
Ročník XIII.
Kvìten 05 / 2009

Otevření plavební sezóny 2009 na Baťově kanálu a řece Moravě - čtěte na str. 7. Foto: F. Cívela
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Ekumenické setkání 
Ekumenické letniční setkání v kostele sv. 

Bartoloměje se uskuteční 30. 5. v 18:00 hodin.

Promenádní koncerty
Již potřetí se můžeme těšit na promenádní 

koncerty pořádané Klubem kultury Napajedla. 
Vzhledem k rekonstrukci náměstí se nemohou 
konat na tradičním místě a budou přesunuty 
do prostoru před kinem. Letošní ročník dozná 
určitých změn, a to vystoupením Ženského 
pěveckého sboru Otrokovice. Zahájení koncer-
tů bude našimi přáteli z Borského Mikuláše, 
a to tentokrát dvěma dechovými orchestry. 
Všechny koncerty začínají v 18:00 hodin. Věřím, 
že letos využijete této příležitosti a účinkující 
a organizátory odměníte hojnou účastí.

Program:
• 31. 5. dechová hudba „Búranka“ a mlá-

dežnická kapela „STORM“ z Borského 
Mikuláše

• 7. 6. žáci ZUŠ R. Firkušného Napajedla
• 14. 6. Ženský pěvecký sbor Otrokovice
• 28. 6. saxofonový orchestr D-JAZZ ze sou-

kromé základní umělecké školy D-MUSIC 
Kroměříže

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

Výstava dovedných rukou
Svaz tělesně postižených, místní organizace 

Napajedla, pořádá v Domě dětí a mládeže 
Matýsek Napajedla „Výstavu dovedných 
rukou“. Uskuteční se v neděli 14. června 2009 
od 8:30 do 16:00 hodin. K vidění budou různé 
textilie, vyšívané ubrusy, exponáty ze dřeva 
a keramika. 

Pořadatelé nezapomněli ani na občerst-
vení. Všichni členové vám, napajedelským 
občanům, budou vděční, pokud si uděláte 
čas a potěšíte se pohledem na pěkné věci, 
které vytvořili vaši zdravotně postižení spo-
luobčané. 

Věřte, že to nemají v životě jednoduché.
Přijďte jim, prosím, dát najevo, že vám 

nejsou lhostejní. - lid -

Zápis do ZUŠ R. Firkušného 
Zápis do hudebního oboru se usku-

teční 1.–5. 6. 2009 v době od 13:00 do 17:00 
hodin, výtvarného oboru se uskuteční 1. a 
2. 6. 2009 v době od 15:00 do 16:30 hodin. 

Zápis je možné absolvovat také po domluvě 
v náhradním termínu.

Napajedla in-line 2009 
a Den dìtí - čtěte na straně 11

Vzpomínkové slavnosti  k výročí konce druhé světové války se konaly tradičně u po-
mníků padlých na Kalvárii a Masarykově náměstí    Foto: František Cívela
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Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz.

Zastupitelstvo mìsta 27. 4. 2009 
mimo jiné

 schválilo rozpočtové opatření č. 14/2009 za 
účelem provedení opravy topení v budovách 
Mateřské školy Napajedla v roce 2009

 schválilo rozpočtové opatření č. 15/2009 
za účelem provedení akce Rekonstrukce hos-
podářské školy na areál služeb města – objekt 
technických služeb

 schválilo rozpočtové opatření č. 12/2009 
týkající se úpravy rozpočtu o přijetí dotace na 
úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené 
působnosti obce v roce 2009, na úpravu rozpoč-
tu o daň z příjmů právnických osob za obec 
a úpravy rozpočtu v souvislosti s poskytnutím 
dotace na akci Rekonstrukce hospodářské školy 
na areál služeb města Sběrný dvůr

 schválilo návrh zadání změny č. 5b územ-
ního plánu města Napajedla

 schválilo pořízení nového územního plánu 
Napajedla

 schválilo prodej části pozemku p. č. 6478/5, 
části pozemku PK p. č. 130/1 a kotelny man-
želům Gajdošíkovým za účelem vybudování 
polyfunkčního domu v ul. Palackého

 schválilo prodej pozemku KN p. č. 198/3 
a p. č. 1968/14 majitelům domu č. p. 1157

 schválilo prodej části pozemku PK p. č. 6442 
spol. Agropodnik, a.s., Zlín

 schválilo odkoupení pozemku KN p. č. 4943/6 
nutného pro realizaci stavby Skládka zeminy – II. 
etapa od ČR – Pozemkový fond ČR

 schválilo prodej stavebních pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě „Finské 
domky“ p. č. 2152/425, p. č. 2152/426 + 2152/427 
manželům Macků

 vyhlásilo záměr prodeje zbývajících sta-
vebních pozemků p. č. 2074/106 + 2074/107 

Z jednání Zastupitelstva mìsta
a p. č. 2121/29 v lokalitě Malina III za stejných 
podmínek – termín uzávěrky: 29. 6. 2009 ve 
14:00 hodin

 vzalo na vědomí zápis z jednání fi nančního 
výboru dne 22. 4. 2009

 schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města 
Napajedla č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 
2/2003 o místních poplatcích

 schválilo rozpočtové opatření č. 10/2009 tý-
kající se poskytnutí fi nančního příspěvku Řím-
skokatolické farnosti Napajedla na restaurování 
vstupního portálu a ostění nadportálového 
okna a restaurování kamenného soklu průčelí 
kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích v souvis-
losti s poskytnutím dotace v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ na rok 2009

 schválilo Závěrečnou zprávu o provedení 
inventarizace majetku a závazků města Napa-
jedla za rok 2008

 souhlasilo s prodloužením termínů realizace 
přijatých usnesení rady města a zastupitelstva 
města

 se seznámilo s darovací smlouvou mezi 
městem Napajedla a spol. Fatra, a.s., Napajedla 
týkající se darování movitého majetku v hod-
notě 310 tis. Kč

 schválilo rozpočtové opatření č. 16/2009 tý-
kající se vyhotovování znaleckých posudků.

Zprávy od našich pøátel z Borského Mikuláše
Slávnosť venovaná Jánovi Hollému (24. 3. 1785 Borský Mikuláš - 14. 4. 1849)
14. apríla 2009 uplynulo 160 rokov od úmrtia 

najvýznamnejšieho bernolákovského básnika, 
rímskokatolíckeho kňaza, predstaviteľa národ-
ného obrodenia, Jána Hollého.

Na uctenie pamiatky najvýznamnejšieho 
rodáka z Borského Mikuláša sa uskutočnila 
slávnostná akadémia, ktorá začala sv. omšou 
zasvätenou Jánovi Hollému a pokračovala pri 
rodnom dome Jána Hollého. 

Pozvanie na túto slávnosť prijali hostia zo 
širokého okolia, predstavitelia kraja i priatelia 
z družobného mesta Napajedla. V bohatom pro-
grame vystúpil domáci Detský folklórny súbor 
Studnička, umeleckým prednesom priblížil die-
lo básnika známy herec Jozef Šimonovič, ktorý 
sa už takmer 35 rokov chalupárči v Borskom 
Mikuláši. Osobnosť a význam „slovenského 
Homéra“ priblížila rodáčka, literárna historička 
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. 

Dielo Jána Hollého má vo vývine sloven-
skej literatúry, najmä poézie, v literatúre 

národného obrodenia svoje pevné miesto 
zásluhou ideových a umeleckých hodnôt.

Vo svojej tvorbe dokázal, že prvá podoba 
spisovnej slovenčiny, utvorená na základe 
západoslovenského nárečia, je rovná najvy-
spelejším jazykom sveta. Dokázal to aj svo-
jimi prekladmi antických básnikov Vergília, 
Theokrita, Homéra, Tyrtaia a Horácia, ktoré 
boli vydané v roku 1824, a v roku 1828 aj pre-
kladom Vergíliovej Eneidy, čím sa v tom čase 
mohlo pochváliť ozaj len málo národov sveta. 

Hollý sa s prekladmi neuspokojil a prešiel 
k tvorbe eposov, lyricko-epických skladieb 
a lyrických básní. V roku 1833 sa po prvý raz 
v slovenskej literatúre objavil skutočne národný 
epos Svatopluk, ktorý hovorí jasnou rečou 
o Slovákoch ako o historicky sformovanej jed-
notke majúcej svoj počiatok vo Veľkej Morave. 
Nasledovali eposy Cirilo-Metodiáda a Sláv, 
elégie a ódy, Katolickí spevník (prekrásna 
vianočná pieseň „Vstávajte pastieri“) až 
k „Selankám“, ktoré patria k najvzácnejším 
lyrickým skvostom slovenskej literatúry. 

O Hollého autoritu sa opieral Ľudovít Štúr 
s celou generáciou, Vajanský a Hviezdoslav 
v časoch vrcholiacej maďarizácie a opierame 
sa o ňu i my.

Borský Mikuláš bol kolískou velikána 
slovenskej literatúry, prijmite i vy pozvanie 
na prehliadku rodného domu Jána Hollého, 
jeho obľúbeného vychádzkového miesta 
„Ságelskej studničky“ a mnoho ďalších zau-
jímavostí, ktoré by mohli byť inšpiráciou na 
cyklistický výlet.

Jozef Cák, Starosta 

Prodej pozemkù
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Vážení spoluobčané, v jednom z minulých 
čísel jsme Vás informovali o skutečnosti, že 
Zámek Napajedla a zámecký park je v sou-
časnosti ve vlastnictví společnosti Zámek 
Napajedla s.r.o. Většina z Vás si také zcela jistě 
všimla informačních cedulí u všech bran, kte-
ré ústí do zámeckého areálu. Právě na těchto 
místech Vás informujeme o skutečnosti, že 
pozemky v areálu zámeckého parku jsou 
soukromé a je na ně vstup zakázán. Pokud 
se i navzdory této skutečnosti v areálu a na 
pozemcích pohybujete, činíte tak zcela na 
vlastní nebezpečí. Průchod občanům v rámci 
parku je zajištěn napříč areálem, a to od jedné 
hlavní brány k druhé, a to rovněž na vlastní 
nebezpečí. V blízké budoucnosti bude pro 
zámecký park vytvořen nový řád, který by 
měl zabezpečit větší pořádek a bezpečnost 
v celém areálu, avšak za předpokladu, že jej 
budeme všichni dodržovat. Je totiž smutné 
vidět, jak se někteří chovají k této historické 
památce: lezení dětí po sochách se stalo 
téměř pravidlem, lámání větví stromů je 
zcela běžnou záležitostí a rybníček se často 
stává odpadním skladištěm. Domečky u obou 
bran pravidelně navštěvují vandalové, kteří 
rozbíjejí okna apod. Zákaz vjezdu do parku 
nerespektuje téměř nikdo a to i navzdory 
tomu, že na bráně je dopravní značka vjezd za-
kázán. Porušování těchto základních pravidel 
samozřejmě ovlivňuje a snižuje bezpečnost 
pro návštěvníky, procházející či maminky 

s malými dětmi. Věřím, že v budoucnosti se 
situace zlepší, a to za přispění nás všech.

Zámek začíná žít...
Zámek se začíná stávat kulturně-spole-

čenským centrem a vyhledávaným místem 
jak pro svatební obřady či hostiny, tak i pro 
fi remní setkávání a společenské události, 
ale také krásným historickým místem, které 
přijíždějí shlédnout návštěvníci ze širokého 
okolí. Pro širokou veřejnost byl zámek již 
několikrát otevřen. Lze zmínit především 
akce Vánoční vůně, Ples města Napajedla 
či nyní jarní otevření zámku u příležitosti 
Velikonoc. U většiny akcí se konají také 
prohlídky historických sálů zámku s výkla-
dem. V průběhu dalších měsíců se bude 
na zámku stále něco dít, a to nejen co se 
restaurátorských či stavebních prací týče. 
Za zmínku zcela jistě stojí pravidelné dámské 
večery, které se konají vždy poslední pátek 
v měsíci a nebo otevření zámeckého sklepu 
s delikatesními víny. Více informací o zámku 
samotném či chystaných akcích získáte na 
www.zameknapajedla.cz a nebo na emailu 
info@zameknapajedla.cz

Poznámka: Stejně jako Vinařská sekce čes-
kého zahrádkářského svazu v Napajedlích se 
distancujeme od avizovaného festivalu vín, 
který se měl údajně konat v březnu v prosto-
rách zámku. S touto akcí ani její propagací 
nemá Zámek Napajedla nic společného.

Mgr. Petra Psotková

Zámek Napajedla v otázkách a odpovìdích podruhé...

Slavnostní nástup napajedelských hasièù 
Slavnostní nástup se tradičně konal u příležitosti svátku sv. Floriána 4. května 2009

Pøání našich dìtí 
k „Svátku matek“

Druhou květnovou neděli budou mít 
naše maminky a babičky svátek. Letos 
jsme oslovili žáky ze školní družiny 2. 
základní školy Napajedla, aby složili 
básničky. Všechny básně se nám moc 
líbily, ale všechny se nevejdou do Na-
pajedelských novin, proto členové SOZ 
vybrali dvě, které posíláme rádi všem 
našim občankám. Všem zúčastněným 
a vychovatelkám děkujeme a sladká 
odměna Vás snad potěší.

K přání se připojují i členové SOZ a přejí 
všem zdraví, pohodu a lásku.

 Nejmilejší maminka
Má maminko krásná, 
ty princezno jasná.
Dám ti pěkný dárek,
lehký jako vánek.

Tím dárkem je potěšení,
mému srdci pohlazení,
ty jsi moje srdíčko,
krásné jako sluníčko.

Tereza Hromadníková, III. B, 9 let

 Mamince
Milé mamince z lásky,
ať se jí vyhladí vrásky.
Každou její vrásku mám ráda,
jako svého kamaráda.

Martina Klhůfková, II. C, 8 let

Foto: j.s.
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Jak běží čas a přináší změny, tak v minulém 
školním roce došlo k tomu, že ve dvou školských 
zařízeních se uvolnilo místo ředitele. Ředitelka 
mateřské školy přestoupila na inspektorku 
České školní inspekce, aby své mnoholeté zku-
šenosti mohla předat všem mateřským školám 
Zlínského kraje, a ředitelka DDM Matýsek po 
mnoha letech plnění povinností ve školství 
nastoupila do role babičky na plný úvazek.

Výběr nových ředitelů nebyl jednoduchý, 
neboť se jedná o velmi zodpovědnou a ná-
ročnou funkci – výchovu budoucí generace. 
Zároveň je třeba být dobrým manažerem, který 
řeší provoz, fi nance a stále složitější legislativu 
v oblasti školství.

Ač obě dvě nové ředitelky obou školských 
zařízení pracují již léta, je na místě, abych je 
formou rozhovoru představil veřejnosti.

 Je vidět, že jste v DDM Matýsek pra-
covala již mnoho let. Jaký je Váš pohled 
na něj?

„Z názvu našeho zařízení pro volný čas 
vyplývá, že patří dětem a mládeži. Těší mě sku-
tečnost, že za léta mého působení v Matýsku se 
„domeček“ stále více otevírá široké veřejnosti. 
Nejen děti, rodiče a také další členové rodiny si 
mohou v naší nabídce najít to své. První kontakt 
s rodinou navazujeme už v prvním roce života 
dítěte, které maminka přiváží v kočárku do Klu-
bu Matýsek. Považuji to za velice důležitý základ, 
na kterém je postavena všechna další činnost 
v DDM. Rodiče se v prvé řadě osobně seznámí 
s námi, pedagogy v Matýsku. Mají možnost 
poznat, že se pro ně snažíme připravovat nové 
a ještě zajímavější aktivity nejen v kroužcích a na 
akcích a později nám s mnohem větší důvěrou 

roké nabídce aktivit. Po úspěšném výběru je to 
už rozvíjení konkrétního zájmu. S přibývajícími 
léty si rodiče stále více uvědomují, jak důležité 
je podporovat svoje dítě v jeho koníčku, a to 
zejména z důvodu prevence před negativními 
jevy dnešní společnosti.“

 Čtenáře by jistě zajímalo, co je podle 
Vás hlavním posláním DDM Matýsek?

„Zaměstnavatelé v dnešní době vyžadují, aby 
rodiče pracovali s plným nasazením i v pozdních 
odpoledních hodinách bez ohledu na to, že na 
ně čekají jejich děti. Řeší, jak překlenout dobu 
mezi školním vyučováním a návratem z práce. 
Vítána je pomoc prarodičů, u nichž mohou být 
děti celé odpoledne, anebo jsou odkázáni na 
samostatnost svých ratolestí. Už ti nejmenší 
školáčci přecházejí ze škol do kroužků a zde 
tráví pár odpoledních hodin, než si je rodiče 
vyzvednou. Je moc dobře, že děti nevnímají 
pobyt v kroužku jako „čekání, než přijede ma-
minka“, ale že se tu baví, seznamují se s novými 
kamarády, učí se novým věcem a těší se na příští 
schůzky. Když kroužky fungují dobře, žáčci se 
do nich přihlašují i v pozdějším věku, ať už ze 
zájmu o danou aktivitu anebo kvůli kamarádům, 
kteří vyhledávají stejný druh zábavy. Každý 
z kolektivu pedagogů a externích pracovníků 
v Matýsku pracuje s obrovským nasazením, 
často i na úkor vlastní rodiny nebo pohodlí, má 
snahu porozumět svým svěřencům, přizpůsobit 
činnost kroužku jejich požadavkům a připravit 
pro ně co možná nejatraktivnější program. Odmě-
nou je spokojenost dětí v kroužku, jejich radost 
z úspěšně vykonaného díla, přátelská atmosféra 
na schůzce nebo třeba důvěra, se kterou se dítě 
svěří vedoucímu jako nejbližšímu kamarádovi. 
V kroužcích totiž nejde jen o tvoření, zpívání 
nebo sportování, nejde ani o pasivní dohled 
nad dětmi v době, kdy nejsou s rodiči. Jde 
o to, naučit děti příjemně vyplnit svůj volný čas 
smysluplnou činností a ve společnosti milých 
lidí. A není třeba zdůrazňovat, že mladý člověk, 
který se nenudí, má větší šanci odolat nástrahám 
v podobě alkoholu, cigaret nebo drog.“

 S případnými dotazy a náměty se mohou 
občané obracet kam?

„Jsem k dispozici na telefonu 603 180 791, 
na mailové adrese ddmnap@zlinedu.cz nebo 
osobně v DDM Matýsek.“

Nové øeditelky školských zaøízení v Napajedlích

ředitelka DDM Matýsek Miroslava Nováková.

Jako první se od 1. 1. 2009 ujala funkce 
ředitelky DDM Matýsek paní MIROSLAVA 
NOVÁKOVÁ.

 Paní ředitelko, mohla byste říct čtená-
řům něco krátkého o sobě?

„V Domě dětí a mládeže Matýsek pracuji jako 
pedagog volného času od ledna 2000 a moje 
první kroužky byly Šikovné ruce, Němčina, Vý-
tvarný kroužek a Pohybové hry pro předškolní 
děti. V dalším roce některé ubyly, jiné se při-
daly – Kytarák, Práce s počítačem a Keramická 
dílna, v dalších letech Klub Matýsek a Šikulky 
v Pohořelicích. Protože se zájem o keramiku 
rozrostl ze 2 skupinek na 10, zůstala jsem v le-
tech 2004 – 2008 ponejvíce právě u keramického 
tvoření a také s nejmenšími dětmi v Klubu 
Matýsek. Zatím poslední ve výčtu je podvečerní 
cvičení Fitbal aerobiku pro maminky. Kromě 
pravidelné zájmové činnosti společně se svými 
kolegyněmi připravuji a realizuji nejrůznější 
akce o víkendech či svátcích a během letních 
a jarních prázdnin jezdím s dětmi na táborové 
pobyty. Moje práce je velice různorodá, což mi 
maximálně vyhovuje. S dětmi mohu provozovat 
i své oblíbené aktivity - ať už se jedná o hudbu 
a zpěv, kreativní výtvarnou činnost, keramiku, 
sport, společenské hry, soutěže. A především – 
jsem moc ráda mezi dětmi a mladými lidmi.“

svěří do kroužků své děti i samostatně. V tak 
útlém věku jde o navázání kontaktu s ostatními 
dětmi, podporu tělesného či duševního rozvoje 
malého dítěte, později o hledání sebe sama v ši-

ředitelka Mateřské 
školy Napajedla 

Martina Švandová.
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Festival hudby - "Napajedelský fesťák 2009"
  

A teď mi dovolte, abych položil otázky nové 
ředitelce Mateřské školy Napajedla, která se 
své funkce ujala od 1. 4. 2009.

 I Vás poprosím o krátké představení.
„Jmenuji se MARTINA ŠVANDOVÁ. 

Jsem absolventkou Střední pedagogické školy 
v Kroměříži, obor učitelství pro mateřské školy. 
Zároveň jsem absolvovala obor vychovatelství 
pro mladší školní věk na téže škole. Od roku 1987 
pracuji v oblasti výchovy a vzdělávání dětí před-
školního a mladšího školního věku - nejdříve jako 
pedagogická pracovnice domu dětí a mládeže 
a od roku 1995 jako učitelka mateřské školy. Po 
celou dobu svého profesního působení jsem 
se dále vzdělávala a získávala další zkušenosti 
a poznatky z oblasti předškolní výchovy, pře-
devším při zavádění Rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání, který se v mateřských 
školách uskutečňuje od roku 2005.“

 Mateřská škola Napajedla, Komenského 
1159, okres Zlín, příspěvková organizace, je 
správný název, ač jí všichni říkáme školka. 
Proto bych rád zůstal u tohoto zažitého 
označení a poprosil Vás o představení této 
školky čtenářům.

„Mateřská škola Napajedla patří v rámci Zlín-
ského kraje k jedné z největších. Celkem do ní 
dochází téměř 200 dětí, které jsou rozděleny dle 
věku do 8 tříd. Máme zde i třídu pro děti se speci-
álními potřebami. Jsme tedy jediné zařízení pro 
děti předškolního věku ve městě. V minulosti se 
díky dobré spolupráci se zřizovatelem - městem 
Napajedla - podařilo obnovit vnitřní vybavení 
školy (nábytek, metodické pomůcky, hračky). 
Věřím, že i nadále bude spolupráce pokračovat 
a zúročí se v obnovení areálu zahrady mateř-
ské školy. Tu by měly děti plně a smysluplně 
využívat téměř celý rok, abychom se nepyšnili 
,,jen“ venkovním bazénem s brouzdalištěm, ale 
zahradou pro děti od 3 do 7 let, která splňuje 
všechny parametry Evropské unie, ale přede-
vším uspokojuje potřeby našich dětí.“

 I Vás ze zeptám, co nového ve školce 
chystáte a na co se zaměříte?

„Ve svém působení jako ředitelka mateřské 
školy se zaměřím na posílení pohybově-
ozdravného programu s důrazem na rozvoj 
pohybových schopností a dovedností dětí. 
K tomu bych využila dalších možností např. 
pravidelná cvičení v tělocvičně, turistiku, otu-
žování vzduchem a vodou. 

Budu usilovat o zařazení dalších aktivit, 
které by přispěly k rozšíření nabídky mateřské 
školy. Myslím tím zajištění kroužků pro nejstarší 
věkovou skupinu dětí v rámci režimu dne. Zde 
by mohlo probíhat seznamování s cizím jazykem 
- angličtinou, tvořivé výtvarně-hudební aktivity 
apod. Nadále pak bude probíhat logopedická 
péče pro stále se zvyšující skupinu dětí s těmito 
potřebami a také grafomotorický kurz pro malé 
školáky před nástupem do základní školy.

Rodiče budou moci využívat konzultačních 
hodin a také tzv. „zvídavých boxů“ (schránek pro 
dotazy a názory na dění v mateřské škole). Již 
nyní může nejen rodičovská veřejnost získávat 
potřebné informace na nově otevřených webo-
vých stránkách: http://ms.napajedla.net/.“

Dovolte, abych Vám oběma jménem svým 
a čtenářů poděkoval za tento rozhovor, po-
přál Vám naplnění Vašich představ a abyste 
viděly výsledky své práce v rozzářených 
očích dětí, které jsou jistě tou nejlepší od-
měnou Vašeho úsilí. Ing. Milan Vybíral

Po přečtení tohoto nadpisu se vám může 
zdát, že se jedná o novou akci. Myšlenka 
Napajedelského fesťáku vychází z Pivních 
slavností minulého roku, kdy se ukázalo, že 
zájem mladších Napajedláků směřuje více 
k hudbě než k alkoholu, což je dobré zjištění. 
Proto Napajedelský fesťák bude spíše festi-
valem hudby, která je blízká mladší generaci. 
Tak jako minulý rok se bude konat v areálu 
za klášterem. 

Ač „tahounem“ bude kapela Kryštof, která 
byla oceněna jako kapela roku 2008, uslyšíte 
na „Napajedelském fesťáku“ hudbu různých 
žánrů od lidové (Radovan) až po jazz. Ne-
bude to jen živé vystoupení kapel, ale svůj 
um předvedou i děti formou gymnastických 
vystoupení, pódiových skladeb, aerobiku, či 
roztleskávačky při DDM Matýsek.

Pozvání tak významné kapely Kryštof 
bude i formou odměny a povzbuzením všem 
kapelám a účinkujícím, které jsou na začátku 
své kariéry a tvoří ji převážně hudebníci z Na-
pajedel a okolí. Většinou se jedná o bývalé 
a současné absolventy Základní umělecké 
školy Rudolfa Firkušného, či dokonce jejich 
učitele. Věříme, že i vy je svou účastí podpo-
říte. Zlevněné vstupenky v předprodeji bude 
možné zakoupit v Knihovně Napajedla po 

ukončení rekonstrukce od začátku června. Ač 
děkovat se má až po akci, přesto si dovoluji 
poděkovat za odvahu a součinnost všem, díky 
kterým se můžeme na tuto akci těšit.

Tato akce udělá jistě radost velké části 
obyvatelstva, nicméně bude nemalou zátěží 
pro občany bydlící v bezprostřední blízkosti 
tohoto areálu. Dovolte mi, abych touto for-
mou poděkoval za jejich shovívavost a na 
druhé straně vyzval všechny účastníky, 
kteří si přejí, aby tyto akce mohly ve městě 
probíhat i v dalších letech, o spořádané 
chování a ohleduplnost při odchodu z této 
akce. Jistě se najdou černé ovce a věřím, že 
pořadatelům pomůžete udržet pořádek. Na 
rozdíl od jiných měst, kde festivaly probíhají 
do dlouhých pozdních hodin, bude hlasitější 
rocková hudba končit 22. hodinou a ukončení 
akce do půlnoci tak, aby negativní dopady 
byly co nejmenší. Jsem si vědom této zátěže 
a doufám v pochopení akce, která dává život 
městu v očích mladší generace, která je bu-
doucností našeho města.

Vědom si této potřebnosti, jsem se uvolil vzít 
nad touto akcí záštitu a věřím, že účastníci Na-
pajedelského fesťáku moji důvěru nezklamou 
a zároveň budou spokojeni.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

Akce se koná pátek 19. 6.– sobota 20. 6. 2009

16:00 Lalapalia (5-členná skupina s Uh. Brodu alternativní rock)
17:30 Neutral (5-členná rocková kapela z Topolné) www.neutral.topolna.cz
19:00 Mistake (3-členná rocková kapela z Napajedel) www.mistake.cz
21:00 KRYŠTOFKRYŠTOF (nejlepší kapela roku 2008) www.krystof.net/index.php

12:00 Radovan + Pozdní sběr - Vystoupení folklorních souborů – zpěv + tanec
13:00 TJ Napajedla - gymnastika ASPV - děti 6–13 let - pohybové skladby, 
 cvičení na trampolíně a akrobacii. V červenci reprezentují Napajedla v Dánsku.
14:00 DDM Matýsek Aerobik TEAM: STŮJ, NEBO STŘELÍM! Rostleskávačky: GIRL FRIEND
15:30 Bigbeat ZUŠ R. Firkušného (5 dětí pod vedením pí Tomšů)
 Jazzový soubor ZUŠ R. Firkušného (6 dětí pod vedením učitelů p. Kunerta a p. Suchánka)
17:00 Charizma  (5-členná pop-rocková kapela z Napajedel)
19:00 Darkil (5-členná rocková kapela) www.darkil.ic.cz
20:30 Alkaline (4-členná rocková kapela z Napajedel) www.alkaline.cz
22:00 Hazard (6-členná výborná country kapela z okolí) http://home.tiscali.cz/hazard/

0909

zz

Pátek 19. 6. - začátek akce v 15 hodin

Sobota 20. 6.

Program Napajedelského fesťáku 2009

KRYŠTOF ! ! !



6

Každá věc, sebekrásnější, sebemilejší, 
sebepříjemnější jednou skončí. Tak skončil 
i letošní 52. Divadelní festival ochotnických 
souborů v Napajedlích. Pro organizátory byl 
jako obvykle velmi náročný. Aby po technické 
stránce všechno „klapalo“, aby bylo o všechny 
soubory dobře postaráno a především, aby se 
líbil divákům. Aby je zaujal, aby byl poučný 
i zábavný. Kdo přišel, mohl vidět nové soubory 
i ty osvědčené, nové inscenace i netradiční 
pojetí. Prostě pro každého bylo „něco“.

Zahajovací představení v sobotu 18. dubna 
patřilo Rádobydivadlu Klapý, které se předsta-
vilo hrou Nikolaje Koljady SLEPICE. Jedná 
se o frašku či zrcadlo o zoufalých poměrech 
v oblastním divadle, kde mladá herečka z nudy 
a plezírů svede dva důležité muže současně.

Představení zaujalo hereckými výkony, byla 
na nich znát dobrá režijní práce. Odborná porota 
udělila cenu za mužský herecký výkon Pavlu 
Macakovi za roli Fjodora a hlavní ženský herecký 
výkon Veronice Valešové za roli Ally. Oceněna 
byla i Jaroslava Maťáková za roli Diany. Divadlo 
si z Napajedelského festivalu letos také odnáší 
palmu vítězství – Hlavní cenu.

Na neděli 19. dubna si připravil domácí 
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka inscenaci 
VELEBNÝ polského spisovatele Slavomíra 
Mrožka. Jeho díla se často vyznačují pře-
kvapivou pointou, neočekávaným vtipem či 
absurditou. Hra byla poněkud neobvyklého 
zaměření, ovšem se skvělými hereckými 
výkony. Představení bylo odbornou porotou 
ohodnoceno za dramaturgický výběr a origi-
nální inscenační koncepci hry. Mikuláš Švehla 
po zásluze obdržel cenu za mužský herecký 
výkon v roli velebného Blooma.

V pondělí 20. dubna přijal naše pozvání 
Divadelní soubor Dostavník Přerov, který přijel 
s hrou Paula Vogela NEJSTARŠÍ ŘEMESLO 
aneb natoč ten gramofon. U tohoto souboru 
je napajedelský divák zvyklý na dobré pěvecké 
výkony a nejinak tomu bylo i letos. Soubor byl 
oceněn za hereckou souhru a ženský herecký 
výkon obdržela Božena Weiglová za roli Mae.

V úterý 21. dubna se představil Divadel-
ní soubor Kroměříž s inscenací M. Cooney 
HABAĎŮRA. Jak napovídá název, jde o vel-

kolepý podfuk. Tato komedie měla u diváků 
největší úspěch, neboť vyhrála anketu diváka 
s bodovým hodnocením 4,8943.

Od odborné poroty získal cenu za hlavní 
mužský herecký výkon Pavel Štrof za roli Nor-
mana Bassetta.

Středa 22. dubna byla ve znamení dramatu. 
Viděli jsme soubor SemTamFór Slavičín s hrou 

ze zahájení 52. Divadelního festivalu ochotnických souborů v Napajedlích

soubor Zdeňka Štěpánka a inscenace VELEBNÝ hra Paula Vogela NEJSTARŠÍ ŘEMESLO

Jak probíhal 52. Divadelní festival ochotnických souborù v Napajedlích

hra Nikolaje Koljady SLEPICE
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Hodnocení představení...

hra R. Adamové HOLKY ELKY foto: František Cívelainscenace M. Cooney HABAĎŮRA

R. Adamové HOLKY ELKY. Představení 
pojednávalo o světě žen, zachycující povrchní 
lesk prostředí modelingu. Tato inscenace jistě 
vede k zamyšlení. Souboru byla udělena cena 
Mladého talentu a získala ji Jana Žáčková za 
roli Ele.

Čtvrtek 23. dubna – do Napajedel přijeli 
poprvé Morkovští ochotníci z Morkovic. 
Commedie dell’arte TŘI V TOM Jaroslava Os-
trého pobavila dobrou komediální zápletkou. 
Odborná porota ocenila originální kostýmní 
řešení inscenace.

Commedie dell’arte TŘI V TOM

Nesoutěžní představení v pátek 24. dubna 
se vymykalo běžným zvyklostem pro naše 
město. Divákům se představil domácí loutkář-
ský soubor Klubíčko s loutkovou hrou určenou 
pouze pro dospělé. Na konci představení, vy-
cházejícího ze staré kramářské písně, jsme totiž 
napočítali nejméně pět zavražděných postav. 
Hra zaujala nejen svou perfektní dramatičností, 
ale i „zajímavými, hodně netradičními“ pěvec-
kými výkony.

loutková hra určená pouze pro dospělé

POSLECHNĚTE JAK BÝVALO…..
Na závěr přidáme jedno zvláště povedené 

motto, které vzniklo právě při příležitosti 
přípravy letošního festivalu: POSLECHNĚTE 
JAK BÝVALO…, když HOLKY ELKY prováděly 
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO, ušily HABAĎŮRU na VE-
LEBNÉ a byly z toho TŘI V TOM – SLEPICE!

Záštitu nad 52. Divadelním festivalem 
ochotnických souborů v Napajedlích převzal 
ministr kultury České republiky a hejtman 
Zlínského kraje.

Celý festivalový týden hodnotila odborná 
porota ve složení: Anna Petrželová – režisérka, 
Robert Bellan – režisér, Vladimír Fekar – drama-
turg Městského divadla Zlín. Jistě pro ni nebyl 
snadný úkol správně vyhodnotit jednotlivé 
inscenace, herecké výkony a podobně. 

V neposlední řadě patří poděkování všem, 
kteří se na organizaci festivalu podíleli. Fes-
tivalová komise pracovala ve složení: Ing. A. 
Přikryl, E. Kolomazníková, V. Simkovičová, A. 
Bednaříková, M. Švehla, M. Havalová, F. Čech, 
V. Čechová, D. Lidinec, Z. Lidincová.

A na úplný konec musíme poděkovat nejdů-
ležitější skupině – divákům (bez nich festival být 
nemohl), že svou účastí tento nejstarší moravský 
Divadelní festival podpořili.

- KL -
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Dvojitá slavnost na břehu ř
dubna 2009 za účasti mnoha v

Přístaviště v Napajedlích ne
rodáka Emila Spiro. Narodil s
Měl zde povoznickou živnost, b
brodu přes řeku. Proslul jako 
cích, jeho úspěšné zásahy se p
radou města byl navržen na st
i svému kamarádovi při nac
majetku. To se mu stalo osudn
v Osvětimi roku 1942. Když va
popel do milované řeky Morav

Otevøení plavební sezóny 2009 na Baťovì kanálu a øece Moravì,  

Foto: František Cívela
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hu řeky Moravy se konala 30. 
ha významných hostů.
h nese jméno napajedelského 

dil se v Napajedlích roku 1897. 
st, bydlel v Moravní ulici blízko 

ako statečný zachránce tonou-
se počítají na desítky. Tehdejší 
a státní vyznamenání. Pomohl 
nacistické arizaci židovského 
udným, byl odsouzen a zemřel 
yž vane severní vítr, nese jeho 
oravy… j.s.

,  otevøení nového pøístavištì Emila Spiro v Napajedlích
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Tato výstava budiž chápána jako pocta řece 
Moravě. Neklade si za cíl vědecky a obsáhle 
zpracovat jednotlivá témata.

Řeka a její brod mezi kopci Kalvárií a Ma-
kovou je pro naše město vlastně původním 
zakladatelem. I ve jméně města Napajedla 
je vlastně řeka obsažena. Tím se Napajedla 
nejvíce podobají městu Praze na řece Vltavě. 
Praha také vznikla na místě skalnatých prahů, 
mezi kopci Vyšehrad a Hradčany, kde se dala 
řeka Vltava přebrodit. 

Výstava øeka Morava v napajedelském muzeu

Řeku Moravu nám závidí všichni obyvatelé 
měst, která na pořádné řece neleží. Je krásná 
v každém ročním období, umí být i důstojně 
strašlivá v době povodní. Bez ní by Napajedla 
nikdy nevznikla.

Téma, scénář a aranžmá muzeum napa-
jedla 2009. Za odbornou pomoc, spolupráci 
a zapůjčení exponátů děkujeme především 
Muzeu jihovýchodní Moravy, jehož ředitelem 
je PhDr. Ivan Plánka, dále odborní pracovníci 
RNDr. Dušan Trávníček, Jiří Troneček, PhDr. 
Alena Prudká, RNDr. PhDr. Jana Langová, Mgr. 
Jana Šušolová, dále pan Vojtěch Křeček, Mgr. 
Anna Heroudková, a další. j.s.

Výstava je otevøena každý ètvrtek 
8–12 a 12:30–16 hodin

Foto: František Cívela
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Taky jste se zbláznili do „inlajnů“? Nejste 
sami. V Česku bruslí více než 420 tisíc lidí, což 
je přibližně počet obyvatel Libereckého kraje. 
In-line brusle se mezitím staly největším spor-
tovním fenoménem českých měst. Bruslí i ti, 
kteří jinak o sporty jevili pramalý zájem. 

A právě pro všechny, kteří to již vyzkoušeli 
nebo chtějí vyzkoušet, jsme připravili závody 
na kolečkových bruslích Napajedla in-line 
2009. Po loňském úspěšném ročníku, kdy se 
závodů zúčastnilo okolo 250 závodníků a na ná-
sledující streetparty bylo dalších 500 výborně 
se bavících účastníků, chtějí pořadatelé letoš-
ního dne na kolečkových bruslích Fitcentrum 
Slavia a město Napajedla nabídnout ještě 
více. V předvečer závodů si bude moci každý 
zájemce vyzkoušet jízdu na bruslích na části 
závodního okruhu, který bude od 19 hod do 21 
hod od budovy Městského úřadu až po vinárnu 
Na Kapli uzavřen pro veškerý provoz. 

Napajedla in-line 2009 a Den dìtí

A v sobotu 30. 5. 2009 v rámci oslav Dne 
dětí začneme závodit v kategorii začátečníci, 
rok nar. 2004 a mladší s rodiči (na čemkoli 
co má kola, kromě bicyklů) a junioři F 2002-
03 na 1 okruh, junioři E 2000-01 a junioři D 
1998–1999 na 2 okruhy, junioři C 1996-1997 
a junioři B 1994–1995 na 4 okruhy, všichni 
pouze na kolečkových bruslích. Pro ty, kteří si 

chtějí vyzkoušet svoji výkonnost, pořadatelé 
Fitcentra Slavia připravili závod kategorie 
Hobby, kterého se nemůže zúčastnit prvních 
40 závodníků žebříčku Českomoravského 
poháru. V těchto všech kategoriích se budou 
vyhlašovat také nejlépe umístění Napajedláci. 
Pro zájemce o in-line bruslení bude celou 
sobotu otevřena půjčovna bruslí fi rmy HOPE 
Sport, kde si brusle vyzkoušíte a popřípadě 
si s nimi můžete i zazávodit.

A na závěr příchází to nejlepší, závod v ka-
tegorii open O2 InLine CUP - Českomoravský 
pohár IN LINE v půlmaratónu–což je nejvyšší 
kategorie soutěží v České republice za účasti 
kompletní české špičky v čele s napajedel-
ským rodákem P. Lochmanem a s loňskými 
celkovými vítězi O2 InLine CUPu J. Peckou 
a slovenskou reprezentantkou R. Karabovou. 

Celé akci bude předcházet dopolední pro-
gram pro děti na hřištích sídliště Nábřeží, který 
zajišťují členky napajedelského volejbalového 
klubu. Na těchto plochách je připraveno „Spor-
tování pro nejmenší“, jako např. závodění na 
tříkolkách a odrážedlech, hry s míčem, soutěže 
na překážkové dráze. Tato část celodenní akce 
se uskuteční v době od 9.00 do 11.30 hodin. 

 Orientaèní program:
PÁTEK 29. 5. 2009
19:00–21:00 večerní bruslení

SOBOTA 30. 5. 2009
13:00–14:00 prezentace závodníků v Městském kině–ochranná přilba je povinná!!!
14:15–14:30 závod na 1.020 m, Začátečníci s rodiči, Junioři F
14:35–14:50 závod na 2.040 m, Junioři D, Junioři E
14:55–15:15 závod na 4.080 m, Junioři B, Junioři C
15:20–15:50  závod na 10.200 m, HOPE Sport open sprint
15:55–16:20  závod na 5.100 m, Hobby pro příchozí cena Fitcentra Slavia
16:25–17:45  závod na 21.420 m, O2 InLine CUP 2009open půlmaratón
18:00  vyhlášení výsledků závodů
18:30  zahájení streetparty InLine music 
21:00  AVENTIS 
Doprovodný program pro děti a širokou veřejnost – sobota 30. 5. 2009:

NOVÁ HŘIŠTĚ NA NÁBŘEŽÍ:
9:00–11:30 „Sportování pro nejmenší“ 
   závody na tříkolkách a odrážedlech, hry s míčem, 
   soutěže na překážkové dráze
PARK NA KAPLI:
15:00–18:00  „V mraveništi aneb práce všeho druhu“
   stanoviště s úkoly, vyráběním a soutěžemi, 
   projížďka na konících, tombola

Určitě si nenechte ujít možnost shlédnout 
v akci gymnastické, aerobikové a taneční týmy 
napajedelských zájmových organizací při je-
jich pódiových vystoupeních v mezičase startů 
jednotlivých kategorií závodů in-line.

Od 15.00 h bude akci „Napajedla in-line 
2009“ doplňovat program Domu dětí a mláde-
že Matýsek ke Dni dětí s názvem „V mraveništi 
aneb práce všeho druhu“ v parku Na Kapli. 
Bude připraveno několik stanovišť s rozličný-
mi manuálními či vědomostními úkoly pro 
mladší i starší děti, kreativní a pohybové 
činnosti, projížďka na koních a další. Děti 
si z akce odnesou vlastnoručně vyrobenou 
drobnost a dárek z tomboly. DDM Matýsek 
a Junák Napajedla vás srdečně zvou i na tuto 
část programu.

Po skončení závodů se vše soustředí do 
prostoru před kinem, kde vše vyvrcholí velkou 
streetparty na které vystoupí skupiny Mistake, 
Charisma, Markéta Poulíčková a večer uza-
vře, jak je dobrým zvykem, opět  Aventis.

Za pořadatele Ing. Miroslav Vycudilík

Foto: František Cívela
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Moderní vèelín
V areálu zámeckého parku v Napajedlích 

stojí na pozemku města školní včelín základní 
organizace českého svazu včelařů, který byl 
vybudován místními včelaři v osmdesátých 
letech minulého století. Slouží k výchově 
mladých včelařů, kteří zde se svým vedoucím 
Ladislavem Žaludkem pečují o čtyři včelstva. 
I přes veškerou údržbu dosloužila okna a byla 
nutná jejich výměna. Vzhledem k fi nanční ná-
ročnosti akce bylo požádáno město Napajedla 
o účelově vázaný fi nanční příspěvek. Díky jeho 
schválení proběhla v měsíci březnu výměna 
oken a vstupních dveří, za což patří vedení 
města poděkování. Dvě okna nad úly jsou 
opatřena včelími výkluzy – je to mezera ve 
spodní části okna, kterou včely opustí prostory 
včelínu. Asi jsou to jediná plastová okna takto 
upravená pro včely v republice.

Jan Pavlík jednatel ZO

Hledáme v Napajedlích proná-
jem bytu 1+1 či podnájem v rodin-
ném domku. V případě podnájmu 
v rodinném domku rádi vypomů-
žeme s údržbou domu a zahrady. 
Jsem dlouholetý zaměstnanec Fatry 
a řeším bytovou situaci vzniklou 
plánovanou výstavbou rychlostní 
komunikace.

tel. 739 360 497

Přemýšleli jste někdy, co dělá jaro jarem 
a bez čeho si toto roční období nedokážeme 
představit?

Samozřejmě bez sluníčka, bez světle zele-
ných lístků a také bílých a růžových květů, 
kterými jsou stromy doslova obsypány a ne-
smíme zapomenout ani na motýlky, čmeláky 
a hlavně včelky, které všechny květy opylují, 
aby bylo hodně ovoce.

A právě o těchto malých bzučících tvoreč-
cích nám přišli něco více prozradit děti ze 
včelařského kroužku, který na naší škole 1. ZŠ 
vede pan školník L. Žaludek. My, děti ze školní 
družiny, jsme se dozvěděly opravdu mnoho 
zajímavého. Dnes již dokážeme vyjmenovat 
všechny obyvatele úlu, víme také, co vče-
ličky jí a co má každá z nich na práci a také, 
jak je možné, že se vždy dokáží trefi t do toho 
správného úlu a nezabloudí, dále jak dlouho 
včelky žijí i jak a kde končí svůj krátký život. 
Beseda byla opravdu zajímavá, ale ještě více 
nás všechny nadchlo to, co následovalo – pe-
čení a zdobení perníčků. Snad proto, že jsme 
zde mohli zapojit nebo použít téměř všechny 
své smysly. 

Čich – vůní perníčků nasákla celá škola, ach, 
to vonělo…., dále chuť – mnozí z nás nečekali, 
až se perníčky upečou, a již ujídali perníkové 
těsto. (A že nám ale chutnalo…). Také hmat 

V úterý 31. 3. se ve Zlíně konalo okresní 
kolo geografi cké olympiády žáků 6. až 9. roč-
níků, včetně gymnázií. V každé kategorii se 
zúčastnilo 25 škol, tedy 25 soutěžících. Soutěž 
byla rozdělena do tří částí: práce s atlasem, 
práce bez atlasu a praktická topografi e. A jako 
vždy prověřila soutěžící nad rámec běžně 
probíraného učiva základní školy. Proto se 
museli soutěžící připravovat s větší pílí. 

Naši školu výborně reprezentovali vítězové 
školního kola: Jan Hubáček 6. B - 7. místo 
v okrese, Ivana Svobodová 7. B - 6. místo 
v okrese, Jakub Vávra 8. B - 3. místo v okrese 
(postup do kraje mu utekl pouze o 4 body!)

Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za 
vynikající reprezentaci naší školy.

Mgr. Jindřich Polák, 2. ZŠ

V Sudoku jsme opravdu dobøí!
Letos jsme se přihlásili do krajského kola 

soutěže v Sudoku. Z každé kategorie jel jeden 
žák, byly to vítězky jednotlivých kategorií ze 
školního kola. Úspěch našich žáků byl velký. 
Ve svých kategoriích byla Tereza Šimčáková, 

Výsledky okresního kola geografické olympiády
žákyně 6. A, 2. v kraji, Hana Niklová z 8. A 5. 
v kraji a Eliška Boráková z 9. A byla v kategorii 
9. tříd na 1. místě. Eliška Boráková se navíc 
stala absolutní vítězkou ze všech účastníků. 
Děvčatům blahopřejeme a máme z jejich 
úspěchu velkou radost.

Mgr. Ludmila Poláková, 2. ZŠ

Matematická olympiáda
Každý rok se někdo z našich žáků zapojí do 

matematické olympiády. Je nejtěžší z mate-
matických soutěží, do kterých se zapojujeme, 
proto máme vždy velkou radost, když některý 
z žáků dosáhne takového výsledku, jak se to 
letos podařilo Elišce Borákové ze třídy 9. A. 
Stala se úspěšnou řešitelkou školního kola 
a postoupila tak do kola okresního. I tady si 
vedla dobře, postoupila do kraje a zde se jako 
úspěšná řešitelka krajského kola zařadila na 
7. bodované místo. Elišce blahopřejeme. Má 
talent i píli, a tak jí přejeme, aby se úspěchy 
dostavily i na střední škole, na kterou po 
prázdninách nastoupí.

 Mgr. Ludmila Poláková, 2. ZŠ

Dìkujeme panu Žaludkovi a vèelaøskému kroužku
– každý z nás si mohl sám vykrajovat z těsta 
ovečku, zajíčka, vajíčko, prostě to, co se nám 
nejvíce líbí. A v neposlední řadě i zrak – ten jsme 
nejvíce zapojili při zdobení perníčků barevnou 
polevou. Některé z nich spíše připomínaly 
umělecká díla než sladkou pochoutku. 

Odpoledne strávené s včelařským kroužkem 
se nám tak líbilo, že mnohým z nás se ani ne-
chtělo domů! Už teď se všichni těšíme na další 
akci, kterou pro nás pan Žaludek s včelařským 
kroužkem a vychovatelkami připraví. 

Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně 
květin, moc sladkého medu a čilé a rychlé 
včeličky.

S. Šulcová + děti školní družiny z 1. ZŠ
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Koncem března mohli deváťáci a bývalí žáci 
naší školy opět prožít víkendovou akci Učit 
se žít spolu, kterou 1. ZŠ Napajedla pořádá ve 
spolupráci s o. s. M2M, za podpory města Napa-
jedla. Myslím, že o této akci už není potřeba se 
příliš rozepisovat. Kdo ji prožil, chápe, kdo ne, 
může si prohlédnout fotky, z nichž atmosféra 
víkendovky dýchá. Děkujeme všem jakkoli 
zúčastněným. E. Táborová

Žáci 1. základní školy ukázali, že i v dnešní 
době počítačových her a techniky mají zájem 
o přírodu a její ochranu.

7. dubna 2009 se konalo v Uherském 
Hradišti oblastní kolo ekologické soutěže 
„Poznej a chraň“. Soutěže se zúčastnila naše 
2 družstva, postupující ze školního kola, ve 
složení – I. družstvo: Martin Mišurec (7.B), 
Anna Stuchlíková (7.A), Tereza Maňasová 
(7.A) a II. družstvo: Kateřina Galatíková (7.B), 
Adam Strojil (7.A), Adam Trávníček (7.B). 
Soutěž byla tvořena vědomostním testem a 
praktickou částí z  poznávání nejrůznějších 
přírodnin, letos na téma Voda. 

V silné konkurenci 26 družstev z různých 
škol naše družstva zazářila a vybojovala 
svými vědomostmi 1. a 8. místo v soutěži. 
Do krajského kola, které se uskuteční 28. 
dubna v Želechovicích, postupuje vítězné 
I. družstvo ve složení Martin Mišurec, Anna 
Stuchlíková a Tereza Maňasová.

Všem našim reprezentantům blahopře-
jeme a postupujícím vítězům přejeme do 
krajského kola hodně odvahy a dostatek 
vědomostí. Držme jim palce!

Mgr. E. Ochotská, 1. ZŠ Napajedla

V soutìži „Poznej a chraò“ - 1. místo pro 1. základní školu Napajedla

Už patnáctkrát jsme se uèili, jak žít spolu
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PET lahve všech velikostí, polystyrénové 
kousky, sklo, igelitové sáčky, zapalovače, boty, 
plechovky, kanystr či zlomený skateboard - tím 
vším dokázali lidé během uplynulého roku 
znovu ozdobit břehy Moravy. Levý břeh bývá 
tradičně poset množstvím drobných odpadků, 
na pravém břehu se zase objevují rafi nované 
skrýše nebo hromádky odpadu na oblíbených 
rybářských místech. Letošní zajímavostí byla 
hromada vyřazených dřevěných okenních 
rámů na rybářsky exponovaném stanovišti 
v ohybu řeky naproti čtvrti Na Kapli. Toto 
lakované dřevo je pravděpodobně využíváno 
pro dotváření příjemné atmosféry pobřežních 
táboráků za vlahých večerů. 

Tradiční skautská akce čištění Moravy, 
která je určena také veřejnosti, proběhla jako 
předchozí léta ve spojitosti s Dnem Země - 
tentokrát v sobotu 18. 4. 2009. Účastnilo se jí 
11 lidí, z veřejnosti si letos bohužel neudělal čas 

Strašná nuda, hnusné počasí, příšerné 
zážitky… Toho se nemusíš bát, pokud se 
zúčastníš TZ „Roku raz dva“. Tak třeba... 
musí se na kontrole „S“ stavět a skládat pouze 
stan? Jsou turistické a topografi cké značky je-
diné značky, které nás provází životem? KPČ 
jak jej neznáte a další netradiční disciplíny na 
tebe čekají v sobotu 4. dubna v Napajedlích. 
Tak neváhej a přidej se k nám!!! Pokud se 
zúčastníš v netradičním originálním úboru 
získáš časovou bonifi kaci.

Tímto pozváním začínala pozvánka na 
otevřený Turistický závod, pořádaný napa-
jedelským oddílem Asociace TOM Azimut 
1403, v sobotu 4. dubna v Napajedlích. Již 
z toho se dalo tušit, že se nebude jednat 
o turistický závod na jaký jsme každoročně 
zvyklí. A naše tušení nás nezklamalo. Vše 
nám bylo objasněno při slavnostním nástu-
pu a výkladu trati. Zde jsme se dozvěděli, 
že sice běžíme po trati značené fáborky, 
že KPČ se jmenuje KPČ, ale není to KPČ, 
že topografi cké a turistické značky nejsou 
mám tak notoricky známé značky, že hod 
na cíl není krikeťákem, ale gumákem, že 
plížení je sice plížením, ale terén se nějak 
změnil-sklonil a zvlnil, že lanová lávka je 
přechod mrazivým údolím, kde nám hrozí 
umrznutí, a proto se musíme chránit teplým 
oděven dokonale zapnutým, že na kontrole 
vázání uzlů sice zavazujeme jen boty, ale 
to tak, že jeden člen hlídky zavazuje levou 
a druhý pravou rukou, že místo stavění 
stanu stavíme věž z kostek a azimutové 
úseky musíme proběhnout s nafouknutým 

balónkem mlázím mladého trnkového po-
rostu s ostružiním a doběhnout s ním až do 
cíle, jinak nám hrozí časová penalizace. To 
vše absolvujeme po trati dlouhé 12,453 loktů 
a přijely oddíly z Kroměříže, Březolup, Ot-
rokovic, Uh. Hradiště, Bojkovic a Napajedel. 
No uznejte, není to děs ??? 

Ještě rozdání startovních čísel a do za-
hájení závodu zbývá 15 minut. Honem se 
převlékáme do sportovního úboru a nutno 
podotknout, že více než polovina závodníků 
si připravila vtipné originální netradiční úbo-
ry. Na startu se postupně objevují kuchařky, 
které si prý jenom tak odběhly od plotny, 
modré pastelky, berušky i s tykadly a další 
originální sportovní kostýmy. Závod probíhal 
za krásného jarního počasí. Jenom ty kopce 
nám dávají po zimě více zabrat než vloni. 
Jednotlivé hlídky postupně dobíhají do 
cíle s vítězoslavným úsměvem a balónkem 
v ruce. Počtářská komise zpracovává vý-
sledky a již se rozdávají medalie a diplomy. 
Ještě pozvání na TZ Mistrovství Zlínského 
kraje v neděli 26. dubna v Březolupech, 
a to je konec dnešního závodu – závodu, ve 
kterém jsme se vrátili do minulosti, kdy se 
ještě běhávaly závody ve dvojicích a každý 
si šel užít srandu a pobavit se a nikdo si 
nehrál na mistry světa. 

Závěrem si dovolím napsat, že tenhle 
netradiční turistický závod neměl chybu. 
Myslím si, že se na něj bude velmi dlouho 
vzpomínat, a to vždy jen v dobrém a s úsmě-
vem. Už se těším na jeho další ročník. Dík 
pořadatelům z Napajedel.  - Karel - 

Turistický závod „roku raz dva“

Skauti znovu uklidili bøehy Moravy
nikdo. Po sobotním dopoledni, kdy sběračům 
přálo krásné počasí, je tedy Morava v úseku 
mezi silničním mostem a mostem u Fatry zase 

čistá. Celkem posbírané odpadky naplnily více 
než deset velkých pytlů na dvou kárách. 

Příjemný pohled na uklizené břehy s právě 
vyrůstající vegetací, stopami vodních ptáků 
a škleblemi jen trochu kazí vědomí, že se nej-
spíš i tentokrát jedná pouze o dočasný stav. 

Zdeňka Šupková - Čonza
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 KVĚTEN 2009

 Pá 8. 5. v 19:30 hodin 

 NENAROZENÍ

 Thriller USA, režie David S. Goyer, hrají 

Odette Yustman, Gary Oldman, Jane Ale-

xander. Přístupný od 15 let, titulky, 87 min., 

vstupné 70 Kč.

 So 9. 5. v 19:30 hodin 

 RŮŽOVÝ PANTER 2

 Steve Martin je zpět jako inspector Clouseau. 

Komedie USA, režie Harald Zwart, hrají Jean 

Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia. Přístupný, 

titulky, 92 min., vstupné 75 Kč. 

 Pá 15. 5. v 19:30 hodin 

 SEDM ŽIVOTŮ

 Will Smith v hlavní roli dramatu Sedm životů, 

režie Gabriele Muccino, hrají Will Smith, Ro-

sario Dawson, Woody Harrelson. Přístupný 

od 12 let, titulky, 123 min., vstupné 75 Kč.

 So 16. 5. v 17:00 hodin

 POHÁDKY NA DOBROU NOC

 Rodinná komedie v českém znění, režie Adam 

Shankman, hrají Adam Sandler, Russell Brand, 

Keri Russell. Přístupný, dabing, 99 min., vstup-

né 75 Kč.

 Pá 22. 5. v 19:30 hodin

 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ

 Akční fi lm USA, režie Justin Lin, hrají Vin Die-

sel, Paul Walker, Jordana Brewster. Přístupný 

od 12 let, titulky, 107 min., vstupné 70 Kč.

 So 23. 5. v 17:00 hodin

 MONSTRA VS. VETŘELCI

 Animovaný sci-fi  fi lm pro děti, režie Rob Let-

terman, Conrad Vernon. Přístupný, dabing, 

94 min., vstupné 50 Kč.

 Pá 29. 5. v 17:00 hodin 

 MARLEY A JÁ

 Rodinná komedie USA, režie David Frankel, 

hrají Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Ar-

kin. Přístupný od 12 let, titulky, 120 min., 

vstupné 70 Kč.

 Ne 31. 5. v 19:30 hodin 

 VÉVODKYNĚ

 Historický fi lm VB, Itálie a Dánska, režie Saul 

Dibb, hrají Keira Knightley, Ralph Fiennes, 

Charlotte Rampling. Přístupný, titulky, 110 

min., vstupné 70 Kč.

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

KULTURA 
A SPO

RT

 20. 5.  DDM Matýsek Prodloužená u trouby

 21. 5.  DDM Matýsek Kytička pro maminku

 24. 5.  DDM Matýsek Jo-jo disko

 29.–31. 5.  Jakin  Příhrazské skály

 30. 5.  DDM Matýsek Den dětí - V mraveništi aneb práce všeho druhu

 30. 5. Fitcentrum Slavia In-line 2009

 30. 5. kostel sv. Bartoloměje Ekumenické letniční setkání

 31. 5.  DDM Matýsek ZOO Lešná - kampaň "Šelmy - co nás žere"

 31. 5. Klub Kultury Promenádní koncert

 7. 6. Klub Kultury Promenádní koncert

 19.–20. 6. Klub Kultury Napajedelský fesťák

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Ženy a dívky z Napajedel a okolí bez rozdílu 
věku si oblíbily cvičební hodiny Mgr. Jiřiny 
Muchové. Není divu, vždyť v jejích hodinách, 
ať už jsou to pondělní pomalé formy, především 
oblíbená power jóga, úterní step aerobik či čtvr-
teční posilovací lekce, zažijete radost z pohybu, 
odreagujete se od problémů všedního dne, 
zlepšíte si kondici, vytvarujete postavu a hlavně 
děláte maximum pro své zdraví. A o zdraví jde 
skutečně v první řadě. Právě to si cvičitelka ASPV 
Napajedla Jiřina Muchová uvědomuje, a proto 
již několik let postupně zařazuje cvičební prvky, 
které pozitivně ovlivňují pohybový aparát, kar-
diovaskulární i respirační sytém. Aby vyhověla 
zvýšenému zájmu o takové cvičení a aby mohla 
předávat své zkušenosti dalším cvičitelkám, 
rozhodla se Jiřina Muchová, cvičitelka 2. třídy 
aerobiku a pravidelná účastnice národních 
i mezinárodních seminářů a kongresů, rozšířit si 
svou cvičitelskou kvalifi kaci o další specializaci. 
Po absolvování náročného školení v Akademii 
cvičitelů a instruktorů v Praze a po úspěšném 
zvládnutí zkoušek teoretických (z anatomie, 
fyziologie a názvosloví) i praktických se stala cvi-

Úvodem si dovolím připomenout část změn, 
kterými prošla knihovna, jejímž původním po-
sláním bylo půjčování knih. Z centra vzdělanosti 
se postupně stalo i „kulturní centrum“.

Nemohu zde uvést vše, ale připomenu množ-
ství besed se čtenáři, osvětu mezi dětmi formou 
čtení pohádek a s moderní dobou i provozování 
pracovišť veřejného internetu. Kromě toho 
všeho se pracovnice knihovny ujaly funkce 
předprodeje lístků na akce pořádané městem 
a v minulém roce i prodeje knih o Napajedlích 
či DVD fi lmů. Za zmínku stojí i prodloužení 
provozní doby a provozu každý všední den. 
Pro tento rok uvolnila rada města víc peněz na 
nákup knih, neboť cena knih roste a možnost 
jejich půjčování je pro vícero lidí atraktivnější. 
Ne každý si může dovolit knihu koupit a raději 
využije možnost půjčení. Drahé knihy se tímto 
mohou dostat i sociálně slabším.

Městská knihovna již dlouhá léta volá po 
zvětšení prostorů, které již nevyhovují těmto 
aktivitám, a např. některé knihy mají depono-
vány již ve dvou skladech. Současné dispoziční 
řešení knihovny neumožňuje provoz oddělení 
pro děti a mládež každý den.

Zmìny v Knihovnì Napajedla
Z důvodů zajištění provozu tohoto oddě-

lení a zvýšení kapacity knihovny vypracoval 
Ing. arch. Hladil uspořádání knihovny, které 
zvýší kapacitu o více než 8 tisíc knih, které 
přibudou z deponovaných skladů a nákupem 
v nejbližších letech. Tyto úpravy sice podpoří 
hlavní činnost knihovny - půjčování knih, ale 
do přestěhování knihovny do nových prostor 
ztíží provozování tolikero aktivit, které knihovna 
nabízí čtenářům. Omlouváme se, ale jiné řešení 
není momentálně možné. 

Věřím, že naše knihovnice zvládnou nejen 
stěhování a přetřídění všech knih, ale i v bu-
doucnu budou pokračovat se stejným nadšením 
ve svých aktivitách pro čtenáře, za což jim 
jménem čtenářů děkuji.

Z důvodu změny interiéru bude knihovna 
v termínu 18.–29. května uzavřena. Čtenáře 
i uživatele Knihovna Napajedla v nové podobě 
přivítá 1. června 2009. Věřím, že čtenáři tyto změ-
ny pochopí a přivítají rozšíření nabídky knih. 
Věřím, že každodenní zpřístupnění knihovny 
nejmladším čtenářům pomůže dětem vytvořit 
lásku ke knihám.

Ing. Milan Vybíral

Cvièitelka ASPV Napajedla si zvýšila kvalifikaci
čitelkou 1. třídy zdravotní tělesné výchovy, což je 
nejvyšší možná kvalifi kace v daném oboru.Výbor 
ASPV Napajedla a hlavně spokojené cvičenky si 
velmi váží toho, že právě v Napajedlích probíhají 
cvičební hodiny na tak vysoké úrovni. 

Mgr. J. Muchová byla také v únoru tohoto 
roku zvolena do výkonného výboru Regionál-
ního centra SPV ve Zlíně, kde bude aktivně 
pracovat. Chce se také opět v budoucnosti vrátit 
k vedení cvičení pro děti.

Rozvrh cvičebních hodin je následující:
• Pondělí 20:00–21:00 sportovní hala 2. ZŠ – 

pomalé formy
• Úterý 20:00–21:00 sportovní hala 2. ZŠ – 

stepclass
• Čtvrtek 20:00–21:00 sportovní hala 2. ZŠ – 

bodystyling
Kromě toho cvičí Jiřina Muchová dvakrát 

týdně i v Otrokovicích:
• Pondělí 18:30–19:30 ZŠ Trávníky – dance 

aerobik
• Pátek 19:00–20:00 ZŠ T.G.Masaryka – Bossu 

mix
Výbor ASPV Napajedla

V ČERVNU UVIDÍTE:
 Pá 5. 6. Normal 

 So 6. 6. Hotel pro psy 

 Pá 12. 6. El Paso 

 So 13. 6. Bolt – pes na každý způsob 

 Pá 19. 6. Star Trek 

 So 20. 6. Pátek třináctého 

 Pá 26. 6. Andělé a démoni 

 So 27. 6. Báječný svět shopaholiků

Letos opět 

LETNÍ KINO 

13. až 19. července



NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, tel. 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: noviny@napajedla.cz  Vychází jednou 
za měsíc v nákladu 3300 ks. Uzávěrka do 12. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografi e se nevracejí. Vydavatel má právo 
příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele    Placená inzerce 5000 Kč 
+ 19% DPH za jednu stranu, inzerci příjímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz  Grafi cká úprava a sazba: Stanislav 
Hradil, tel. 602 249 672  Tisk: TYPArs s. r. o., tel.: 577 110 936, 773 122 101    Povoleno MK ČR E12958  http://www.napajedla.cz

K v ì t e n  0 5 / 2 0 0 9

Dne 5. 4. 2009 jsme se zúčastnily soutěžní 
přehlídky pódiových skladeb na Novestě 
ve Zlíně.

Se dvěma pódiovými skladbami naše měs-
to reprezentovaly: Dominika Martykánová, 
Bohdana Boudová, Veronika Komendová, 
Michaela Kýlová, Tereza Hromadníková, 
Aneta Maňásková, Blanka Gabrhelíková, 
Dominika Remešová a Hana Niklová.

V této soutěži jsou podmínky poroty vel-
mi náročné (nápad, kostým, vtip…) a není 
snadné obstát ve velké a kvalitní konkurenci. 
S naší pódiovou skladbou „Pohádka“ jsme 
splnily všechny body pravidel a odnesly si 
kov nejcennější. 

Pro vysokou kvalitu našich pódiovek 
a gymnastických výkonů jsme za Zlínský 
kraj získaly týdenní pobyt v Dánsku, kde 
budeme reprezentovat naše město.

Zveme občany Napajedel a okolí na 
tradiční Májovou olympiádu, která se letos 
koná 9. 5. 2009 v areálu kláštera od 13 do 21 
hodin. Mimo jiné tady můžete vidět naše 
vystoupení chystané pro reprezentaci 
v Dánsku.

Těšíme se na vás: oddíl sportovní gym-
nastiky ASPV, napajedelští skauti, fotbalisti, 
činovníci divadla Zd. Štěpánka, DDM Matý-
sek a další…

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV

Gymnastky ASPV jsou opìt zlaté !!!

Úvodem článku bych Vám ráda vysvětlila 
název „teamgymačky“. Tak jsme u nás ozna-
čily devítičlenné družstvo holek ve věku 8-10 
let, které jsme sestavily za účelem účasti na 
závodech v soutěži TeamGym. 

Letošní rok byl naší PREMIÉROU v této sou-
těži. Začaly jsme prvním kolem v Olomouci, kde 
jsme získaly 4. místo a postoupily do dalšího 
kola, které se konalo v Brně, tam jsme získaly 
krásné 3. místo, které nám zajistilo postup na 
republikový přebor ČOS v Praze, tam jsme 
byly opět úspěšné a získaly 3. místo, které nás 
katapultovalo na mistrovství ČR v Ostravě.

Ovšem před Ostravou jsme podnikly náš 
první zahraniční závod, který se konal v Itá-
lii ve městě CUMIANA - pro upřesnění, tohle 
městečko leží v blízkosti Turína, kde se konaly 
letní olympijské hry.

Celý tento plánovaně-neplánovaný výlet 
byl dílem náhody. Trenérky z Chropyně nám 
o závodu v Itálii řekly a nabídly, že bychom 
se mohly složit na cestu autobusem a cestovat 
s nimi. Za tuto nabídku holkám ještě jednou 
moc DÍKY!!! Slovo dalo slovo a zájezd byl 
naplánovaný.

Po cestě do Cumiany jsme měly zastávku ve 
Veroně (město, ve kterém se odehrával Shake-
spearův příběh Romea a Julie). Další krásný 
zážitek si holky odnesly ze sbírání mušliček od 
ledovcového jezera. Po cestě zpět výlet lodí do 
Benátek a nákup všemožných suvenýrů.

 V Cumianě závod běžel jako na drátkách. 
Holky se díky nepopsatelně suprové atmosféře 
vybičovaly k velkým výkonům, které tady 
v Česku ještě niky nepředvedly (na tumblingu, 
který u nás nemáme). Atmosféra tleskajícího 
a fandícího obecenstva, podpora jednoho 
týmu druhému, to se nedá popsat, to se musí 
zažít !!!

I směšně vyslovovaný nazev našeho týmu 
„Napadžedla“ a spolubojovnic „Kropyne“ měl 
své nezapomenutelné kouzlo. Pro ně určitě ješ-
tě větší, když byly na „bedně“ (3. místo, starší 
holky 4. místo). My jsme obsadily krásné 4. 
místo. Ale i tak pro oba naše týmy zazněla česká 
hymna a byla hrdě nesena česká vlajka.

TJ Sokol s družstvem „TEAMGYMAÈEK“ v Itálii 
Na závěr bych ještě dodala doplňující infor-

maci. Nyní, když píšu tento článek, máme za 
sebou i mistrovství ČR v teamgymu v Ostravě, 
kde holky obsadily pěkné 7. místo. Za krásnou 
reprezentaci všem holkám moc děkujeme !!! 

Trenérky Olča a Monča

Kromě zážitků si naše holky odnesly i krás-
né medajle a pro celý tým dostaly sportovní 
tašku plnou sladkostí, takže ty „bramborové“ 
tolik nebolely.


