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Napajedla in-line 2009 - čtěte na str. 6 a 7. 
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Letní kino
I letos se můžeme těšit na již třetí ročník 

letního kina, který se bude konat v areálu 
za klášterem. Tentokrát proběhne od 13. 
července do 19. července s tím, že areál 
bude otevřený od 20:00 hodin a promítání 
zahájeno ve 21:00 hodin.

V průběhu představení bude k dispo-
zici občerstvení, včetně cukrové vaty pro 
nejmenší. 

I když budou zajištěna místa k sezení, 
minulé ročníky ukázaly, že většina dává 
přednost sledování fi lmů v pohodlí ležení 
v trávě. Tak i letos tomu nebude jinak. Jistě 
si všimnete, že nabídka obsahuje „žhavé 
novinky“, které získáváme ve spolupráci 
s multikinem. To vše vede ke zvýšeným 
nárokům na organizátory, za což jim touto 
formou děkuji, a prosím o shovívavost di-
váků k případným nedokonalostem. 

Na promítání je jednotné vstupné 80 Kč 
za osobu.
• 13. 7. pondělí: X-Men Origins -
  Wolverine
• 14. 7. úterý:  Jménem krále
• 15. 7. středa:  Hanah Montana 
• 16. 7. čtvrtek:  Harry Potter a Princ 

dvojí krve 
• 17. 7. pátek:  Líbáš jako bůh
• 18. 7. sobota:  Terminátor salvation
• 19. 7. neděle:  Vévodkyně

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

Závìreèný koncert 
Závěrečný koncert V. sezóny se koná 

v úterý 23. června 2009 v 19 hodin v Klášterní 
kapli. Účinkují: zpěv - Ivo Hrachovec (Státní 
opera Praha - viz http://www.ivohrachovec.
cz/), klavír - Irena Szurmanová. Srdečně Vás 
zve Klub přátel hudby v Napajedlích

Napajedelský fesťák 2009
19. – 20. června - bohatý kulturní program, 

výběr z 12 druhů piv, kapela roku 2008 Kryštof

První promenádní koncert letošního roku – kapely Storm a Búranka z Borského Mikuláše.
 Foto František Cívela
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K veøejným akcím

Partnerství mezi Napajedly, Kl’akem a Ostrým Grúnìm

Na začátek tohoto článku předem říkám, že 
není namířen proti živnostníkům. Této profese 
si vážím stejně tak jako každého občana, jenž 
v naší společnosti vytváří hodnoty důležité 
pro nás všechny. V poslední době se však 
množí případy úmyslného porušování povin-
ností živnostníků provozujících pohostinství… 
a tyto stížnosti se neustále opakují na tytéž 
provozovny.

Pracuji na Městském úřadě již 2 roky a mám 
na starosti oblast přestupků a stížností. Za tu 
dobu jsem se účastnil stovek jednání na téma: 
stěžovatel, který chce mít klid, chce spát, 
nechce poslouchat hudební hluk, neustálý 
řev bujaré mládeže, otřesy bytu v činžovním 
domě a to nemluvím o pěkném letním dnu při 
otevřených oknech a o rodinách se dvěma 
či více malými dětmi, které nemohou spát. 
Na stěžovatele křičí podnikatel: „Já platím daně, 
ze kterých vy žijete, dělám pro město kulturu, 
vždyť to nebylo tak hrozné, pane, vy jste mě 
udal, já si na vás budu stěžovat, platím městu 
daně, víte, jak se musím otáčet, abych si na sebe 
vydělal…“ K úsměvu je, když se podnikatel 
promění v občana a bydlí ve stejné lokalitě, 
kde je výše uvedený problém. Podnikatel si 
po určité době taky stěžuje stejně jako občan 
a totéž platí i v opačné poloze. Proto je lepší 
si představit i opačnou pozici a snažit se vyjít 
si navzájem vstříc. Je strašně jednoduché říci, 
že to nejde, a obvinit někoho jiného, to přece 
umí i malé dítě. Dost morálky a poučování, 
nevím, jestli to v této oblasti pomůže, jde totiž 
o zisk a ten je přece prvořadý…?

Co však mohu říci za město. Začala nám 
letní sezóna, která je spojena s obrovským 
množstvím akcí všeho druhu. Někteří živnost-
níci či pořadatelé akcí správně požádali radu 
města o povolení výjimky při konání veřejně 
přístupné akce na soukromém či veřejném 
pozemku po 22.00 hod. Vzhledem k tomu, 
že již některé akce proběhly i s porušením 
zákonných předpisů, můžeme tento stav 
analyzovat. 

V poslední době se u pohostinství, barů, 
restaurací, vináren, diskoték, tanečních zábav, 
heren či jiných zařízeních koná akce spojená 
s produkcí hudby. Tato akce je městem po-
volena do určité doby, kdy má být produkce 
hudby ukončena. Zdůrazňuji, že obrovským 
problémem je dodržování hygienických limitů 
hladiny hluku při hudební produkci, která 
platí pro všechny uvedené provozovny, a to 
v denní i noční dobu. 

Důležité jsou však pro občany i živnost-
níky následující informace: 

1. V posledních pěti letech došlo k výraz-
nému zpřísnění hygienických norem a rovněž 
k rozsáhlým změnám v oblasti této legislativy 
- obec již neplatí za provedené měření správní 
poplatek, zvýšily se sankce pro živnostníky 
za překročení hladiny hluku, výsledky při 
měření jsou mnohem přesnější, stěžovatel 
má právo dozvědět se, jak bylo se stížností 
naloženo. Příslušným orgánem k provedení 
kontrolního měření hladiny hluku je Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje.

2. Při zpřísnění výše hladiny hluku v denní 
a noční dobu a zlepšení technologie měření 

hladiny hluku došlo rovněž ke zlepšení důkazní 
situace oprávněných orgánů, které více spo-
lupracují se stěžovateli, a tím rovněž odstraní 
námitku, že stěžovatel oznamuje porušení 
zákona záměrně (měření provádí zdravotní 
ústav společně s hygienickou stanicí). Postup 
je laicky řečeno stejný jako u měření alkoholu 
- orientační zkouška, posléze přesnější vyhod-
nocení v laboratoři zdravotnického ústavu, 
v případě porušení hranice hluku následuje 
správní řízení s živnostníkem.

3. Po obdržení stížnosti vždy zkoumáme, 
zda nejde o stěžovatele, který volal jen tak 
pro zábavu - vždy hovoříme s policistou či 
strážníkem, který na místě samém byl, situaci 
popsal v úředním záznamu, stěžovatele, který 
volá i několikrát za noc, voláme k jednání mezi 
jeho osobu a živnostníkem, povolená hudební 
produkce se vyhodnocuje na tzv. „bezpeč-
nostní radě“ (1x za měsíc). Bezpečnostní rady 
se účastní starostka města, strážníci městské 
policie, vedoucí OO PČR Napajedla a správní 
orgán na úseku přestupků.

4. Intenzivněji spolupracujeme s Krajskou 
hygienickou stanicí a s dalšími kompetentními 
orgány - některá kontrolní měření již v letošním 
roce proběhla a hranice hluku byly překročeny 
v některých případech dvojnásobně.

5. Nově jsme zavedli tzv. „důvodovou 
zprávu“, která je součástí návrhu usnesení 
o schválení či neschválení hudební produkce, 
kterou schvaluje rada města. Tuto důvodovou 
zprávu zpracovává správní orgán na úseku 
přestupků. Součástí této zprávy je stanovisko, 
zda policejní orgány či orgány města souhlasí, 

či nesouhlasí s povolením akce, případně, že 
akce povolují jen do určité doby.

6. Nově připravujeme vzor žádosti o povo-
lení pořádání všech kulturních akcí v době 
nočního klidu a manuál pro živnostníky 
i pořadatele těchto akcí, který bude brzy zve-
řejněn na stránkách města, u některých bodů 
v manuálu v současné době došlo k námitkám 
v oblasti výkladu legislativy, je proto třeba 
sledovat tyto noviny, ale i webové stránky 
města, o manuálu a žádosti se živnostníci 
včas dozví!!

7. Akce, které se opakují každý rok a mají 
tradici, vyhodnocujeme i po konání této akce 
na „bezpečnostní radě“. Případné stížnosti 
jsou proto důvodem pro to, aby se další 
ročník konal se sníženou hranicí hluku, bez 
hudby, omezí se čas pořádání akce anebo se 
akce nepovolí…

8. Nabízíme před konáním takové akce 
pro živnostníky či pořadatele těchto akcí 
možnost konzultace na Městském úřadu, 
kde ochotně poradíme živnostníkovi se 
zpracováním žádosti a rovněž ho poučíme 
o platné legislativě.

Na závěr chci poznamenat, že kontroly, jež 
budou přes léto provedeny, se netýkají jen 
výše uvedené oblasti, ale i živnostníků, kteří 
nalévají alkohol v potravinách a nemají k tomu 
oprávnění, neudržují čistotu na WC, spalují 
ve svých provozovnách nebezpečný odpad, 
odkládají odpad na místo k tomu neurčené či 
zakládají černé skládky apod. Někteří z nich 
si mysleli, že se na ně nepřijde…ale přišlo se 
a nestálo je to zrovna málo!! Ondřej Šubík

Ve dnech 14.-15. května navštívila naše 
obě spřátelené obce Kľak a Ostrý Grúň 
delegace napajedelských představitelů, kte-
rou tvořili místostarosta Ing. Milan Vybíral, 
radní MVDr. Antonín Černocký a zastupitel 
Ing. Vítězslav Vystavěl.

S představiteli obou slovenských obcí, 
starostou Kľaku Pavlem Mesiarikem, staros-
tou Ostrého Grúňa Jánem Repiským a jeho 
zástupcem Karolem Segetem, projednali 
návrh partnerské smlouvy mezi městem 
Napajedla a oběma jejich obcemi. 

Přátelství mezi naším městem s oběma 
slovenskými obcemi má hluboké kořeny, 
počínající již v těžkém poválečném roce 
1945. Již na podzim toho roku zorganizovaly 
napajedelské ženy sbírku fi nanční i materi-
ální pro obě válkou postižené obce. Na tuto 

pomoc a partnerství navázaly závody Fatra 
a Slávia a při této příležitosti se rodila mno-
há přátelství mezi pracujícími obou těchto 
závodů s občany Kľaku a Ostrého Grúňa, 
která mnohdy přetrvala až do dnešních časů. 

Historie této spolupráce a přátelství se 
obešla celá ta léta bez jakékoliv smlouvy, 
pamětníků ubývá, na mnohé události se 
zapomíná. Proto považujeme za nanejvýš 
vhodnou tuto krásnou tradici spolupráce 
a přátelství postavit na pevnější základ 
formou partnerské smlouvy.

Po upřesnění textu bude smlouva psána 
česky i slovensky, a po jejím projednání v za-
stupitelstvech všech tří obcí, by mohla být 
tato smlouva poměrně brzy podepsána. Přáli 
bychom si, aby se toto stalo v Napajedlích.

Ing. Vítězslav Vystavěl a Ing. Milan Vybíral

Venkovní posezení pøed Klubem kultury
Vážení občané města Napajedla nebo možná jen ti z vás, kteří doposud využívali mož-

nosti posezení si v odpoledních hodinách před budovou Klubu kultury při procházkách 
v zámeckém parku. 

S platností od 1. 6. 2009 v návaznosti na majetkoprávní vztahy byl na přání společnosti 
Zámek Napajedla vyklizen prostor před budovou Klubu kultury. 

V budoucnu, tj. od 1. 6. 2009, budete moci využívat služeb nově otevřené zámecké ka-
várny, resp. jejího venkovního provozu, který bude dle informačních tabulí v době od 10:00 
hod do 18.00 hod.

Ing. Antonín Přikryl, Klub kultury
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Podpis smlouvy o partnerství mezi mìstem Napajedla a obcí Borský Mikuláš

21. května došlo k historické události, a to 
podpisu Smlouvy o partnerství mezi městem 
Napajedla a spřátelenou obcí Borský Miku-
láš. Podpis se konal v obci Borský Mikuláš 
na Slovensku za účasti starostky města Na-
pajedla Ing. Ireny Brabcové, místostarosty 
města Ing. Milana Vybírala, radních města 
Mgr. Tomáše Zatloukala a Marie Vaňáčové, 
zástupců městského úřadu v čele s tajem-
níkem Bc. Jiřím Foltýnem, Ing. Zdeňkou 
Sukupovou a ředitelem Klubu kultury 
Napajedla Ing. Antonínem Přikrylem. Tato 
delegace byla vřele přijata starostou obce 
Borský Mikuláš Jozefem Cákem, místosta-
rostou Emilem Mackem, zastupiteli obce, 
kulturními činovníky a zástupci škol.

Před podpisem smlouvy jsme měli mož-
nost prohlédnout si obec Borský Mikuláš, 
a to prohlídkou památného domu – rodného 
domu významného slovenského básníka 
Jána Hollého. Navštívili jsme mateřskou 
školu, zázemí technických služeb – sběrný 

dvůr, kulturní zařízení a další zajímavá místa. 
Samotný podpis smlouvy byl vyvrcholením 
naší návštěvy. Je na místě připomenout, že 
partnerství s Borským Mikulášem má kořeny 
již v pomoci občanů Napajedel obci Kľak 
a Ostrý Grúň, kteří tím projevili vztah ke slo-
venskému národu. Ve snaze v tomto pokračovat 
proběhly již před dvěma lety první kontakty 

s obcí, která má podobný kulturní a sportovní 
život a je v oblasti Slovenska, v rámci které je 
dobrá dostupnost a možnost získání dotací 
z Evropské unie na příhraniční spolupráci. 
Po prvních kontaktech se čile rozběhla vý-
měna v oblasti kultury, kde si dovolím vybrat 
významnější návštěvy, jako je účinkování 
divadelníků Borského Mikuláše na divadelním 
festivalu v Napajedlích či obráceně vystoupení 
našich ochotníků. Mnozí si jistě vzpomenou 
na vystoupení heligonkářů na promenádním 
koncertě či na Moravských chodníčcích. 
V oblasti sportu proběhl i vzájemný zápas 
fotbalistů na fotbalovém stadionu v Borském 
Mikuláši. Výše uvedené dokazuje, že spolu-
práce se rozběhla bez nutnosti smlouvy. Její 
uzavření však otevírá etapu, ve které budeme 

edla a obcí Borský Mikuláš
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dále pokračovat v prohlubování vztahů nejen 
v oblasti kultury a sportu, ale bude probíhat 
i vyměňování zkušeností z řady oblastí života 
města a vznik nových přátelství a hledání spo-
lečného. Společného máme víc, než tušíme, 
a to v oblasti chovu koní, problematiky těžby 
kameniva, ale i v oblasti cestovního ruchu. 
Proto je zde i nabídka pro ty, kteří podlehli 
cykloturistice, v podobě překrásných tras 
v nekonečných borovicových lesích, které 
jsou zároveň rájem houbařů.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

V úterý 12. 5. a ve středu 
13. 5. jsme se zúčastnili kultur-
ních akcí v Domově pro seni-
ory a Domě s pečovatelskou 
službou. Letos nás pohladily 
po srdíčku děti z mateřské 
školy a hudebníci z Rado-
vanu se zpěvem a veselým 
vyprávěním pana učitele 
Bureše. Program obohatila 
krásnými citovými písněmi 
skupina zpěvaček z Tlumačo-
va – skupina NÁVRATY, tancem 
ho zpestřily mažoretky skupiny 
Lady Sen z Klubu seniorů ze 
Zlína.

Děkujeme za krásná přání 
vychovatelkám z družiny 2. 
základní školy Napajedla, kos-
metické dárečky od sboru pro 
občanské záležitosti a milé 
pohoštění od paní Mikulkové.

Zúčastnění děkují všem 
za přípravu a těší se na další 
akce. 

Foto: JS

Díky Vám
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Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Partner pro váš rozvoj

V rámci 2. výzvy Regionálního operační-
ho programu Střední Morava získalo město 
Napajedla dotaci ve výši 15,9 mil. Kč na akci 
Cyklostezka podél Baťova kanálu – úsek 
Napajedla, 1. etapa. V současné době je její 
realizace v plném proudu. Na úseku mezi 
železničním mostem a chmelnickou lávkou 
jsou stavební práce již téměř hotové, zbývá 
zde dokončit fi nální asfaltovou vrstvu. Stavební 
činnost na úseku přes sídliště Nábřeží, kde 
bude cyklostezka situována v trase stávající-
ho chodníku podél moravní hráze a chodník 
bude přeložen blíže k sídlišti, bude zahájena 
v nejbližší době. Na zbývajícím úseku podél 
lokality Na Kapli a fotbalového hřiště, který je 
ještě součástí první etapy Cyklostezky podél 
Baťova kanálu na katastru Napajedel, jsou již 
provedeny hrubé terénní úpravy. 

A kdy se budete moci po nové cyklostezce 
projet? Do konce června bude hotova její seve-
rozápadní část od chmelnické lávky ve směru 
na Otrokovice, jihozápadní část od této lávky 
by měla být hotova do konce září. 

Realizací projektu vzniknou na katastru 
města Napajedla téměř 3 km nové cyklostezky 
situované podél řeky Moravy, částečně na je-
jích hrázích. Úsek na katastru Napajedel bude 
mít návaznost na současně připravované úseky 
na katastrech obcí Otrokovice a Spytihněv 
s dalším napojením na cyklostezky vedoucí 
do Kroměříže a Nedakonic. Na katastru Spyti-
hněvi byly již práce v úseku podél Baťova kaná-
lu také zahájeny a budou dokončeny v měsíci 
červnu. Úsek podél Moravy nad jezem bude 
realizován následně po úpravě hrází, která 
bude probíhat v letních měsících. Doposud 

se tudy dalo po zimním kácení stromů projet 
pouze s obtížemi, při nadcházejících pracích 
na úpravě hrází se tomuto úseku raději vyhněte 
úplně a pro příjezd na Rejdu do Spytihněvi 
použijte trasu po silnici na Topolnou a dále 
kolem štěrkovišť, nebo komunikaci kolem 
železniční trati, na kterou najedete u právě 
rekonstruovaného pramene minerální vody 
Slanice. Navazující etapa cyklostezky do Otro-
kovic bude zahájena v nejbližší době. Těsně 
před vydáním tohoto čísla byla ještě na tuto 
akci Státním fondem dopravní infrastruktury 
schválena dotace 2,8 milionu Kč, což znamená 
100% fi nancování akce z jiných zdrojů než 
městských

Cyklostezka je součástí společného projektu 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, kde je 
řešena v  délce 45 km od Uherského Ostrohu 
až po Kroměříž a bude na ni po jejím dobu-
dování svedena trasa nadregionální Moravské 
cyklostezky C 47. Zájmová oblast je atraktiv-

Realizace akce „CYKLOSTEZKA PODÉL BAŤOVA KANÁLU – ÚSEK NAPAJEDLA, 1. ETAPA“ 
úspìšnì pokraèuje - akce je financována z ROP Støední Morava a Státního fondu dopravní infrastruktury

ním územím pro rozvoj cestovního ruchu. 
Městem prochází splavná část řeky Moravy, 
která je součástí Baťova kanálu, nachází se 
zde hřebčín a zámek, turisticky atraktivní cíle. 
Město poskytuje ideální podmínky pro rozvoj 
cykloturistiky. 1. etapa na katastru Napajedel 
představuje souvislou stavbu cyklostezky 
v úseku od hranice s katastrem Otrokovic, 
která se nachází u železničního mostu přes 
Moravu, po silniční most v centru Napajedel. 
V současné době město připravuje realizaci 
2. etapy v úseku slepého ramene Moravy 
u Pahrbku.
 Realizace akce: leden 2009 – prosinec 2009
 Náklady na realizaci: 
 Celkové náklady: 18,7 mil. Kč 
 Dotace z Evropského fondu pro regionální 

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

 Dotace SFDI: 2,8 milionu Kč
Ing. Irena Brabcová, starostka
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Akreditované Dobrovolnické centrum 
ADRA Zlín hledá dobrovolníky, kteří mají zájem 
pracovat jako společníci klientů Domova pro 
seniory v Napajedlích. 

Hledáme dobrovolníky do Domova pro seniory
Dobrovolníci budou docházet do tohoto 

zařízení dle dohody, nejlépe jednou za týden 
a jejich hlavní náplní bude zpříjemnit volný čas 
klientů – povídat si s nimi, předčítat jim, hrát 
hry, zpívat nebo chodit s nimi na procházky. 
Konkrétní forma spolupráce každého dob-
rovolníka bude projednána na základě jeho 
zájmů a dobrovolník bude pracovat s klienty, 
kterým nabízený způsob trávení volného času 
bude vyhovovat. 

Dobrovolníkem se může stát kdokoli starší 
15 let, pokud absolvuje školení a dodá po-
třebné dokumenty. Dobrovolnické centrum 
ADRA Zlín se postará o proplácení cestovného 
a pojištění. Zajišťuje pro dobrovolníky také 
pravidelná setkání - tzv. supervize, při nichž 
si mohou za účasti psychologa sdělit své zku-
šenosti či vyřešit případné problémy. Hlavní 
odměnou každého dobrovolníka je především 
dobrý pocit z pomoci druhým. 

Školení a příprava dobrovolníků proběhne 
ve dvou setkáních. První se uskuteční ve čtvr-
tek 11. června od 15 hodin do 17 hodin přímo 
v Domově pro seniory. Druhé potom ve středu 
17. června v tutéž dobu. 

Zájemci se mohou přihlásit koordinátorce 
dobrovolníků Pavlíně Pejlové, tel. 731 157 471 
nebo mailem na adresu: dc.zlin@adra.cz. 
Ve výjimečných případech a po dohodě 
s koordinátorkou mohou zájemci o dobro-
volnickou činnost absolvovat školení také 
individuálně.

Pomoci seniorům ale můžete i jednorázo-
vým či krátkodobým potěšením – zvláště nyní, 
v čase prázdnin a dovolených, by každý klient 
ocenil příjemně prožité chvíle. 

Pomoci můžete také vy, kteří se této formě 
dobrovolnictví nemůžete věnovat. Také vy 
můžete mít dobrý pocit, pokud máte k dispozici 
např. starší křížovky, obrázky k vybarvování, 
vzory pro vyšívání nebo pokud umíte něco 
zajímavého předvést nebo ukázat (ať už vaše 
dovednosti nebo sbírku pohlednic apod.) – vy 
budete také velice vítáni. 

V těchto případech se obracejte přímo 
na sociální pracovnici domova paní Simonu 
Mlýnkovou, která vám poskytne více infor-
mací. 

Kontakt: soc.mlynkova@dsnapajedla.cz, tel. 
739 431 422, Domov pro seniory Napajedla – 
Husova ul. 1165 (pod Pohořelicemi).

Sociální a fi nanční poradna OS SaFP ČR 
rozšiřuje své služby a informace o pomoc 
při vyřizování žádostí na státní dotace 
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ – zateplování domů, 
ekologického topení a dalších ekologických 
zařízení.

info na www.socfi nporadnycr.cz

Kontaktní místa pro Zlínský kraj:
Správní obvod - kontaktní adresa – 
Randýskova 1800 Zlín 
Kontaktní osoba: Tomáš Zetík - ředitel
telefon: 518 321 861, mobil: 739 446 788
mail: fi nancniporadna.ZL@seznam.cz

Úřední den čtvrtek 9:00–14:00 hod
Uherské Hradiště mob.: 739 446 788
Kroměříž mob.: 606 660 339
Call centrum po–pá 9:00–14:00 hod.
Uh. Brod – mob.: 777 865 596
Val. Klobouky, Val. Meziříčí – mob. 739 

446 788 

 Kdo může poradnu především využívat:
• držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
• senioři, sociálně slabší rodiny
• rodiny s dětmi

Klientům SaFPoradny poskytujeme po-
moc a informace o slevách:
• pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích 

stanic
• pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 

10–20 %
• zákonné a havarijní pojištění osobních 

automobilů, sleva 10 - 15 %

• dodávku plynu a el. energie u vybraného 
dodavatele, sleva až 7%

• služby vybraného mobilního operátora a 
pevné linky, sleva 10 - 20%

• prevenci před nebankovními úvěry, před-
lužení a exekucí 

• zajištění fi nancí na pohřebné - PROGRAM 
PIETA 

• nabízíme i nabídku pracovní příležitosti 
- spolupráce v poradnách OS SaFP ČR

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE TŘEBA

Obèanské sdružení sociálních a finanèních poraden ÈR informuje
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Bruslaøi to nevzdali aneb In-line Napajedla 2009

Ti, kteří se v sobotu 30. 5. probudili do rána 
plného deště, nevěřili, že závod vůbec pro-
běhne, ale jak říká staré pořekadlo: jedenáctá 
rozhodne, a tak v 11 jako když utne a byli jsme 
bez deště, pod ochranou sv. Petra.

I když obloha stále hrozila deštěm, Napajed-
la přivítala účastníky třetího ročníku závodů 
na kolečkových bruslích Napajedla In-line 
2009, pro letošní rok zařazeného do seriálu 
závodů O2 InLine Cup. 

Ale pojďme postupně. V kategorii začáteč-
níků s rodiči odstartovalo 34 závodníků, kteří 
se potýkali na svůj věk s nepředstavitelnou 
kilometrovou vzdáleností. V cíli bylo násle-
dující pořadí: 

 Začátečníci s rodiči kategorie chlapců: 
1. R. Matuška - Napajedla, 2. O. Šohajek – 
Komárov, kategorie dívky: 1. J. Stodolová, 2. 
N. Hlůšková, 3. V. Málková - Slušovice, 5. V. 
Vysloužilová, 6.V. Šulcová, 10. D. Goišová,  
11. E. Hádalová, 13. B. Stoklásková všechny 
Napajedla
 Junioři 02–03 kategorie chlapci: 1. P. Sto-

dola – Praha (obhájce loňského vítězství), 2. 
J. Černoch – Zlín, 3. F. Šindelek – Spytihněv, 
umístění domácích 4. D. Matuška, 5. P. Kadlec, 
7. M. Martínek, 8. J. Skýpala, kategorie dívky: 
1. L. Korvasová – Veselí n. M., 2. K. Šulcová, 3. 
B. Mitevová, 6. T. Tesařová, 7. V. Uhříčková, 

10. V. Mikulková, 12. M. Klhůfková všechny 
Napajedla.

Závody na 2040 m, 43 startujících.
 Junioři 00–01 kategorie chlapci: 1. M. 

Bičan, 2. D. Kozubík oba SSCO Otrokovice, 3. 
P. Stodola – Praha, 10. V. Chudara, 12. T. Ve-
čeřa, 13. L. Bureš všichni Napajedla, kategorie 
dívky: 1. M. Stodolová, 2. A. Lokvencová obě 
Praha, 3. K. Kundratová – SSC Otrokovice,7. D. 
Vrzalová, 8. L. Bergerová, 9. M. Hradilová,13. 
K. Menšíková všechny Napajedla.

 Junioři 98–99 kategorie chlapci: 1. J. 
Marák – Napajedla, 2. M. Uherka – SSCO Ot-
rokovice, 3. M. Hlavačka, 5. M. Švanda oba 
Napajedla, kategorie dívky: 1. A. Hejná – BSO 
Rabbit, 2. K. Klofáčová – Zlín, 3. T. Hromad-
níková, 4. H. Soldánová, 5. K. Matulíková,6. 
P. Kolářová, 7. A. Míková, 8. L. Matulová, 
9. A. Sedláčková, 10. Z. Skapálková, 11. A. 
Maňásková všechny Napajedla.

Závod na 4080 m, 27 startujících:
 Junioři 96 – 97 kategorie chlapci 1. T. 

Jirsa, 2. J. Pražma oba Praha, 3. J. Pospíšil – 
Roštín, 4. J. Zatloukal - Napajedla, kategorie 
dívky 1. E. Kundratová – SSCO Otrokovice, 2. 
M. Stodolová, 3. K. Světlíková – Uh. Hradiště,
 Junioři 94 - 95 kategorie chlapci 1. M. 

Slotta, 2. L. Benedik oba Košice, 3. M. Uherka - 
SSCO Otrokovice, kategorie dívky 1. N. Bičanová 
SSCO Otrokovice, 2. M. Karabová – Košice, 3. 
J. Krištofová – Praha.

Závod HOPE Sport open na 10200 m, 
na startu 33 účastníků:

První závod dospělých sprint na 10 okruhů 
– Open po souboji na pásce mezi muži vítězí:

1. P. Kovář – Svitavy, 2. M. Zelinka – SSCO 
Otrokovice a 3. domácí K. Hastík hájící barvy 
Worker SSCO Otrokovice.

Pořadí mezi ženami: 1. N. Bičanová – SSCO 
Otrokovice, 2. P. Báčová, 3. J.Zubčáková obě 
FILA Black Ice, 9. H. Soldánová - Napajedla

Závod Hobby Fitcentra Slavia na 5 okruhů, 
vyhrála A. Hejná – BSO Rabbit, 2. M. Karabová, 
3. R. Zmijová obě Košice,… 6. H. Tunysová, 8. H. 
Soldánová, 10. T. Jirůšková, 11. P. Tunysová, 
12. Pavla Tunysová, 14. P. Šulcová, 15. P. Ma-
tušková, 16. P. Polášková, 17. M. Maňásková 
– všechny Napajedla.

In-line Napajedla
2009

Foto František Cívela
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Podìkování poøadatelù
Pořadatelé závodů In-line Napajedla 

2009 děkují všem, kteří akci  připravovali 
v nevlídném počasí a přispěli ke zdárnému 
průběhu závodů i  koncertu InLine music

Děkujeme gymnastkám SV-GYM Sokola 
Napajedla, gymnastkám ASPV Napajedla 
a Domu dětí a mládeže Matýsek za krásná 
a náročná vystoupení, kterými nám všem 
přispěli do programu. Další foto a videa na 
www.napajedla.cz a O2- napajedlacup.

za Fit Centrum Slavia Ing. Miroslav 
Vycudilík 

V mužích obsadili první tři místa Košičáci 
v pořadí M. Slotta, L. Benedik a D. Goliáš, 
umístění Napajedláků – 6. P. Bureš, 13. P. Hro-
madník, 15. T. Šidlík, 17. M. Bača, 18. J. Němec, 
19. R. Kolařík, startovalo 38 závodníků. Zpes-
třením závodu byl start několikanásobného 
mistra světa v hokeji V. Ujčíka, který obsadil 
10. místo a to ještě stihl po pádu zvednout 
svého soupeře.

A nyní hlavní závod O2 IN LINE půlmara-
tón na 21 420 m, za účasti 45 závodníků, kde 
po velkém taktizování vedoucí skupiny asi 

ve třetí třetině závodu nastoupil slovenský re-
prezentant M. Križan a suverénně zvítězil před 
V. Drastichem – Sportovní kurzy.cz a 3. místo 
obsadil napajedelský rodák P. Lochman. Krás-
né 7. místo získal domácí K. Hastík instruktor 
pořádajícího Fitcentra Slavia V ženách si palmu 
vítězství odnesla slovenská reprezentantka R. 
Karabová v čase 37:11,1, druhé místo obsadila 
H. Hlůšková – SSCO Otrokovice a třetí místo 
M. Veselá - Košice.

Závodů se zúčastnilo okolo 220 závodníků 
z celé České republiky a Slovenska a v pátek 
si večerní bruslení vyzkoušelo asi 50 bruslařů, 
což při počasí, kterým strašili meteorologové, 
a tím nám odradili spoustu dalších účastníků, je 
číslo neuvěřitelné. Spojení Napajedel a in-line 
bruslení je již celorepublikovým fenoménem. 
Stačí citovat zástupce O

2
 M. Dvořáka: „Takovou 

návštěvnost jsem nečekal, Napajedla opět ne-
zklamaly a překonaly všechna má očekávání.“ 
A pro zajímavost, P. Lochman se chce příští 
rok loučit se svou kariérou a na svou derniéru 
bude zvát své soupeře z evropských kolbišť 
a tipněte si kam?

Součástí závodů byl velký doprovodný 
program přímo na trati závodu, na kterém se 
podílely sportovní gymnastky SV-GYM Sokol 
Napajedla, ASPV Napajedla a Dům dětí a mlá-
deže Matýsek.

Více informací o závodech i nádherné 
fotografi e naleznete na stránkách www.
O2inlinecup.cz a www.inlajn.cz

To, že in-line brusle tvoří dobré spojení s kon-
certy, si potvrdili sami závodníci i návštěvníci, 
kteří měli za zvuku skupiny M. Poulíčkové, 
skupin Mistake a Charisma protáhnout spor-
tovní odpoledne až do večera. A v pozdních 
večerních hodinách ovládla podium domácí 
kapela AVENTIS.

Doprovodný program pro děti k závodům in-
line bruslí nesl název „Mraveniště aneb práce 
všeho druhu“. Pro chladné a deštivé počasí 
se dopolední část programu – Sportování pro 
nejmenší na hřištích na Nábřeží – nezdařila. 
Obětavé členky volejbalového oddílu i v dešti 
marně čekaly na nejmenší sportovní nadšence, 
za což jim patří velké poděkování. S blížícím 
se polednem se naštěstí začalo smát sluníčko 
a DDM Matýsek, Junáci Napajedla a členové 
ČSV Napajedla začali chystat svá stanoviště 
v parku Na Kapli. Děti si mohly vyzvednout 
hrací kartu, na kterou sbíraly razítka za splně-
ní jednotlivých úkolů. Některé byly snadné, 
jiné složitější, děti tvořily (malování hrníčků, 
společná výtvarná práce na velkém plátně), 

překonávaly obavy (strčení hlavy do zakouře-
ného včelího úlu), trpělivost (při čekání ve fron-
tě na velmi žádané malování na tvář), strach 
z výšky (na výborně připraveném stanovišti 
Junáků), sportovaly (skok přes překážky a hod 
podkovou), vyzkoušely si také svoji zručnost 
(zatloukání hřebíků a žonglérské umění), 
mohly si nechat upravit svůj účes a ozdobit 
si ruku vlastnoručně pleteným náramkem 
a své kulinářské dovednosti předvedly při 
modelování marcipánu a opékání špekáčků. 
Po absolvování všech stanovišť byly pro děti 
připraveny dárky od sponzorů v bohaté tombo-
le. I když se ještě v dopoledních hodinách jevila 
akce díky dešti nereálnou, počet přibližně osmi 
stovek účastníků nás velmi příjemně překvapil. 
Všem, kteří naši akci podpořili svým zájmem, 
sponzorskými dary a těm, kteří se podíleli 
přímo na přípravě a organizaci, chceme touto 
cestou poděkovat. Ing. M. Vycudilík

In-lineNapajedla
2009
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Rozšíøení provozní doby 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

S cílem vyjít vstříc požadavkům zákazníků rozšiřuje od 1. května 
společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozní doby svých zá-
kaznických center. Novinkou je možnost smluvení schůzky i v úterý 
a ve čtvrtek, otevření ZC v pátek dopoledne (místo čtvrtka) a posunutí 
přestávky na oběd o hodinu později. 

Zákaznická centra budou stále otevřena v pondělí a ve středu – dlouhé 
dny – od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. V úterý a ve čtvrtek 
budou mít zákazníci možnost domluvit si schůzku v době od 8 do 15 
hodin. Polední přestávka je každý den od 12 do 13 hod. 

Rozsah služeb Zákaznických center:
• vše kolem smluvních vztahů (uzavírání a změny smluv, informace 

o fakturách, reklamace apod.) 
• vyjadřování k projektové dokumentaci: vodovodní a kanalizační 

přípojky, ochranná pásma vodních zdrojů, vodovodní/kanalizační 
sítě a zařízení, ostatní nevodohospodářské stavby

• poskytování grafi cké a digitální dokumentace stávajících vodovod-
ních/kanalizačních sítí, informace o tlakových poměrech na vodo-
vodních sítích

• předání technické dokumentace skutečného provedení vodáren-
ských a kanalizačních staveb (geodetické zaměření staveb) je možné 
na podatelně, po celou pracovní dobu zákaznického centra

Nová provozní doba zákaznických center ve společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s:
Pondělí  8–12  13-17
Úterý  pouze po předchozí domluvě
Středa  8–12  13-17
Čtvrtek pouze po předchozí domluvě
Pátek 8–12 

Zákaznické centrum Zlín: 
Tř. T. Bati 383, 760 49, tel: 577 124 111
Zákaznické centrum Val. Klobouky:
U Náhonu 1006, 766 01, tel: 577 012 221

Další kontakty: 800 100 063 – havárie vody a zákaznické služby - 
e-mail: zc@smv.cz

Akreditované laboratoře společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. provádí rozbory vod bazénových a studničních. 

Konkrétně laboratoře provádějí odběry vzorků vod a kalů, che-
mickou a speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, 
mikrobiologickou, biologickou a senzorickou analýzu vod. Laboratoři 
je umožněn fl exibilní rozsah akreditace a je způsobilá poskytovat 
odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 

Kontakt: Laboratoř Zlín•tel: 577 901 654•mail: tomastikova@smv.cz

Velký koncert Suzanne VEGA 
na Letní filmové škole
Milým překvapením pro všechny fanoušky americké písnič-

kářky Suzanne VEGA bude její prázdninové vystoupení, které 
připravila agentura Solis art ve spolupráci s Asociací českých 
fi lmových klubů, pořadatelem 35. ročníku Letní fi lmové školy.

Suzanne VEGA bude účinkovat 26. července 2009 v Uher-
ském Hradišti se dvěma vynikajícími kolegy: doprovodí ji kyta-
rista Gerry Leonard, známý také rozsáhlou spoluprací s Davidem 
Bowie a baskytarista Mike Visceglia, spoluhráč Philla Collinse, 
Bruce Springsteena aj. 

Koncert se odehraje na Studentském náměstí, kde od 19 
hod. uvítají návštěvníky world music předkapely KOŇABOJ, 
MARACA, vokální kapela FRAGILE ze Slovenska a objev české 
hudební scény NOVEMBER 2nd. Ve spojení s hlavními hosty 
večera slibují pro tento koncert nejedno hudební překvapení. 
Naznačit můžeme, že zpěvačka skupiny November 2nd Saša 
Langošová má vlastní hudební projekt s baskytaristou Mikem 
Viscegliou a vokální těleso Fragile pak transkribce písní hlavní 
hvězdy večera. Suzanne Vega vystoupí ve 21 hod. a představí 
nejen písně ze svého nejnovějšího alba Beauty & Crime (2007), 
ale i své největší hity patřící bezesporu ke klenotům světového 
písničkářství. Vše umocněno jedinečnou atmosférou Letní fi lmo-
vé školy a dalšími aktivitami vzácného hosta v rámci fi lmového 
festivalu, jakož i faktem, že pár dnů před tímto koncertem oslaví 
své významné životní jubileum.

Další informace na: www.lfs.cz a www.solisart.cz
Předprodej lístků v síti Ticketpro v ČR i SR. Děti do 15 let 

s doprovodem a ZP vstup zdarma. 
www.ticketpro.cz, www.e-ticketpro.sk

Roman Veverka
producent
gsm: +420 777 137 488
email: roman@solisart.cz

VEGA

UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ 

SUZANNE

26.7

2009

od 19 hod.
KOŇABOJ
MARACA
FRAGILE (sk)
NOVEMBER 2nd

předprodej:
.

Studentské náměstí
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Letošní rok je stejně jako rok loňský pro naše 
přírodovědce velmi úspěšný. Dvě úspěšná 
krajská kola nám dodala odvahu a zapojili jsme 
se letos i do náročné ekologické olympiády. 
Krajské kolo soutěže se konalo 18. května 
na základní škole ve Štípě.

Ekologická olympiáda je prestižní hned 
z několika důvodů. Jedná se o soutěž, ve které 
žáci prokazují své vědomosti ze všech oblastí 
biologie, včetně ochrany přírody. Součástí je 
také obhajoba vlastní ekologicky zaměřené 
práce a poznávací část botanická i zoologická. 
Zajímavým zpestřením soutěžního dopoledne 
byla i ochutnávka jídel, obsahující různé dru-
hy hmyzu (cvrčci v čokoládě, moučné červi 
v karamelu a jablkové kousky se sarančaty).

Záštitu nad ekologickou olympiádou převzal 
Zlínský kraj a společnost Veolia Voda. Neleh-
ké soutěžní otázky zpracovávají odborníci 
z Muzea JV Moravy ve Zlíně ve spolupráci 
s krajskými ekocentry.

V soutěži, které se zúčastnilo celkem 40 
ekologů základních škol a gymnázií, se hod-
notily samostatně výsledky všech dílčích kol 
a konečně také vítěz Zlínského kraje. 

A jak dopadly žákyně z nové školy? Jak 
jinak než výborně! Zcela suverénně ovládly 
všechna kola a s odstupem i desítek bodů 
vyhrály všechny uvedené krajské kategorie. 
Staly se tedy nejenom bezkonkurenčními 

Poznáte billbergii a marantu? Víte, co je to neotenie a partenogeneze? 

Olympionici z 2. základní školy to vìdí moc dobøe

Vítìzství v krajském kole ekologické olympiády
vítězkami, ale také svými výsledky posílily 
pozici naší školy na 1. místě před ostatními 
základními školami i gymnázii v kraji.

Nejlepší ekologická práce: Kamila Hu-
dečková – 8. C Téma práce: Fytocenologické 
snímkování

Nejlepší testy teoretických znalostí: Eva 
Svobodová – 9. A (152 b/160b)

Nejlepší poznávací část (botanická i zoolo-
gická): Kamila Hudečková – 8. C

Celkové umístění:
3. místo v kraji Kamila Hudečková - 8. C
1. místo v kraji Eva Svobodová – 9. A
Oběma děvčatům děkujeme za výbornou 

reprezentaci naší školy.
Mgr. Alexandra Sahajová

Ve středu 15. 4. se na Gymnáziu TGM 
ve Zlíně konalo okresní kolo biologické olym-
piády žáků 8. a 9. ročníku, včetně gymnázií. 
Biologická olympiáda patří na špičku všech 
našich přírodovědných aktivit, protože vy-
žaduje nejenom výborné odborné znalosti 
přírody, ale také dlouhodobou přípravu mimo 
vyučování. Žáci soutěžili v teoretickém testu, 
poznávačce rostlin a živočichů, laboratorní 
práci a vlastním úkolu.

Biologické olympiády se zúčastnilo celkem 
33 žáků z celého okresu. Naši školu reprezento-
valy dvě žákyně. Eva Svobodová (9. A) obsadila 
2. místo a postupuje do krajského kola soutěže.

Kamila Hudečková (8. C) obsadila 4. místo 
a postup do krajského kola jí utekl pouze o 0,5 b.

Výborně vyšla naše škola také v celkovém 
zhodnocení výsledků. V porovnání s ostatními 
základními školami se můžeme pyšnit prv-
ním místem v okrese, před námi bylo pouze 
Gymnázium Lesní čtvrt. Naši žáci jsou letos 
již potřetí za sebou účastníky krajského kola 
biologické olympiády.

Všem žákům, kteří se aktivně a s výbornými 
výsledky účastní přírodovědných soutěží, 
děkujeme za skvělou reprezentaci 2. základní 
školy Napajedla.

Mgr. Alexandra Sahajová

Přírodovědné úspěchy našich žáků nekončí 
pouze výborným umístěním v okresním kole. 
Jednou z nejvýznamnějších soutěží je beze-
sporu biologická olympiáda. V této soutěži 
rozhodují nejenom teoretické znalosti, ale 
i dovednost poznávat organismy, vytvořit 
vlastní přírodovědnou práci a také praktické 
zkušenosti z laboratorních prací.

Již potřetí v řadě se naše škola probojovala 
až do krajského kola biologické olympiády, 
které se letos konalo 13. května v ZOO Lešná 
Zlín. V soutěži se mezi sebou utkali vítězové 
okresních kol ze Zlínska, Vsetínska, Uhersko-
hradišťska a Kroměřížska..

II. roèník skatových závodù 
v Napajedlích klepe na dveøe

Již 4. července se v napajedelském 
skateparku, za podpory Města Napajedla, 
uskuteční druhý ročník skatových závodů 
s názvem Subform skate contest 09. Po mi-
nulém, prvním a více než vydařeném 
ročníku, se letos návštěvníci mohou těšit 
na ještě „větší“ podívanou. Do Napajedel 
se opět sjedou jezdci z celé Moravy, aby 
předvedli své dovednosti ve sportu zvaném 
skateboarding. Pro výherce této soutěže, 
o kterém rozhodne profesionální porota, 
jsou nachystány ceny více než zajímavé, 
a to v hodnotě 25 000 Kč! Na místě bude 
pro návštěvníky připraven bohatý catering, 
aby při fandění netrpěli hladem a žízní. 
Co dodat?! Snad jen, že všichni jsou zváni 
na odpoledne věnované tomuto sportu.

Pozn. Náhradní termín za nepřízně po-
časí je stanoven na 11. 7. 09.

TZ NFW Agency

Pøírodovìdné úspìchy 

3. místo v krajském kole biologické olympiády
Naše žákyně Eva Svobodová (9. A) proká-

zala výborné znalosti a v konkurenci složené 
zejména ze studentů gymnázií získala vynikají-
cí 3. místo, je nutné dodat, že ji od vítězství 
dělilo 1,5 bodu. Získala tím nejenom řadu 
pěkných cen, ale také možnost zúčastnit se 
jako jediná žákyně základních škol Zlínského 
kraje celorepublikového soustředění mladých 
přírodovědců, nad kterým má záštitu Univerzi-
ta Karlova v Praze. Evě děkujeme za výbornou 
reprezentaci 2. základní školy v Napajedlích 
a přejeme jí dostatek vůle a trpělivosti v dalším 
přírodovědném vzdělávání.

Mgr. Alexandra Sahajová

Eva Svobodová – 9. A

V úterý 28. dubna se uskutečnilo krajské kolo 
soutěže „Poznej a chraň“. Letošní téma soutěže 
se týkalo vody – fyzikálních vlastností, rostlin 
a živočichů. Soutěž byla rozdělena na dvě části 
– písemný test a praktické poznávání rostlin 
a živočichů. V soutěži se mezi sebou utkalo 
12 nejlepších soutěžních týmů z okresních kol 
Zlínska, Uherskohradišťska, Vsetínska a Kro-
měřížska. Družstvo 1. základní školy ve složení 
Martin Mišurec 7. B, Anna Stuchlíková 7. 
A a Tereza Maňasová 7. A stejně tak jako 
družstvo z 2. základní školy ve složení Vítěz-
slav Horák, Petr Růžička a Radek Krejčík 
(7. A) společně obsadila vynikající 3. místo 
ve Zlínském kraji a zaslouženě si odnesly 
řadu pěkných cen.

K úspěchu žákům blahopřejeme a věříme, že 
jim jejich nadšení pro přírodu vydrží i nadále.

Mgr. Eva Ochotská (1. ZŠ), 
Mgr. Alexandra Sahajová (2. ZŠ)

Tým 1. ZŠ   Tým 2. ZŠ Napajedla
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Ačkoli teprve končí starý školní rok, je už nyní čas k zamyšlení, co s volným časem dětí v roce příštím. Proto k vám na této stránce přichá-
zíme s aktuální nabídkou kroužků DDM Matýsek Napajedla. Doufáme, že je natolik pestrá, aby si v ní našel každý to své… Než se s vámi 
v září znovu setkáme, přejeme vám slunečné léto, příjemnou dovolenou a dětem spoustu nových přátelství a prima zážitků nejen na našich 
táborech. (*** označení kroužků, které jsou v nové nebo pozměněné podobě)

Školní dìti:
JAZYKY:
Angličtina hrou I., II.   450,-
(anglicky pro začátečníky i pokročilé)
Němčina hrou I., II.  450,-
(německy pro začátečníky i pokročilé)
Angličtina – doučování***   500,- 
(první pomoc, když to nejde samo..) 
 
TVOŘIVOST:
Keramická dílna I., II., III.   700,-
(modelování z hlíny, zdobení výrobků)
Kreativní práce I., II.   500,-
(zajímavé tvoření z různých materiálů)
Ateliér    500,-
(vše pro mladé výtvarníky)
Šikulky      400,-
(kroužek šikovných prstíků)

PŘÍRODA:
Voňavá zahrádka     400,-
(kytičky, bylinky, suchá vazba)
Včelaření***    400,-
(všechno o včelách, praxe na včelíně)
Rybaření   400,-
(pro začátečníky, 1x za 14 dnů)

PRÁCE S POČÍTAČEM:
Rychlá písmenka    400,-
(na počítači všemi deseti)
PC-start + CD-romek   400,-
(vzdělávání se zábavou, 1.-3. třída)
Computer-machr    450,-
(Word, Excel, internet – od 4. třídy)

HUDBA:
Kytarák I., II.    450,-
(s kytarou k táboráku snadno)
Šrumec „S“ ***   400,-
(zpívání na mikrofon, klávesový 
doprovod, 1. – 4. třída)
Šrumec „M“ ***    400,-
(stejná zábava pro 5.-6. třídu)
Šrumec „L“ ***    400,-
(ještě jednou totéž pro 7.-9. třídu)

SPORT:
Aerobik Jedničky    400,-
(pro dívky i chlapce 1.-3. třída)
Aerobik Dvojky   400,-
(pro dívky i chlapce 4.-5. třída)
Aerobik TEAM   600,-
(6.- 9. třída, 2x týdně, soutěže)
Orientální tance I., II.  500,-
(zdravý a ladný břišní tanec)
FUN - roztleskávačky   400,-
(starty různých akcí patří vám!
atraktivní a rytmický pohyb, od 11 let)
Hopsálek   500,-
(country tance, step, dívky i chlapci)

Stolní tenis    450,-
(začátečníci i pokročilí, holky i kluci)
Odbíjená – přípravka   500,-
(míčová hra pro každého 5.-7. třída)
Historický tanec    400,-
(ladné tanečky našich předků)
Sportík     500,-
(sportovní miš-maš pro holky i kluky)
Fotbalová přípravka Maxi   500,-
(kopaná pro 1.- 2. třídu)
Terč – střelecký kroužek   450,-
(střelba ze vzduchovky)
Florbal I. (do 5. třídy)  400,-
(oblíbená hra s hokejkami a míčkem)
Florbal II. (6.- 9. třída)   500,-
(fl orbalový trénink, soutěže)
Nohejbal     400,-
(sport pro kluky, s míčem přes síť)

RŮZNÉ:
Brousek na jazýček  400,-
(náprava řeči pod odborným vedením)
Šachy    450,-
(tichý „sport“ pro přemýšlivé hlavy)
Holky v marcipánu  500,-
(cukrářství a jeho nové trendy)
Kluci v akci***   500,-
(jak se stát borcem i v kuchyni)
Mladý fotograf    600,-
(klasická + digitální fotografi e)
Znaková řeč   400,-
(základy komunikace se světem ticha)
Klub Magic   400,-
(oblíbená karetní hra)
Hravé jeviště   400,-
(první zábavné krůčky k herectví)
Žonglování   500,-
(obratnost s míčky, kužely aj.)
Napajedelský Warhammer*** 400,-
(stolní strateg. fi gurková hra, od 12 let)

Pøedškolní dìti:

Angličtina Mini I., II.  400,-
(hry a písničky v angličtině)
Němčina Mini   400,-
(hry a písničky v němčině)
Dílnička I., II., III.    500,-
(hrátky s hlínou, zdobení)
Barvička     400,-
(hrajeme si s barvami a pastelkami)
Sportík Mini   400,-
(sportovní a míčové hrátky pro nejmenší)
Žabičky     400,-
(pohybové hry a tanečky od 3 let!)
Aerobik Mini   400,-
(veselý aerobik pro nejmenší)
Brousek na jazýček  400,-
(cvičení správné výslovnosti)
Hrátky s Krtkem    400,-
(počítačové hry pro nejmenší)
Minihopsálek   400,-
(jednoduché country a pohybová
průprava pro děti od 5 let)
Fotbalová přípravka Mini   400,-
(fotbal pro nejmenší děti)

Budulínek   400,-
(zpívání, tanečky, básničky, divadélko
a pečení s tetou Hanou)
Šrumeček***   400,-
(zpíváníčko s mikrofonem, tanečky)

Mládež, dospìlí:

Taneční hodiny   500,- 
(10 schůzek v klasickém nebo latino 
stylu, závěrečná prodloužená)
Angličtina   600,- 
(začátečníci i pokročilí)  
Hopsálek   600,- 
(country tance a step)   
Stolní tenis   600,- 
(ping-pong pro starší)  
Základy práce na PC  600,-
(Windows + základy Wordu, 10x) 
Práce na PC – Word   600,-
(výuka textového editoru Word, 10x)
Práce na PC – Excel  600,- 
(výuka tabulkového procesoru Excel)
Digitální fotografi e   600,- 
(digitální focení, úprava fotografi í)
Internet a e-mail    600,- 
(komunikace a získávání informací)
Relaxační cvičení na míčích 600,-
(pro všechny věkové kategorie)
Keramika pro dospělé   1 000,-
(příjemné podvečery s keramikou) 
Fitbal – aerobik   600,-
(rytmické a posilovací cvičení 
na velkých míčích)
Fitbal – bodyform    600,-
(tvarování těla s velkými míči)
Orientální tance pro dospělé  700,-
(objevování pravé ženskosti)
Angličtina – doučování***   700,-
(důkladné procvičování vybraných témat)

Rodièe s dìtmi:

Klub Matýsek Mini  150,-
(maminky na MD s ročními dětmi)
Klub Matýsek Midi  150,-
(maminky na MD s 2letými dětmi)
Klub Matýsek Maxi  150,-
(maminky na MD s 3letými dětmi)
Klokánci***   500,-
(3-4leté děti společně s rodiči ve 
veselých aerobně-tanečních 
sestavičkách s hudbou)
Keramika pro rodiče s dětmi  1 200,-
(společné vyrábění z hlíny, dekorování 
keramických výtvorů) 

Kroužky Oldøichovice:

Divadélko   400,- 
(hrajeme, zpíváme, malujeme kulisy) 
Beruška      400,-
(setkávání maminek s malými dětmi)

PČR OO Napajedla 577 942 464

PČR OO Otrokovice 577 925 096

MP Napajedla 577 100 944
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 ČERVEN 2009
 Ve dnech 5. 6.–7. 6. nepromítáme z důvodu 

konání voleb. Děkujeme za pochopení

 Pá 12. 6. v 19:30 hodin

 EL PASO 

 Drama ČR, režie: Zdeněk Tyc, hrají: Ire-

na Horváthová, Linda Rybová, David Prachař. 

Přístupný, 98 min., vstupné 75 Kč.

 So 13. 6. v 17:00 hodin

 BOLT – pes pro každý případ

 Animovaný fi lm USA v českém znění, režie: 

Chris Williams, Byron Howard, hrají: John Tra-

volta, Miley Cyrus, Malcolm McDowell.

Přístupný, dabing, 103 min., vstupné 70 Kč.

 So 13. 6. v 19:30 hodin

 NORMÁL

 Krimi ČR, režie: J. Ševčík, hrají: Milan Kňažko, 

Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová-Havlová. 

Přístupný od 15 let, 93 min., vstupné  65 Kč.

 Pá 19. 6. v 17:00 hodin

 HOTEL PRO PSY 

 Komedie USA a Německa, režie: Thor Freu-

denthal, hrají: Lisa Kudrow, Emma Roberts, 

Don Cheadle. Přístupný, titulky, 100 min., 

vstupné 50 Kč.

 Pá 19. 6. v 19:30 hodin

 STAR TREK

 Akční sci-fi  fi lm USA, režie: J. J. Abrams, hrají: 

Zachary Quinto, Chris Pine, Eric Bana, Zoë Sal-

dana. Přístupný, titulky, 126 min., vstupné 70 

Kč.

 So 20. 6. v 19:30 hodin

 PÁTEK TŘINÁCTÉHO

 Horor USA, režie: Marcus Nispel, hrají: Jared Pa-

dalecki, Danielle Panabaker, Amanda Righetti.

Přístupný od 15 let, titulky, 98 min., vstupné 

70 Kč.

 Pá 26. 6. v 19:30 hodin

 ANDĚLÉ A DÉMONI 

 Drama USA, režie: Ron Howard, hrají: Tom 

Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor. Přístup-

ný od 12 let, titulky, 140 min., vstupné 78 Kč.

 So 27. 6. v 19:30 hodin

 BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ

 Romantická komedie USA, režie: P.J. Hogan, 

hrají: Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter. 

Přístupný, titulky, 104 min., vstupné 75 Kč.

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

KULTURA 
A SPO

RT

 4. 6. DDM Matýsek Matýskovo zvonění
 7. 6. Klub kultury před kinem  Promenádní koncert ZUŠ
 9. 6.  DDM Matýsek  S Matýskem za zvířátky - výlet pro maminky s dětmi 

do ZOO Lešná 
 14. 6. Klub kultury před kinem Promenádní koncert - Ženský pěvecký sbor Otrokovice
 12.–14. 6.  Jakin Litovelské Pomoraví na kole
 19.–20. 6. Napajedelský fesťák 2009
 23. 6. Klášterní kaple Závěrečný koncert sezóny
 25. 6. DDM Matýsek  Lakomá Barka - divadelní představení 
 26. 6. DDM Matýsek  Den proti drogám
 26.–28. 6.  Jakin Kralický Sněžník
 28. 6. Klub kultury před kinem Promenádní koncert D-JAZZ Kroměříž

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích
Letos opět 

LETNÍ KINO 

13. až 19. července

 13. 7. pondělí: X-Men Origins -
Wolverine

 14. 7. úterý:  Jménem krále

 15. 7. středa:  Hanah Montana 

 16. 7. čtvrtek:  Harry Potter a Princ 
dvojí krve 

 17. 7. pátek:  Líbáš jako bůh

 18. 7. sobota:  Terminátor salvation

 19. 7. neděle:  Vévodkyně

I letos 22. dubna proběhl na naší škole pro-
jektový Den Země. Téma na 1. stupni se neslo 
v duchu světadílů. Každá ze tříd si připravila 
fi lmy, zajímavá povídání i informace týkající se 
jednotlivých kontinentů. Děti vytvořily spoustu 
pěkných obrázků a výrobků, které daný světadíl 
přibližují.

Na 2. stupni se žáci zúčastnili dalších akti-
vit. Šesťáci již tradičně uklidili les na Kalvárii 
od spousty odpadků, sedmáci uspořádali 
výstavku Domácí mazlíček,vysadili venkovní 
i pokojové rostliny a vyzdobili zeď školního 
dvora. Třídy se postupně zúčastnily programu 
Tonda Obal na cestách, který doplnil a shrnul 
poznatky žáků o třídění a dalším zpracování 
odpadů. Někteří si poslechli prezentaci deváťáků 
s názvem Země – neklidná planeta. Do Hos-
týnsko-vsetínských vrchů se vypravili osmáci. 
Jejich cílem bylo najít pramen řeky Dřevnice. 

Vèelí král
Letošní jaro a líbání 

pod rozkvetlými stromy 
přišlo dříve než jiné roky. 
Snad proto jej nedoprová-
zelo bzučení včel. 

Při diskuzi mezi dospě-
lými pány v Napajedlích, 
kteří to správně posoudili 
jako oprávněnou  obavu 
o letošní úrodu trnek, 
jsme dospěli k debatě, jak 
podpořit včelky. 

Předložil jsem náš 
nápad odborníkům napa-
jedelské Základní organi-
zace svazu včelařů a vý-
sledek jednání – iniciativu 
Včelí Král - předkládám 
i našim čtenářům. 

Jen na okraj uvádím, že 
prvním ze Včelích králů 
se stala paní starostka 
Irena Brabcová, která již  
iniciativu podpořila. 

Další zájemci o tento 
hrdý titul se mohou hlásit 
u pana Ladislava Žaludka 
na 1. ZŠ, tel. 606 355 121.

 Josef Souček, 
Infocentrum Napajedla.

                                 NA PODPORU V ELI EK,
NA PODPORU KVETOUCÍCH TRNEK,

USTAVUJE SE V NAPAJEDLÍCH

V ELÍ  KRÁL

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE V ELA  V NAPAJEDLÍCH

POTVRZUJE,  ŽE NESE  TENTO TITUL PAN

…………………………………………..
TENTO TITUL JE UD LOVÁN ZA P ÍSP VEK 1000 K

NA ZAKOUPENÍ IDEÁLNÍ POLOVINY ÚLU

ÍSLO …                       BARVA …
    NÁZEV ÚLU …                      UMÍST NÍ ÚLU …

ZO V ELA  V NAPAJEDLÍCH SE ZAVAZUJE ÚL UMÍSTIT NA VHODNÉ MÍSTO, OSADIT

JEJ VHODNÝM ROJEM A STARAT SE O V ELSTVO V ÚLU UMÍST NÉ P EDEVŠÍM VE

PROSP CH OPYLOVÁNÍ KV T . 
V ELÍ KRÁL PO ÍTÁ S DALŠÍMI OD VODN NÝMI NÁKLADY VE PROSP CH V ELSTVA,
VÍ ROVN Ž, ŽE JEHO V ELSTVO PODLÉHÁ P ÍRODNÍM ZÁKON M, A TEDY I RIZIK M. 
V ELÍ KRÁL M ŽE V DOPROVODU ODBORNÍK  SV J ÚL NAVŠT VOVAT A NA SVÉ

MALÉ KRÁLOVSTVÍ DOHLÍŽET. 
V ELÍ KRÁL V Í V ODBORNOST V ELA  ZO,  DO JEJICH PRÁCE SE NEPLETE,
NED LÁ SI NÁROK NA OSOBNÍ STYK S V ELÍ KRÁLOVNOU,  ANI NA MED V ELAMI

VYTVO ENÝ.  OCHUTNÁVKU MEDU ZE SVÉHO ÚLU NEODMÍTÁ,  NAOPAK P I

VÝRO NÍM SETKÁNÍ V ELÍCH KRÁL  OCHUTNÁVKU VÍTÁ.
VÝRO NÍ SETKÁNÍ V ELÍCH KRÁL  ORGANIZUJE ZO NAPAJEDLA VE VHODNÝCH

PROSTORÁCH. 
V ELÍ KRÁLE POZVE, ALE ÚTRATU JIM NIKTERAK NEHRADÍ. 
VÝRO NÍ SETKÁNÍ P EDNESE ZPRÁVU O ÚSP ŠÍCH A NEÚSP ŠÍCH V ELÍCH KRÁL

A NAVRHNE POSTUP NA DALŠÍ ROK.

V NAPAJEDLÍCH DNE                                       ZO V ELA  V NAPAJEDLÍCH

Den Zemì na 1. základní škole
Pomyslnou zelenou tečku za Dnem Země pak 
udělali naši nestarší a nejmladší žáci. Občanům 
Napajedel věnovali i tentokrát symbolické saze-
ničky rajčat a léčivých bylin. Mgr. Navrátilová

Další fotografi e z úspěšné akce si můžete pro-
hlédnout na webových stránkách školy na adrese: 
www.staraskola.napajedla.net
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Krajská støelecká soutìž 
mládeže ze vzduchové pušky 

• 6. června 2009 8:00 hod - Střelnice AVZO 
Napajedla, Zámoraví 

• Pořadatel: Krajský výbor AVZO TSČ 
Zlínského kraje 

• Organizátor: ZO AVZO TSČ Napajedla, 
r. č. 70013 

• Disciplina: Vzdpu 20 ran vleže 
• Kat. Vzdpu: Vzduchovky - OM (Slavia 

630, 631 apod.) a Vzduchovky - dioptr 
(Tau a jiné)

• Kategorie věk.: A - do 12 let, B - 13–17 let, 
C - nad 18 let (střílí se pouze Vzdpu – OM)

• Absolutní vítěz s nejlepším nástřelem 
získá pohár Krajského výboru AVZO TSČ 
Zlínského kraje

• Soutěže se mohou zúčastnit děti, mládež 
a dospělí – členové AVZO, SSK, KVZ, 
střeleckých kroužků DDM a dalších 
sportovních  organizací Zlínského kraje.

• Přihlášky a informace podá pan Ja-
romír Strmiska, mobil 605 305 315, byt 
577 944 395, email: jaromir.strmiska@
email.cz 

Miloslav Kašík Jaromír Strmiska 
hlavní rozhodčí ředitel soutěže

(záznam pěšáka)
Horké letní teploty, bezoblačné nebe a lehký 

opar nad šťavnatě zelenými kopci doprovázely 
letošní výlet napajedelských skautů do Lu-
hačovic. Tradiční akci pořádá napajedelské 
středisko každoročně na státní svátek 8. 5. 
Jak název napovídá, skládá se ze dvou para-
lelních částí - pěšího výšlapu a cyklistického 
výjezdu. Na akci jsou každoročně zváni také 
rodiče skautských dětí i široká veřejnost, která 
této možnosti bohužel zatím příliš nevyužívá.

Pěší trasa začíná na točně v Komárově, kam 
jsou pěšáci z Napajedel převezeni pořadateli, 
a vede po lesních cestách a pěšinách, mimo 
turisticky značené trasy. Při příchodu k luha-
čovickému prameni Ottovka mají výletníci 
v nohách necelých dvacet kilometrů. Léty 
ověřená trasa prochází lesem za Komárovem, 

Do Luhaèovic se skauty na kole i pìšky 

okolo památného dubu jižně od Šarov, přes 
Zlámanec a dále přes pole a lesy do Hřiví-
nova Újezdu, kde se skupina zastaví na malé 
občerstvení v místním pohostinství, aby mohla 
plna sil pokračovat přes kopec kolem Ludkovic 
a Jezírka Lásky do cíle.

Se všemi přestávkami (a že je jich dost) 
trvá túra zpravidla přibližně 6 hodin. V Lu-
hačovicích se výletníci potkají se skupinou 
cyklistů, která vyjíždí z Napajedel o něco 
později a do lázeňského města dorazí dříve. 
Na rozdíl od pěšáků ji však čeká ještě cesta 
zpátky. Čekání na zpáteční vlakový spoj vyplní 

turisté ochutnávkou legendárních minerálních 
pramenů a vyhlášených luhačovických cuk-
ráren. Při příjezdu domů málokomu v batohu 
chybí lázeňské oplatky. 

Letos po dlouhé době převážili pěšáci svým 
počtem nad skupinou cyklistů. Po svých se 
do Luhačovic vydalo 22 dětí a dospělých, 
na kole se letos vypravila pětičlenná skupinka.

Výborné počasí (které nám přeje už několik 
roků) a pozitivní nálada účastníků je dobrou mo-
tivací pro pořádání akce v dalších letech. Na její 
příští ročník Vás v předstihu srdečně zveme.

Zdeňka Šupková - Čonza

Lodní jízdní øád - èervnové nedìle:
Spytihněv Napajedla Otrokovice Napajedla Spytihněv

 13:00  13:40  13:45  14:25  14:35  15:15  15:20  16:00
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