, vycho-
vatelka nám již nachystala temperové barvy. 
Huráááá, opět budeme malovat! Pokud máte 
štětec, můžete se přidat. Barvy vám rádi 
půjčíme!

děti a S. Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

poslat na soutěž. Tvrdí, že všechny 
naše práce se jí moc líbí, jsou origi-
nální a nepopsatelně kouzelné. No, 
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 BŘEZEN 2009
 So 7. 3. v 19:30 hodin

 KAMARÁDOVA HOLKA

 Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel.Ko-

medie USA, režie H. Deutch, hrají K. Hudson, 

D. Cook, J. Biggs, A. Baldwin, přístupný od 15 

let, 102 min., vstupné 70 Kč

 Ne 8. 3. v 15:00 hodin

 SOBÍK NIKO

 Animovaný, rodinný fi lm v českém znění, 

přístupný, 75 min., vstupné 50 Kč

 Pá 13. 3. v 19:30 hodin

 JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT 

ÚPLNĚ SÁM

 ... aneb jak se neutopit za velkou louží. Kome-

die VB, režie R. B. Weide, hrají S. Pegg, K. Dunst, 

J. Bridges, M. Fox, D. Huston, G. Anderson, 

přístupný, od 12 let 109 min., vstupné 70 Kč

 So 14. 3. v 19:30 hodin

 OCAS JEŠTĚRKY

 Drama ČR, režie Ivo Trajkov, hrají David Šve-

hlík, Karel Zima, Marie Durnová, přístupný, 

90 min., vstupné 75 Kč

 Pá 20. 3. v 19:30 hodin

 STMÍVÁNÍ

 Romantický horor USA, režie C. Hardwick, 

hrají Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor 

Lautner, Sarah Clarke, Peter Facinelli, přístup-

ný od 12 let, 122 min., vstupné 65 Kč

 So 21. 3. v 19:30 hodin

 CHE GUEVARA-REVOLUCE

 Životopisný, historický fi lm USA,Španělska 

a Francie, režie St. Soderbergh, hrají Benicio 

Del Toro, Demián Bichir, Santiago Cabrera, 

přístupný od 15 let, 131 min., vstupné 65 Kč

 Po 23. 3. v 17:00 hodin

 PEKLO S PRINCEZNOU

 Pohádka ČR o kurážné princezně Anetě, 

která se nechce vdát za nešiku ze soused-

ství… režie Miloslav Šmídmajer hrají Tereza 

Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Miroslav 

Táborský, přístupný, 105 min., vstupné 65 Kč

 DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 

 25.–27. 3. v 16:00 hodin

- St 25. 3. - LOVECKÁ SEZONA 2 - animovaná 

komedie USA pro děti v českém znění

-  Čt 26. 3. - MADAGASKAR 2 - animovaná 

komedie USA pro děti v českém znění

- Pá 27. 3. - CESTA NA MĚSÍC 3D – 3D ani-

movaný dobrodružný fi lm pro děti v českém 

znění.

 Vstupné děti 30 Kč dospělí 35 Kč. Po skončení 

každého promítání losujeme tombolu.

 So 28. 3. v 19:30 hodin

 VÝMĚNA

 Pro záchranu syna udělala to, čeho se všichni 

ostatní báli. Drama USA, režie Clint Eastwood, 

hrají Angelina Jolie, J. Malkovich, C. Feore, 

přístupný od 15 let, 142 min., vstupné 70 Kč

  
 V DUBNU UVIDÍTE:
3. 4. Valkýra, 4. 4. Mamma Mia, 10. 4. Strážci-

Watchmen, 11. 4. Město Ember, 12. 4. Pohádky 
pro nejmenší, 17. 4. Líbáš jako bůh, 18. 4. Potkan 
007 a UFO, 24. 4. Underworld-Vzpoura Lycanů, 
25. 4. Deník nymfomanky, 26. 4. Pohádky pro 
nejmenší.

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

KULTURA 
A SPO

RT

 6. 3. DDM Matýsek Deskové hry

 8.–13. 3. DDM Matýsek Karlov - hurá na hory

 9.–13. 3. DDM Matýsek Příměstský tábor

 14. 3.  Sokolovna  3. skautský ples

 18. 3.  Radnice  Vernisáž výstavy Vily Zlínského kraje

 19. 3. DDM Matýsek Teatr Víti Marčíka - Dlouhý široký a bystrozraký 8:00

    Teatr Víti Marčíka - Moravské pašije 19:00

 20. 3. DDM Matýsek Přehlídka pódiových skladeb tanečních a pohybových kroužků

 21. 3.  Zámek  Jarní ples města

 23. 3. DDM Matýsek Recitační soutěž - okresní kolo

 27.–29. 3.  Jakin Výprava na Mont Blanc

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Mìsíc knihy v Knihovnì Napajedla
Po roce opět přichází březen a s ním svátek 

knihy. Po celé republice se během tohoto měsíce 
konají různé akce spojené s knihou, knihovnami 
a kulturou všeobecně. 

Knihovna Napajedla není výjimkou. Pro naše 
čtenáře jsme připravili spoustu akcí, kterých se 
mohou zúčastnit. Děti mohou soutěžit o titul 
Nejlepší čtenář, zatím se zapojilo 65 zájemců. 
Pokud děti přijdou ve čtvrtek 12. března, mohou 
se zúčastnit akce s názvem Čtu, čteš, čteme, kde 
jim knihovnice přečtou úryvky z oblíbených 
dětských knih. Děti jim za to na oplátku mohou 
přečíst ze svých. V pátek 13. března bude knihov-
na otevřena dětem i mimo běžnou výpůjční dobu, 
a to od 9 do 11 hodin. Během obou dnů mají děti 
možnost přihlásit se do knihovny zdarma. Ve 
dnech od 16. do 27. března se uskuteční Čtení 
v knihovně, což jsou besedy pro žáky základních 
škol spojené s četbou z nových knih pro děti.

Dříve byl březen nejen měsícem knihy, ale 
také internetu. Měsíc internetu však již splnil 
svůj účel tím, že se dostal do povědomí širokého 
okruhu uživatelů, a proto březen zůstává ,,pouze“ 
měsícem knihy. Přesto jsme však nezapomněli 
na ty, kteří se s internetem ještě nesetkali nebo 
ho neovládají tak, jak by si přáli. Začátečníci, 
a také senioři, mohou přijít 11. března na základy 
práce s internetem, o týden později, 18. března, 
se uskuteční akce Nezaměstnaní a internet a 26. 
března bude pro zájemce internet zdarma.

U příležitosti měsíce knihy bychom se rádi 
ohlédli za uplynulým rokem a seznámili vás s ně-
kolika čísly a zajímavostmi, které se v knihovně 
udály. Knihovna Napajedla měla v roce 2008 
celkem 1 160 registrovaných čtenářů, z toho 358 
dětí. Čtenáři přišli dohromady 13 190krát a půjčili 
si 57 090 dokumentů. Do fondu knihovny přibylo 
863 nových knih z beletrie a naučné literatury 
pro děti i dospělé. O meziknihovní výpůjční 
službu projevilo zájem 125 čtenářů, z toho 113 
bylo uspokojeno. Tří internetových pracovišť 
využilo celkem 1 248 uživatelů.

V srpnu 2008 začala knihovna používat nový 
knihovnický program s názvem KP win SQL, který 
nahradil stávající KP systém. Cena programu byla 
ze 70 % hrazena z grantu Ministerstva kultury ČR 
z oblasti Veřejné informační služby knihoven – 
VISK 3 a z 30 % z rozpočtu Města Napajedla. Nový 
program je dokonalejší a práci knihovny zkvalitnil. 
Například zjednodušil katalogizaci, a to tak, že 
již hotové záznamy můžeme stahovat z katalogů 
jiných knihoven, např. Národní knihovny v Praze. 
Program pomáhá také čtenářům. Pomocí něj se 
například mohou dozvědět, zda měli knihu již vy-

půjčenou. Prostřednictvím internetových stránek 
www.napajedla.cz se v podsekci Knihovna může 
každý čtenář dostat do našeho katalogu i výpůjční-
ho protokolu (přístupové heslo je číslo čtenářského 
průkazu a rok narození). Zde zjistí, zda knihu, 
kterou hledá, v knihovně máme, pokud je půjčená, 
může si ji sám zarezervovat a rovněž sám si může 
prodlužovat výpůjčky. Knihy se v katalogu hledají 
pomocí slov z názvu, jména autora či klíčového 
slova. Naleznete zde i seznam nejnovějších knih, 
které byly do knihovny zakoupeny. Díky každo-
denní aktualizaci mají čtenáři nejnovější informace 
o knihovně vždy k dispozici. 

Jak můžete vidět, čtenářům se neustále 
snažíme zpříjemňovat pobyt v knihovně, jejich 
zážitky ze čtení a kontakt s knihou. Budeme proto 
rádi, když nás navštívíte, a to nejen v Březnu – 
měsíci knihy.

Výpůjční doba:   Dospělí  Děti
Pondělí 13:00–17:30 

Úterý 9:00–12:00 13:00–17:30 13:00–16:00

Středa  15:30–17:30

Čtvrtek 9:00–12:00 13:00–17:30  13:00–16:00

Pátek  13:00–17:30

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla

 Nejlepší čtenář
- soutěž pro všechny dětské čtenáře

 Internet pro seniory a začátečníky
 středa 11. 3. 2009 9:00–17:30 hod.
 - základy práce na počítači, vyhledávání, 

individuální práce  s uživateli
 Čtu, čteš, čteme …

 čtvrtek 12. 3. 2009 od 9:00 hod.
 - zveme děti k četbě a poslechu z jejich ob-

líbených knih, přihlášení nových dětských 
čtenářů zdarma

 Knihovna otevřena dětem 
 pátek 13. 3. 2009 od 9:00–11:00 hod.
 - otevřeno dětské oddělení knihovny i mimo 

běžnou výpůjční dobu, přihlášení nových 
dětských čtenářů zdarma

 Čtení v knihovně
 16.–27. 3. 2009
 - četba z nových knih a besedy pro žáky 

základních škol
 Nezaměstnaní a internet

 středa 18. 3. 2009 od 9:00–17:30 hod.
 - možnost práce INTERNETU pro nezaměst-

nané zdarma

Knihovna v bøeznu
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24. ledna 2009 se družstvo Sokola Na-
pajedla zúčastnilo MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY přebor ČOS TEAMGYM JU-
NIOR I. v PRAZE pod vedením trenérek 
Olgy Kovaříkové a Moniky Babicové, kde 
získalo nádherné 3. místo. 

Družstvo jelo ve složení Šárka Poláš-
ková Eliška Máselníková, Petra Húsková, 
Michaela Maděrová, Aneta Řezníčková, 
Kateřina Polášková, Natálie Chrástková, 
Veronika Polášková, a náhradnice Zuzana 
Škopíková. 

Že to nebyl boj jednoduchý, by vám mohla 
potvrdit každá ze zmíněných gymnastek, 
uspět v nemalé konkurenci šesti nejlep-
ších družstev České republiky. Proto byl 

pro ně získaný pohár a medaile patřičnou 
odměnou. 

A já musím za trenérskou základnu dodat, 
že jsme na vás holky velmi hrdé!!! Děkujeme 
vám za krásnou reprezentaci napajedelského 
Sokola a našeho města. Dále bych touto cestou 
poděkovala taky našemu výboru, který nám 
stále poskytuje super zázemí, bez kterého 
by to nešlo, a rodičům našich svěřenkyň 
za obrovskou podporu. A dalším lidičkám 
Lubošovi, Gabči, Jitce, Káči... atd.

Tímto pro nás ještě soutěž nekončí, byli 
jsme nominovaní na další závod, který se 
bude konat v dubnu v Ostravě. Tak nám 
držte pěsti!!! 

Děkujeme, vaše trenérky Olča a Monča

Cykloturistická nabídka 
poznaète si v kalendáøi

Odbor KČT připravil pro příznivce 
cykloturistiky v roce 2009 tyto akce:

První akce „Pod rozkvetlou Pálavou 
na kole“ se uskuteční od 10. do 13. 4. 2009. 
Pojedeme po cyklotrasách Lednicko Valtic-
kého areálu, Pavlovských vrchů, Modrých 
hor, Pohanska, lužním lesem na soutok 
Dyje s Moravou.

Druhou cykloakci pořádáme „Jiho-
východním Polskem“. Pojedeme nád-
hernými dolinami polských Bieszczad a 
Nízkého Beskydu. Akce se koná od 30. 4. 
do 10. 5. 2009. 

Třetí cykloakci „Mohelnicko-Litovel-
ským Pomoravím“ uskutečníme od 4. 
do 7. června 2009. Zde po cyklotrasách 
shlédneme hrad Bouzov, Sovinec, Úsov, 
Mírov, jeskyně Javoříčské, Mladečské, 
skalní útvar Bradlo, Rešovský vodo-
pád, arboretum a exkurzi ve výrobně 
tvarůžků.

Čtvrtou akci „Moldavskou republikou 
na kole“ pořádáme v době 4. až 20. září 
2009. Startujeme ze Zakarpatské Ukrajiny 
města Chust. Jedeme po trase Rachiv, 
Jasinja, Černivci, Mamalyha do Moldávie. 
Pokračujeme do Braniste, Ungheni, Kiši-
něv, Ribnita, Drochia a zpět na Ukrajinu 
do Chustu. Odtud autem domů.

Bližší informace budou včas zveřejněny 
na kabelové televizi, v napajedelských 
novinách a infoskříňce TJ.

Na Vaši účast se těší pořadatel: „AŤ SE 
KOLA TOČÍ!“

Jiří Kučera

Postupový klíč a naše umístění v jednotli-
vých kolech v kategorii mladších žákyň pod 
vedením Jany a Lucie Forbelských a starších 
žákyň pod vedením Žanety Martykánové 
a Petry Rožkové.
• 1. kolo – Olomouc 22. 11. 2008 – mladší 

žákyně 3. místo, starší žákyně 2. místo
• 2. kolo – Brno 12. 12. 2008 – mladší žákyně 

2. místo, starší žákyně 2. místo
• 3. kolo – Praha 24. 1. 2009 – mladší žákyně 

5. místo, starší žákyně 3. místo
Do naší bohaté sbírky přibylo pět krás-

ných pohárů.
Ve starších žákyních jsme vybojovaly 

postup na mistrovství České republiky, držte 
nám palce. 

gymnastky ASPV

Vítìzné tažení na Prahu

Sportovní gymnastika ASPV 
- postup na mistrovství ÈR


