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V neděli dne 1. 11. 2009 ve 14:30 hodin 
budou na místním hřbitově v Napajed-
lích PROVEDENY VSYPY.

Bližší informace získáte v kanceláři 
Služeb města Napajedla, p.o. Na Kapli 387, 
tel. 577 941 078

Školní rok 2009/2010 zahájen!

Entomologický výmìnný den a výstava
Entomologický výměnný den a výstava se konají 

v sobotu 17. října 2009 v budově TJ Solol Napajedla 

od 8 do 12 hod. Výměna a prodej hmyzu, plazů 

a přírodnin z celého světa. 

Informace na 604 670 861

v

Svatováclavské dny 
v Napajedlích
24.–26. září 2009 

Přehledný program na straně 6.
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V souvislosti s přípravou rozpočtu města 
na rok 2010 upozorňujeme případné žadatele 
(občanská sdružení, obecně prospěšné organi-
zace, církve, sportovní organizace, neziskové 
organizace aj.), že žádosti o příspěvek na činnost 
pro rok 2010 je možno podávat na Městský úřad 
Napajedla, odbor fi nanční do 10. 11. 2009. Žádosti 

21. srpna jsme na místním hřbitově polo-
žením kytice na hrob Jaroslava Nováka uctili 
jeho památku. Byl zastřelen v roce 1968 při 
okupaci Československa před budovou Čes-
koslovenského rozhlasu v Praze.

Jaroslav Novák byl napajedelským obča-
nem. Jako absolvent stavební průmyslovky byl 
vyslán tehdejším gottwaldovským podnikem 
do Prahy na stavbu domů.

Toho osudného dne, 21. srpna 1968, nás 
brzy ráno probudil hřmot těžkých vojenských 
letadel, která prolétala i nad naším městem. 

Žádosti o poskytnutí pøíspìvkù na èinnost pro r. 2010
lze podat osobně, poštou nebo na e-mail adresu 
podatelna@napajedla.cz. K podání žádosti vy-
užijte upravený formulář, který je k dispozici 
na fi nančním odboru nebo na webových strán-
kách města www.napajedla.cz, v části Městský 
úřad - formuláře – fi nanční odbor

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí fi nančního odboru

21. srpna jsme  na místním høbitovì uctili památku Jaroslava Nováka

Když jsme zapnuli rádio, slyšeli jsme, že 
jsme byli obsazeni spojeneckými vojsky a že 
se budovu rozhlasu snažili obsadit sovětští 
vojáci, aby zamezili šíření informací o okupaci 
Československa. Ulice v Praze byly plné tan-
ků, vojenských aut a vojenské techniky, plně 
obsazené ozbrojenými vojáky. Všude kolem 
byla spousta zoufalých lidí.

Taky Jarek Novák se svými spolupracovníky 
spěchal k rozhlasu.

Další dny se jeho rodiče marně snažili 
o spojení se svým synem.

Po týdnu se utěšovali, že odešel, jako 
spousta jiných, do emigrace. Když se neozý-
val ani druhý týden, rozjel se otec s mladším 
synem Jožou, kterému bylo sedmnáct, hledat 
ho do Prahy. Na ubytovně měl všechny věci 
i doklady. A tak prošli nemocnice, kde bylo 
hodně raněných, ale Jarek nikde nebyl. Ujal 
se jich jeden tehdejší policajt a začal je vozit 
po pražských márnicích. Mezi mnoha padlými 
poznali i Jarka.

Pohřeb byl v Napajedlích. Kamarádi nesli 
truhlu pokrytou státní vlajkou.

Dlouhých jedenadvacet let trvalo, než mohla 
být na budovu Československého rozhlasu 
umístěna pamětní deska se jmény padlých 
u této budovy. Mezi nimi bylo jméno i našeho 
spoluobčana Jaroslava Nováka. Pamětní deska 
byla i v budově bývalé Stavební průmyslovky 
ve Zlíně.

Jarek byl mladý člověk, měl celý 
život před sebou. Byl plný humoru, 
měl vtip a inteligenci. Měl hodně přátel, 
kamarádů, rodiče a sourozence. Dnes 

mohl mít svoji rodinu, svůj život, který byl tak 
předčasně ukončen.

Věnujte mu vzpomínku.
Milada Janotová

foto: J. Souček
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Dotované investièní akce mìsta Napajedla
Název akce Název dotačního programu Poskytovatel dotace Náklady 

DOKONČOVANÉ STAVBY

Rekonstrukce HŠ na areál služeb města, 

Sběrný dvůr 

Operační program životní prostředí, 

4.1 Zkvalitňování nakládání s odpady

Ministerstvo životního pro-

středí (SFŽP)

www.env.cz 

Celkem 18,0 mil. Kč

Dotace: EU FS: 13,0 mil.Kč / SFŽP:  0,8 

mil. Kč / Město: 5,2 mil.Kč

Naše Napajedla – město pro život 

1. etapa

revitalizace veřejných prostor MPZ 

ROP 

Priorita 2.2 Rozvoj měst 

NUTS II - Zlínský kraj RRA

www.kr-zlinsky.cz

Celkem 24,0 mil. Kč

Dotace: EU /ROP 18,7 mil. Kč / Město: 

4,2 mil. Kč / Stát. rozp: 1,1 mil. Kč 

Cyklostezka podél Baťova kanálu 

1. etapa

ROP - Prioritní osa 1 Doprava 

Priorita 1.3 Bezmotorová doprava

SFDI - Podpora výstavby cykl. stezek 

pro rok 2009

NUTS II – Zlínský kraj RRA

www.kr-zlinsky.cz

SFDI 20. 2. 2009 

Celkem 18,7 mil. Kč

Dotace: EU /ROP: 15,9 mil. Kč / 

SFDI: 2,8 mil. Kč / Město: 0

ZAHAJOVANÉ STAVBY

Regenerace panelového sídliště Napa-

jedla – Nábřeží, 3. etapa 

- rekonstrukce VO, revitalizace zeleně

Regenerace panelových sídlišť 2009

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz 

4. 3. 2009

Celkem 7, 2 mil. Kč

Dotace: 3,6 mil. Kč

Město 3,6 mil. Kč

Objekt č. p. 87 - spořitelna 

- bezbariérové řešení 

Bezbariérová obec Ministerstvo pro místní rozvoj Celkem 2,8 mil. Kč / Dotace 1,4 mil. 

Kč / Město 1,4 mil. Kč 

Rekonstrukce HŠ na areál služeb města 

- Objekt technických služeb 

Ministerstvo fi nancí Celkem 13, 20 mil Kč / Dotace 7,4 

mil. Kč / Město 5,8 mil. Kč

Bezbariérová trasa 5. etapa 

Přechod Lány (včetně přístupového 

chodníku a autobusového zálivu) 

Zvýšení bezpečnosti dopravy Státní fond dopravní infra-

struktury

Celkem 7,2 mil. Kč/ SFDI. Dotace 

2,9 mil. Kč / ŘSZK 1,4 mil. Kč / Město 

2,9 mil. Kč

Volný čas náctiletých 

horolezecká stěna 

Prevence kriminality Ministerstvo vnitra Celkem 390 tis. Kč

Dotace 320 tis. Kč / Město 70 tis. Kč 

Zahajované stavby 
 Regenerace sídliště Nábřeží - 3., závěreč-

ná etapa 
V letošním roce získalo město Napajedla 

dotaci 3,6 milionu Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj na třetí – závěrečnou etapu regene-
race panelového sídliště Nábřeží. Navazuje 
na úspěšnou první a druhou etapu realizova-
nou v minulých dvou letech a završí tak celkový 
Projekt regenerace tohoto panelového sídliště, 
které se nachází na ploše čtyř hektarů a je zde 
téměř tisíc bytových jednotek. 

Město Napajedla v roce 2003 vypracovalo 
Projekt regenerace sídliště Nábřeží v souladu 
s pravidly vydanými Ministerstvem pro místní 
rozvoj, které fi nančně od roku 2001 v rámci 
programu Podpora regenerace panelových 
sídlišť tyto projekty podporuje. 

Projekt byl z důvodů omezeného fi nančního 
limitu dotací rozdělen do třech etap. S první 
etapou se nám podařilo na MMR uspět až 
v roce 2007.

Její součástí byla především rekonstrukce 
všech páteřních chodníků a rekreačních ploch 
a vybavení sídliště novým mobiliářem. 

V rámci druhé etapy, která byla realizo-
vána v minulém roce, byla zrekonstruována 
stávající parkoviště, zjednosměrněna páteřní 
komunikace a dokončena oprava asfaltového 
povrchu páteřní komunikace. Další aktivitou 
této etapy byla rekonstrukce prostorů pro 
odpadové nádoby a jejich odclonění. 

V srpnu letošního roku byla zahájena 
poslední etapa rekonstrukce, jejíž součástí je 
kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení 
a revitalizace zeleně. Ta bude spočívat zejmé-
na v ošetření stávající výsadby na základě 
odborného dendrologického posudku a ne-

zbytného doplnění. Protože současně probíhá 
i rekonstrukce bytových domů, bude výsadba 
nové zeleně s těmito souběžnými stavebními 
pracemi koordinována. 

Rekonstrukce chodníku a jeho rozšíření 
o pruh pro cyklisty podél Moravy a jeho 
osvětlení je součástí Cyklostezky podél Ba-
ťova kanálu, na kterou jsme obdrželi dotaci 
z Regionálního operačního programu evrop-
ských fondů. 

Prvořadým cílem řešení projektu regene-
race panelového sídliště Napajedla - Nábřeží 
je zkvalitnění obytného prostředí v souladu 
s potřebami všech věkových skupin obyvatel-
stva s jejich mnohdy protikladnými požadavky. 
Důležité bylo především řešení problematiky 
volného času dětí a mládeže, zkvalitnění do-
pravní obslužnosti sídliště. Pro první dvě etapy 
činila státní dotace 70 % z celkových nákladů. 
Pro letošní rok byla spoluúčast státu snížena 
na 50 %. Na dofi nancování prvních dvou etap 
bylo použito fi nančních prostředků získaných 
z prodeje bytů, letošní etapa je dofi nancována 
z příjmů rozpočtu města. 
1. etapa 2007 9,0 mil. Kč dotace 6,0 mil. Kč 

město 3,0 mil. Kč
2.  etapa 2008 7,0 mil. Kč dotace 4,0 mil. Kč 

město 3,0 mil. Kč
3.  etapa 2009 7,2 mil. Kč dotace 3,6 mil. Kč 

město 3,6 mil. Kč

 Bezbariérová obec 
V letošním roce byl nově otevřen na Mi-

nisterstvu pro místní rozvoj dotační program 
Bezbariérová obec, v rámci kterého jsme uspěli 
s projektem na bezbariérovou úpravu objektu 
spořitelny. Cílem projektu je zpřístupnění tohoto 
objektu pro osoby s omezenou schopností po-
hybu. Předmětem hlavních úprav je vestavba 
výtahu a úprava venkovních přístupových 
komunikací včetně parkoviště. 

Součástí rekonstrukce bude i zřízení kontakt-
ní kanceláře pro potřeby osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace s pracovníky 
všech oddělení MU (tj. vč. sídlících v sousední 
budově historické radnice, kterou nelze bezba-
riérově upravit). V objektu je mimo komerční 
prostory umístěna Městská policie, sociální 
odbor MěÚ, Policie ČR a po úpravách zde najde 
své prostory i stavební úřad, který také doposud 
není bezbariérově zpřístupněn.

 Rekonstrukce hospodářské školy 
V průběhu letošního roku se podařilo 

zajistit fi nanční prostředky na druhou etapu 
rekonstrukce areálu hospodářské školy, která 
spočívá v generální opravě suterénu a prvního 
podlaží hlavního objektu pro potřeby technic-
kých služeb města. Práce na stavbě jsou již 
v plném proudu. Přestože nebude součástí 
rekonstrukce první patro, pro které zatím město 
nenalezlo vodné využití, okna a fasáda budou 
zrekonstruovány kompletně. Do objektu bude 
po dokončení úprav přemístěna z objektu 
Na Kapli a ze dvora radnice příspěvková orga-
nizace Služby města Napajedla. Spolu s právě 
dokončovaným sběrným dvorem bude vytvo-
řen celistvý areál zajišťující kompletní a doufám 
i vysoce kvalitní služby. 

 Přechod a autobusová zastávka Lány
- podrobné informace na straně 4. 

 Horolezecká stěna 
V rámci programu Prevence kriminality 

jsme již v roce 2007 získali dotaci na skatepark. 
Realizace horolezecké stěny je doplněním 
projektu Volný čas náctiletých o další aktivitu. 
Horolezecká stěna bude umístěna v tělocvičně 
situované v objektu kláštera a vhodně tak 
doplní její nabídku využití.

Ing. Irena Brabcová, starostka
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Úřad práce ve Zlíně ruší k datu 30. 9. 2009 
pracoviště Státní sociální podpory v Napa-
jedlích. 

Všichni klienti z tohoto pracoviště budou 
převedeni pod pracoviště v Otrokovicích 
v budově polikliniky.

Klienti však budou mít možnost některé své 
záležitosti ve věci státní sociální podpory řešit 
na tzv. sběrném místě, které klientům bude 
k dispozici v budově Městského úřadu Na-
pajedla, Masarykovo nám. č. 89,  v přízemí 
vpravo dv. č. 108.  

Toto pracoviště bude zabezpečovat však 
pouze tyto služby:

Úøad práce ve Zlínì ruší pracovištì v Napajedlích
- poskytuje informace o dávkách SSP společ-

ně s předáním příslušných tiskopisů, 
- následně přijímá a kontroluje žádosti  o dáv-

ky SSP dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad práce upozorňuje, že pracoviště není 

schopno poskytnout plnohodnotné služby, 
jaké poskytuje pracoviště v Otrokovicích.

Provoz sběrného místa bude probíhat 
ve středy, v níže uvedených termínech vždy 
od 13:00 do 16:30 hod:

Říjen 7. 10. 2009  a  21. 10. 2009
Listopad 11.11. 2009 a  25. 11. 2009  
Prosinec 9. 12. 2009

Stavba vodního prvku

Stavba Sbìrného dvora v Napajedlích - akce podpoøená finanènì z OPŽP úspìšnì dokonèena

Pøechod Lány
Začátkem září začala probíhat na ulici 

Lány výstavba nového přechodu pro chod-
ce a rekonstrukce autobusových zastávek

Cílem předkládaného projektu „Přecho-
dy pro chodce na silnici III/49724“ je po-
kračování v budování Bezbariérové trasy 
Napajedla, kterou město provádí v rámci 
Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny. V 5. etapě tohoto projektu je 
cílem vybudovat bezpečné místo v prosto-
ru stávající stavebně nevyhovující autobu-
sové zastávky a bezpečný bezbariérový 
přechod přes frekventovanou komunikaci. 
Spolu s přechodem tedy bude řešena i jeho 
ochrana vložením směrového ochranného 
ostrůvku a zastávkové pruhy pro autobusy 
hromadné dopravy. 

Realizace této stavby si vynutí směrovou 
úpravu komunikace s vyosením vlevo. 
Z tohoto důvodu bude uzavřena ulice 
Na Malině, tedy příjezd k Malině I a III 
z křižovatky u zastávek. Objízdné trasy 
povedou přes jednosměrnou silnici okolo 
Hotelu Malina a zpět po ul. Dvořákova a Ja-
náčkova. Ostatní doprava v místě výstavby 
bude řízena dvoucestnými semafory. 

V první fázi dojde k úpravě horní části 
úseku a ve druhé fázi výstavby bude 
upravena spodní část úseku. Obě zastáv-
ky budou dočasně posunuty směrem 
na Topolnou. Výstavba potrvá do konce 
listopadu.

převzato z redakce NTV Cable

V rámci 1. výzvy Operačního programu 
životní prostředí uspělo město Napajedla 
se žádostí o dotaci na rekonstrukci areálu 
Hospodářské školy na sběrný dvůr a získalo 
na tuto akci dotaci ve výši 13,8 mil.Kč. Tato 
částka zahrnuje vybudování inženýrských 
sítí, zpevněných ploch, parkoviště, re-
konstrukci objektu garáží a technologické 
vybavení sběrného dvora včetně nového 
nakladače, paketovacího stroje či štěpkovače 
a nových velkoobjemových kontejnerů.

V současnosti je stavba dokončena, 
na konci srpna proběhla její kolaudace. 9.září 
bude stavba slavnostně otevřena a 1. října 
bude sběrný dvůr otevřen pro veřejnost. 
Jeho provozovatelem bude příspěvková 
organizace Služby města Napajedla.

Cílem projetu je zkvalitnění nakládání 
s odpady v množtví 1000 tun za rok. Rea-
lizací projektu vznikne centrální, moderní  
ekologicý sběrný dvůr pro město Napajedla 
o ploše 1980 m2.

V současné době město provozuje jeden 
sběrný dvůr, který je kapacitně nedostačující, 
není vybaven moderními technologiemi a jeho 
rozšíření není možné. Z důvodu naplnění uka-
zatelů daných plánem odpadového hospodář-
ství města, hledalo město nejvhodnější řešení 
jak po stránce ekonomické, tak i po stránce 
dostupnosti a možnosti vybavení nového 
zařízení moderními technologiemi. Řešení 
našlo v podobě právě realizované investice. 
Vybudování nového sběrného dvora umožní 
umístění nových chybějících technologií 
z oblasti nakládání s odpady: paketovacího 
lisu na papír a mobilního štěpkovače, parko-
vání nosičů velkoobjemových kontejnerů, 
zastřešení stání pro nádoby na tříděný odpad, 
samostatně oddělené místo určené pro zpětný 
odběr výrobků, dostatečně velké manipulační 
plochy pro pohyb mechanizace a dokonalého 
zajištění celého areálu z hlediska ochrany život-
ního prostředí a bezpečnosti. Součástí projektu 
je také nový nosič kontejnerů.

 Realizace stavby: srpen 2008 – srpen 2009.
Náklady na realizaci: 

 Celkové náklady: 18,0 mil. Kč 
• z toho z EU Fondu soudržnosti 13,0 mil.Kč,
• ze Státního fondu živ. prostředí 0,8 mil.Kč 
• fi nancováno z rozpočtu města Napajedla 

4,2 mil.Kč 
Ing. Irena Brabcová, starostka   

Ze zahájení provozu sběrného dvora
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Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Partner pro váš rozvoj

Realizace akce „Cyklostezka podél Baťova kanálu – úsek Napajedla, 1. etapa“ ÚSPÌŠNÌ DOKONÈENA 
akce je fi nancována z Regionálního operačního programu Střední Morava a Státního fondu dopravní infrastruktury

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 ve fázi dokončovací. 30. září 
budou společně slavnostně otevřeny úseky 
na katastru Otrokovic a Napajedel. 

Realizací projektu vznikly na katastru 
města Napajedla téměř 3 km nové cyklostez-
ky situované podél řeky Moravy, částečně 
na jejích hrázích. Cyklostezka je v průměru 
široká 3 m a kromě úseku podél sídliště je 
opatřena asfaltovým kobercem. 1. etapa 
na katastru Napajedel představuje souvis-
lou stavbu cyklostezky v úseku od hranice 
s katastrem Otrokovic, která se nachází u že-

lezničního mostu přes Moravu, po silniční most 
v centru Napajedel. Úsek na katastru Napajedel 
má návaznost na současně realizované úseky 
na katastrech obcí Otrokovice a Spytihněv 
s dalším napojením na cyklostezky vedoucí 
do Kroměříže a Nedakonic. 

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 a mezinárodní cyklistická 
cyklostezka Eurovelo. 

Zájmová oblast je atraktivním územím pro 
rozvoj cestovního ruchu. Městem prochází 
splavná část řeky Moravy, která je součástí 
Baťova kanálu. Město skýtá atraktivní turis-

tické cíle – zrekonstruovanou Městskou 
památkovou zónu, světoznámý hřebčín 
a půvabný zámek. Cílem města je vytvořit 
ideální podmínky pro rozvoj cykloturistiky. 
V současné době město připravuje realizaci 
2. etapy v úseku slepého ramene Moravy 
u Pahrbku.

Realizace akce: leden 2009 – září 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 mil. Kč, tj. 15 % ze způso-
bilých nákladů

Ing. Irena Brabcová, starostka   

Realizace akce „Naše Napajedla – mìsto pro život, revitalizace veøejných 
ploch a komunikací v MPZ – 1. etapa“ JE DOKONÈENA. 
Akce je fi nančně podpořena z Regionálního operačního programu Střední Morava 

a základní motiv napajedla by měl působit 
především mile, hravě a zábavně: Řeku 
Moravu až k Napajedlům napájí pět hlavních 
pramenů, které leží v sedlech šesti pohoří 
a v Napajedelské soutěsce se řeka rozlévá. 
Pět trysek znázorňuje jednotlivé prameny 
řek Hané, Moravy, Vsetínské a Rožnovské 
Bečvy a Dřevnice. Opracovaný dominantní 
kámen z mrákotínské žuly symbolizuje pohoří 
Chřibů, Drahanské vrchoviny, Orlických hor, 
Jeseníků, Beskyd a Vizovických vrchů. V na-
vazující části kašny je znázorněn tok Moravy 
protékající  Napajedelskou branou, brod přes 
řeku a napajedlo dobytka, které se významně 
zapsaly do historie našeho města. 

V rámci předláždění ploch byl v maximál-
ní míře uplatněn „domácí“ materiál, který 
byl již v průběhu minulých let při různých 
rekonstrukcích chodníků s tímto záměrem 
deponován. Jedná se o moravskou drobu, 
žulu a čedičové kostky. 

Součástí stavby byla také úprava celé 
severovýchodní části náměstí včetně celé 
horní strany ulice Palackého a pěších pro-
pojek s ulicí Komenského. V rámci jednotli-
vých staveb byly provedeny sadové úpravy, 
rekonstruováno veřejné osvětlení a doplněn 
městský mobiliář. 

Projekt byl realizován v duchu prestižní 
soutěže českých měst Vracíme městům pa-
měť, půvab a krásu. Současně s estetickou 

stránkou musela být bezchybně vyřešena 
i řada technických parametrů. Důležité 
bylo vymezení dopravní funkce ploch, kdy 
se v celém prostoru městské památkové 
zóny mísí velmi frekventované proudy 
pěší, automobilové a cyklistické dopravy. 
Aspekt zvýšené bezpečnosti všech těchto 
složek dopravy byl také významný, k jeho 
naplnění napomohlo prostorové uspořádá-
ní a vymezení ploch pro jednotlivé druhy 
této dopravy, oprava stávajících chodníků 
a komunikací a výrazný pozitivní zásah 
do veřejného osvětlení v této části města. 
Důležitým technickým parametrem bylo 
i zajištění bezbariérovosti tohoto prostředí, 
a zajistit tak lepší dostupnost prostor měst-
ské památkové zóny pohybově omezeným 
skupinám, jako jsou senioři, zdravotně 
postižení lidé či malé děti. 

Realizace akce: leden 2009 – září 2009.
Náklady na realizaci: 
Celkové náklady 25,2 mil. Kč 

• Dotace z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj 18,7 mil. Kč, tj. 80,33 % ze 
způsobilých nákladů Dotace ze  státního 
rozpočtu 1,1 mil. Kč, tj. 4,67 % ze způsobi-
lých nákladů 

• Vlastní zdroje města 5,4 mil. Kč 
Ing. Irena Brabcová, starostka   

V rámci 2. výzvy Regionálního operační-
ho programu Střední Morava uspělo město 
Napajedla v roce 2008 se žádostí o dotaci 
na akci NAŠE NAPAJEDLA – MĚSTO PRO 
ŽIVOT, REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH 
A KOMUNIKACÍ V MPZ – 1. ETAPA a získalo 
na tuto akci dotaci ve výši 19,80 mil.Kč. 

 V současné době již bylo dokončeno 
všech sedm staveb, které byly součástí této 
první etapy kompletní revitalizace veřejné-
ho prostranství Městské památkové zóny 
Napajedla. Slavnostní uvedení do provozu 
celé stavby je plánováno v druhé polovině 
měsíce září a bude součástí tradičních 
svatováclavských slavností. 

V rámci stavby byly upraveny veškeré 
plochy při souboru barokních kulturních 
památek v centrální části Masarykova 
náměstí - fary, kostela včetně přístupového 
impozantního schodiště a souboru přileh-
lých soch. Do zrekonstruované dlažby 
v klidovém prostoru byl vložen komorní 
vodní prvek. Sochařské práce na tomto 
vodním prvku realizoval tým složený ze 
sochařů Jiřího Vlacha a Martina Kuchaře. 
Návrh úprav náměstí a námětu vodního 
prvku je z dílny architekta Pavla Šimečka. 
Jako motiv vodního prvku byla užita jed-
noduchá myšlenka vazby na místo a název 
města. Symbolika není nijak hluboká, 
odkazuje spíše na pravěkou historii místa 
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Svatováclavské slavnosti - Dny koní v Napajedlích 
 ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2009 
 Chovatelský den - Hřebčín Napajedla od 11 hodin
 Koncert Táborového koncertu ZUŠ R. Firkušného Napajedla
 v 16 hodin v tělocvičně 2. ZŠ

 PÁTEK 25. ZÁŘÍ 2009 
Slavnostní ofi ciální otevření nově rekonstruovaných prostor 
Městské památkové zóny Napajedla od 10:30 hodin na Masarykově náměstí

 SOBOTA 26. ZÁŘÍ 2009 
 Den otevřených dveří v Hřebčíně Napajedla od 10 do 15 hodin
 Radniční věž otevřena od 12 do 16 hodin - vstup zdarma
 Prohlídky napajedelského zámku od 10 do 18 hodin, vstupné 50 Kč
 Slavnostní odpoledne na masarykově náměstí u příležitosti otevření nově rekonstru-

ovaných prostor Městské památkové zóny Napajedla připravené ve spolupráci s napa-
jedelskými emiráty od 13 do 15 hodin 

 Svatováclavské slavnosti v Zámeckém parku od 15 do 18 hodin. Svatováclavský průvod 
u příležitosti Dne české státnosti vyjde ze Zámeckého parku v 18 hodin. Přijetí sv. Václava 
starostkou města na radnici v 18:30 hodin. Ohňová show v Zámeckém parku ve 20 hodin. 

 Změna programu vyhrazena 



7

Z á ø í  0 9 / 2 0 0 9    w w w . n a p a j e d l a . c z
Položili jsme pár otázek maminkách 

zdravotně tělesně postižených dětí, které 
absolvují každý týden hipoterapii v Hřeb-
číně Napajedla a.s.

 Co Vás vedlo k tomu, že jste se s žádostí 
o pomoc obrátili na nás?

•Byl to nápad paní ředitelky DDM Sluníčko 
Otrokovice, která již dříve s hřebčínem 
spolupracovala se zdravými dětmi

•Dobrá dostupnost
•S nabídkou založení jezdeckého klubu posti-

žených dětí přišla ředitelka DDM Sluníčko. 
Tuto možnost jsme uvítali.

 Jaké výhody Vám přinášíme?
•Výlet do hřebčína je pro nás příjemným 

zpestřením
•Obohacení života mého syna a hlavně 

krásná změna v našem životě
•Možnost kontaktu se zvířetem
•Zpestření života handicapovaných dětí, 

hlavně se mohou setkávat zase v jiném, 
velmi příjemném prostředí

 Co se Vám líbí na spolupráci s námi?
•Vstřícnost, pochopení pro náš život
•Krásně strávený den, setkání s úžasnou 

paní Radkou a s holkama, také s koníkem 
„Peťou“

•Příjemně strávené odpoledne

 Jsou Vaše děti u nás spokojené?
•Ano
•Ano a hlavně Haninka
•Strašně moc
•Ano, děti jsou velmi spokojené a na každé 

pondělí se moc těšíme

 Budoucnost této naší spolupráce by měla 
být na jaké úrovni?

•Chybí nám mobilní rampa, která by nám 
usnadnila nastupování na koníka

•Chybí možnost projížďky i v krytém pro-
středí

•Myslím, že po tak krátké době spolupráce, 
kdy se vše řeší tzv. za pochodu, je spolu-
práce perfektní

zpracovala komunikátorka Hřebčína 
Napajedla Martina Hradilová
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Letošní srpen byl pro oba napajedelské 
folklórní soubory mimořádně náročný. Začátek 
měsíce zaměstnal členy souborů Moravskými 
Chodníčky, které ve spolupráci s klubem kul-
tury pořádal Radovan již podeváté. Devátý 
ročník byl svým způsobem mimořádný. 

Před organizátory stálo rozhodnutí, kde 
se akce uskuteční. Po pečlivém a náročném 
zvažování všech alternativ, plusů a mínusů 
jednotlivých možností, jsme se rozhodli pro 
areál za klášterem a troufám si říct, že se toto 
rozhodnutí ukázalo jako dobré. Z hlediska or-
ganizace nám tento areál poskytl skvělé zázemí 
a věříme, že i divákům hezké prostředí pro 
strávení příjemného odpoledne s folklórem. 
Snad nám bude odpuštěno, že vymodlené 

sluníčko nám diváky upeklo málem dozlatova.
V programu mohli diváci vidět a poslouchat 

tance a písně ze Slovácka v podání Radovanu, 
Pozdního sběru, Radovánku, Chlapčisek ze 
Spytihněvi a Včelaranu z Topolné. Z Hané přijali 
naše pozvání tradičně „sazovjáci“ s mužským 
sborem Hlahol z Mysločovic, CM Konopka 
a také soubor Pantlék z Němčic nad Hanou. 
Valašsko reprezentovala CM Morava ze Zlína 
a potěšila nás také návštěva ze spřáteleného 
Borského Mikuláše – soubor Slza.

Těší nás, že si naše setkání folklórních sou-
borů tří národopisných oblastí získalo přízeň 
diváků. Patří jim naše díky také za příspěvky 
do dobrovolného vstupného, jehož výtěžek 
bude ve spolupráci s další městskou sbírkou 
poslán do oblastí postižených letošními po-
vodněmi.

Jsme šťastní, že se nám podařilo letošní 
chodníčky zorganizovat k naší spokojenosti 
a snad také ke spokojenosti účinkujících 
i diváků. Vyžadovalo to velké nasazení všech 
zúčastněných a já si dovoluji tímto všem moc 
poděkovat.

Srpnový program Radovanu a Pozdního sbìru

foto J. Souček a F. Civela
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Další, dlouho plánovanou akcí bylo vystou-
pení Radovanu a Pozdního sběru v Senátu 
České republiky. Ono to ve skutečnosti bylo 
vystoupení ve Valdštejnské zahradě, kde 
ve Valdštejnském paláci sídlí Senát. Ať už si 
o existenci této instituce myslíme každý něco 
jiného, pozvání paní senátorky Ing. Jany Juřen-
čákové nás velmi potěšilo, příjemně překvapilo 
a bylo nám ctí reprezentovat naše město. 

Přestože termín našeho vystoupení v Praze 
připadl na všední den, ve čtvrtek 13. 8. 2009 
jsme zaplnili autobus do posledního místa. 22 
tanečníků Radovanu, 12 tanečníků Pozdního 
sběru, 6 muzikantů, 2 zvukaři a fotograf se 
vydali ráno z Napajedel do Prahy. Po příjez-
du jsme měli chvilku na krátkou prohlídku 
některé z památek v centru Prahy. Někdo se 
vydal na procházku na Pražský hrad, někdo 
si zašel na Karlův most. Odpoledne jsme si 
prohlídli Valdštejnský palác, kde pro nás paní 
senátorka zajistila komentovanou prohlídku 
a za doprovodu paní senátorky jsme zasedli 
také do jednacích lavic Senátu. Díky tomu 
už víme, že hlavním předpokladem stát se 
předsedou senátu je mít vousy (doposud 
všichni předsedové, až na paní Benešovou, 
vousy měli). Po zajímavé prohlídce jsme se 
už připravovali na vystoupení. 

Svaťa Medek s Tomášem Bradou nám 
připravili výborné ozvučení, muzika naladila 
nástroje, tanečníci se vyparádili do krojů 
a pozdrav ze Slovácka se mohl nést kouskem 

našeho hlavního města. K překvapení nás 
i organizátorů se místa ve Valdštejnské zahradě 
zaplnila do posledního místečka, bylo nádher-
né slunečné odpoledne a program mohl začít. 

V 70minutovém programu jsme divákům 
předvedli kmenová čísla repertoáru, chlapi 
zatančili Verbuňk, který diváci milují, dívky se 
představily v pásmu Na přástkách, muzikanti 
zahráli krásné slovácké písničky. Bylo nám 
horko, popadali jsme dech, ale závěr předčil 
všechna naše očekávání. Sklidili jsme nadšený 
potlesk diváků, vřelé poděkování organizátorů, 
paní senátorky i paní starostky Napajedel, 
která nás přijela v doprovodu pana Součka 
a paní Vaňáčové podpořit. Přidali jsme hezkou 
písničku a dali se do balení, vydali jsme se 
na cestu domů.

Byl to opravdu krásně prožitý den. Myslím, 
že nikdo nelitoval dovolené, kterou si na tento 
výlet musel vzít, ani hodin zkoušek, které jsme 
museli přípravě takto dlouhého programu 
věnovat. Když jsme se krátce po půlnoci v Na-
pajedlích rozcházeli, doznívali ve mně písničky, 
kterých jsme cestou domů zazpívali nepočíta-

ně a říkala jsem si, že vlastně o tom to je ....
Folklór nám přináší štěstí, odpočinek, dobré 

přátele a to je v dnešní době vzácnost, a tak si 
tu vzácnost opatrujme... 

To ale stále nebyl konec prázdnin, v pondělí 
zase cvičky a hurá na zkoušku. Ve Zlíně se 
totiž poslední srpnový víkend koná Zlínské 
besedování. Radovan s Pozdním sběrem byli 
zařazeni do programu folklórních souborů, 

které mají soubor mladší a starší. Vystoupení 
se konalo na zlínském náměstí v pátek 28. 8. 
2009. Za účasti nejlepších souborů z okolí jako 
Vonica Zlín, Bartošův soubor a Kašava ze Zlína, 

Světlovan z Bojkovic nebo mužského sboru 
Mužáci jsme předvedli divákům rozmanitý 
program, který jistě pohladil srdce diváků 
i účinkujících. Nadšení starších tanečníků 
a zpěváků, mládí a energie mladších zarámová-
no do srdečné atmosféry, kdy jedni podporují 
a fandí těm druhým, byli v teplém letním večeru 
tím nejkrásnějším osvěžením. Společná beseda 
u cimbálu potom příjemně stráveným večerem 
s písničkami a tanci našeho kraje, doplněná 
posezením se starými známými a setkáním se 
známými novými. 

Na neděli 30. 8. 2009 jsme byli pozváni 
přáteli z Borského Mikuláše na Dožínky, ale 
pro velké vytížení muziky jsme se nemohli 
zúčastnit. Snad někdy příště. 

Dříve jsme v letních měsících mívali prázd-
niny. Někdy se mi po nich zasteskne, ale zá-
žitky a prožitky letošních srpnových dnů nám 
prázdniny bohatě vynahrazují. Všem děkuji 
za obrovské nasazení a odpovědný přístup 
k akcím, řediteli klubu kultury panu Přikrylovi 
za pomoc a podporu.

Jitka Šohajková
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Ve středu 12. srpna 2009 v Koncertní síni 
Rudolfa Firkušného v Napajedlích proběhl tra-
dičně netradiční koncert - SETKÁNÍ 2009. Tato 
každoroční srpnová akce byla letos již pošesté. 
Jedná se vždy o koncert bývalých spolužáků 
brněnské JAMU a jejich hostů. Charakteristické 
je zde výrazné vybočení ze standardní drama-
turgie komorních koncertů. Letošní koncert 
byl ve znamení muzikálových a činoherních 
písní. Zpívaly hvězdy Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti Pavlína Vašková, Tomáš 
Šulaj a Petr Čagánek a také nestor Městského 
divadla v Brně Ladislav Kolář. 

Zpestřením koncertu bylo vystoupení 
fi nalistek soutěře SD FACTOR 09 (tato soutěž 
se vloni odehrála poprvé ve Slováckém di-
vadle - jejím cílem je vyhledávání a podpora 
mladých pěveckých talentů v našem regionu). 
Milým překvapením bylo vystoupení nejen 
věhlasného Jiřího Pavlici, ale také jeho šesti-
letého synka Marka. Doprovázel malý komorní 
orchestr sestavený ze špičkových mladých 

Setkání 2009

instrunentalistů. Někteří z nich excelovali i jako 
sólisté (např. charizmatická houslistka Ivana 
Kovalčíková, nezapomenutelný violloncelista 
a skladatel Josef Klíč, koncertní mistr Janáč-
kovy opery v Brně, pozounista Lukáš Moťka 
v klaunském převleku...). Dirigoval Viktor 
Kozánek, člen Filharmonie Zlín a dirigent zlín-
ského F dur jazzbandu. Na klavír hrál a některé 
ze svých autorských písní uvedl Josef Fojta, 
duše a hybná síla celého tohoto ojedinělého 
hudebního projektu. Celý večer byl prodchnut 
originálním a vtipným průvodním slovem 
Davida Vackeho (herec Slováckého divadla). 

Atmosféra byla uvolněná, povznášející 
a velmi živá. Je krásné, že v Napajedlích, 
v naší koncertní síni velkého jména velkého 
světového muzikanta a dobrého člověka, žije 
hudba. Doufejme, že tomu tak bude i nadále. 
Že svět rozličných hudebních krás bude 
do Klášterní kaple přitahovat stále početnější 
a nadšenější publikum. 

Petr Verbík
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Napajedla 
vrací pomoc!

Za podpory města Napajedla se v srpnu 
konaly tři kulturní akce – Moravské chodníč-
ky, taneční zábava se skupinou AVENTIS 
a koncert SETKÁNÍ 2009. Na dobrovolném 

vstupném byla vybrána částka 30 384 Kč. 
Výtěžek ze vstupného bude věnován 

na pomoc obci Kunín postižené 
letošní povodní.
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Pøejmenování programu Jetix 
na Disney Channel

Dne 19. září 2009 od 6:00 hod. dojde 
k přejmenování programu Jetix, který je 
vysílán na kanále S13 (frekvence 245,25 
MHz), na Disney Channel. Stane se tak 
na základě dohody mezi společností Jetix 
Europe Properties a The Walt Disney 
Company Limited. Televizní kanál Disney 
Channel nabízí nejlepší fi lmy a seriály 
z dílny Disney, ale i rodinné komedie 
a vzdělávací programy.

Náš dárek pro Vás, zákazníky 
internetu kabelové televize 
Napajedla

Od začátku školního roku 2009/2010, 
přesněji od 3. září 2009 navyšujeme datový 
limit (FUP) u linky „omezený tarif“ ze 2 GB 
na 5 GB a u linky „základní tarif“ z 10 GB 
na 20 GB. U linky „premium tarif“ a „extra 
tarif“ dochází ke zrušení datových limitů 
(FUP) úplně. U „extra tarifu“ současně 
dochází ke zvýšení rychlosti na 6Mbps.

Věříme, že tyto příjemné změny uvítáte 
a oceníte při používání internetu.

Ing. Antonín Jonášek
jednatel, NTV cable s.r.o.

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá

v rámci podzimního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
 Občané, kteří se chcete zbavit 
nepotřebného kovového šrotu,

nachystejte jej, prosím, 
v sobotu 10. října 2009 v 7:00 hod.
před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

Akce se koná za každého počasí!

Všem předem děkuje
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Uzavření Charitního 
šatníku Napajedla

Vzhledem k tomu, že Charita sv. Anežky 

Otrokovice dostala výpověď z nájmu v pro-

storách bývalého kláštera, bude Charitní 

šatník Napajedla uzavřen. Charita zatím nové 

prostory stále hledá. Termín otevření bude 

záviset na nových prostorách. K dispozici je 

stále Charitní šatník Otrokovice (Na Uličce 

1617; provozní doba: pondělí 8-10 hod., úterý 

a středa 16-18 hodin) a Tlumačov (budova 

fary; duben - říjen ve středu 16-18 hodin).

Petra Tomšů,

Charita sv. Anežky Otrokovice

OTEVŘENO: 

Po–Pá    9:00–21:00 hod 

So–Ne 15:00–21:00 hod 

tel: 728 341 341

CVIČÍME VE FITKU
KDE NÁS NAJDETE: Fitcentrum Slavia, 
areál Slavia Napajedla 

NAŠE SLUŽBY: 
posilovna - 40 stanovišť • tělocvična - stolní tenis, boxovací pytel • kulečník - biliardový 
a karambolový závodní stůl •solárium - vertikální a horizontální • cyklostudio, sportovní 
bar, kadeřnictví, masáže, pedikůra, manikůra

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ: 
Po:  Pavla orientální tance 16:40 h 
   Mirka pilates fi tball 18 h a 19 h (od 14. 9.) omezený počet 
Út:  Eva cvičení s absolventy kurzů 16 h
   Helena fi tball 17 h a 18 h po tel. domluvě 605959339
   Monika joga 19 h – začátečníci a mírně pokročilí 
St:  Radek salsa v párech 18 h, salsa aerobik 19:30 h
Čt:  Pavla orientální tance 16:40 
   Helena fi tball 18 h po tel. domluvě 605959339
   Jana aerobik, posilování 19:15 h
Pá:  Eva kurz hubnutí 16:30h (od 11. 9.) 

Cyklostudio: 
od září minimálně 2 jízdy denně v 18 h a 19:30 h, popřípadě v 16:30 h

Kurz: 
3měsíční kurz „Hubneme s rozumem“ s Evou Urbanovou
zahájení v pátek 11. 9. v 16:30 h (počet míst omezen), inf. schůzka 4. 9. ve 20 h
Přihlášky a info: Sport klub Eva 604 615 533, Fitcentrum Slavia 728 341 341
Na kurz můžete čerpat příspěvek od vaší zdravotní pojišťovny. 

Bližší informace Vám poskytneme na tel.:   728 341 341

Oznámení 
JUDr. Eva Dušková, advokátka, ad-

vokátní kancelář Napajedla,  Masarykovo 
nám. 87, v budově České spořitelny, a.s. 

oznamuje, že z důvodu stavebních úprav 
v budově České spořitelny, a.s. nebude 
na této adrese advokátní praxe vykoná-
vána a je v současnosti přemístěna na 

adresu Napajedla, Na Kapli 1622 (nový 
dům vedle prodejny Jednoty Coop /býva-

lé Romiko/). Telefonní kontakty: 
777 267 217, 577 941 191, 

email: judrduskova@tiscali.cz
JUDr. Eva Dušková, advokátka

Lásku měla na rtech,

dobrotu v srdci,

poctivost ve své duši....

Dne 15. 9. 2009 tomu bude již 

rok, co nás nečekaně navždy 

opustila naše milovaná maminka, 

babička a prababička paní Jiřina 

Blahušová.

Uctěme její památku tichou vzpo-

mínkou. Dcery s rodinami

vzpomínkavzpomínka
Dovolujeme si připomenout přáte-

lům a známým, že 18. 8. uplynulo 

90. výročí narození našeho otce pana 

Jaroslava Havránka, rodáka z Na-

pajedel, který dne 16. 9. 1974 zemřel 

ve věku 55 let. Dne 5. 8. 2003 ve věku 

83 let zemřela naše maminka paní 

Františka Havránková, dlouholetá 

obyvatelka Napajedel. Oba rodiče 

byli zaměstnanci Fatry. 

Za vzpomínku děkujeme. Dcery 

Jaroslava a Věra

To, že se srdce zahojí, 

je jen zdání,

v srdci zůstává bolest 

a vzpomínání.

Dne 8. října 2009 by oslavil 80. na-

rozeniny pan Josef Vlachynský.

S bolestí v srdci, láskou a úctou 

vzpomínají manželka, dcera a syn 

s rodinami.

V těchto dnech vzpomínáme 100. 

výročí narození tatínka Jindřicha 

Šmída a 95. výročí narození mamin-

ky Augustiny Šmídové.

Oba byli dlouholetí učitelé na ZŠ 

v Napajedlích.

Pamětníci a bývalí žáci vzpomeňte 

s námi.

Děti – MUDr. Jiřina Slavíková, Ing. 

Jindřich Šmíd s rodinou
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Letos v červenci se už poosmé konal hu-
dební tábor Společnosti přátel ZUŠ Rudolfa 
Firkušného Napajedla. V již známém pro-
středí rekreačního střediska Relax Pastviny 
v Čeložnici u Kyjova 51 dětí společně prožilo 
„Velké fi lmové dobrodružství”. V čele s hlavní 
vedoucí I. Kosovou vedli mladé táborníky 
ve čtyřech družinách D. Kaňovská, J. Amanová, 
L. Květáková, J. Prokop, A. Kunert, H. Tomšů 
a R. Bernatík. Zodpovědnost za zdraví všech 
měla A. Stašová. Děti zkusily nahlédnout pod 
pokličku kameramanům, hercům, maskérům, 
kostymérům a jiným profesím od fi lmu. Pod 
vedením dospělých si natočily svůj vlastní fi lm 
- malý detektivní příběh „Čeložnická záhada”, 
ve kterém ztvárnil hlavní roli mladého vědce 
Filip Wozar a roli Hercula Poirota Alexandr 
Kunert. 

Muzikantský um i slavnostní premiéru fi lmu 
dětí ze ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla si 
mohla vychutnat i veřejnost na koncertě dne 
24. 9. 2009 v tělocvičně 2. ZŠ v Napajedlích. 

S úsmìvem jde všechno líp
Někdo s úsměvem, někdo se slzičkou, jiný 

s dychtivou zvědavostí v oku, další s obavami 
nebo velkou zvědavostí, co je asi čeká…

S takovými rozdílnými pocity přicházely 
1. září 2009 do mateřské školy napajedelské 
děti. V letošním školním roce nastoupilo 
do MŠ 198 dětí. Jsou rozděleny do 7 tříd 
podle věku a jedné speciální třídy pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro úspěšný „start do školy“ ve školním 
roce 2009/2010 dětem nejstarší věkové sku-
piny nabízíme tyto nadstandardní aktivity:
- logopedická prevence – péče o správnou 

výslovnost u dětí před vstupem do první 
třídy základní školy

- individuální práci s dětmi s odkladem 
školní docházky

- „Nebojte se psaní“ – náprava grafomo-
torických obtíží, uvolnění napětí ruky, 
správný úchop pera

- „Veselý den“ – tvořivé a pohybové akti-
vity (využití prostor tělocvičny bývalého 
kláštera) místo poledního spánku

- předplavecký výcvik – seznámení 
s vodou, získávání prvních plaveckých 
zkušeností, překonávání obav z vody

- „Školička v přírodě“ – utužení kolektivu, 
rozvíjení samostatnosti pro snadnější 
vstup do ZŠ
Ani mladší kamarádi nebudou zahálet. 

Pro ně je naplánovaná škála kulturních 
sportovních a zábavních akcí:
- návštěvy divadelních představení jak 

v mateřské škole, tak i návštěva „velkých 
divadel ve Zlíně a Uherském Hradišti“

- saunování dětí v mateřské škole (podzim, 
zima)

- koupání v bazénu v areálu MŠ (léto)
- soutěžní a sportovní dopoledne (1x 

týdně v tělocvičně bývalého kláštera)
- karnevaly, návštěvy kulturních akcí 

pořádaných městem, ZUŠ, DDM atd.
Přejeme všem, aby tento letošní školní 

rok byl plný radosti, úspěchů, vzájemné 
tolerance a spokojenosti.

Kolektiv MŠ Napajedla

Velké filmové dobrodružství

Po skončení natáčení na táboře nechyběl 
ani červený koberec slávy a předávání „če-
ložnických Oskarů”. S fi lmovými a pohád-
kovými náměty ladil i repertoár orchestru. 
Zkoušky mladých muzikantů probíhaly vždy 
dopoledne. Odpolední náplní dětí byly různé 
hry v hezkém prostředí v okolí rekreačního 
zařízení, dovádění v bazénu, výlety. Jako 
každoročně i letos připravili táborníkům 
jejich vedoucí zajímavá překvapení, např. 
noční prohlídku zámku v Miloticích či vystou-
pení skupiny historického šermu Berendal 
z Otrokovic. Celé táborové osazenstvo tak 
bylo mile potěšeno a obohaceno o mnoho 
pěkných dojmů. Na tomto místě patří vyjádřit 
Berendalu velký dík a také všem sponzorům, 
bez jejichž pomoci by tyto aktivity nebylo 
možné uskutečnit.
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Štìpánci na Chvalèovì
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajed-

la už třetím rokem navštívil letní tábor družiny 
1. základní školy Napajedla. Tentokrát přivezli 
ochotníci táborníkům do krásného a klidného 
prostředí rekreační oblasti na Chvalčově Po-
hádková zastavení s úkoly. U vodníka a víly 
lovily rybí potěr a vázaly pentličky, u pejska 
a kočičky věšely prádlo a pekly dort, u pekařky 
a cukrářky hledaly recept, vážily mouku a no-
sily vejce, u námořníka a havajské tanečnice si 
vyzkoušely souhru dvojic, kdy obtíženi plnými 
láhvemi a míčkem mezi čely musely překonat 
určenou trasu a u mušketýra hádaly názvy 
zbroje. Všech 19 dvojic tvořených ze staršího 
a mladšího závodníka nakonec zdárně překona-
lo celou trasu a ty nejlepší výkony byly oceněny 
dárky. Bylo zajímavé pozorovat, jak starší děti 
radily a pomáhaly těm mladším; a jak nadšení 
pro hru těch mladších strhlo k soutěživosti ty 
starší. A o to vlastně šlo. 

Havalová Miroslava

58. Loutkáøská Chrudim
Jak možná mnozí z vás ví, náš soubor 

KLUBÍČKO při Klubu kultury v Napajedlích se 
probojoval do vrcholné loutkářské přehlídky 
pořádané centrem NIPOS Praha a městem 
Chrudim, pod záštitou ministra kultury a kraje. 
Na této přehlídce se setkávají vybrané soubory 
z celé České republiky, které před tím prošly 
výběrovými koly v jednotlivých oblastech.

Přehlídka probíhá ve čtyřech sálech 
a na jednotlivých volných plochách v okolí 
hlavní divadelní budovy, v období 3. až 6. 
července. Každé představení je podrobně 
na každodenní besedě rozebráno profesionál-
ními odborníky a také jednotlivými účastníky 
tohoto vrcholného setkání.

Soubor KLUBÍČKO dostal prostor pro svou 
prezentaci hned první den ve velkém sále 
divadla Karla Pipicha ve dvou představeních 
a podle reakcí a diváckého ohlasu velmi 
úspěšných. Po bourání a naložení scény jsme 
s velkou zvědavostí a očekáváním čekali 
na večerní besedu. Porota jako velký klad 
tohoto představení vyzvedla výbornou živou 
loutkohereckou práci. Z dalších připomínek 
pak jako věc, která by stála za úvahu, uvedla 
dotažení vztahu loutkové části a živých herců.

Závěrem je žádoucí upozornit na nezane-
dbatelnou úlohu činnosti souboru KLUBÍČKO, 
která spočívá v kultivaci všech členů souboru, 
vytvoření zajímavého divadelního představení 
pro dospělého napajedelského diváka a v ne-
poslední řadě jde také o významnou prezentaci 
Napajedel a úrovně kulturního dění.

za LS KLUBÍČKO Antonín Harník

Mladá krev souboru

Rejža v akci

Zkoušíme akustiku chrudimského divadla
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Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz

KULTURA 
A SPO

RT

 24. 9. Hřebčín Napajedla  Chovatelský den 
 24. 9.  Koncert  TÁBOROVÉHO ORCHESTRU ZUŠ 
 25. 9.  Město Slavnostní ofi ciální otevření nově rekonstruovaných
    prostor  Městské památkové zóny 
 26. 9.  Hřebčín Napajedla  Den otevřených dveří
 26. 9.  Radniční věž  Otevřena od 12 do 16 hodin 
 26. 9. Napajedelský zámek  Prohlídky pro veřejnost
 26. 9.  Masarykovo náměstí  Slavnostní odpoledne 
 26. 9. Zámecký park  Svatováclavské slavnosti 
 26. 9. Město Svatováclavský průvod 
 26. 9. Zámecký park  Ohňová show
 10. 10.  KČT  Podzimními Chřiby

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Knihovna Napajedla
zve všechny maminky na mateřské 

dovolené a jejich děti na den otevřených 
dveří dne 30. 9. 2009 od 9:00 do 15:00 hod.
•využijte možnosti přihlášení 

do knihovny zdarma
•přijďte si půjčit knihy a časopisy pro 

vaše děti
•přijďte si půjčit knihy a časopisy 

o vašich dětech

Dne 10. 7. 2009 uspořádal napajedelský 
myslivecký svaz pro děti, které se zúčastnily 
přídomečkového tábora, akci, na které si 
mohly vyzkoušet střílení ze vzduchovky, 
troubení na lesní roh, nebo si prohlédnout 

Týden knihoven
5. 10.– 9. 10. 2009
v Knihovnì Napajedla

- amnestie pro zapomětlivé čtenáře (upomí-
nané knihy mohou vracet bez sankčních 
poplatků)

- noví čtenáři se mohou přihlásit do knihovny 
zdarma

- výstava Pohádkových dotazníků žáků 2. tříd 
základních škol v Napajedlích

 Pondělí 5. 10. 2009  13:00–17:30 hod.
 Hodinový internet
- možnost práce na internetu pro všechny 

čtenáře i nečtenáře knihovny po dobu 1 
hodiny zdarma

 Úterý 6. 10. 2009  9:00–17:30 hod.
 Burza časopisů a gramodesek
- prodej starších časopisů a gramodesek 

za symbolickou cenu (Burda, Můj dům, 
Pěkné bydlení, Počítač pro každého, Svět 
motorů ...)

 Středa 7. 10. 2009  9:00–17:30 hod.
 Internet pro seniory, začátečníky a ne-

zaměstnané
-  základy práce s internetem, vyhledávání, 

individuální práce s uživatelem
 Čtvrtek 8. 10. 2009  13:00–17:30 hod.
 Jednodenní soutěž pro děti
- pro dětské čtenáře je připravena řada há-

danek, křížovek a kvízů
 Pátek 9. 10. 2009
 Pasování čtenářů
- slavnostní přivítání nových dětských čte-

nářů
 Na internet se můžete předem objednat:
- v Knihovně Napajedla
- na tel.: 577 944 587
- e-mailem: knihovna@napajedla.cz

O prázdninách zahájil provoz významný 
neziskový internetový projekt pro seniory 
v České republice. Na adrese www.sedesatka.
cz je umístěn informačně-zábavní systém s de-
sítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct kra-
jů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt 
Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při 
tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může 
nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své 
články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk 
s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic 
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může 
člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý 
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit 
českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, 
vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. 
Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon,“ 
vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu 
Šedesátka.cz. 

www.sedesatka.cz - Internetový prostor pro seniory
Internetový projekt www.sedesatka.cz 

přizpůsobil seniorům jednoduché grafi cké 
i technické řešení webu. Hned v prvních dnech 
provozu se na webu vytvořila aktivní senior-
ská komunita, která živě diskutuje a buduje 
společenské vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří pro-
stor i pro města a obce, které mohou bezplatně 
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i součas-
nosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé 
zase najdou na jednom místě nejrůznější infor-
mace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, 
křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který 
má dost času, se může pohodlně projít celou 
republikou, zastavit se třeba v každém kraji 
nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz 
žije u sousedů,“ dodává šéfredaktor webu Jan 
Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. 
Třeba se budete rádi vracet.

Podìkování napajedelským myslivcùm

vzdálenější okolí pomocí dalekohledu. Děti se 
také dozvěděly spoustu informací o zvěři, která 
žije v našem okolí, a poznávaly ji podle stop. 
Vyvrcholením akce bylo opékání špekáčků 
a rozdělování medailí a diplomů nejlepším střel-
cům. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
myslivcům za příjemně strávené dopoledne. 

Děti a vedoucí tábora 
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Podzimními Chøiby 2009
Odbor KČT a A-TOM Azimut Napajedla 

Vás zve na 38. ročník pochodu Podzimními 
Chřiby, který se koná v sobotu 10. října 
2009 na třech trasách.
 Trasa B: 16 km

Autobusem od Turistické chaty na Bě-
lov. Odtud po vlastním značení na Novou 
Dědinu a dále po modré značce na Tabar-
ky-Budačinu- Kudlovickou dolinu-Sýpčiny-
Pod Kozincem-Jankovice
 Trasa A: 21 km

Spolu s trasou B na Kudlovickou dolinu 
a pokračujeme přes Komínské skály a Bunč 
do Jankovic. 

Přihlášky: chata KČT Na Kapli od 07:00 
hod. do 07:55 hod. Doporučujeme turistic-
kou mapu „Slovácko-Chřiby a jižní Haná“. 
Účastnický poplatek: mládež do 15 let 30 Kč, 
ostatní 50 Kč. Pro členy napajedelského 
odboru sleva 20 Kč. Mládež do 15 let pouze 
v doprovodu osoby starší 18 let..
 Trasa pro cyklisty 58 km

Napajedla-Žluva-Bělov-Kvasice-Nová 
Dědina- Tabarky-Vrbka-Lubná-Zlámanka-
Lhotka-Kostelany-Bunč-Zlacká studán-
ka-Jankovice-Traplice-Sušice-Babice-Na-
pajedla. Přihlášky: chata KČT Na Kapli 
od 07:00 hod. do 09:00 hod. Účastnický 
poplatek 10 Kč.

Pro příznivce GEOCACHINGU jsme 
připravili vedle stávajících registrovaných 
cache ještě 4 příležitostní-neofi cielní cache. 
Jejich souřadnice budou zveřejněny 
v propozicích, které obdrží účastníci při 
prezentaci. Cache jsou založeny pouze 
pro tuto akci. 

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší 
pořadatelé odboru KČT Napajedla

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV 
Napajedla se zúčastnil od 11. do 19. 
července reprezentace české sportovní 
gymnastiky v Dánsku společně s týmy z  
Brna,  Týnce a Plzně. Jednalo se o projekt 
ČASPV, do kterého byly napajedelské 
gymnastky zařazeny díky výborným 
sportovním výsledkům. Naše děvčata se 
tak zúčastnila ojedinělé sportovní akce, 
která byla obohacena spoustou kulturních 
a turistických zážitků. 

První zajímavá zastávka byla v muzeu 
hlavolamů „Labyrinthia“ u městečka Rode-
lund. V muzeu, které se nachází v krásném 
parku, strávila naše děvčata celý den. Luštění 
hádanek a hlavolamů spojila s odpočinkem 
po dlouhé cestě a samozřejmě s tréninkem 
na následující vystoupení. V podvečer se naše 
výprava ubytovala v malebném městečku 
Handest v severní části Jutského poloostrova. 
Odtud každé ráno vyjížděla na náročná vy-
stoupení, která obsahovala pódiové skladby, 
akrobatické prvky a skoky na trampolíně. 
Lidé se o vystoupení českých gymnastů 
a gymnastek dozvěděli z místních novin nebo 
přímo z plakátů.

První vystoupení bylo ve Viborgu. Toto 
město se pyšní překrásnou katedrálou. Ve vel-
ké sportovní škole GIV měly naše gymnastky 
možnost před vystoupením trénovat na mo-
derním nářadí. 

Další den vyjela naše děvčata na západní 
pobřeží do Summerland West k městečku Hee. 
Dopoledne relaxovala u bouřlivého a ne příliš 
teplého moře. Nicméně přeskakování vyso-
kých vln je dostatečně zahřálo a nasbírané 
mušličky budou krásnou vzpomínkou.

Napajedelské gymnastky ASPV okouzlily sever Evropy
Odpoledne čekal naše gymnastky pobyt 

v zábavním parku, spojený opět s úspěšným 
vystoupením.

Následující den předvedla naše výprava své 
umění ve vesničce Gamle Estrup, kde se nachá-
zí krásný zámek a zemědělské muzeum, mimo 
jiné plné zralých ovocných plodů k ochutnání. 
Při cestě zpět do Handestu se naše gymnastky 
zastavily ve vesničce Kjetrup, kde se na jezeře 
Verdenskortet prošly po všech světadílech 
na maketě světa. Následoval společenský 
kulturní večer s místními hudebníky a výukou 
typických dánských country tanců.

Další den se děvčata vydala na východní 
pobřeží do obrovského campingu Kattegat ne-
daleko vesničky Oster Hurup. Azurově modré 
moře bylo krásné na pohled, ale ke koupání 
nelákalo, protože bylo plné medúz a krabů. 
Děvčata proto využila krásného bílého písku 
na pláži a zahrála si beachvolejbal. Vystoupení 
v podvečer pak zaplnilo ochozy do posledního 

místa. Tento den byl završen loučením s míst-
ními přáteli v Handestu, protože následující 
den se naše výprava přesunula a ubytovala 
ve Stenildu. Ve Stenildu se zúčastnila kromě 
vystoupení i workshopu s ruskými sportovci, 
kteří byli v Dánsku na výměnném pobytu. 
Společné grilování pak ukončilo pobyt a ná-
sledovala příprava na cestu domů. 

Naše gymnastika dánské diváky doslova 
okouzlila. Svědčil o tom při každém vystoupení 
nekonečný potlesk obecenstva, které dokonce 
skvělý výkon nejednou zvedl ze sedadel. 

Odměnou za výbornou práci během celého 
týdne byla pro všechny zúčastněné návštěva 
Legolandu ve městě Billund.

Dánové a také samotné Dánsko v nás zane-
chalo spoustu zážitků a pocitů. 

Všichni čeští gymnasté vytvořili bezvadnou 
partu, která skvěle reprezentovala českou 
gymnastiku a jednotlivá města, mezi kterými 
bylo i město Napajedla. Touto cestou bychom 
chtěli Městu Napajedla ještě jednou poděkovat 
za fi nanční podporu této akce.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV Napajedla


