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Jarní ples města Napajedla, fotoreportáž Františka Cívely na straně 6 a 7. Foto: Fr. CívelaDuben v Matýsku
6. 4. Malovaná skořápka - velikonoční 

kraslice, 6.–8. 4. Velikonoční jarmark, 9. 
4. Velikonoční zajíček, 22. 4. Prodloužená 
u trouby - kávová zrna, 23. 4. Malování ke 
Dni Země, 26. 4. Čarodějnická jo-jo disko-
téka, 30. 4. Lampionový průvod zakončený 
diskotékou.

Výstava v muzeu
Město Napajedla a Muzeum Napajedla 

pořádají výstavu Řeka Morava. Vernisáž 
výstavy se koná v pátek 17. dubna v 17 hodin, 
otevřeno bude mimo neděle od 18. 4. do 2. 5. 
2009 v době od 14 do 17 hodin a dále pak 
v provozní době muzea.

 Sobota 18. dubna 2009
 Slawomír Mrožek – Velební; v podání 

DSZŠ – Napajedla
 Patron: Fatra Napajedla, a.s.

 Neděle 19. dubna 2009
 Nikolaj Koljada – Slepice; Rádobydivadlo 

- Klapý
 Patron: Obec Spytihněv

 Pondělí 20. dubna 2009
 Paula Fogel – Nejstarší řemeslo aneb natoč 

ten gramofon; Dostavník - Přerov
 Patron: Obec Žlutava

 Úterý 21. dubna 2009
 M. Cooney – HABAĎŮRA; DS - Kroměříž
 Patron: CEMEX Sand, s.r.o.

 Středa 22. dubna 2009
 Radmila Adamová – HOLKY ELKY; Sem 

Tam Fór - Slavičín
 Patron: TELKAS s.r.o.

 Čtvrtek 23. dubna 2009
 Jaroslav Vostrý – Tři v tom; Morkovští 

ochotníci - Morkovice
 Patron: Topek, s.r.o.

 Pátek 24. dubna 2009
 Iva Peřinová – Poslechněte, jak bývalo …; 

LS Klubíčko - Napajedla
 Patron: Město Napajedla

Sponzoři: RT 90 spol. s r.o., BRAMO spol. 
s r.o., Plynosystém s.r.o. Mediální partneři: 
Rádio čas, s. r. o. a NTV Cable s. r. o.

Předplatenky v ceně 300 Kč v před-
prodeji od 26. 3. do 10. 4. 2009 v Knihovně 
Napajedla. Předprodej zbylých jednotlivých 
vstupenek ā 65 Kč/ks od 11. 4. do 16. 4. 2009 
taktéž v Knihovně Napajedla. Začátky všech 
představení v 19:30 hod. 

Poslední možnost zakoupení vstupenek 
před zahájením představení na místě.

Dubnový koncert
Houslový recitál prof. Stanislava Noska 

a klavíristky prof. Márie Vaitové se uskuteční 
ve čtvrtek 16. dubna 2009 v 19 hodin. 

Účinkující jsou pedagogové Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 

Do Koncertní síně Rudolfa Firkušného (Kláš-
terní kaple) všechny srdečně zve Město Napa-
jedla a Klub přátel hudby v Napajedlích. 

Køest nového pøístavištì 
Slavnostní otevření nového přístaviště 

v Napajedlích a zahájení nové plavební 
sezóny na řece Moravě a Baťově kanálu, 
spolu se křtem nového přístaviště se 
bude konat 30. dubna 2009 v 17 hodin 
na Nábřeží.

Divadelní soubor Zdeòka Štìpánka ve spolupráci s KK Napajedla poøádá 

52. roèník Divadelního festivalu ochotnických souborù

Kladení vìncù 
Slavnostní položení věnců k pomníkům 

padlých se letos bude konat již ve středu 29. 
dubna v 15:30 hodin Na Kalvárii a v 16:00 
na Masarykově náměstí.

Z obsahu novin
 2 Plnění rozpočtu města 

 3 Schválené fi nanční příspěvky 

 5 Slavnostní přivítání 28 spoluobčánků

 6 Fotoreportáž z Jarního plesu 

 10 Z 1. a 2. ZŠ Napajedla

Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-
lích pořádá u příležitosti svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů

Slavnostní nástup
V pondělí 4. května 2009 v 17:00 hod., 

Masarykovo náměstí, u sochy sv. Floriána. 
Všechny občany města srdečně zve 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-
lích
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Další DVD o Napajedlích?
Po úspěšném vydání dvou DVD, složených 

z historických fi lmových materiálů, se objevilo 
dalších asi dvacet minut fi lmu. Na nové DVD je 
to zatím málo, proto znovu vyzýváme k prohlíd-
ce zapomenutých skrýší a zákoutí, se snahou 
objevit staré fi lmové dokumenty s tematikou 
vztahující se jakkoli k našemu městu. 

Všem ochotným předem děkuji.
Ing. Milan Vybíral

Plnìní rozpoètu mìsta za rok 2008 schválený 
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost
skutečnost
/upravený 

Příjmy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % 

třída 1 Daňové příjmy 64 474 66 904 70 036,1 104,7

třída 2 Nedaňové příjmy 11 585 11 967 13 730,1 114,7

třída 3 Kapitálové příjmy 2 224 10 304 10 455,6 101,5

třída 4 Přijaté transfery 13 488 20 423 20 502,9 100,4

Příjmy celkem 91 771 109 598 114 724,7 104,7

Financování - třída 8 

8115 Změna stavu na bankovním účtě 8 100 33 310 -11 161,8 -33,5

8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0 25 000,0 0,0

8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 -25 000 -25 000,0 100,0

8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 3 000 0 0,0 0,0

8124 Splátky dlouhodob. příjatých půjčených prostředků -1 860 -1 860 -1 860,0 100,0

8127 Aktivní dlouh. operace řízení likvidity - příjmy 7 593 17 075 10 829,9 63,4

8128 Aktivní dlouh. operace řízení likvidity - výdaje -353 -6 304 0,0 0,0

8901 Operace z peněžních účtů organizace   -104,5  

Financování celkem 16 480 17 221 -2 296,4 -13,3

Zdroje celkem 108 251 126 819 112 428,3 88,7

Výdaje, oddíl  

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 587 587 526,0 89,6

22 Doprava 5 100 13 088 12 223,2 93,4

23 Vodní hospodářství 11 505 11 505 10 591,9 92,1

31 Vzdělávání 8 310 10 770 10 742,9 99,7

32 Školské služby 6 146 142,1 97,3

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 489 7 353 6 946,1 94,5

34 Tělovýchova a zájmová činnost 738 3 294 3 207,6 97,4

35 Zdravotnictví 0 10 10,0 100,0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 30 168 36 263 31 564,4 87,0

37 Ochrana životního prostředí 3 505 3 506 2 716,6 77,5

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 2 600 2 400 2 238,5 93,3

43 Sociální péče a pomoc 2 316 2 366 2 298,8 97,2

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0,0 0,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 334 2 790 2 557,7 91,7

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 360 432 429,8 99,5

61 Územní samospráva a státní správa 21 307 21 876 20 696,9 94,6

63 Finanční operace 3 085 5 515 5 467,2 99,1

64 Ostatní činnost 8 641 4 718 68,6 1,5

Výdaje celkem 108 251 126 819 112 428,3 88,7

z toho: běžné výdaje 75 445 83 077 79 036,3 95,1

kapitálové výdaje 32 806 43 742 33 392,0 76,3

Dne: 9. března 2009, zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru

Omlouváme se za chybu!
Správné telefonní číslo na napajedelskou 

služebnu Policie ČR je 974 662 603. j.s.

Vinařská sekce Českého zahrádkářské-
ho svazu v Napajedlích

Poøádá 35. výstavu 
vín s ochutnáváním,
která se koná 16. května 2009 v sále Soko-
lovny v Napajedlích.

Zahájení v 9 hodin, občerstvení zajištěno, 
k poslechu hraje cimbálová muzika Linda. 
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Poznámka: Avizovaný Festival vín, který 
se měl konat v březnu v prostorách Napaje-
delského zámku, není akcí ČSZ Napajedla, 
a proto se ČSZ od této akce distancuje.

950 Kč/m2

Podrobné informace viz
www.napajedla.cz nebo

tel. č.: 577 100 920, 577 100 921
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Při zápisu dítěte do mateřské školy postu-
puje ředitelka, zástupkyně mateřské školy 
v souladu s vyhláškou č.43/2006 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, dále dle §34 zákona č. 561/2004 
Sb., zákon o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 
zákon), ve znění novelizace tohoto zákona č. 
317/2008 a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění s účinností od 1. 1. 2006.

Zástupkyně mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Napajedla, Komen-
ského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace, 
stanovila kritéria, dle kterých bude postupovat 
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy 
počet žádostí podaných zákonnými zástupci 
dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu ma-
ximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Kritéria pro přijetí dětí :
1) do mateřské školy budou přijímány děti, kte-

ré před zahájením školního roku 2009/2010 
dosáhnou minimálně 3 let věku a jsou 
přihlášeny k trvalému pobytu ve městě 
Napajedla (v případě dítěte se zdravotním 
postižením je nutné písemné vyjádření 
školního poradenského zařízení, popřípadě 
pediatra),

2) přednostně se přijímají děti v posledním 
ročníku mateřské školy před zahájením 
povinné školní docházky a děti s odkladem 
školní docházky (dle Školského zákona č. 
561/2004 Sb., §34, odst. 4, dle novelizace z. 
č. 317/2008 Sb.), 

3) délka denní docházky dítěte do MŠ (ce-
lodenní docházka dítěte do mateřské školy 
v důsledku zaměstnanosti rodiče),

4) osoba pečující o nezletilé dítě – rodič 
samoživitel, 

5) mateřskou školu navštěvuje starší sou-
rozenec (nenarušování rodinných vztahů 
a svazků mezi sourozenci), 

6) v případě, že škola umístí všechny 
přihlášené děti, jejichž trvalý pobyt je na 
území města Napajedla, může přijmout i děti 
předškolního věku s trvalým pobytem mimo 
město Napajedla až do výše hygienické 
kapacity školy,

7) děti jsou přijímány do mateřské školy 
k předškolnímu vzdělávání i v průběhu 
roku, pokud je v požadované věkové sku-
pině volné místo.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškol-

nímu vzdělávání v mateřské škole bude brána 
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše 
uvedeném pořadí 1) až 7).

Jarmila Šubíková, zástupkyně mateřské školy

Kriteria pro pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání 
do mateøské školy pro šk. rok 2009/2010

Informace z matriky
Městský úřad Napajedla je matričním úřa-

dem, který zajišťuje výkon státní správy nejen 
pro Napajedla, ale i pro obce ve svém správním 
obvodu – Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, 
Spytihněv a Žlutavu.

Jednou z oblastí, kterou matriční úřad zabez-
pečuje, je uzavírání manželství. S tím je spojena 
evidence a v souladu se zákonem i přítomnost 
matrikáře při prohlášení snoubenců o uzavření 
manželství. Manželství se uzavírá v místě urče-
ném úřadem a na matrice je třeba dále domluvit 
termín k uzavření manželství a informovat se 
o tom, jaké doklady jsou snoubenci povinni 
předložit, aby mohlo dojít k uzavření platného 
sňatku. Mimo civilní sňatek je možné uzavřít 
sňatek církevní, kde snoubenci učiní prohlá-
šení o uzavření manželství před příslušným 
orgánem církve.

Na základě rozhodnutí Rady města Napajed-
la je místem určeným k uzavírání občanských 
sňatků obřadní síň radnice, stanovenými 
termíny jsou liché soboty v roce. Mimo tyto 
stanovené termíny a místo je nutná dohoda 
s matričním úřadem. Uzavřít manželství je 
možné na kterémkoliv jiném vhodném místě. 
Za uzavření sňatku mimo stanovenou dobu 
a stanovenou místnost se platí správní poplatek 
ve výši 1000 Kč.

V roce 2008 bylo matričním úřadem Napa-
jedla evidováno celkem 88 sňatků, z toho bylo 
17 sňatků církevních.

Ing. Z. Sukupová, ved. správního odboru

Zastupitelstvo města Napajedla dne 9. 2. 2009 schválilo přidělení fi nančních prostředků z rozpočtu města na podporu činností v roce 2009 pro 
sportovní, kulturní, církevní a ostatní zájmové spolky a organizace.

IČO žadatel částka Kč účel využití

pan Radomil Chybík 2 000 10. ročník nohejbalového turnaje Napajedla cup 2009

70854904 Asociace TOM Azimut Napajedla 15 000 na dopravu, vstupné, startovné a ubytování

65792351 Asociace víceúčelových ZO tech. sportů Napajedla 20 000 provoz a údržba sportovního zařízení 

443239 Český svaz včelařů Napajedla 8 000 činnost žákovského kroužku, nákup úlu, včel. potřeb

49158236 Český zahrádkářský svaz Napajedla 5 000 nájemné na akci Výstava vín 2009

49158236 Český zahrádkářský svaz Napajedla 1 000 výstava vína napajedelských pěstitelů 

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 35 000 provoz azylového domu Samaritán 

46276165 Junák - svaz skautů a skautek Napajedla 90 000 opravy a údržba majetku, náklady na činnost 

46276165 Junák - svaz skautů a skautek Napajedla 3 500 amatérský volejbalový turnaj 2009 

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 20 000 sportovní činnost, provoz a údržba sportovního zařízení 

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 22 000 krmivo, sůl, sazenice stromků, léčivo, materiál, mysl. den

26550814 M2M, Napajedla 22 000 víkendovky, vzdělávání, kurzy, materiál 

570931 Naděje o.s. Otrokovice 20 000 provoz sociálního zařízení

44995776 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 10 000 zdravotnické potřeby pro pacienty

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 50 000 zřízení čajovny „Čajovnička u hrníčka“

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 15 000 žehnání varhan, koncert 

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 15 000 hudební festival „Festival na schodech“, 3. ročník 

68729618 Sbor dobrovolných hasičů Napajedla 48 000 na činnost sboru dobrovolných hasičů 

70967318 Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice 3 000 provoz záchranné stanice - krmení, ošetřování

71154141 Svaz tělesně postižených Napajedla 35 000 masáže, kulturní vyžití, rehabilitace, dárky

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 100 000 sportovní činnost, pronájmy tělocvičny, haly

44117329 Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla 240 000 náklady na provoz sokolovny

209821 Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla 1 150 000 provozní náklady, pronájmy tělocvičen, úhrady energie

45659711 Volejbalový klub Napajedla 50 000 sportovní činnost, materiální a technické zabezpečení

celkem všechny příspěvky 1 979 500 Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, fi nanční odbor

Schválené finanèní pøíspìvky na èinnost organizací a spolkù pro rok 2009
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11. března 2009 se setkali dárci krve oceně-
ni Českým červeným křížem s představiteli 
města Napajedla v obřadní síni napajedelské 
radnice.

„Milí spoluobčané – významní dárci krve, 
rádi Vás vítáme v naší obřadní síni, abychom 
Vám poděkovali. Nejen že přispíváte k záchra-
ně lidských životů, ale mnohým lidem, dětem, 
matkám – darujete naději. Naději na delší život 
lidem, kteří trpí zhoubnými nemocemi krve, 
naději matkám, které opět vezmou do náručí 
děti po těžkém úrazu, naději na lepší život pa-
cientům po náročných operacích. V okamžicích 
nejrůznějších tragedií, aniž byste byli přímo 
přítomni, zastupujete a zachraňujete – upřímně 
a skromně“. Chceme Vám proto touto cestou po-
zorností od starostky města Ing. Ireny Brabcové 
poděkovat za lidský postoj.

Setkání dárcù krve s pøedstaviteli mìsta Napajedla

Paní Antonie Chudárková, pan Vítězslav 
Dalajka, Libor Polášek, Petr Tilšer, Jiří 
Kolomazník, Miroslav Mitáček, Vlastimil 
Vrzala, Ing. Luděk Žižlavský.

Jsme rádi, že vás máme i v našem městě 
a přejeme vám hodně zdraví a vše dobré.

Býti tak pramínkem – kapičkou živé vody 
a vzkřísit to, co člověk má rád a bez čeho jen 
těžko může žít dál.

SOZ v Napajedlích
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17. 1. a 21. 3. 2009 bylo do života slavnostně 
přivítáno v obřadní síni napajedelské radnice 
28 nejmenších spoluobčánků. Je vždy dojem-
né, když rodiče mají v náručí děti, kterým dali 
život a vzali na sebe odpovědnost za jejich 
výchovu.
 My jsme tu dnes zazpívali, naše děti uvítali.
 Děti milé, tak my vás vítáme už mezi nás.
 Hajejte, spinkejte, miminka, váš klidný spánek 

hlídá tatínek a maminka.
Foto František Cívela

Slavnostní pøivítání 28 nejmenších spoluobèánkù
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Ve středu 18. března 2009 byla v obřadní 
síni Napajedelské radnice zahájena výstava 
Slavné vily Zlínského kraje, spojená s prezen-
tací krásné stejnojmenné publikace. Obřadní 
síň naší radnice ožila pěknými proslovy paní 
starostky Ing. Ireny Brabcové a vzácných hostů, 
brněnského profesora Vladimíra Šlapety, edito-
ra knihy, a paní Evy Henkrichové, zástupkyně 
pořádající agentury Foibos z Prahy. Kulturním 
vystoupením paní učitelky L. Hanáčkové 
a slečny K. Strašákové a symbolickým křtem 
knihy byla výstava zahájena. Panely výstavy 
jsou instalovány na balkoně obřadní síně, 
najdeme zde nejen slavné napajedelské vily 
bratří Paříků, ale i novou realizaci vily V lomu 
nad Jiráskovou ulicí, která získala významná 
ocenění. Výstava, kterou připravilo napajedel-
ské infocentrum, bude otevřena do 29. dubna 
2009 v provozních hodinách radnice.

Děkujeme všem, kteří se o tuto krásnou akci 
zasloužili, a všem, kteří jste přišli a podpořili 
vše svou účastí. Marie Vaňáčová

Výstava Slavné vily Zlínského kraje

Award Consult
účetní a daňová kancelář 

nabízí:
vedení účetnictví, mzdy, 

DPH, ostatní daně, 

daňovou evidenci pro 

malé a střední fi rmy 

a fyzické osoby.

Tel: 606 909 092
Kvalita a spolehlivost 

za rozumnou cenu
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V minulém roce bylo odchováno pod kvoč-

nami a vypuštěno do honitby 35 koroptví, 18 

šestitýdenních bažantů a rovněž tak doma 

bylo odchováno a do přírody vypuštěno 20 

divokých králíků.

Na tuto a další činnost mají však málo 

prostředků, proto také jim byl také poskyt-

nut příspěvek od Města Napajedla. Za tento 

příspěvek byly pořízeny sazenice stromků, 

800 kg granulovaného krmiva pro srnčí zvěř, 

800 kg ovsa, 80 kg kamenné soli a 100 kg medi-

kovaného krmiva pro ozdravění srnčí zvěře. 

Dále bylo zajištěno na 70 pytlů ječného a pše-

ničného pozadku. 

Seno pro srnčí zvěř si zajišťovali jednotliví 

myslivci sami, rovněž tak sbírali kukuřici po její 

sklizni. O přikrmování zvěře v zimě v zásypech 

a krmelcích se myslivci vzorně starali.

Příčin úbytku zvěře je hodně, ne všech-

ny jsou objasněny. Hodně zvěře uhyne na 

pozemních komunikacích i na železnici, ale 

také při zemědělských pracích, před velkými 

a rychlými stroji nemá drobná zvěř šanci se 

zachránit. 

Jen v napajedelské honitbě bylo nalezeno 

uhynulých 17 kusů srnčí zvěře a 6 kusů černé 

zvěře, nemluvě o drobné zvěři. Kdo jezdí 

autem, viděl značné množství přejetých zajíců 

na silnicích.

Zvěř potřebuje v přírodě klid. Kromě moto-

rových vozidel a zemědělských strojů je zvěř 

rušena i občany, kteří vyrazí na vycházky do 

přírody i se svými psími mazlíčky, kteří volně 

pobíhají v terénu bez náhubků a rádi si pohrají 

s malými zajíčky, bažantíky nebo koroptvička-

mi. Jak takové pohrávání dopadne, to si umí 

každý představit.

A čemu neublíží výše popsané nepříznivé 

vlivy na stav zvěře, to dorazí nesmyslná 

nadměrná ochrana predátorů, např. dravých 

ptáků, kterou prosadili do zákonů tzv. „ochránci 

přírody“. 

I tak napajedelští myslivci zastřelili 7 kun, 

15 strak, 21 lišku, 1 jezevce a 23 toulavé kočky. 

I toto patří k ochraně přírody. 

Součástí napajedelské myslivosti jsou i jiné 

akce. Tradičně se myslivci zúčastňují výstavy 

hub, brouků, bonsají a myslivosti pořádané 

Klubem kultury.

V červnu zorganizovali ve spolupráci se 

školami dětský den, kde si děti pod dohle-

dem zastřílely ze vzduchovek, seznámily se 

s mysliveckou kynologií a učily se poznávat 

stopy zvěře. Na závěr dětského dne se opékaly 

klobásy a byly rozdávány diplomy a čokolá-

dové medaile. 

O činnosti napajedelských myslivců by se 

dalo napsat zajisté více, kdo by měl zájem 

o více informací, ať se obrátí na jednotlivé mys-

livce, ti mu určitě všechny dotazy zodpoví. 

Ing. Vítězslav Vystavěl

Antonín Odstrčilík, předseda MS Napajedla

Výroèní schùze Mysliveckého sdružení Napajedla

Dne 16. dubna uplyne rok, co navždy 

opustila náš domov milovaná maminka 

a babička, paní Božena Nedělová. 

Děkujeme všem za tichou vzpo-

mínku.

Dne 7. 3. 2008 se uskutečnila výroční schůze 

Mysliveckého sdružení Napajedla. Toto sdruže-

ní má 15 členů a tři uchazeče o zkoušky z mysli-

vosti, tzv. adepty. Sdružení si pronajímá honitbu 

od Honebního společenstva Napajedla. 

Na schůzi zazněly zprávy předsedy, místo-

předsedy, jednatele, pokladníka, mysliveckého 

hospodáře a předsedy revizní komise. Dále byl 

zvolen nový výbor sdružení.

Veřejnost se dovídá o činnosti myslivců jen 

málo, většinou se z televize dozví o postřelení či 

zastřelení myslivce při lovu nebo o zkouškách 

na alkohol při honu. To je dost málo. 

Ano, myslivci střílí zvěř, i napajedelští. Na 

dvou honech bylo uloveno 31 bažantů a 2 zajíci. 

Další odstřel zajíců bude asi zastaven pro jejich 

malý počet. Mimo hony bylo střeleno 6 srnců, 

3 srny a 8 srnčat, 10 kusů černé zvěře (divo-

čáků), z toho 7 selat. Dále byli uloveni holubi 

hřivnáči a divoké kachny. Výše uvedená čísla 

jsou smutná a mluví sama za sebe.

Kdysi dávno se na honech střílely stovky 

kusů zajíců, bažantů i koroptví, mimo hony se 

stříleli divocí králíci a zvěře bylo stále dost, 

divočáci se na Napajedelsku nevyskytovali. Ale 

to už je minulost. Myslivost ale není jen střílení, 

kdyby myslivci neměli rádi přírodu, pak by 

myslivost nedělali. Myslivost znamená starost 

o přírodu, např. sázení nových stromků, jejich 

prořez a okopávání v lokalitách mnohaletých 

výsadeb, udržování mysliveckých zařízení, 

zásypů, krmelců a posedů. Čtyři myslivci se 

starají o výcvik svých loveckých psů, tato 

činnost vyžaduje trpělivou a nekončící práci 

s těmito mysliveckými pomocníky.

V sobotu 14. 3. 2008 se v prostorách na-
pajedelské sokolovny konal třetí novodobý 
skautský ples, jehož pořadatelem bylo středis-
ko Jerry Hodného v Napajedlích. Stejně jako 
loni hrála k tanci a poslechu hudební dvojice 
Madusong z Uherského Hradiště. Návštěvníci, 
kteří obsadili sál téměř do posledního místa, 
tančili za doprovodu živé hudby vytrvale až 
do ranních hodin.

Po úvodním slovu Mirka Zajíčka zahájil ples 
tradiční waltz v podání mladých skautských 
párů. O program se v následujících přestávkách 
postaral taneční kroužek děvčat z DDM, skupi-
na kejklířů a komediantů pod vedením Vaška 
Kropáčka a dvojice tanečnic historických tanců 
z Virtus Vincit. Občerstvení za barem po celý 
večer spolehlivě zajišťovala neúnavná družina 
Rakváčů. Navzdory fi nanční krizi měli hosté 
možnost vyhrát v tombole množství rozma-
nitých darů od štědrých sponzorů, kteří jich 
letos nabídli bezmála 200.

Děkujeme všem návštěvníkům, že nás 
podpořili svou účastí, všem sponzorům za 
materiální i fi nanční podporu, kapele za živou 
hudbu po celý večer a všem organizátorům 
i účastníkům, bez kterých by se akce nemohla 
uskutečnit.

Za přípravný tým R a R Čonza

Ohlédnutí za skautským plesem
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Vítám všechny pohádkové i méně 

pohádkové bytosti na našem KARNEVA-

LU. A co na nás na dnešním karnevalu 

čeká? Spousta her, soutěží, diskotéka 

a samozřejmě vyhodnocení a ocenění 

těch nejlepších.

Chtěla jsem pokračovat ve svém pro-

slovu dál, když ke mně najednou přišla 

Markétka, vlastně Sněhurka, a se slzami 

v očích povídá: „Paní vychovatelko, paní 

vychovatelko, ale vždyť tady není žádný 

princ! Kdo mě teda vysvobodí, až kousnu 

do tohoto otráveného jablka!“

Rozhlédla jsem se kolem a opravdu. 

Viděla jsem kouzelníka, smrtku, ninju, 

Batmana, čaroděje, ale prince, prince ani 

jednoho. Že by už princové vymřeli? (Mezi 

námi, ani bych se tomu moc nedivila. Již 

delší dobu mi připadá život „nějaký divný“ 

a já pořád nevěděla, čím to může být. Teď 

už v tom mám konečně jasno! Svět je divný, 

protože nejsou princové!)

Ale co budou všechny ty Sněhurky, Bílé 

paní a Popelky dělat? Vždyť krásný princ na 

bílém koni, to je sen snad každého děvčátka. 

Najednou mi přišlo líto hraběnky Zuzanky, 

princezny Lucie i krásné Veroniky, které 

také posmutněly a bezradně se rozhlížely 

po místnosti. No nic, princové prostě na náš 

letošní karneval nedorazili. Ale kdo nás tedy 

všechny vysvobodí ze zakletí, kdo bude 

bojovat s dvanáctihlavým drakem a plnit 

těžké úkoly Děda Vševěda?

„Ale děvčata, nezoufejte, vždyť je zde 

tolik jiných udatných postav. Proč spoléhat 

jen na prince?“ „A myslíte, že to zvládnou?“ 

Zaslechla jsem. „Chce to zkoušku, ať máme 

jasno!“

Zkouška odvahy a boje u mužského 

osazenstva dopadla na výbornou. Bojovníci 

všeho druhu bojovali, jako by jim šlo o ži-

vot, ninjové nás překvapili svou mrštností 

a rychlostí, kouzelníci vykouzlili i nemožné 

a Batman zachránil vše, na co ostatním již 

nestačily síly. 

A při závěrečné diskotéce princezně 

Veronice ani Lucii, Sněhurce, ba ani hra-

běnce Zuzance nějak nevadilo, že princové 

chybí… (Že by byli princové již opravdu 

na draka?)

 Simona Šulcová, vychovatelka 1.ZŠ

Karneval ve družinì na 1. ZŠ aneb jsou princové na draka?

V letošním roce se žáci 6. a 7. ročníků 
zapojili do soutěže „Vodní putování“. Celá 
soutěž probíhala v průběhu 5 týdnů. Šes-
ťáci a sedmáci vytvořili týmy a společně 
plnili zadané úkoly. Každý týden dostá-
vali otázky, které kolektivně zpracovávali 
a své odpovědi posílali prostřednictvím 
internetu. 

Témata byla poměrně náročná – čistota 
a úprava vody, rostliny a živočichové kolem 

Úspìch dívek z 2. ZŠ Napajedla 
v gymnastickém ètyøboji

Dne 5. března proběhlo ve Zlíně okresní 
kolo v gymnastickém čtyřboji. V soutěži 
jednotlivců nás reprezentovaly dvě dívky 
a vedly si velmi dobře. Gabriela Řezníčková 
obsadila krásné 2. místo a Marie Benešová 
místo čtvrté. Paní učitelka Marčíková děkuje 
za přípravu trenérce p. Babicové.

Mgr. Katarína Marčíková

vody, vodní matematické úkoly, šetření vo-
dou a další. V rámci celé Moravy soutěžilo 
48 týmů ze základních škol a gymnázií. Naši 
žáci si vedli velmi dobře, obsadili krásné 5. 
a 6. místo. Za přípravu a reprezentaci školy 
všem týmům děkujeme. 

Umístění všech týmů najdete na: 
http://www.smv.cz/tabulka-umisteni-trid-na-
morave.html

Mgr. Alexandra Sahajová

Soutìž s názvem „Vodní putování“
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 DUBEN 2009
 Pá 3. 4. v 19:30

 VALKÝRA

 Drama USA, režie Brian Singer, hrají Tom 

Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy. Přístupný 

od 12 let, titulky, 121 min., vstupné 65 Kč.

 So 4. 4. v 19:30 hodin

 MAMMA MIA!

 Největší fi lmová pohoda letošního léta, mu-

zikál VB, režie Phillyda Lloyd, Meryl Streep, 

Pierce Brosnan, Colin Firth. Přístupný, titulky, 

108 min., vstupné 65 Kč.

 Pá 10. 4. v 19:30 hodin

 STRÁŽCI-WATCHMEN

 Kdo bude strážit strážce? Sci-fi  VB, režie Zack 

Snyder, Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan. 

Přístupný od 15 let, titulky, 161 min., vstupné 

65 Kč.

 So 11. 4. v 19:30 hodin

 MĚSTO EMBER

 Dobrodružný fi lm USA pro mládež, režie Gil 

Kenan, hrají Tim Robbins, Bill Murray, Saoirse 

Ronan. Přístupný titulky 96 min., vstupné 

60 Kč.

 Ne 12. 4. v 15:00 hodin

 KÁŤA A ŠKUBÁNEK

 Káťa a Škubánek, Příhody brouka Pytlíka, Jak 

si pejsek roztrhal kalhoty, Jonáš a velryba, Jak 

jedli vtipnou kaši, Krtek malířem. Přístupné, 

63 min., vstupné 25 Kč.

 Pá 17. 4. v 19:30 hodin 

 LÍBÁŠ JAKO BŮH

 Komedie ČR, režie Marie Poledňáková, hrají 

Eva Holubová, Nela Boudová, Roman Vojtek, 

Dana Morávková, Martha Issová. Přístupný, 

115 min., vstupné 78 Kč.

 So 18. 4. v 17:00 hodin

 POTKAN 007 A UFO

 Norský fi lm pro děti, režie Vineme Ringen, hrají 

T. Saraby Vatle, Luis Engebrigsten. Přístupný, 

dabing, 72 min., vstupné 80 Kč – ke každé 

vstupence DVD POTKAN 007 zdarma.

 Pá 24. 4. v 19:30 hodin

 UNDERWORLD 3: Vzpoura Lykanů

 Horor USA, režie Patrick Tatopoulos, hrají 

Michael Sheen, Bill Nighy, R. Matrao. Přístupný 

od 15 let, titulky, 93 min., vstupné 75 Kč.

 So 25. 4. v 19:30 hodin

 DENÍK NYMFOMANKY

 Erotický film Španělska, atraktivní žena 

a úspěšná manažerka si vede deníček s nejin-

timnějšími detaily svého šokujícího sexuálního 

života, režie Christian Molina, hrají G. Belén 

Fabra, Leonardo Sbaraglia, Geraldine Chaplin 

a další. Přístupný od 18 let, titulky, 100 min., 

vstupné 70 Kč.

 Ne 26. 4. v 15:00 hodin

 KRTEK A OREL

 Školní výlet, Vodník Čepeček – svatba, Krtek 

a orel, Dorotka a plamínek, Jak se Žofka 

stala ředitelkou ZOO, Cvrček a bombardon. 

Přístupný, 67 min., vstupné 25 Kč.

 V květnu uvidíte: Příběh o Zoufálkovi, Nou-

zový východ, Nenarození, Růžový panter 2, 

Sedm životů, Pohádky na dobrou noc, Rychlí 

a zběsilí, Monstra vs. Vetřelci, Marley a já, 

Vévodkyně. 

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

KULTURA 
A SPO

RT

 6. 4. DDM Malovaná skořápka - velikonoční kraslice
 6.–8. 4. DDM Velikonoční jarmark
 9. 4.  DDM Velikonoční zajíček
 16. 4.  Klášterní kaple  Dubnový koncert
 17. 4.  Muzeum  Řeka Morava
 18.–24. 4.  Klub kultury  Divadelní festival
 22. 4.  DDM Prodloužená u trouby - kávová zrna
 23. 4. DDM Malování ke Dni Země
 26. 4. DDM Čarodějnická jo-jo diskotéka
 29. 4. Masarykovo nám. Kladení věnců
 30. 4.  Nábřeží Křest nového přístaviště
 30. 4. DDM Lampionový průvod zakončený diskotékou
 4. 5. SDH Napajedla Slavnostní nástup

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Proběhla další postupová kola národní sou-
těže ZUŠ ve školním roce 2008/2009. V okres-
ních kolech se utkali se svými uměleckými 
soupeři i žáci napajedelské školy. Martin Palla 
získal 2. a Gabriela Pallová 3. místo ve hře na 
zobcovou fl étnu. V kategorii dalších dechových 
dřevěných nástrojů se žáci pana učitele Václava 
Maňase umístili na 2. místech – saxofonisté Eva 
Šmídová, Adam Strašák, na 3.místech – saxofo-
nistka Katka Prechtlová, klarinetista Jan Srnec. 
Žáci pěveckého oddělení ze třídy paní učitelky 
Evy Hanáčkové získali 2. místa: Ondřej Šamša, 
Nela Stašová, Kateřina Kozmíková. Cimbálová 
muzika Maková pod vedením pana učitele 
Josefa Marečka získala 2. místo. 

ZUŠ R.Firkušného reprezentovaly i paní 
učitelky Dáša Kaňovská a Eva Hanáčková, 
které zasedaly v okresních porotách.

Do krajského kola postoupili ti, kteří získali 
v okresním kole 1. místo s postupem. To se 
podařilo houslovému souboru Strunky paní 

učitelky Dáši Kaňovské. V krajském kole se 
soubor umístil na 2. místě. Největšího úspěchu 
dosáhl žák pana učitele Alexandra Kunerta Da-
niel Čevela, který byl první nejen v okresním, 
ale i v krajském kole v Kroměříži.

Gratulujeme všem dětem a přejeme hodně 
krásných zážitků s hudbou.

L. Hanáčková.

ZUŠ Rudolfa Firkušného soutìží

Daniel Čevela

Úspìch v recitaèní soutìži okrskového kola

Okresní soutěž dětských zpěváků lido-
vých písní se letos konala ve Zlíně po 14. 
Zástupci Radovánku a napajedelských škol 
se této akce zúčastňují pravidelně. Dosáhli 
jsme již mnoha úspěchů. Děti soutěžily i na 

Dne 3. března pořádala 2. ZŠ Napajedla 
okrskové kolo v recitační soutěži. 

Naši školu reprezentovala v mladší ka-
tegorii Hana Tišocká a Tereza Šimčáková. 

Starší kategorii zastupovala Tereza Jirušková, 
která získala 1. místo, a tímto postupuje do 
okresního kola.

Mgr. Klára Polášková

celostátní přehlídce. Ani letos nezůstaly nic 
dlužny své pověsti. Z mnoha talentů v Ra-
dovánku jsme vybrali ty nejlepší. 

Po několikatýdenní přípravě přišel 3. 
březen. Trocha trémy, pocit zodpovědnos-
ti, zpívání v neznámém prostředí a veliká 
konkurence svazovaly. Vždyť soutěže se 
zúčastnilo 57 zpěváčků. O to větší byla radost 
při sdělení odborné poroty:

Ve zpěvu slováckých písní
1. kategorie 6–9 let:
1. místo Kateřina Holubová
2. kategorie 10–15 let:
1. místo Ondřej Šamša
Vítězům blahopřejeme a byli bychom 

rádi, aby je láska k lidové písni provázela 
po celý život.

Cyril Bureš

Trneèka - okresní soutìž dìtských zpìvákù lidových písní
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Požární ochrana - Vypalování porostù
Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, které je 

s výjimkou zákazů týkajících se konkrétního 
prostředí (např. lesa) nebo období (např. 
doba mimořádného sucha) jinak na vyhra-
zených místech povoleno, je vypalování 
porostů všeobecně zakázáno. 

Vypalování znamená spalování suché trá-
vy a křovisek na ploše, nikoliv na hromadě. 
Právě v tom, že jde o plošné vypalování, 
spočívá jeho nebezpečnost, pokud se do 
této činnosti pustí jednotlivec. 

Stačí prudší závan větru a oheň se vymkne 
kontrole a rozšíří se tak, že se jeho uhašení 
nedá zvládnout. Za větru se pak oheň rychle 
šíří a vůbec mu nejsou na překážku drátěné 
či dřevěné ploty soukromých a jiných po-

zemků. Od vypalování vzniká každoročně 
obrovský počet požárů. 

Vypalování je podle zákona o požární 
ochraně samostatným přestupkem, za který 
může být fyzické osobě uložena pokuta ve 
výši až 25 000 Kč. Dojde-li ke škodě většího 
rozsahu, zranění, usmrcení nebo k přímému 
ohrožení většího počtu osob, je vypalování 
překvalifi kováno na trestný čin. 

Vypalování velmi často nezpůsobí hmotné 
škody, má ale za následek vážné zranění nebo 
i smrt viníka přestupku.

Občané, nevypalujte plošně porosty. 
Vyhnete se tak nejenom možnosti uložení po-
kuty, ale především nebudete ohrožovat život 
a majetek svůj ani svých spoluobčanů!SDH

Odbor KČT Napajedla zve příznivce pěší 
turistiky na druhou jarní vycházku, která 
se uskuteční v sobotu 16. května 2009. Ten-
tokrát zamíříme do CHKO Pálava, oblasti ze 
všech stran obklopené úrodnými vinicemi, 
s bělostnými vápencovými skalami, kve-
toucími kosatci, dubovými háji, zříceninami 
gotických hradů a vinnými sklepy v okolních 
obcích. 

Naše putování zahájíme v Mikulově 
prohlídkou města s historickým náměstím, 
zámeckým parkem, židovskou čtvrtí a židov-
ským hřbitovem a pokračujeme směr Turold 
(možnost prohlídky jeskyně) – Kočičí skála 
- Klentnice - Sirotčí hrádek - Soutěska - vrchol 
Děvín -Dívčí hrad (místo s krásnými výhledy na 
vodní plochu Nové Mlýny) – Dolní Věstonice, 
cíl našeho pochodu. 

Sraz účastníků a odjezd autobusu v 6:30 od 
Vinárny Na Kapli. Účastnický poplatek 250 Kč, 
děti do 15 let 150 Kč, členové pořádajícího odbo-
ru 200 Kč a 100 Kč. Přihlásit se můžete, včetně 
úhrady startovného, do 4. května 2009, vždy 
v pondělí po 20. hodině na chatě KČT, nebo 
v prodejně U.F.O. model Ellen Krejčiříkové na 
Masarykově náměstí v otevírací době (po – 
pá 9:00–11:30, 13:30–17:00, sobota 8:30–11:00). 
Bližší informace každé pondělí po 20. hodině 
na Turistické chatě Na Kapli, nebo: www.kct-
valassko-chriby.cz, případně tel. 737 314 939 
Ant. Unger. 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků 
a vyhrazuje si právo při malém zájmu účast-
níků akci zrušit a vrátit účastnický poplatek 
v plné výši. 

Karel Janošek

Odbor KÈT Napajedla zve na druhou jarní vycházku

Jako každoročně v době, kdy si připomíná-
me konec druhé světové války a osvobození 
Napajedel sovětskou a rumunskou armádou, 
položíme věnce a kytice u pomníků padlých. 
Zúčastní se pamětníci, představitelé města 
a občané, kterým není památka padlých 
lhostejná. 

Letos u pomníků na Masarykově náměstí 
budeme možná trochu omezeni rekonstrukcí 
chodníků a stavební přípravou na vytvoření 
nové dominanty města, vodního prvku, který 
dosud v Napajedlích chyběl. 

Symbolické hroby na našem náměstí, 
i vlastní pomníky, mají svou historii. Bude 
nutné, po mnoha opatrných diskuzích, které již 
proběhly mezi představiteli města, architekty 
i například členy napajedelského muzejního 
spolku a dalšími pamětníky, dojít k rozumné 
shodě a řešení. 

Nikdo rozhodně nechce „bourat památní-
ky“. V diskuzích se objevilo mnoho zajímavých 
názorů. I výstava v napajedelském muzeu 
věnovaná válečným letům se jmenovala 
Osudy a oběti, vzpomínala i na těžké a často 
hrdinské osudy našich občanů, kteří válku 
a okupaci přežili. Jedno jméno za všechny: 
lékař a odbojář, první poválečný starosta 
Napajedel, MUDr. Emil Záhořák. Jeho jméno 
na žádném pomníku není.

Na pomnících však nejsou ani všechna 
jména obětí. V Napajedlích žili nejen Židé, 
které krutě postihly rasové zákony. Žila zde 
i početná komunita Romů. Měli své domky 
na Zámoraví u železničního přejezdu. Podle 
pamětníků žili v souladu s ostatními občany 
a dokonce tvrdě bránili Napajedla, své město, 
při průjezdech potulných Romů, kteří neměli 
nejlepší pověst. 

Rasové zákony tvrdě dopadly i na na-
pajedelské Romy. Celé rodiny putovaly do 
koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu 
a posléze do Osvětimi. Rodiny Holomkova, 
Danielova, Herákova, starci, dospělí i ma-
linké děti. Než je dokážeme připsat na nový, 
či rekonstruovaný, nebo jinde postavený 
pomník, uveďme alespoň symbolicky dvě 
jména v našich novinách. 

Jan Holomek narozený 9. listopadu 1873 
v Napajedlích, uvězněn 8. března 1943, číslo 
Z-237, zemřel v Osvětimi – Březince (Auschwitz 
- Birkenau)… Eva Heráková, narozena 16. lis-
topadu 1941 v Napajedlích, stručný životopis 
malého děvčátka: 5. 8. 1942 – 21. 8. 1943 KT 
Auschwitz II - Birkenau, Z-9256, zemřela 3. lis-
topadu 1943, nedožila se ani dvou let. 

Máme tedy o čem přemýšlet, v Napajedlích 
jsou osudy a oběti, které jsme ještě nedokázali 
důstojně vzpomenout.

Přijďte tedy alespoň postát a vyslechnout 
naši státní hymnu. Byla to tehdy i jejich 
hymna, hymna občanů našeho společného 
okupovaného státu.

J. Souček

Sejdeme se u pomníkù Masáže - Infrasauna
Objednávky na tel.: 733 703 217 Monika Sudková

Sportovní a aktivní masáže

Relaxační a uvolňující masáže

Vonné masáže, lávové kameny

Parafínové zábaly rukou i nohou

Bylinkové masáže, zábaly 

Od jara i lymfatické masáže

• Prodej kapek, sirupů 
a bylinných čajů

• Dárkové balíčky na 
počkání

Provozovna: 
Bylinka 
Podzámčí 237
763 61  Napajedla 


