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Festival Pocta 
Rudolfu Firkušnému

Ve dnech 13.–15. 11. 2009 se uskuteční 
už podruhé tato významná kulturní udá-
lost. Posluchači se mohou těšit na známá 
hudební tělesa, která jim nabídnou ne-
všední zážitek.

Festival bude i příležitostí k připome-
nutí dvou výročí -  před 110 lety dostala 
Napajedla do vínku svůj znak, před 
dvěma desetiletími došlo díky listopa-
dovým událostem 1989  k důležitým 
společenským změnám.

13. 11. vystoupí Janáčkovo kvarteto 
s pianistou Janem Jiraským, 14. 11. usly-
šíte hrát v komponovaném pořadu ze 
záznamu samotného Rudolfa Firkušného 
a z fi lmového plátna zazní i jeho hlas. 
Odborný komentář provede PhDr. Jiří 
Šafařík a program doplní výkony mladých 
klavíristů. Oba koncerty se uskuteční 
v Koncertní síni R. Firkušného – Klášterní 
kapli, v 17.00 hod.

15. 11. se v kostele sv. Bartoloměje 
v 17.00 hod. uskuteční třetí koncert. 
Pěvecké sdružení moravských učitelů 
svými mužnými hlasy beze zbytku naplní 
chrámové prostory a rozezní se i nové 
varhany, tentokrát už dokončené, v celé 
své kráse.

Lenka Hanáčková
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou 

zveřejňována na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta dne 21. 9. 2009
mimo jiné
 schválilo prodej bytu č. 1376/5 – 3+1, v ul. 
Zábraní, o velikosti 90,5 m2 zájemkyni Mgr. Peš-
lové za podmínek schválených zastupitelstvem 
města dne 29. 6. 2009 vyhlášených záměrem 
těchto výdajů
 vyhlásilo záměr prodeje stavebních po-
zemků p. č. 2074/106 + 2074/107 a p. č. 2121/29 
v lokalitě Malina III pro výstavbu rodinných 
domů za podmínek dle záměru. Termín uzá-
věrky: dne 30. 11. 2009 do 14.00 hodin
 schválilo bezúplatný převod pozemků 
z majetku Zlínského kraje do vlastnictví Města 
Napajedla, na nichž je umístěna veřejná zeleň, 
inženýrské sítě a napojení chodníků na pře-
chody pro chodce - na Masarykově náměstí, 
u prodejny LIDL, pod chodníkem Zámoraví 
a sousedící veřejnou zelení
 schválilo bezúplatný převod pozemků 
z majetku Města Napajedla do vlastnictví 
Zlínského kraje pod silnicí III. třídy od Asterixu 
po tzv. ulici Obchodní
 schválilo v rámci přípravy protipovodňo-

vých opatření pravého břehu řeky Moravy: 
• „Darovací smlouvu“ mezi spol. Fatra, a.s. 

a Městem Napajedla
• „Smlouvu o účasti na PROGRAMU 129 120“ 
• „Dohodu o spoluúčasti na programu 129 120“ 

mezi Městem Napajedla a spol. Fatra, a.s. 
• „Smlouvu o smlouvě budoucí darovací“ 

mezi Povodím Moravy, s.p. a Městem Na-
pajedla 

 schválilo projektové záměry:
• „Rozšíření separace odpadů a recyklace 

stavebních sutí ve městě Napajedla“ 
• „Komunitní kompostárna pro město Napa-

jedla“
na zpracování žádosti z Operačního programu 
Životní prostředí dle návrhu
 schválilo záměry realizace projektů:
• „Zateplení objektů mateřské školy č. p. 1159“
• „Zateplení objektu 1. základní školy v Na-

pajedlích“
a zavázalo se zabezpečit spolufi nancování 
těchto projektů
 vzalo na vědomí plnění rozpočtu města 
za období 1. až 8. měsíc roku 2009
 vzalo na vědomí stav pohledávek města 
Napajedla ke dni 30. 6. 2009 
 schválilo Dohodu o partnerství k projektu 
Technologická centra a elektronické spisové 
služby na území obce s rozšířenou působností 
Otrokovice
 schválilo navýšení neinvestičního příspěv-
ku pro příspěvkovou organizaci Služby města 
Napajedla o částku 347.000 Kč a s tím související 
rozpočtové opatření č. 39/2009
 schválilo rozpočtové opatření č. 41/2009 
ve výši 400.000 Kč na akci 9032 – Stavební úpra-
vy objektu č. p. 87 Napajedla, SO 05 – Stavební 
úpravy vstupních prostor PČR
 neschválilo návrh nové obecně závazné 
vyhlášky o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území 
města Napajedla včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem
 neschválilo návrh nové obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a uložilo Ing. Ireně Brabcové, 
starostce města:
•  v oblasti nakládání s odpady postupovat 

dle doposud platné OZV č. 1/2006
•  zajistit uzavření smluv o úhradě za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů s občany

 schválilo Smlouvu o partnerství pro projekt 
OP LZZ s fi nančním příspěvkem – Mezinárodní 
spolupráce v komunitním plánování sociálních 
služeb dle návrhu
 schválilo Smlouvu o provozování pečova-
telské služby městem Napajedla a o poskytnutí 
fi nančních prostředků na provoz pečovatelské 
služby s obcemi Halenkovice, Žlutava, Poho-
řelice, Oldřichovice, Komárov a Karlovice 
dle návrhu
 vzalo na vědomí novou organizační struk-
turu příspěvkové organizace Klub kultury 
Napajedla s účinností od 1. 10. 2009
 schválilo předložený návrh upravené 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Klub kultury Napajedla včetně přílohy č. 
1 a č. 2 – o svěřeném majetku, s účinností 
od 1. 10. 2009
 vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrol-
ního výboru dne 15. 6. 2009 a 31. 8. 2009
 vzalo na vědomí Zápis z jednání Valného 
shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cesty na řece Moravě
 schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvo-
ření dobrovolného svazku obcí – Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě
 vzalo na vědomí
• roční účetní závěrku společnosti Technická 

správa města, s.r.o. za rok 2008 
• výrok auditora k účetní závěrce společnosti 

Technická správa města, s.r.o. za rok 2008

• úhradu ztráty společnosti Technická správa 
města, s.r.o. za r. 2008 dle předlož. návrhu 

 vymezilo zónu s časově omezeným stáním 
na Masarykově náměstí v úseku od č. p. 217 
po č. p. 222 pomocí dopravního značení IP 
13b (parkoviště s parkovacím kotoučem). Ma-
ximální doba parkování 2 hodiny. Bude platit 
v pracovní dny Po–Pá od 8.00 do 17.00 hodin, 
So 8.00 až 11.00 hodin. Kotouče budou distribu-
ovány zdarma – 1 ks/rodina - v Napajedelském 
zpravodaji, jinak volně v prodeji za 20 Kč/ks.
 nevyslovilo souhlas s výstavbou bioplyno-
vé stanice Prusinky investora PATONG s.r.o., 
s ohledem na riziko provozování stavby bio-
plynové stanice v lokalitě Prusinky ve vztahu 
k životnímu prostředí blízké obytné zástavby 
zastupitelstvo města se stavbou bioplynové 
stanice v lokalitě Prusinky nesouhlasí a uložilo 
Ing. Ireně Brabcové, starostce města, v souvis-
losti s nesouhlasným stanoviskem k výstavbě 
bioplynové stanice v lokalitě Prusinky podat 
podnět pořizovateli na pořízení změny územ-
ního plánu
 se seznámilo s rozpracovanou Studií Měst-
ského kulturního centra Na Kapli.
 vzalo na vědomí informace o investičních 
akcích se schválnými dotacemi
 schválilo investiční záměry na rok 2010–
2013 a neinvestiční záměry – mikroprojekty
 uložilo Ing. Ireně Brabcové, starostce města, 
zajistit prostřednictvím odboru SMIR, oddělení 
životního prostředí a fi nančního odboru
• nutnou projekční přípravu
• nutnou legislativu v předpokládaných 

termínech
• součinnost při zpracování žádostí o dotace
• zapracování požadavků na fi nancování akcí 

a jejich přípravy do rozpočtu 2010 a do roz-
počtového výhledu

Z jednání Zastupitelstva mìsta

Prodej pozemkù
Město Napajedla prodá poslední 2 

pozemky p. č. 2074/106+2074/107 a p. č. 
2121/29 pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Malina III. Uzávěrka dodání 
přihlášek je 30. 11. 2009 ve 14.00 hodin. 

Podrobné informace (včetně nahléd-
nutí do geometrického plánu) zájemci 
obdrží na odboru SMIR (tel. 577 100 921).Teeechchchhnininin ckckcká áá á spspsprárárávavava m m měsěsěstatata, , , s.s.s.r.r.r.oo.o  za rororrok k k 20202000808080 obdrží na odboru SMIR (tel. 577 100 921).

NN2009-10-Barva.indd   2NN2009-10-Barva.indd   2 1.11.2009   21:17:021.11.2009   21:17:02



3

Ø í j e n  1 0 / 2 0 0 9    w w w . n a p a j e d l a . c z

 

Vážení občané, z rozhodnutí vedení 
Městského úřadu v Napajedlích byly s plat-
ností od 1. 10. 2009 realizovány organizační 
změny řízení institucí zabývajících se kul-
turou ve městě. Přesto, že jste již o těchto 
změnách byli informováni, dovolte mi jen 
připomenout, čeho se týkaly a taky kde 
bude možno zástupce kontaktovat: 1) z or-
ganizační struktury MěÚ Napajedla byly 
vyčleněny org. složky Knihovna Napajedla, 
Kino Napajedla, Muzeum Napajedla a MIC 
a nově k výše uvedenému datu byly zříze-
ny jako interní střediska organizace Klub 

Dovoluji si vás touto formou informovat 
o chodu pečovatelské služby Napajedla. 

Po mnoha změnách v minulých obdobích se 
nám podařilo zkvalitnit práci této služby v ob-
lasti organizace, přístupu ke klientům, zlepšení 
podmínek pracovnic a vše vrcholilo pořízením 
moderního speciálního vozidla, které zlehčuje 
práci pečovatelkám a zlepšuje podmínky 
klientům. To vše by nebylo bez shovívavosti 
klientů, pracovního úsilí pečovatelek a přístupu 
zastupitelů. O tom, že to děláme dobře, svědčí 
i dobré ekonomické výsledky a zájem okolních 
obcí o zajištění služeb pro jejich občany. 

Nový duchovní otec 
v Napajedlích 

Jmenuji se Ryszard 
Turko a pocházím 
z Polska. Abych vám 
to  trochu přiblížil,  je to 
asi tak 10 km od Krnova 
(samozřejmě, že na Polské straně). Narodil 
jsem se 5. srpna 1968 v malé vesnici Zo-
powy. Pak základní škola, střední (vyučil 
jsem se jako automechanik), vojna, klášter. 
V roce 1997 jsem přišel studovat do Olo-
mouce na Cyrilometodějskou teologickou 
fakultu. Po skončení studia jsem nastoupil  
na arcibiskupské gymnasium jako jáhen, 
a po kněžském svěcení v roce 2003 na  
první místo do Přerova. Od roku 2004 jsem 
dostal  už samostatné místo v Koryčanech, 
kde jsem působil dva roky, pak tři roky ve 
Vracově a teď tady v Napajedlích (na jak 
dlouho, to nevím, nechám to na Bohu). 

Jak někteří víte, v září jsme ukončili  prá-
ce na  varhanách v kostele sv. Bartoloměje. 
Při této příležitosti  bych rád poděkoval 
všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto 
nástroje.  Už teď bych vás rád pozval nejen 
na žehnání varhan, které se uskuteční 22. 
listopadu 2009 v 10 hodin, ale i na koncerty, 
které budeme organizovat.

 Ryszard Turko

Nový generální øeditel 
Fatry a.s.

Rozhodnutím představenstev společ-
ností Synthesia, a.s., Fatra, a.s. a DEZA, a.s. 
dochází k personálním změnám.

Ke dni 1. 10. 2009 byl na místo stáva-
jícího generálního ředitele Ing. Daniela 
Tamchyny jmenován Ing. Ivo Hanáček, 
který dosud zastával pozici výrobního 
ředitele v DEZA, a.s. Novým generálním 
ředitelem společnosti Synthesia Pardu-
bice se stal Daniel Tamchyna.

Ing. Ivo Hanáček pochází z Rožnova 
pod Radhoštěm. 
Vystudoval SPŠ 
v Hranicích se za-
měřením na che-
mickou technolo-
gii a technologii
anorganických 
výrob na VŠCHT 
v Pardubicích. 
Pracovní zku -
šenost i  z íska l 
ve  s .p.  Tes la 
a ve společnostech Energoaqua a Cen-
sus. Od r. 1995 působil ve společnosti 
DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí nejprve 
v obchodním úseku a poté ve výrobě 
jako vedoucí pracovník, technický 
ředitel a naposled jako výrobní ředitel.

 Setkání osmdesátníkù: V sobotu 5. září 2009 se po pěti letech opět setkali rodáci a spolužáci 
z Napajedel, narození v roce 1929. Děkujeme organizátorům celé akce a těšíme se snad ještě 
na další setkání.  lm.

Kontaktní místo Klubu kultury Napajedla
kultury Napajedla, p.o. – tzn., že nedošlo 
k žádné redukci nebo zrušení.

2) kontaktním místem v nejbližší bu-
doucnosti (než dojde k definitivnímu 
přestěhování do prostor napajedelského 
kláštera) pro výš uvedené záležitosti budou 
prostory Knihovny Napajedla, tedy adresa – 
Palackého 95, Napajedla. Vzhledem k tomu, 
že budou pracovníci soustředěni na jedno 
místo, lze předpokládat lepší podmínky pro 
poskytování informací, jinými slovy občané 
by neměli „narazit“ na zavřené dveře.

Ing. Antonín Přikryl

Co je nového v peèovatelské službì Napajedla?
Proto k 1. 1. 2010 dochází k rozšíření obvodu 

práce pečovatelské služby na obec Žlutava 
a zajištění terénních služeb v obci Pohořelice. 
Pro doplnění uvádím, že tuto službu již posky-
tujeme obcím Halenkovice, Komárov, Karlovice 
a Oldřichovice. Takže kromě obce Spytihněv 
obsluhujeme již celé napajedelské „emiráty“. 

Toto spojení přináší to, aby se více lidí 
mohlo věnovat péči klientům a nemuselo se 
věnovat „papírům“ v jednotlivých obcích 
a zároveň je oceněním práce celého kolektivu 
pečovatelek.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta 

Symbolika nového vodního prvku
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 
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 poho-

ří Chřibů, Drahanské vrchoviny, Orlických 
hor, Jeseníků, Beskyd a Vizovických vrchů. 
V navazující části kašny je znázorněn tok 
Moravy protékající  Napajedelskou branou, 
brod přes řeku a napajedlo dobytka, které se 
významně zapsaly do historie našeho města. 
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Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,
scházíme se tu dnes, abychom společně 

zahájili provoz nově vybudovaného sběrného 
dvora. Vítám mezi námi zástupce Státního fon-
du životního prostředí, přes který byla dotace 
do našeho města transferována. Mezi námi jsou 
také představitelé realizačního týmu investora, 
dodavatele a projektanta, pozvání přijali i zá-

stupci zlínského kraje, a městského úřadu Ot-
rokovice. Samozřejmostí je účast starostů obcí 
a měst nám nejbližších, domácích zastupitelů, 
vedoucí organizací města a odborů městského 
úřadu. Byli pozvání také staronoví sousedé, pro 
které rekonstrukce objektu znamenala po dobu 
jednoho roku citelný zásah do jinak poklidného 
života. Vítám zde zástupce společností zabý-
vající se tříděním odpadu, fi rmy, se kterými 
již spolupracujeme nebo se v dohledné době 
právě v souvislosti dokončeným sběrným 
dvorem chystáme spolupracovat. Doufám, že 
jsem na nikoho nezapomněla a ještě jednou 
vás zde všechny vítám.

Cílem investice bylo vybudovat odpovídající 
zázemí činnosti technických služeb města 
a zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti. 
Tyto služby pro město vykonává příspěvková 
organizace města „Služby města Napajedla“. 
Rozsah její činnosti spočívá především v od-
padovém hospodářství, v údržbě komunikací, 
zeleně a v údržbě bytových a nebytových 
prostor v majetku města.

V současné době má tato organizace své 
sídlo v objektu bývalého rodinného domu 
v centru města, kde také provozuje v nevy-
hovujících podmínkách sběrný dvůr, jako 
dočasná stavba je provozován sběrný dvůr 
v lokalitě rodinných domků Malina. 

Město hledalo odpovídající prostory, ve kte-
rých by byl s důrazem na ekologii zajištěn 
pro obyvatele města určitý komfort v jejich 
poskytování. Při zpracování koncepčního mate-
riálu Optimalizace využití nebytových prostor 

Nový sbìrný dvùr
v majetku města byl pro tyto účely vytipován 
areál bývalé hospodářské školy, který byl 
vybudován před více než sto lety a pro tyto 
původní účely sloužil až do roku 1954. Poté byl 
až do roku 1997 součástí odborného učiliště. 
Delší dobu však již nebyl využíván. V roce 
1999 město tento objekt v nepříliš dobrém 
technickém stavu obdrželo darem od státu. 
Darovací smlouva neumožnila tento objekt 
prodat ani pronajmout pro komerční účely. 

Na celkovou rekonstrukci areálu pro potře-
by služeb města byla v roce 2005 dokončena 

projektová a legislativní příprava. Opakovaně 
se v letech 2006 a 2007 snažilo město na Minis-
terstvu fi nancí získat na tuto akci dotaci, bohužel 
neúspěšně. V roce 2007 po vyhlášení Operač-
ních programů životního prostředí a možnosti 
fi nancování výstavby sběrných dvorů z jedno-
ho tohoto programu byl záměr rekonstrukce 
areálu rozdělen na dva samotně funkční celky: 
Sběrný dvůr a Objekt Technických služeb. Pro-
jektová dokumentace byla aktualizována, tak, 
aby bylo možné realizovat nezávisle na sobě 
obě tyto stavby a vyhovět tak dotačním pod-
mínkám. V rámci první výzvy OPŽP Prioritní 

osy 4 Nakládání s odpady byla městem podána 
úspěšně žádost o dotaci na akci “Rekonstrukce 
Hospodářské školy na areál služeb města „Sběr-
ný dvůr“. Součástí této stavby je rekonstrukce 
dvora včetně hospodářské budovy na Sběrný 
dvůr. Na základě výběrového řízení byla jako 
zhotovitel stavby vybrána fi rma Stabos se sub-
dodavatelem na fi rmou VHS Javorník. Stavba 
Sběrného dvora probíhala v průběhu minulého 
a letošního roku, v současnosti je dokončena 
a zkolaudována. Od prvního října bude sloužit 
veřejnosti. Na rekonstrukci hlavní budovy 
HŠ na objekt technických služeb se podařilo 
v letošním roce zajistit částečné fi nancování 
z ministerstva fi nancí a v měsíci červenci byla 
zahájena její rekonstrukce. Ke konci roku bude 
areál kompletně užíván p.o. SMN.

 Město získalo na výstavbu Sběrného dvora 
dotaci ve výši 13,8 mil. Kč. Tato částka zahrnuje 
vybudování inženýrských sítí, zpevněných 
ploch, parkoviště, rekonstrukci objektu garáží 
a technologické vybavení sběrného dvora 
včetně nového nosiče kontejnerů, paketova-
cího stroje či štěpkovače a nových velkoob-
jemových kontejnerů. Dnes jsme se zde sešli, 
abychom ji slavnostně otevřeli, a od 1. října 
bude sběrný dvůr sloužit veřejnosti. Jeho 
provozovatelem bude příspěvková organizace 
Služby města Napajedla.

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

Náklady na realizaci: 
 Celkové náklady 18,0 mil. Kč 
• z toho z EU Fondu soudržnosti 13,0 mil. Kč,
• ze Státního fondu život. prostř. 0,8 mil. Kč 
• fi nancováno z rozpočtu města Napajedla 

4,2 mil. Kč 
Realizační kolektiv tvořil projektant 

Ing. arch. Michal Hladil, generální dodavatel 
stavby fi rma Pozimos Zlín a TDI vykonával 
Ing. Švehlík. Chtěla bych  při této slavnostní 
příležitosti všem  poděkovat za spolehlivě 
a kvalitně odvedenou práci. 

z projevu starostky města při ofi ciálním otevření
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organizací města a odborů městského úřadu. 
Byli pozváni představitelé největších fi rem 
působících na území našeho města a významní 
podnikatelé v oblasti cestovního ruchu. Samo-
zřejmostí je účast realizačního týmu. Jsou mezi 
námi také zástupci významných společenských, 
kulturních a sportovních organizací města, 
zástupci médií. Vítám i všechny nejmenované, 
kteří přijali mé pozvání na tuto slavnostní akci.

Od vyhlášení Městské památkové zóny Na-
pajedla v letošním roce uplynulo 15 let. Při kon-
cepci projektu Naše Napajedla sehrála svou roli 
možnost využít potenciálu právě tohoto chrá-
něného území a zvýšit tak jeho atraktivitu. MPZ 
se tak dočkala k tomuto krásnému výročí dárku 
v podobě téměř jednoho hektaru regenerované-
ho území. Nejcennější částí tohoto dárku je ale 
bezesporu vznik a úprava klidového prostoru, 
ve kterém se právě nacházíme. Prostoru při sou-
boru kulturních nemovitých památek: barokní 
fary a kostela včetně impozantního schodiště 
a vévodících soch. Novinkou v tomto místě je 
vodní fontána, jejímž motivem byla jednoduchá 
myšlenka vazby na místo a název města. Naopak 
zde nyní na chvíli postrádáme pietní místo 2. 
světové války. Je připraveno jeho přemístění 
na důstojné místo, jeho novou podobu chceme 
představit na jaře příštího roku u příležitosti 65. 
výročí osvobození našeho města.

Celý projekt, pod jehož návrhem je podepsán 
pan architekt Pavel Šimeček, byl realizován 
v duchu hesla prestižní architektonické soutěže 
„Vracíme městům paměť, půvab a krásu“. Návrh 
se snažil co nejvíce podtrhnout historii území. 
I z tohoto důvodu byl v rámci předláždění 
ploch v maximální míře uplatněn „domácí“ 
materiál, který byl původně skrytý pod vrstvami 
novodobého asfaltu. Již v průběhu minulých 
let při rekonstrukcích komunikací a chodníků 
byl s tímto záměrem deponován. Kromě vzhle-
dové stránky musela být bezchybně vyřešena 
i řada technických parametrů. Důležité bylo 
vymezení funkce jednotlivých ploch, což nebylo 
v prostoru, ve kterém se mísí velmi frekvento-
vané proudy pěší, automobilové a cyklistické 
dopravy, vůbec jednoduché. K aspektu zvýšené 
bezpečnosti přispělo jednak toto prostorové 
uspořádání, jednak oprava stávajících chod-
níků a komunikací a výrazný pozitivní zásah 
do veřejného osvětlení. Důležitým technickým 
parametrem bylo i zajištění lepší dostupnosti 
prostor městské památkové zóny pohybově 
omezeným skupinám osob. V nově pojatém 
veřejném prostoru byly vytvořeny nové klidové 
zóny. V rámci jednotlivých staveb byly provede-
ny sadové úpravy a doplněn městský mobiliář. 

Celkové náklady po započítání nezbyt-
ných víceprací 26,6 mil. Kč. 
• Dotace z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj 18,7 mil. Kč 
• Dotace ze státního rozpočtu 1,1 mil. Kč 
• Vlastní zdroje města 6,8 mil. Kč 
• Realizace akce: leden 2009 – září 2009.

Návrh úprav náměstí vyšel z dílny pana 
architekta Pavla Šimečka, děkuji mu tímto 
za jeho citlivý přístup k našemu chráněnému 
území. Projekt stavby zpracovala Projektová 
kancelář A-S. Generálním dodavatelem stavby 
byla fi rma Vodohospodářské stavby Javorník 
v čele s panem Ing. Janem Čechem. Spolu se 
subdodavateli fi rmou Strabag, DIPS, Lentus agilis 
a Kněždub zvládli uspíšit termín realizace o dva 
měsíce. Sochařské práce na vodním prvku rea-
lizovali renomovaní sochaři, pánové Jiří Vlach 
a Martin Kuchař. TDI vykonával Ing. Hubáček 
a funkci bezpečnostního technika fi rma Zeka 
plus. Za Regionální radu se procesu realizace 
zdrojů účastnila projektová manažerka paní 
Ing. Adéla Kolářová. Při realizaci nemohl chybět 
ani investor, kterého zastupovali po celou dobu 
výstavby Ing. Monika Chrástová a pan Miloš 
Sudolský z odboru SMIR. O plynulé fi nancování 
a administraci projektu se postarali vedoucí 
fi nančního odboru pan Ing. Šlíma a paní Ing. Eva 
Přikrylová. Chtěla bych při této slavnostní příle-
žitosti všem poděkovat za spolehlivě a kvalitně 
odvedenou práci. Spolupráce při tomto dílu 
byla pro nás všechny vzájemným obohacením 
a inspirací pro další práci. 

Dovolte abych nyní požádala o pár slov sta-
tutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje 
pana Libora Lukáše, se kterým jsem podepsána 
pod smlouvou na dotaci na 19,8 mil. Kč z Regi-
onálního operačního programu.

Dnes nebudeme střihat pásku, ale vyvrchole-
ním tohoto slavnostního setkání bude spuštění 
fontánky vodního prvku. Poté nám o námětu 
a vzniku vodního prvku řekne pár slov jeho 
autor pan architekt Pavel Šimeček. 

Děkuji členům folklorního souboru Radovan 
za společnost, Hudebníkům v čele s panem 
Petrem Verbíkem za doprovodný hudební 
program a dětem z mateřské školy, které svou 
přítomností symbolizují budoucnost, pro kterou 
nejenom toto dílo vytváříme.

Nyní přijměte ode mne pozvání na krátkou 
procházku a poté pozvání generálního do-
davatele stavby fi rmy VHS Javorník na oběd 
na zahrádce restaurace Baltaci.

Nacházíte se ve městě s bohatou historií a hlu-
bokou kulturní tradicí. Ve městě s významnou 
geografi ckou polohou, která je velkým poten-
ciálem k jeho dalšímu všestrannému rozvoji.

Doufám, že jsme vás dnes o tom přesvědčili.
Děkuji vám za účast, pozornost a přeji 

Vám pěkný zbytek dne. 
z projevu starostky města při ofi ciálním otevření

Naše Napajedla - mìsto pro život
Vážené dámy, vážení pánové,
scházíme se dnes uprostřed Masarykova 

náměstí, abychom společně slavnostně ofi ciálně 
uvedli v život projekt NAŠE NAPAJEDLA – MĚSTO 
PRO ŽIVOT. Jeho předmětem byla revitalizace 
veřejného prostoru Městské památkové zóny. 
Veřejného prostoru, jako místa „sdílení“, spole-
čenské komunikace. Přestože poznal v naší zemi 
vzkříšení v podobě návratu komerčních aktivit, 
dochází k jeho degradaci vlivem enormního 
nárůstu dopravy, problematizuje se z hlediska 
bezpečnosti a stavu životního prostředí. Proto 
je nutné mu věnovat zvýšenou pozornost a ne-
malou měrou o něj také dobře pečovat. Proto 
projekt Naše Napajedla – město pro život. 

Také se naše město stalo v letošním roce 
jedním velkým staveništěm. 9. září jsme zaha-
jovali provoz nového Sběrného dvora, příští 
týden otevíráme cyklostezku podél Moravy. 
Paradoxně v roce, kdy na nás vší silou udeřila 
ekonomická krize, utrácíme peníze v oblasti 
stavebnictví v nebývalé míře. Udeřila v pro 
nás nejméně vhodnou dobu, v období, kdy mů-
žeme „dohonit“ západní Evropu díky fi nanční 
podpoře Evropské unie. To, že tato příležitost je 
jedinečná a nebude se v budoucnu již opakovat, 
nás samosprávy nutí sáhnout na fi nanční rezer-
vy, maximálně šetřit provozní výdaje a uvažovat 
o úvěrech. Pokud nám to situace umožní, rády 
ještě tímto staveništěm nějakou dobu budeme.

Je mi ctí přivítat mezi námi paní senátorku 
Ing. Janu Juřenčákovou a statutárního náměstka 
hejtmana Zlínského kraje pana Libora Lukáše. 
Jsem ráda, že pozvání přijal i vedoucí strategické-
ho odboru ZK Mgr. Milan Filip a vedoucí odboru 
kultury a památkové péče pan Mgr. Pavel Macura 
a Zástupce Regionální rady Střední Moravy, zpro-
středkovatele evropských dotací ve Zlínském 
a Olomouckém kraji. Je mezi námi i přímý garant 
památkové péče Měú Otrokovice Mgr. Klokočka 
a další partneři investora v legislativní oblasti. 
Vítám účast starostů obcí a měst nám nejbližších. 
Pozvání přijali také domácí zastupitelé, vedoucí 
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Už podesáté se v nenahraditelném prostředí zámec

václavské slavnosti. Letos začaly odpoledním pozváním n

zahájil místostarosta města Napajedla Ing. Milan Vybíral. V 

ve středověku a v pestré směsici 120 účinkujících si přišl

Stovkám návštěvníků se představili hosté: Skupina histor

vokální kvintet MAGNA MYSTERIA, Šermířsko-divadelní a

hudby BAKCHUS a Občanské sdružení profesionálních še

vystoupení členů sportovní gymnastiky ASPV a vystoup

tanců DDM Matýsek a večer fl étnové kvarteto ZUŠ R. F

městem s knížetem Václavem na koni. Průvod s loučem

přípravky a Loutkářského souboru Klubíčko. Kníže jako 

paní starostku města Ing. Irenu Brabcovou, která z balk

i návštěvníky, jež do Napajedel zavítali. Po té se paní s

prvku na náměstí, aby spolu s diváky vyslechli p

našeho života. Celá scéna byla završena podáním

ztvrdil poselství vody pro další generace. Nás

do parku, kde proběhl bohatý a pestrý večerní

nit, nebýt podpory Města Napajedla, zázemí Klu

Zámek Napajedla s.r.o., zajištění občerstvení Pizze

Dobrovolných hasičů, Městské i státní policie a d

chybnému zvuku, o nějž se starali: Svatopluk Me

Brady. Ovšem největší dík patří nezištné o

Zdeňka Štěpánka a jejich plnému nasazen

Ani letošní jubilejní ročník se neobešel 

od diváků, díky nimž může být příští

Havalová Miroslavataké město N

své existence. Pod mocnou ochr

jménem svým i vaším mír a spok

státu i našeho města. Za rok

Těmito slovy se rozlou

Napajedla Ing. Irena

Václavem a jeho 

Miroslava H

Fotografie v Napajedelských novinách jsou opět převážně od Františka a Lucie Cívelových – Atelier Lucie.   Více fotografií najdete ve fotogalerii na   w

Fotorep
ze Svatováclavských

Svatováclavské s
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meckého parku v Napajedlích uskutečnily historické Svato-

ím na Masarykově náměstí a pak už je v 15 hodin ofi ciálně 

l. V průběhu programu se diváci něco málo dozvěděli o životě 

řišli na své milovníci hudby, zpěvu, tance, pohybu i šermu. 

storických a scénických tanců PORTA TEMPORIS, Mužský 

lní a taneční společnost VIRTUS VINCIT, Skupina historické 

h šermířů ADOREA. Z domácích pak bylo k vidění bravurní 

oupení sportovní gymnastiky Sokol, kroužek historických 

R. Firkušného. Ani letos nechyběl pochodňový průvod 

čemi doprovázeli členové Skautského oddílu, Fotbalové 

ako každým rokem přijel k městské radnici, aby pozdravil 

balkonu radnice pozdravila přítomné obyvatele města 

ní starostka i kníže Václav vydali k novému vodnímu 

hli povídání o vodě, neboť ta je odnepaměti součástí 

áním vody Václavovi a jeho koni, který svým napitím 

Následně se průvod vydal na zpáteční cestu zpět 

erní program. To vše by se ale nemohlo uskuteč-

Klubu kultury, vstřícnému postoji Společnosti 

izzerie a Restaurace U Matta a dále bez pomoci 

e a dalších dobrovolníků. Velký dík patří bez-

k Medek a Roman Hradil, a světlům Tomáše 

é obětavosti členů Divadelního souboru 

azení při přípravě a průběhu celé akce. 

šel bez kladných i záporných ohlasů 

říští ročník zase o stupínek lepší. 

to Napajedla mohlo slavit 1 100 let 

chranu svatého Václava svěřuji 

pokojenost obyvatel Českého 

a rok nashledanou. 

zloučila starostka města 

ena Brabcová se sv. 

ho družinou

va Havalová

a   www.napajedla.cz 

reportáž 
ých dnù v Napajedlích
é slavnosti 2009
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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé 
cykloturistiky a Baťova kanálu,

dovolte, abych navázala na slova paní 
starostky Radoslavy Matuszkové a seznámila 
vás s Napajedelským úsekem 1. etapy cyklos-
tezky podél Baťova kanálu, respektive podél 
řeky Moravy.

Realizací projektu vznikly na katastru 
města Napajedla téměř 3 km nové cyklostezky 
situované převážně po hrázích řeky Moravy. 
Cyklostezka je v průměru široká 3 m a kromě 
úseku podél sídliště Nábřeží v zastavěné 
části města je opatřena asfaltovým kobercem. 
1. etapa na katastru Napajedel představuje 
souvislou stavbu cyklostezky v úseku od hra-
nice s katastrem Otrokovic, která se nachází 
u železničního mostu přes Moravu po silniční 
most v centru Napajedel u Fatry. Dál k Pahrbku 
pojedeme zatím po nezpevněné manipulační 
cestě povodí Moravy a polní cestě. Realizace 
tohoto úseku je zatím odložena do vyřešení 
majetkoprávních vztahů. Z Pahrbku dál 
ke Spytihněvi bychom chtěli realizovat cca 
600 m cyklostezky v příštím roce a napojit 
se tak na již téměř hotovou cyklostezku až 
do Kostelan nad Moravou a dále do Nedako-
nic. Naše stavba byla od ledna do září tohoto 
roku, Generálním dodavatelem stavby byla 
fi rma Strabag.

Celkové náklady 18,7 mil. Kč
• Dotace z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj - 15,9 mil. Kč, tj. 85 %
• Dotace SFDI - 2,8 mil. Kč, tj. 15 %

Tolik za Napajedla.
Chtěla bych zmínit ještě jednu skutečnost, 

která sehrála z hlediska koncepce cyklostezky 
velmi zásadní roli, a tou je dohoda se s.p. Po-
vodí Moravy o umístění cyklostezky na jejich 

pozemcích a na protipovodňových hrázích. 
V průběhu přípravného období proběhlo 
bezpočet koordinačních jednání tak, aby re-
alizace cyklostezky respektovala prioritní, 
ochrannou funkci hrází. Dohoda byla možná 
pouze za cenu vyšších nákladů, nicméně bez 
ní by k tak rozsáhlé realizaci cyklostezky nikdy 
nedošlo. Většina těchto jednání probíhala 
v režii projektového manažera Ing. Durďáka 
a za přítomnosti generálního projektanta Pro-
jektové kanceláře A-S. Těmto třem partnerům 
Sdružení patří bezesporu velký dík za to, že 
jsme nezůstali s projektem Cyklostezky podél 
Baťova kanálu na půli cesty, ale že jsme se 
dostali až k dnešnímu a dalším slavnostním 
přestřihávání pásek.

Ještě bych chtěla zmínit význam realizo-
vaného díla.

Očekávané přínosy:
• zajištění dopravní dostupnosti pro bez-

motorovou dopravu ve směru hlavního 
dopravního koridoru (kvalitní bezmotorové 
dopravní spojení mezi městem Napajedla 
a Otrokovice a okolními obcemi)

• rozvoj cykloturistiky s dopadem na rozvoj 
cestovního ruchu v regionu v přímé vazbě 
na vnitrozemskou plavbu na Baťově kanále.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kteří svým dílem přispěli k realizaci ho-
tového díla.

z projevu starostky Napajedel 
při slavnostním otevření

Foto František Cívela

Otevírání nové cyklostezky Otrokovice-Napajedla
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V pátek 11. září 2009 uctili členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Napajedlích památku 
svých 343 amerických kolegů - hasičů z New 
Yorku, kteří před osmi lety tragicky zahynuli 
po teroristickém útoku v troskách Světového 
obchodního centra při plnění svého poslání, 
při snaze pomoci svým spoluobčanům.

Tato malá pietní vzpomínka se uskutečnila 
u soukromého památníku v Zahradní ulici 
v Napajedlích, které se spolu s 12 členy 
místního hasičského sboru zúčastnil také 
místostarosta města Napajedla Ing. Milan 
Vybíral.

Památník přesně v americkém stylu, 
včetně sochy dalmatina, který je tradičním 
maskotem hasičů v USA, postavil na své 
zahradě profesionální hasič ve výslužbě 

Soustøedìní mladých hasièù v Novém Hrozenkovì

V sobotu 5. září 2009 se na cvičišti u Moravy 
naproti a.s. Fatra uskutečnil 2. ročník soutěže 
požárních družstev O putovní pohár města 
Napajedla. Tuto uzavřenou soutěž, navazující 
na fatrovskou tradici, uspořádal pod záštitou 
města Napajedla pouze pro pozvaná družstva 
místní Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem podniku 
Fatra a.s.

Napajedelští hasièi uctili památku amerických kolegù

Antonín Pavelka jako vzpomínku na své 
kamarády - hasiče, kteří se z newyorkských 
„dvojčat“ také nevrátili.

(SDH Napajedla)

Víte, co se skrývá za tímto názvem? 
Napajedelští mladí hasiči každoročně 
tráví několik posledních prázdninových 

dnů společně, získávají spoustu nových 
zážitků a prověří své kamarádské vztahy. Je 
to také příprava na nový školní a zároveň 

2. roèník soutìže O putovní pohár mìsta Napajedla

pracovní rok v kolektivu mladých hasičů.
Letos se Soustředění konalo ve dnech 

25.-29. srpna. Mladí hasiči se svými vedou-
cími jeli na VRANČU, turistickou ubytovnu 
v Novém Hrozenkově, která se stala na pět 
dní jejich domovem.

Program měli pestrý: nacvičovali své 
hasičské dovednosti, vyšlápli si na chatu 
Kohútku a na Portáš, zaplavali si a vydo-
váděli se při koupání v bazénu, stříleli ze 
vzduchovky a došlo i na večerní šiškovou 
válku. Nechyběl ani maškarní karneval, 
táborák a opékání špekáčků. Poslední den 
svého pobytu jsme navštívili dobrovolné ha-
siče v Novém Hrozenkově; prolezli hasičská 
auta, vyzkoušeli dýchací přístroje, stříkání 
vysokotlakem - prostě vše, co se dalo.

Letošního Soustředění se kromě mladých 
hasičů zúčastnilo také šest předškolních dětí 
z Hasičské přípravky a 1 rodinný tým. Naše 
žaludky spolehlivě nakrmili kuchaři Katka 
a Simon, o zajímavý program se postarali 
vedoucí Zdeněk, Alena a Iveta a instruktor 
Honza. Počasí nám přálo, pršet začalo až 
v sobotu a to už jsme se vraceli domů. 

(SDH Napajedla)

V kategorii dobrovolní hasiči-ženy zvítě-
zilo družstvo SDH Pohořelice, v kategorii 
dobrovolní hasiči-muži taktéž družstvo SDH 
Pohořelice a v kategorii profesionální hasiči 
družstvo HZS ZLK - KŘ Zlín, které se také stalo 
absolutním vítězem soutěže, a tím i na další 

rok držitelem objemného putovního poháru 
města Napajedla.

Přes nepříznivé předpovědi se počasí nako-
nec vydařilo. Díky atraktivitě pohárů, medailí 
a dalších cen, předávaných osobně starostkou 
města Ing. Irenou Brabcovou, se již dnes 
všichni soutěžící těší na další ročník soutěže, 
o jejíž prestiži svědčí mimo jiné i pravidelná 
účast družstva HZS ZLK.

(SDH Napajedla)
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 Žáci 2. základní školy mají možnost stu-
dovat nejenom anglický a německý jazyk, 
ale mohou si zvolit jako povinně volitelný 
předmět i francouzský jazyk. Žákům, kteří se 
učí francouzštinu již třetí rok, byla nabídnuta 
možnost složit mezinárodní francouzskou 
zkoušku DELF - Diplôme d’Études en Langue 
Française. Tato zkouška je organizována Fran-
couzsko – Českým klubem ve Zlíně, kterému 
tímto děkujeme za vstřícnost a organizaci.

K červnovým  zkouškám se přihlásilo pět 
našich žákyň: Eliška Boráková, Eva Svobodová, 
Hana Cigošová, Vanessa Panzardi a Vendula 
Čapáková. Výsledky našich žákyň nás velmi po-
těšily. Úspěšnost při zkoušce byla stoprocentní, 
všechny žákyně složily francouzskou zkoušku s  
velmi dobrým bodovým hodnocením a získaly 

Naše škola se 
zapojila do škol-
ního recyklač-
ního programu 
Recyk lohran í . 

Program pořádají neziskové společnosti 
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují 
sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, 
baterií a obalů. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění 
odpadů u mladé generace a také zajistit recyk-
laci drobných vysloužilých elektrozařízení 
a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní bude naše 
škola vybavena sběrnými nádobami na použité 

Dne 28. 10. oslaví 80. narozeniny 

paní Marie Mikulková. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

přejí dcery Marie, Jarmila 
a syn Jiří s rodinami.

Začátek školního roku, druhý stupeň. 
Jó, jsme machři, teď už jsme opravdu 

velcí. Jak že se ta třídní jmenuje? No jo, 
přibyli k nám jacísi Žlutaváci, ale moc je ne-
znám. Hej, Kopálku, dej mi taky brambůrky. 
Jiráková, co říkala? Adap-co? Už ve čtvrtek? 
A kam jako? A proč? Vždyť se známe a ti 
Žlutaváci taky nějak zapadnou. Že budem 
spát na sokolovně? A nejde se do školy? Jo, 
tak to jo, tak do toho jdu. 

Pančelko, tak já se jdu taky nahlásit, že jsem 
přišel. Těšíte se? Já mám značkový spacák. 
Už jede ten autobus? Ne, do toho nenastupuj, 
ten jede do Hradiště. Tak budem si kupovat 
lístek každý zvlášť? Ne, tak prý dohromady. Já 
mám na Žlutavě tetu. A já bratránka. To je ta 
sokolovna? Jo, stojí tam Krátký, vystupujem. 
Ahój, Žlutaváci. Jé, to je vaše škola, vedle 
tělocvičny? Ta je pěkná.

Takže Olga, Verča, Sunny jsou lektorky. 
Tykat? Aha. A říkat si jménama. No, to bude 
těžké. Michal si bere na pustý ostrov myš 
a já jsem Lukáš a beru si lopatu. Bábity co? 
A nejsou ty hry trochu trapné? Jo, ale tahle 
to je docela sranda a zaběhám si u toho. 

Tome, padá koště, chyť ho. A teď paní učitelka 
Lenka. Tak, tohle je Bára a je z Napajedel. Má 
jednu sestru a psa. 

Kdo je lepší? Oxford! Cambridge! Aha, 
seřadit se podle abecedy. Hej, ale oni mluví, 
řeklo se bez mluvení. Pančelko, Kocián...
Dominik mluví. 

A je to ještě daleko? A jak dlouho půjdem? 
Jéé, to jsou lamy! Můžu si je vyfotit? Budou 
nějaké hry? A jaké? Na stromě je básnička a tu si 
musím zapamatovat a naučit to druhého a třetí 
zapisuje. Fuuuj, to je nuda! A jak daleko je to 
zpátky k sokolovně? Se zavázanýma očima? 
To si děláte srandu! Co když mě někdo uvidí?

Aha, už chápu. A to vajíčko se musí dotknout 
skořápkou země, ale nesmí se rozbít. Sunny, 
Kuba mě furt rozesmívá. Marky, zajdi ještě 
pro jednu izolepu. A tohle je Stylový balón. 
Pět, čtyři, tři, dva, jedna! Rozbilo se? Ne? Jen 
nakřaplé.

Mně se nejvíc líbilo, jak jsme chytali to 
koště, a nejhorší byly ty básničky. Místo po mé 
pravici je volné pro Toma, protože se mi líbilo, 
jak nám při té hře pomáhal.

Tak ještě naposledy zablbnem, než pojedem. 
Bó čiky bó! A byla Sunny vážně v Africe? Peťo, 
znáš tu hru na malého zeleného zajíčka? Ne, 
Verčo, neznám tu hru.

Jak jsme se adaptovali

Øíjnové pøedávání francouzských certifikátù DELF 
svůj první mezinárodní jazykový certifi kát. 
Předávání atestací se uskutečnilo na počátku 
nového školního roku, diplomy obdrží žákyně 
v říjnu. Všem úspěšným studentkám blahopře-
jeme a přejeme jim dostatek vůle a odhodlání 
při dalším studiu francouzského jazyka.

 Mgr. Alexandra Sahajová

Tak na tu vlajku obtiskneme svoje ruce. 
Ale to budu špinavý. Tak se umyješ. A můžu 
si dát víc barev?

Jak mám všechny ty věci nacpat zpátky 
do batohu?

Mňam, tak rybí karbanátky. Jé, vy máte tak 
malou jídelnu? Ale je to moc dobré. Děkujem 
paní kuchařky, nashledanou.

Autobus jede až za dvacet minut? Kdo si 
chce ještě něco zahrát? Takže, já jsem hlavní 
pako a sděluju vám zprávu. Já chci být nej-
větší pako! Ne, Michal je zatím jen pak-. Už 
to jede. Tak nasedat. Napřed pustíme ostat-
ní. Kdo vystupuje u Fatry? Tak ahoj, Dane, 
v pondělí. Nashledanou. Mějte se a uvidíme 
se v pondělí ve škole.

K čemu si myslím, že adaptační kurz je 
(zkráceně podle zpětných vazeb samotných 
šesťáků):

Abychom se lépe poznali a spřátelili a za-
pamatovali si všechny lidi i jejich jména. 

Abychom spolupracovali a seznámili se 
s novými spolužáky a jejich starou školou. 

Abychom si říkali jmény a ne příjmením. 
Ke stmelení kolektivu, abychom spolupraco-

vali a chovali se k sobě slušně a pomáhali si.
Ke sblížení s třídou i paní učitelkou, aby se 

zabránilo šikanování. Radka Táborová

baterie a drobné elektrozaří-
zení. Sběrné nádoby poskyt-
nuté společnostmi ASEKOL 
a ECOBAT budou umístěny 
v přípravně přírodopisu.

Každý žák bude moci 
do školy nosit nepotřebné 
drobné elektrospotřebiče 
(například starý mobil, kalku-
lačku, telefon, elektrohračku, 
drobné počítačové vybavení, 
discmana nebo MP3 přehrá-
vač) a baterie (mimo autoba-
terií, tekoucích, rezavých či 
neoznačených baterií, baterií 
těžších než 1kg, plně nabitých baterií).

Naši žáci se mohou zapojit také do zábav-

ných her a soutěží, vý-
tvarných či fotografi ckých 
úkolů a kvízů z oblasti 
třídění a recyklace odpadů, 
které budou organizátoři 
projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé 
baterie a drobná elektroza-
řízení a splněné úkoly získá 
naše škola body, za něž 
žákům budeme moci poří-
dit různé učební pomůcky, 
hry i vybavení pro volný 
čas. Katalog odměn a další 
informace o projektu jsou 

k dispozici na www.recyklohrani.cz. 
Podpořte nás!. Máte-li doma vybité baterie či 

vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je 

Žáci 2. základní školy tøídí odpad v rámci Recyklohraní
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DDM Matýsek Napajedla 
 v mìsíci listopadu:
• 14. 11. Zdravě s úsměvem - jak být fi t 

s celou rodinou 
• 24. 11. Výroba adventních věnců 

• 25. 11. Zazpívej si se zvířátky - hudební 
program pro děti z MŠ 

• 28. 11. Advent ve Vídni - procházka 
předvánoční Vídní

DDM Matýsek by opět chtěl obnovit 
pravidelné zájezdy do termálních lázní 
Podhájská. První akce by se konala 21. 11. 
2009. V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel: 577 944 091.

Ohlédnutí za hudbou
Ve středu 16. 9. 2009 byla v kapli Rudolfa 

Firkušného zahájena opět další (již šestá) 
koncertní sezóna. 

Byla zahájena naším rodákem profesorem 
MgA. Ondřejem Hubáčkem a panem profe-
sorem AMU Miroslavem Petrášem z Prahy. 
Tentokrát nás pohladily po duši nádherné tóny  
i doprovodný program. 

Moc a moc Vám oběma děkujeme za du-
chovně hudební zážitek a přejeme v dalším 
působení hodně požehnání.

za SOZ M. V.

 LISTOPAD 2009
 DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

 vstupné: děti 35 Kč, dospělí 40 Kč

 po skončení promítání bude losování 

tomboly

 St 18. 11. v 16.00 hodin

 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

 Animovaný, rodinný fi lm USA v českém zně-

ní, režie Chris Miller, Phil Lord, přístupný, 

dabing 90 min.

 Čt 19. 11. v 16.00 hodin

 VZHŮRU DO OBLAK

 Animovaná, akční, dobrodružná kome-

die USA v českém znění, režie P. Docter, 

B. Peterson, hrají Ed. Asner, Ch. Plummer, 

Bob Peterson, přístupný dabing, 97min.

 Pá 20. 11. v 16.00 hodin

 G - FORCE 

 Akční, rodinný fi lm USA v českém znění, 

režie Hoyt Yeatman, hrají Bill Nighy, Will 

Arnett, Zach Galifi anakis, přístupný, dabing 

89 min.

Kam s dìtmi 
o podzimních prázdninách?

Další prázdniny? Opět řešit problém, 
kde budou vaše děti? Než si přečtete naši 
nabídku na letošní podzimní prázdniny, vě-
nujte, prosím, pozornost pár řádkům, které 
jsou malou připomínkou letní prázdninové 
činnosti DDM Matýsek. 

Během letních prázdnin 2009 usku-
tečnil DDM Matýsek celkem 8 táborů 
s 239 účastníky, počty přihlášených nás 
u většiny táborů mile překvapil. Stalo se 
již pravidlem, že největší úspěch mají 
příměstské tábory, první červencový měl 
34 účastníků, druhý celých 40 a poslední 
srpnový celkem 28 dětí! Příměstské tábo-
ry – jak letní, tak podzimní či jarní – mají 
svůj smysl zejména pro rodiče, kteří jsou 
nuceni v tyto dny pracovat a pro své děti 
mnohdy nemohou zajistit jiné hlídání, 
např. u prarodičů. A ti, již nechtějí, aby 
zůstaly děti celé dny samy doma, vítají 
s povděkem možnost právě takových 
táborů. Věřím, že nejde jen o to, že jsou 
zde „umístěny“ po dobu, než se k nim vrátí 
z práce, ale že většina chápe hlubší smysl 
v tom, že je o ně pedagogicky postaráno 
a především, že mají pestrý program 
v kolektivu kamarádů. Kdo ještě neměl 
možnost poznat, jak takový tábor funguje, 
je vítán v prostorách DDM Matýsek, kde 
je připravena prezentace aktivit z pří-
městských táborů se spoustou fotografi í. 
Samozřejmostí je zajištění obědů i pitný 
režim, pokaždé je pro dobrovolníky při-
praveno nocování v DDM Matýsek pro 
ještě větší zpestření programu. 

Děkujeme za důvěru všem rodičům, kteří 
své děti v době letních měsíců svěřili peda-
gogům z našeho DDM. Bylo snahou hlavní 
vedoucí těchto táborů – Lenky Sigmundo-
vé - a všech dalších vedoucích, připravit 
program tak, aby byli rodiče spokojeni, ale 
hlavně, aby si děti užili s Matýskem pěkného 
počasí, mnoha výletů, zážitků s tím spoje-
ných, dobrodružství při hrách a soutěžích 
a v neposlední řadě nových přátelství. Touto 
cestou děkuji všem pedagogům za jejich 
obětavost při organizaci letošních táborů. 
Málokdo si uvědomuje, jak náročné je 
zajišťovat organizovanou činnost pro tak 
početné skupiny dětí nebo třeba přesuny 
dopravními prostředky. 

Jak už jsem zmínila v úvodu článku, 
příměstská podoba podzimního tábora, 
tzv. „Podzimáček“, je připraven na dny 
podzimních prázdnin. Uskuteční se 
od čtvrtka 29. října s celodenním progra-
mem a nocováním v Matýsku do pátku 
30. října, kdy bude ukončen v odpoled-
ních hodinách. V případě vašeho zájmu 
o Podzimáček, přijďte, prosím, nahlásit 
co nejdříve (z důvodu omezené kapacity) 
své dítě osobně do DDM Matýsek, kde 
obdržíte všechny potřebné náležitosti 
a informace k táboru. 

DDM Matýsek vám přeje slunečný pod-
zim v záplavě barevného listí.

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

KULTURA 
A SPO

RT

 13.–15. 11.  festival  Pocta Rudolfu Firkušnému

 22. 11.  Kostel sv. Bartoloměje  Žehnání varhan

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Naši nejmenší spoluobèánci
V sobotu 19. 9. bylo v obřadní síni 

napajedelské radnice přivítáno do života 
15 roztomilých občánků. Co může být 
krásnějšího, než-li děťátko v náručí rodičů.

Adriana, Klára, Matěj, Matylda, Lukáš, 
Nela, Sára, Daniel, Ema, Martina, Sandra, 
Miroslav, Pavel, Antonín, Tomáš, Daniel.

My jsme tu dnes zazpívali, naše děti 
uvítali. 

Děti milé, tak my vás vítáme už mezi nás. 
Hajejte, spinkejte, miminka,
váš klidný spánek hlídá tatínek a ma-

minka.
za SOZ M. V.

Profesor MgA. Ondřej Hubáček a profesor 
AMU Miroslav Petráš

Vzpomínka
Dne 1. října 2005 nás 
navždy opustila naše 
drahá dcera, sestra, 
kamarádka, 
paní Markéta Stránská.  
Za tichou vzpomínku 
děkují rodiče a sestra Lenka
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V sobotu 3. 10. 2009 se na fotbalovém stadio-
nu v Napajedlích uskutečnil charitativní zápas 
na pomoc oblastem postižených povodní. Nad 
zápasem převzala záštitu starostka města paní 
Irena Brabcová. 

Za pěkného podzimního počasí a za účasti 
asi dvou stovek diváků proti sobě nastoupilo 
mužstvo napajedelských hráčů z řad bývalých 
aktivních a současných amatérských fotbalistů 
a mužstvo pražských umělců FC KOLIKTO-

Fotbal – Napajedla vrací pomoc
CHCETE Újezd Praha, mezi niž nechyběli ani 
držitelé Českých lvů. V řadách hostujícího 
mužstva se objevili například hudební skla-
datel a producent Jan P. Muchow – držitel 
dvou ocenění Český lev za hudbu ve fi lmu 
Jedna ruka netleská a Grandhotel, Vladimír 
Barák – střihač fi lmů Pelíšky, U mě dobrý, 
Cesta z města, Jakub Kohák – režisér, Jiří 
Macht – fotograf Karla Gotta, Miki Křen – herec, 
a mnoho jiných, kteří sice zatím nejsou tak 
slavní, ale rádi přijeli do Napajedel podpořit 
dobrou věc. Mužstvo sestavil Slávek Horák 
– napajedelský rodák, který momentálně 
působí v Praze. V napajedelském mužstvu 
hráli například Vlastimil Vrzala, Jiří Haša, Jan 
Mičulka, Jakub Smyček, Dan Kašný a další. 
Rozhodováním tohoto zápasu byli pověřeni 
pánové Ladislav Dujíček a Tomáš Polášek. 
Utkání se osobně zúčastnila paní starostka, 
která provedla slavnostní výkop. V tomto zá-
pase nešlo o výsledek, i když o ten jde vlastně 
vždycky, nicméně hlavním výsledkem tohoto 
utkání byla fi nanční částka 10 500 Kč pořízená 
z fi nančních darů obou mužstev, vstupného 

a dobrovolných darů od diváků. Rovněž roz-
hodčí se vzdali svého honoráře ve prospěch 
této akce. Finanční částka bude v rámci akce 
„Napajedla vrací pomoc“ zaslána na pomoc 
obcím, které byly postiženy povodněmi v roce 
2009. Fotbalový zápas vyhrálo domácí mužstvo 
v poměru 9:4. Po skončení zápasu předala 
starostka města oběma mužstvům věcný dar 
a poděkovala hráčům za podporu charitativní 
akce. A protože se všichni shodli na tom, že 
to byla akce vydařená, už se začala plánovat 
odveta, která by se mohla odehrát v jarních 
měsících v Praze. 

 Ing. Pavel Ratiborský

Vladislav KOUTNÝ 
narozen 15. 10. 1919 se dožívá v roce 

2009 kulatého jubilea, 90 let.
V roce 1940 přišel do Napajedel, závodu 

Fatra, a ihned se tento mladý brankář stal 
oporou fotbalového mužstva Napajedel. 
Šestnáct let hájil branku napajedelského 
mužstva a dosáhl s ním i velkých úspěchů. 
V roce 1943 to byl postup do Moravsko-Slez-
ské divize. V roce 1947 páté místo v divizi 
za takovými mužstvy jako byly SK Židenice, 
SK ASO Olomouc, Baťa Zlín, Vítkovice a před 
slavným SK Prostějov. V roce 1948 se muž-
stvo Fatry stalo účastníkem nově utvořené 
Zemské ligy.

Po skončení hráčské kariéry se věnoval 
trenérské práci. Zde záhy dosáhl velmi dob-
rých výsledků. V roce 1957 se dorost Fatry 
pod jeho vedením stal vítězem krajského 

přeboru a postoupil do dorostenecké ligy. Řada 
hráčů tohoto mužstva se později stala oporou 
A-mužstva Fatry dospělých. Jeden z hráčů 
tohoto dorosteneckého týmu se dostal přes 
Zlín až do slavné Dukly Praha a reprezentace, 
byl to Rudolf Kučera ze Spytihněvi, vynikající 
útočník.

V roce 1958 byl Vladislav Koutný pověřen 
trénováním A-mužstva dospělých Fatry Napa-
jedla. V roce 1959 dokázal s mužstvem Fatry 
postoupit do divize a v roce 1962 dosáhl s muž-
stvem Napajedel největšího úspěchu v jeho 
historii, postupu do II. ligy. Kádr úspěšného 
mužstva tehdy tvořili hráči: Bakalík, Vavruša, 
Omelka, Gregor, F. Haša, Palla, A. Samsonek, 
Mikeš, Kašný, Večeřa, Fajkus, Žejdlík, B. Sam-
sonek, Měrka, Pavlík, Krpál.

Po kratším oddechu začal v roce 1967 opět 
trénovat, tentokrát dorostence, kde vedl i své-
ho syna Vladimíra, také brankáře. Dorostenci 
pod jeho vedením hráli krajské soutěže.

Aktivní trenérskou činnost přerušil v roce 
1970, ale výkonnost napajedelských fotba-
listů pečlivě sledoval a vedl o ní přehledné 
statistiky. Veškeré výsledky a seznamy 
hráčů působících v Napajedlích zpracoval 
později do brožurky o historii napajedel-
ského fotbalu.

K aktivní trenérské činnosti se vrátil 
v roce 1984, kdy jeho dva vnoučci začali hrát 
za žáky Fatry Napajedla. Jako dobrý rádce 
dokázal pomáhat trenérům mládežnických 
družstev.

Poslední roky sledoval fotbal jako divák 
a pokud nemohl pro nemoc dojít na stadion, 
tak z okna či balkonu svého bydliště, které 
je v blízkosti stadionu kopané. 

Pan Vladislav Koutný se stal nejlepším 
trenérem v historii napajedelské kopané. 

Do dalších let mu přejeme hodně zdraví.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 

 Zdeněk Strmiska
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