
Pietní akt na novém pietním místě na Masarykově náměstí. Zleva Ing. Pavel Ratiborský, Ing. 
Irena Brabcová, plukovník Věnceslav Procházka, plukovník generálního štábu Ing. Radek 
Henner. Foto: František Cívela

Ročník XIII.
Kvìten 5 / 2010

Z obsahu novin

Pietní akt na Kalvárii u pomníku padlým partyzánům. Foto: František Cívela

K svátku matek
Maminky milé,
babičky drahé,
chceme Vám přáti,
jak rádi Vás máme.

Hladíme pracovité ruce,
obdivujeme bohaté srdce:
plné obětavosti pokory a LÁSKY,
ať se Vám za to netvoří vrásky,
nechť jste pro nás jenom krásné krásky.

Marie Vaňáčová

Vážené dámy, vážení pánové!
Scházíme se dnes, šedesát pět let poté, 

kdy v Napajedlích utichly poslední výstřely 
druhé světové války. Doba, kterou většinou 
ani nepamatujeme, dodnes děsí. Jména, kte-

Promenádní koncerty
 4. ročník – budou zahájeny v neděli 
30. 5. 2010. Více na str. 11

Varhanní festival 
 Chrám sv. Bartoloměje 23.–28. května 
2010 - čtěte na str. 11

Pietní slavnost k 65. výroèí osvobození Napajedel
rá čteme na novém pomníku obětem válek 
a násilí, to byli naši spoluobčané. Narodili 
se v Napajedlích, či bydleli v Napajedlích 
v krutých válečných letech. Data narození 
u jmen vypovídají, že zrůdnost rasizmu 

a totalitních režimů, se nevyhýbá ani vraž-
dám kojenců.

Podařilo se nám, u příležitosti úprav náměstí, 
najít klidné místo pro vzpomínku na naše pad-
lé. A nejen to, podařilo se na rekonstruovaný 
pomník vytesat jména, kterým se této cti 
v minulosti nedostávalo. Jsou zde vytesána 
společně, dle české abecedy, která nerozlišuje 
rasový původ, hrdinství ani prostou oběť. Snad 
jsou všechna, snad již nenajdeme žádnou další 
oběť strašné války.

 Všem obětem válek a všem obětem násilí 
věnujme toto pietní místo. A přejeme si, vždy, 
každý všední den, když na pomníky pohléd-
neme, aby nebyly žádné další oběti.

Z projevu starostky města Ing. Ireny Brabcové
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Z jednání Zastupitelstva mìsta
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou 

zveřejňována na Úřední desce a na webových strán-
kách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta dne 26. 4. 2010
mimo jiné:
 schválilo změnu části usnesení ZM č. 

2/11/2006 ze dne 1. 11. 2006 s účinností od 26. 4. 
2010 v tom, že jako dlouhodobě uvolněnou, je 
pouze funkce starosty města. Funkce místosta-
rosty bude od 26. 4. 2010 neuvolněná.
 zvolilo v souladu s ustanovením § 84 

odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších právních předpisů 
Ing. Pavla Ratiborského do funkce místosta-
rosty města Napajedla
 zvolilo v souladu s ustanovením § 84 

odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších právních předpisů 
Mgr. Roberta Podlase do funkce člena rady 
města Napajedla s účinností od 26. 4. 2010
 rozhodlo, že zástupcem města Napajedla 

do Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
bude člen zastupitelstva ve funkci místosta-
rosty města
 vyhlásilo záměr prodeje stavebních 

pozemků p. č. 2074/106 + 2074/107 v lokalitě 
Malina III za podmínek dle přiloženého záměru; 
termín uzávěrky: 14. června 2010 do 14.00 hodin
  schválilo na základě projeveného 

zájmu prodej bytových jednotek v domě č. 
p. 1503–1504 ul. Palackého dle schválených 
Zásad a podmínek pro prodej bytů z majetku 
města Napajedla dosavadním nájemcům ze 
dne 30. 11. 2009
 schválilo prodej pozemku PK p. č. 

4492/1 o výměře cca 295 m2 (výměra bude 
upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Na-
pajedla za cenu 50 Kč/m2, za podmínky zřízení 
věcného břemene kanalizace na pozemku PK 
p. č. 4492/1 v šířce 2 m a v délce cca 20 m bez-
úplatně, po dobu životnosti stavby, manželům 
Zimákovým
 schválilo prodej pozemku KN st. p. č. 

1831 v k. ú. Napajedla o výměře 23 m2 za cenu 
300 Kč/m2 panu Bačíkovi 
 schválilo prodej pozemku KN st. p. č. 

1824 v k. ú. Napajedla o výměře 19 m2 za cenu 
300 Kč/m2 panu Zatloukalovi 
 schválilo prodej pozemku KN st. p. č. 

1912/2 o výměře 2 m2 panu Obdržálkovi za cenu 
300 Kč/m2

 se seznámilo se Zápisem z jednání 
fi nančního výboru konaného dne 21. 4. 2010
 schválilo rozpočtové opatření č. 15/2010: 

v objemu 185.000 Kč na navýšení neinvestič-
ního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 
Služby města Napajedla na rok 2010 za účelem 
pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu
 schválilo rozpočtové opatření č. 18/2010 

o objemu 510.000 Kč na montáž sněhových 
zábran na 1. ZŠ
 schválilo rozpočtové opatření č. 21/2010 

o objemu 680.000 Kč na dokončení úprav 
objektu č. p. 87 Napajedla
 projednalo návrh na odprodej kanalizací 

na levém břehu řeky Moravy v majetku města 
Napajedel společnosti Vodovody a kanalizace 
Zlín, a. s.

  schválilo provedení sanací omítek 
v budově 1. základní školy Napajedla dle 
varianty č. 3 – formou sádrokartonových 
podhledů a s tím související rozpočtové opat-
ření č. 26/2010 o objemu max. 2.000.000 Kč 
za předpokladu kladného stanoviska Okresní 
hygienické stanice
 schválilo rozpočtové opatření č. 27/2010 

o objemu 600.000 Kč na akci: Ochranné ostrův-
ky pro chodce u Fatry
  schválilo majitelům domu č. p. 74 

přidělení částky 90.000 Kč z Programu rege-
nerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2010 
pro město Napajedla 
  schválilo poskytnout v souladu se 

Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití 
a alokaci státní fi nanční podpory fi nanční 
příspěvek od města Napajedla na rok 2010 
majitelům domu č. p. 74 ve výši 20.000 Kč 
na stavební úpravy podstřešní římsy z jižní 
a západní strany domu č. p. 74
 schválilo veřejnoprávní smlouvy pro 

výkon přenesené působnosti v oblasti pře-
stupkového řízení mezi městem Napajedla 
a obcemi Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, 
Pohořelice, Spytihněv, Žlutava, v souladu s ust. 
§ 63 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
 projednalo předložený návrh Obec-

ně závazné vyhlášky č. 1/2010 o veřejném 
pořádku a uložilo Bc. Jiřímu Foltýnovi, ta-
jemníkovi MěÚ, předložit na příštím jednání 
zastupitelstva města aktualizovaný návrh 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o veřej-
ném pořádku
 se seznámilo se Zápisem č. 2 z jednání 

kontrolního výboru dne 7. 4. 2010
 pověřilo právníka města JUDr. Fuse 

realizovat právní kroky vedoucí k řádnému 

Stavební úøad Napajedla
Městský úřad oznamuje občanům, že 

od 3. 5. 2010 je stavební úřad přemístěn 
do budovy č. p. 87 - Spořitelna, 3. nadzemní 
podlaží. Přístup je zajištěn výtahem z 1. 
nadzemního podlaží ve vestibulu, případně 
z dvorní části objektu.

Telefonní kontakty na jednotlivé pracovníky 
stavebního úřadu zůstávají v platnosti.

Ing. L. Čabla

naplnění již uzavřené kupní smlouvy na p. č. 
130/76 ze dne 30. 11. 2005
 schválilo na základě žádosti kupujících 

prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy 
s manž. Gajdošíkovými na objekt č. p. 1597 
na st. p. č. 1984 (kotelna A), p. č. 6478/16, p .č. 
130/89 a p. č. 461/108, vše v k. ú. Napajedla, 
za podmínek specifi kovaných v přiloženém 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 
kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2009
 uložilo T. Plichtovi, předsedovi kont-

rolního výboru, vypracovat přehled všech 
výběrových řízení na veřejné zakázky nad 2,0 
mil. Kč za volební období 2006–2010 ve městě 
a provést kontrolu dodržení usnesení zastu-
pitelstva města u všech prodejů nemovitého 
majetku města Napajedla od 100 tis. Kč
 se seznámilo s Memorandem o provozu 

tepelného hospodářství a uložilo Ing. Pavlu 
Ratiborskému, místostarostovi města, připravit 
vyhlášení záměru prodeje tepelného hospo-
dářství společnosti NBTH Napajedla včetně 
aktualizace Memoranda; záměr prodeje musí 
obsahovat následující podmínky:
−  Předmětem prodeje je CZT Nábřeží.
−  V průběhu procesu prodeje bude možné 

kdykoliv odstoupit od záměru prodeje.
− Kritéria pro hodnocení budou cena za od-

prodej a garance ceny tepla.
a předložit záměr prodeje na nejbližším 

jednání zastupitelstva města
 se seznámilo se Zápisem z jednání Val-

ného shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
ze dne 26. 11. 2009.
 schválilo realizaci akce „NOVÝ KLÁŠTER 

multifunkční komunitní centrum Napajedla – 
1. etapa – výměna oken v havarijním stavu 
a rekonstrukce přízemí pro knihovnu“ v pří-
padě získání dotace
 schválilo navýšení základního kapitálu 

ve společnosti NTV cable s.r.o. o částku 2,4 mil. 
Kč v roce 2010, a to peněžitým vkladem města 
Napajedla ve výši 2,4 mil. Kč v témže roce.

Informace pro obèany
Od 3. května 2010 je v budově spořitelny 

nově otevřena kontaktní místnost MěÚ Na-
pajedla. Místnost je ve třetím patře budovy 
v prostorách stavebního úřadu a je určena 
pro imobilní občany, kteří si potřebují vyřídit 
na městském úřadě jakoukoliv záležitost. 
Do místnosti je přístup výtahem ze dvora 
budovy spořitelny.

Ing. Z. Sukupová

Oznámení o dobì a místì konání voleb 
do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR

Starostka města Napajedla podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 28. května 2010 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je: 
• ve volebním okrsku č. 1 – Klub kultury - zasedací místnost I
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Lány, Prusinky, Pěnné, 

Kamenec, Podluží, Moravní, Pod Zahrádkami, Kollárova, Žerotínova, Podzámčí, Zámecká, 
Na Malině, Nerudova, Sládkova, Vrchlického, Olbrachtova, Boženy Benešové

• ve volebním okrsku č. 2 – Klub kultury - zasedací místnost II
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 2. května, 1. máje, Příční, 

K Pahrbku, Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komenského od ZŠ k zámku, Nad Zámkem, Divišova, 
Smetanova, Dvořákova, Janáčkova

• ve volebním okrsku č. 3 – budova Kina
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
 Zábraní – činžovní domy, Třída Tomáše Bati, Nádražní, U Lázní, Zámoraví, Radovany, 

Svatoplukova, Sadová, Na Kapli, Komenského – severní část od ZŠ, Masarykovo náměstí 
– jižní část od spořitelny

• ve volebním okrsku č. 4 – Společenská místnost DDM v budově 1. základní školy, 
Komenského 268

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
 Jiráskova, Husova, Zábraní – rodinné domy, Bartošova, Zahradní, Dr. Beneše, Chmelnice, 

Za Humny
• ve volebním okrsku č. 5 – Městský úřad – 1.patro
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Masaryko-

vo náměstí – severní část od spořitelny, Palackého, Nábřeží – č. p. 1328 - 1341 
a činžovní domy č. p. 1516 – 1522

• ve volebním okrsku č. 6 – DPS Sadová
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Nábřeží č. p. 1342 – 1364, 

č. p. 1629 - 1631

3. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky).

Ing. Irena Brabcová, v.r., starostka města 

Ing. Pavel Ratiborský
místostarosta mìsta Napajedla

Narozen 27. 9. 1962 ve Zlíně, ženatý, dva 
synové – vysokoškoláci, bydlí v Napajedlích, 
na ulici Dr. Beneše.

Prodej pozemkù
Město Napajedla prodá pozemek p. č. 

2074/106+2074/107 pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Malina III.

Minimální cena pozemku je 850 Kč/m2. 
Uzávěrka dodání přihlášek je 14. 6. 2010 
ve 14:00 hodin.

Podrobné informace (včetně nahlédnutí 
do geometrického plánu) zájemci obdrží 
na odboru SMIR (tel. 577 100 921).

Vystudoval vysoké učení technické 
v Brně, strojní fakulta, obor strojírenská 
technologie, dále Podnikové hospodářství 
a management (roční kurs) Švýcarské nada-
ce Transfer, Strategie a taktika vrcholového 
managementu fi rmy – I, II (dvouletý kurs), 
Semináře pořádané katedrami Podnikohos-
podářské fakulty Vysoké školy ekonomické 
a další odborné semináře.

Od roku 1985 do 2005 zaměstnán u spo-
lečnosti Fatra Napajedla, v letech 2000–2005 
ředitel úseku technický servis,zodpovědný 
za řízení strojírenské výroby (interní i ex-
terní), veškeré údržby, dodávky energií 
a nákupu a skladů pro potřeby technického 
servisu, od roku 2002 i pro provozovnu 
v Chropyni (bývalý Technoplast). Poté AVEX 
TRADE spol. s r.o., vedoucí technického 
úseku, 2006–2009 ředitel výroby, od 1. 9. 2006 
výkonný ředitel společnosti. Od roku 2009 
TOMA, a. s. Otrokovice, technický ředitel.

Od listopadu 1994 do současnosti je 
členem zastupitelstva města Napajedla, i čle-
nem rady města Napajedla. Od července 1996 
je předsedou oddílu kopané Tělovýchovné 
jednoty Fatra Slavia Napajedla. Záliby - sport, 
dříve aktivně házená, fotbal (krajský přebor), 
nyní aktivně stolní tenis (okresní přebor), 
moderní hudba.

Nepøíjemné pøekvapení 
s pøíjemným zakonèením

V sobotu 1. května jsem byl jedním občanem 
Napajedel informován o velkém nepořádku 
v okolí radnice a spořitelny. Ani jsem nemohl 
dojíst sváteční oběd, jak jsem byl zvědav, co 
se zase děje. Pohled na rozházené reklamní 
letáky předčil mé nejhorší očekávání. Začal 
jsem v mobilu hledat kontakt na některého 
pracovníka, aby toto prostranství uklidil. 
Koutkem oka jsem zahlédl cyklistku, jak 
sehnutá, s batůžkem na zádech, sbírá letáky. 
Nechápavě jsem se zeptal, zda jsou její. Na to 
mi zcela samozřejmě odpověděla, že ne, ale že 
přece na prvního máje nemůže být na náměstí 
takový nepořádek. Když se k ní přidali ještě 
její spolujezdci a spo-
lujezdkyně, přestal 
jsem hledat v telefonu 
a přidal jsem se k nim. 
Za chvíli bylo náměstí 
zase čisté. Cyklisté 
nasedli na kola a odjeli. 
Ještě dlouho jsem se 
z jejich pomoci nemohl 
vzpamatovat. Touto 
cestou jim ještě jednou 
děkuji. 

Ing. Aleš Jirků, 
Služby města Napajedla

Ing. Pavel Ratiborský byl 26. 4. 2010 zvolen 
místostarostou města Napajedla
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Ve dnech 10. až 16. dubna proběhl už 53. 
ročník Divadelního festivalu ochotnických 
souborů v Napajedlích. Ze 17 přihlášených 
souborů vybrala festivalová komise 6 sou-
těžních představení a jedno nesoutěžní 
na závěr festivalu. Ale začněme od začátku. 
Na úvod všichni návštěvníci a hosté shlédli 
znělku letošního ročníku z dílny Svatopluka 
Medka a jeho týmu. Hlavní roli ztvárnila 
Jana Palová a po jejím boku sekundovala 
Martina Jirásková. Slavnostního zahájení 
se zhostili: ředitele Klubu kultury Napa-
jedla Ing. Antonín Přikryl, starostka města 
Napajedla Ing. Irena Brabcová a hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. 
Po slavnostním zahájení přišla divákům 
zazpívat Kristýna Svobodová, vítězka Talent 
show 2010 v kategorii zlatý talent, za do-
provodu Hany Svobodové. Po celý týden 
hodnotila soutěžní představení odborná 
porota ve složení: Eva Matalová – hereč-
ka a pedagožka, Pavel Leicman – herec 
Městského divadla Zlín a pedagog, Zuzana 
Polášková – studentka divadelní a fi lmové 
vědy na Palackého univerzitě v Olomouci 
a Jan Holcman – herec a producent agentury 
Velryba. Při slavnostním ukončení festivalu 
publiku zazpívala Tereza Slačáková, další 

Divadelní festival ochotnických souborù Napajedla 2010
vítězka Talent show 2010 v kategorii zlatý talent, 
pořádaný DDM Matýsek Napajedla. Během 
předávání cen, jimiž byla luhačovická kerami-
ka z dílny Martina Helštýna, mohli diváci při 
projekci zavzpomínat z fotek Františka Cíveli 
na šest festivalových večerů. A jak to všechno 
dopadlo? První soutěžní představení „Taneční 
hodiny pro pokročilé“ vyneslo Rádobydivadlu 
Klapí 2 ocenění, a to cenu za čistotu jevištní 
mluvy a cenu za mužský herecký výkon Jiří-
mu Krausovi za roli Tanečního mistra. Druhé 
soutěžní představení „Nevěsta“, přineslo 
souboru Jana Honsy z Karolinky cenu za cit-
livě kreativní ztvárnění nového textu a cenu 
za mužský herecký výkon ve vedlejší roli 
Miroslavu Urubkovi v roli Učitele Bárty. Třetím 
soutěžním představením byla hra s názvem 
Lysistrata v provedení domácího souboru 
Zdeňka Štěpánka Napajedla. Soubor si letos 
odnesl titul Skokan roku, cenu za ženský herec-
ký výkon ve vedlejší roli, kterou získala Alena 
Bednaříková za roli Lampitó a cenu Svatopluka 
Skopala za dlouholetou, obětavou a přínosnou 
práci pro ochotnické divadlo, jež byla udělena 
Zdeně Lidincové. Čtvrtým představením s ná-
zvem „Plný kapsy šutrů“ se o přízeň diváků 
a poroty ucházel Divadelní soubor AMADIS 
Brno a po zásluze byl oceněn nejvyšším počtem 

bodů, a tudíž získal cenu diváka a cenu za re-
žii pro Jitku Bednářovou. Blanenské divadlo 
Blansko bylo pátým soutěžním souborem 
a za inscenaci Garderobiér si odvezl cenu 
za ženský herecký výkon ve vedlejší roli, 
jež byla udělena Libuši Münsterové za roli 
Madge. „Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí 
ludských“ bylo šestým soutěžním předsta-
vením v provedení Divadla Brod. Soubor 
za něj obdržel cenu za ženský herecký 
výkon pro Marii Nešporovou za čtyřroli 
a hlavní cenu festivalu za nejlepší inscenaci. 
Závěrečný, už nesoutěžní večer pak patřil 
Divadelnímu souboru Zmatkaři z Dobro-
nína, který publiku předvedl monodrama 
„César a Drana“. 53. ročník Divadelního 
festivalu ochotnických souborů v Napa-
jedlích uspořádal Klub kultury Napajedla 
ve spolupráci s domácím Divadelním 
souborem Zdeňka Štěpánka za vydatné 
podpory Města Napajedla, sponzorů a pat-
ronů jednotlivých představení. V průměru 
navštívilo každé představení 150 diváků, 
a tak můžeme konstatovat: Letošní ročník 
festivalu opět dokázal, že energie vložená 
do něj má smysl a že je proč myslet už 
na ročník příští.

Miroslava Havalová
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Projev starostky pøi akci
odemykání vody v Napajedlích

Vážené dámy, vážení pánové, 
milovníci vody a kol,

Vítám vás v centru Napajedel na místě 
opředeném minulostí, v Napajedelské bráně, 
na rozmezí tří národopisných oblastí Valašska, 
Slovácka a Hané.

Vítám Vás zde na břehu řeky Moravy na místě, 
kde ještě v prosinci působily technické služby 
našeho města. Tento areál jsme již v minu-
lém roce zakomponovali do projektu Zlatý kříž 
Východní Moravy, kterým chceme proniknout 
formou služeb do oblasti cestovního ruchu. 
Pod názvem Návštěvnické centrum se skrývá 
nabídka služeb, které se budou pojit jednak 
s plavbou na vodě, jednak s projížďkou na kole 
či in-linech po nové cyklostezce. Na začátku 
roku jsme proto vyhlásili na část areálu výbě-
rové řízení, na jehož základě jsme začali hledat 
nájemce, který by tyto služby dokázal zajistit. 
Podařilo se a dnes Vám mohu představit pana 
Ing. M. Vycudílíka, s jehož týmem se budete 
v tomto zařízení potkávat.

Část areálu, v níž bude provozováno infocen-
trum a stálá expozice napajedelského muzea, 
zůstává nadále v rukou města. V plánu je také 
využití brownfi eldu staré čistírny odpadních 
vod. S projektem soutěžíme o evropské peníze 
v rámci ROP. Snad se nám s ním podaří časem 
uspět.

Nyní bych Vás chtěla pozvat k návštěvě 
našeho nového Návštěvnického centra, panu 
Vycudilíkovi a panu Součkovi, kteří Vám zde bu-
dou v sezóně poskytovat veškeré služby, bych 
chtěla popřát hodně spokojených návštěvníků.

Před druhou hodinou se shromáždíme u lodi, 
kde odemkneme vodu pro letošní sezónu, 
a na druhou část dnešního odpoledne, spoje-
ného s řekou Moravou, odjedeme do Spytihněvi. 
Cestou se zastavíme na Pahrbku, kde slavnostně 
uvedeme do provozu nové přístaviště. Děkuji 
všem, že jste přišli, a přeji Vám pěkný zbytek dne.

Otevøení cyklostezky kolem øeky Moravy 
a Baťova kanálu

Vážení cyklisté, s námi šlapající, nyní stojící!
Stezka Vás zavedla do města Napajedla. Stojíte na místě, kterými procházela historie, 

stojíte v samém středu Zlínského kraje.
Zde na tomto místě se setkávají tři folklorní oblasti, Valašsko, Slovácko, a Haná. Proto 

i letos v srpnu můžete již po desáté navštívit v Napajedlích Moravské chodníčky, folklorní 
festival. 

Toto není žádná hranice, u nás se dobří lidé setkávají. A protože Napajedla jsou z turis-
tického i folklorního hlediska ideálním výchozím místem, odhalíme teď, před Vámi, nově 
umístěný rozcestník.

Tedy přijeli jste z Hané, vzhůru na Slovácko ! Ing. Irena Brabcová

Tradièní 
otevírání øeky Moravy

se uskutečnilo 
v neděli 2. května 2010 v Napajedlích

Nejdříve bylo slavnostně otevřeno nové Návštěvnické 
centrum Na Kapli v Napajedlích, poté byla na přístavišti 
Emila Spiro v Napajedlích odemknuta řeka Morava pro 
letošní plavební sezónu. Loď Morava poté přistála 

na nově vybudovaném přístavišti Napajedla Pa-
hrbek, které bylo tímto otevřeno pro plavbu 

na řece Moravě.
Fotoreportáž František Cívela
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Dámské kadeřnictví 
Pánské kadeřnictví

Caro Gardavsky nabízí netradiční pří-
stup k tvorbě účesů. Nakreslí Vám návrh 
a vytvoří univerzální učes,který není třeba 
stále upravovat – sřih, který není načesaný 
a zlakovaný v dočasném tvaru. Střih který 
s každým dorostem bude vypadat jen lépe. 
Jedna návštěva za jeden až dva měsíce 
Vám bohatě vystačí.

Místo činu: Kadeřnictví Němcová
Napajedla, Masarykovo Náměstí 94
577 944 744 pevná linka 775 989 569 
Caro Gardavsky

Nejsme jenom hadry!
Návrhářská dílna Caro Gardavsky

-  zakázková tvorba oděvů na volný čas, 
sport, do společnosti i ke speciálním 
ptříležitostem a účelům

-  stylistika, poradenství
Dvořákova 1456, Napajedla 76361
IČO: 76453537

InLine jsou opìt tady
Blíží se nám 29. květen a právě v tento den oslavíme v Napajedlích svátek dne dětí 

a zároveň čtvrtý ročník závodu na kolečkových bruslích „Napajedla in-line 2010“, který je 
letos opět součástí prestižního Českomoravského poháru. Záštitu nad letošním ročníkem 
převzali statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje L. Lukáš a starostka města Napajedla 
I. Brabcová. Českomoravský pohár se v letošním roce uskuteční, kromě Napajedel, také 
v Plzni, Opavě, Praze, Brně, Liberci, Černošicích, Račicích a na Šumavě. Napajedelský závod 
je v této konkurenci hodnocen pořadatelem seriálu serverem Inlajn.cz stále jako nejlepší.

A nyní vás seznámíme se scénářem celého dne:
Od 12.00 budou pro veškerý provoz uzavřeny ulice Na Kapli, Svatoplukova, Sadová, 

Palackého a Masarykovo náměstí. 
Od 13.00 bude v pohostinství Baltazzi probíhat prezentace všech závodníků a ve 14.15 

nám vyráží ze startovní čáry první závodníci v tomto pořadí: 

14.15  – závod na 1.020 m, začátečníci s rodiči 2005 a mladší, junioři F 2003–2004
15.35  – závod na 2.040 m, junioři D 1999–2000, junioři E 2001–2002
14.55 – závod na 4.080 m, junioři B 1995–1996, junioři C 1997–1998
15.20  – závod na 10.200 m, HOPE Sport open sprint
15.55  – závod na 5.100 m, Hobby pro příchozí cena Fitcentra Napajedla – povoleny 
      pouze vysoké boty a průměr koleček max. 91 mm
16.25  – závod na 21.420 m, Českomoravský pohár 2010 open půlmaratón 
18.00  – vyhlášení výsledků závodů – v prostoru dvora radnice

Ve všech mládežnických kategoriích budeme vyhlašovat nejlépe umístněné napajedláky. 
Propozice a více informací na www.inlajn.cz

18.30  – zahájení streetparty InLine music – skupiny Miskane, Alkaline
21.00  – AVENTIS

A aby toho bruslení nebylo pořád ještě dost, v předvečer závodů připravili pořadatelé 
z Fitcentra Slavia ve spolupráci s Návštěvnickým centrem a fi rmou HOPE Sport, na páteční 
večer 28. 5. od 17.00–21.00 hod tréninkové jízdy po části závodního okruhu, který bude 
od budovy Městského úřadu až po vinárnu Na Kapli uzavřen pro veškerý provoz. V Návštěv-
nickém centru bude připraveno vše pro vaše brusle – servis, poradenská služba, půjčovna, 
prodej náhradních dílů a i pro vás – občerstvení a bruslařský instruktor. 

Další doprovodné akce ke dni dětí: 

Fotbalový turnaj přípravek: 29. 5. 2010, začátek 8.00 hod, hlavní stadion 
TJ FS Napajedla, účast čtyři mužstva nar. po 1. 1. 1999

„Ferdova bláznivá olympiáda“: Co všechno můžete zažít s Ferdou? Malování na obličej, 
šplhání po laně, jízda na konících, ochutnávka zdravé výživy, ukázka práce se včelami, kre-
ativní tvoření, výuka žonglování, kuželky a další překvapení. Tombola. Dětský den v areálu 
parku pod kinem se koná v sobotu 29. 5. 2010. Ing. Miroslav Vycudilík

Hudba
 a muzikanti

 v Napajedlích

I když sraz byl až o tři čtvrtě na devět, 
většina z nás byla už o půl deváté nastou-
pená před 1. ZŠ Napajedla, netrpělivě 
přešlapovala a těšila se, až otevřou školu. 
Zní to sice trochu divně, když jsou děcka 
v sobotu nastoupená u školy a dokonce 
se těší dovnitř, ale bylo tomu tak. Mezi 
nimi jsme byli i my, „malí osmáčci“, kteří 
výjimečně mohli taky přijít. 

Když nám tedy otevřeli vrátka, nahrnuli 
jsme se dovnitř, holky do jedné a kluci 
do druhé třídy. Tam jsme si odložili věci 

Víkendovka Uèit se žít spolu, bøezen 2010

Prosíme bývalé členy Radovanu a Radovánku, kteří mají doma jakékoliv 
krojové součástky, aby je příležitostně vrátili. Zkoušky Po 20.00–22.00 
- klášter  Út 15.00–17.00 - klášter
Po domluvě na telefonu 603 560 471 kdykoliv   Jitka Šohajková

a rozklusali se na první společný program. 
Seznámili jsme se jak s ostatními účastníky, 
tak s lektory. Zahráli jsme si pár her a byli 
jsme rozdělení do skupinek. Každá skupinka 
se scházela v jiné třídě. Ve skupinkách jsme se 
poznávali blíž, hráli jsme různé hry a v žádném 
případě se nenudili.

A nenudili jsme se, ani když zrovna nebyl 
společný program nebo skupinky. Využili 
jsme dlouhé chodby, která byla jen pro nás 
a dostatečně se na ní vyřádili. Kromě spo-
lečného programu jsme měli i workshop, 

který si připravili Čelo a Puncek. Učili nás 
žonglovat.

K večeři nám pan školník udělal párky 
v rohlíku, které zmizely z talířů velice rych-
le. Jedli jsme ve sborovně. V neděli na nás 
v naší „jídelně“ čekalo kuře, na to jsme se 
taky hodně těšili.

Končili jsme právě po oblíbeném kuřeti. 
Sešli jsme se ve „třicítce“ a se všemi jsme 
se rozloučili vzkazem „na záda“. No, a pak 
už jsme si jen uklidili věci, prohlédli si na-
posledy nástěnku a vykročili k domovům.

Díky M2M jsme poznali nové kamarády 
a máme krásné vzpomínky.

Denča, Dáša, Lukin, Hlojda

V České republice je necelých 10 % obyvatel 
trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřej-
ných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu 
ze studní na chatách a chalupách o víkendech a 
dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je 
vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také 
svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být 
levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí 
a zdravotního rizika. 

Co vědět o studni, než se z ní napiji?
1. Poloha – samotná poloha studny je důležitá, 

blízkost žumpy, septiku, hnojiště, silážních jam 
nebo odpadu uloženého v bezprostředním okolí 
neskýtá důvěru ve kvalitu vody. 

2. Technická údržba – zpevněné okolí studny 
(1-2 m), vodotěsnost krytu a technické zařízení 
pro odběr vody by se mělo kontrolovat alespoň 
4x ročně. Samozřejmostí je pak ochrana studny 
před vniknutím živočichů a v případě šachtových 
studní jejich vyčerpání a mechanické vyčištění od 
sedimentů a nárostů. 

3. Jak zjistím, že je voda ve studni pitná – pouze 
laboratorním rozborem fyzikálně chemických 
a mikrobiologických ukazatelů, které musí spl-
ňovat limity dané vyhláškou. Jinak chutná a na 
pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat 
nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. I 
chemické složení vody, kterou pijeme, je nutné 
znát. Provozovatel veřejných vodovodů pravi-
delnými kontrolami dbá na dodržování přísných 
limitů a péče o kvalitu vody jej zaměstnává 24 
hodin denně. 

4. Kde lze nechat provést rozbor vody – akredito-
vaná laboratoř společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. je tím nejvhodnějším partnerem pro Vás. 
Zde Vám budou poskytnuty základní informace na 
Vaše dotazy a nabídnuta pomoc s řešením kvality 
vody. Protokoly o kvalitě vody ve studni by měly 
být uloženy co nejdéle k vysledování možných 
změn ve kvalitě vody a v čase. 

5. Co je třeba k odběru vzorku vody – pokud je 
studna ošetřena dle výše uvedených informací, je 
třeba kontaktovat akreditovanou laboratoř, která 
rozbory pitných vod provádí. Zde se domluvíte, 

kdy si můžete vyzvednout připravené lahve (ste-
rilní vzorkovnice), do kterých provedete odběr 
vody z Vaší studny. Dozvíte se jak správně odběr 
uskutečnit a kdy je možné vzorky donést. 

6. Pro zjištění kvality vody ve Vašem zdroji je 
doporučeno sledovat minimálně tyto ukazatele 
(orientační rozbor):
- mikrobiologické ukazatele,
- dusičnany,
- dusitany,
- amonné ionty,
- chemická spotřeba kyslíku manganistanem,
- tvrdost.

7. Rozsah rozboru pro kolaudaci nebo zjištění 
kvality vody z neznámého, případně dlouhodo-
bě nepoužívaného zdroje odpovídá krácenému 
rozboru podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontakty na Akreditované laboratoře společ-
nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.:
-  laboratoř Zlín, areál ÚV Klečůvka, tel: 577 901 654
-  laboratore@smv.cz

Ceny rozborů 
-  4 mikrobiologické ukazatele přibližně do 550 Kč
- orientační ukazatele přibližně do 1000 Kč (zjiš-

tění pitnosti vody ve studni)
-  krácený rozbor pro studny přibližně do 

1700 Kč (potvrzení pitnosti vody ve studni dle 
zákonných norem pro pitnou vodu, např. ke 
kolaudačnímu rozhodnutí)
Ceny dalších dílčích ukazatelů Vám budou 

sděleny pracovnicí laboratoře. Uvedené ceny jsou 
orientační. Aktuální nabídky poskytovaných služeb 
a ceník prací je k dispozici na každém pracovišti 
Akreditovaných laboratoří MOVO, aktualizuje se 
vždy na začátku kalendářního roku. Další infor-
mace naleznete na internetových stránkách naší 
společnosti: www.smv.cz/rozbory-vody. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063  www.smv.cz

Kontrolujete kvalitu vody ve studni pravidelnì?

VÝZVA !

nickém centru bude připraveno vše pro vaše brusle – servis, poradenská služba, půjčovna, 

Co všechno můžete zažít s Ferdou? Malování na obličej, 
šplhání po laně, jízda na konících, ochutnávka zdravé výživy, ukázka práce se včelami, kre-

Fotoreportáž Františka Cívely z vernisáže výstavy v napajedelském muzeu
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V dubnu jsme prožili jeden z nejkrásněj-
ších týdnů. Byl jarní, přívětivý, plný kultury, 
sváteční.

Úterý – vernisáž výstavy ředitele ZUŠ 
Mgr. Emila Slámy. Obrazy moderní, a přesto 
srozumitelné, dřevěné plastiky, které svádějí 
k doteku, keramika – Křížová cesta – vypo-
vídající, že i nevěřícího člověka může toto 
téma zaujmout svým všelidským poselstvím. 
Pro toho, kdo si reprodukce koupil, čekalo 
ještě doma velmi příjemné překvapení z ver-
šů, které tyto lístky, mimochodem v krásné 
úpravě a krásným písmem vytištěné, dopro-
vázejí. Vše podtrženo vynikajícím hudebním 
doprovodem.

Středa – klavírní koncert z děl klasické 
i moderní literatury, od W. A. Mozarta po D. 
Šostakoviče, který provedl známý umělec 
Zdeněk Hnát. Jako již tradičně každý koncert 
v síni R. Firkušného, znásobený jedinečným 
prostředím bývalé klášterní kaple, byl vyni-
kajícím zážitkem.

Právě tak se může naše škola jako jediná 
ve Zlínském kraji pyšnit. V pondělí 19. 4. 
a v úterý 20. 4. se konala krajská kola příro-
dovědné soutěže „Poznej a chraň“. V tomto 
kole se sešly nejlepší týmy z okresních kol 
z Uherského Hradiště, Vsetína, Zlína a Kro-
měříže. Naše škola měla celkem 3 soutěžní 
týmy, a to z pátého a sedmého ročníku. 
Náročným testem a poznávačkou rostlin 
a živočichů našeho kraje prošli skutečně 
jen ti nejlepší. Vždyť poznat modranku 
karpatskou nebo odpovědět na to, co jsou 
to hálky či doupné stromy, to neumí každý. 

Naši žáci byli skutečně vynikající a prá-
vem se můžeme pyšnit tím, že nejlepší 
biologové Zlínského kraje jsou právě u nás 
ve škole.

Výsledky starší kategorie: 
3. místo v kraji tým 7. A (Dominika Reme-

šová, Kateřina Pavlíčková, Ivona Hiršová)
4. místo v kraji tým 7. B (Tereza Šim-

čáková, Zuzana Miklová, Lukáš Úradník)
Výsledky mladší kategorie: 
1. místo tým 5. A, B (Kateřina Holubová, 

Radka Kaňovská, Jonáš Harník) - tento tým 
vyhrál o celých 30 bodů před ostatními.

Všem žákům blahopřejeme, děkujeme 
za vynikající výsledky a svědomitou 
přípravu.

Mgr. Alexandra Sahajová

zlatý tým 5. A, B (K. Holubová, R. Kaňov-
ská, J. Harník)

bronzový tým 7. A (D. Remešová, K. 
Pavlíčková, I. Hiršová)

 Z pohádky do pohádky
 Zaměření: pobytový tábor pro maminky 

s dětmi
 Místo konání: Horní Bečva. Cena: 2 500,-
 Termín: 26. 6 – 3. 7. 2010, 17.–24. 7. 2010

 Přídomečkový tábor
 Všeobecné táborové hry, soutěže, výlety
 DDM Matýsek Napajedla Cena: 800,-
 Termín: 1.–2. 7. 2010, 7.–9. 7. 2010

 Mladý zálesák
 Zaměření: tábornické dovednosti, táborové 

hry a další
 Místo konání: Držková – Hutě. Cena: 1 950,-
 Termín: 24.–31. 7. 2010

 Roztančené léto
 Zaměření: tanec, sport, hry a další
 Místo konání: RS Revika Vizovice. 2 800,-
 Termín konání: 14.–21. 8. 2010

Kulturní bakchanálie v Napajedlích
Pátek – tentokrát v městském muzeu, ver-

nisáž výstavy o hudebních tradicích našeho 
města. Zajímavé pro Napajedláky, kteří zavzpo-
mínají, i pro ty, kteří se přistěhovali později 
a předcházející doby nepamatují, a poučné 
pro mladé, kteří tu žijí a často nevědí, co s vol-
ným časem. O znásobení dojmů se postarali 
hudebním vystoupením žáci a učitelé Základní 
umělecké školy Rudolfa Firkušného.

Sobota–neděle – pochvalu si zaslouží i jaro, 
které se dostavilo, obrátilo k nám svou přívěti-
vou tvář a nechalo nás cestou na tyto kulturní 
bakchanálie kochat se rozkvétající přírodou.

Proto přijďte příště i Vy, kteří jste to 
tentokráte nezažili!

Nezůstávejte doma jen proto, že nemáte 
smoking a malou večerní róbu. Stačí přemoct 
svou pohodlnost, náležitě se naladit a uvidíte, 
že i ve všedním týdnu získáte sváteční náladu, 
pro kterou na tyto podniky chodíme. Vytržení 
z běžného stereotypního života.

MUDr. Dagmar Urbánková

DDM - Letní tábory èervenec–srpen 2010
 Sportovní přídomečkový tábor
 Zaměření: hry, soutěže, sportování, výlet 

a další
 Místo konání: DDM Matýsek Napajedla. 

Cena: 800,-
 Termín: 2.–6. 8. 2010

 Zpátky na Ječmínek
 Zaměření: keramika, turistika, rybaření, 

kytara a další
 Místo konání: RS Ječmínek Osvětimany. 

Cena: 2 800,-
 Termín: 15.–22. 8. 2010

 Přídomečkový tábor
 Zaměření: všeobecné táborové hry, soutěže, 

výlety
 Místo konání: DDM Matýsek Napajedla. 

Cena: 800,-
 Termín: 23.–27. 8. 2010 

Promenádní koncerty 
Promenádní koncerty - 4. ročník – budou 

zahájeny v neděli 30. 5. 2010 v podání žáků 
ZUŠ Rudolfa Firkušného. Pokračovat budou 
vystoupením saxofonového orchestru D-JAZZ 
ze soukromé základní umělecké školy D-MUSIC 
z Kroměříže v neděli 6. 6. 2010. Po týdenní 
přestávce, tedy v neděli 20. 6. 2010 bude 
následovat produkce Boršičanky Antonína 
Koníčka z Klubu kultury Uherské Hradiště. 
Závěrečné nedělní odpoledne 27. 6. 2010 pak 
bude patřit partnerskému městu Borskému 
Mikuláši. Toto odpoledne nám zpříjemní zá-
horáčtí heligonkaři. 

Po roční přestávce, kdy se místem konání 
stal prostor před Kinem Napajedla se prome-
nádní koncerty vrací na původní rekonstru-
ované místo tj. pod a na schody kostela sv. 
Bartoloměje. Začátky stejně jako v předchá-
zejících letech jsou vždy v 18.00 hod.

Klub kultury Napajedla

Varhanní festival 
0. roèník 2010 – chrám sv. Bartolomìje 

• Neděle 23. května 2010 v 16 hodin
 Zahajovací koncert – varhanní recitál
 Účinkuje: Petr Kolař (pedagog Konzer-

vatoře v Brně, ředitel kůru a varhaník 
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, 
sbormistr Brněnského fi lharmonické-
ho sboru Beseda Brněnská a dirigent 
Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla) 

 Program: výběr z hudby barokní 
(S.  Scheidt, J. S. Bach), klasicistní (F. X. 
Brixi, W. A. Mozart), a romantické (A. 
Guillmant, E. Gigout) 

• Středa 26. května 2010 v 19.30 hodin 
 Varhanní koncert – Pocta P. Ebenovi 
 Účinkují: Petr Rajnoha – vedoucí varhan-

ního oddělení Konzervatoře evangelické 
akademie Olomouc jeho žáci 

 Program: výběr z barokní hudby a ze 
skladeb P. Ebena (Okna pro trubku 
a varhany, Nedělní hudba – výběr) 

• Pátek 28. května 2010 v 19.30 hodin 
 Koncert pro dětský úsměv – benefi ce 

na podporu opuštěných dětí v africké 
Ghaně (výtěžek koncertu bude věnován 
na podporu siročince v ghanském městě 
Bawjiase – http://www.ghanaorphanage.
org) 

 Jiří Pavlica – housle, zpěv 
 (umělecký vedoucí c. m. Hradišťan)
 Vendula Pančochová – zpěv 
 Josef Fojta – varhany, bicí nástroje, klá-

vesy, zpěv 

Dovolujeme si při-
pomenout přátelům 
a známým, že 1. 
dubna t.r. měla naše 
maminka Františka 
Havránková 90. vý-
ročí svých narozenin. 
5. 8. t.r. uplyne 7 
let od jejího úmrtí. 

Za vzpomínku děkují dcery Jaroslava 
a Věra.

Krajské kolo chemické olympiády je 
nejvyšším kolem této soutěže. Z okresního 
kola do ní postoupil také náš žák Jakub Vá-
vra (9.B). Úkoly krajského kola jsou velmi 
obtížné a příprava na tuto soutěž vyžaduje 
spoustu studia navíc. Jakub Vávra naši školu 
reprezentoval výborně. Svou svědomitou 
prací a pílí vybojoval velmi cenné čtvrté 
místo v krajském kole soutěže. Jakubovi 
blahopřejeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci 2. ZŠ. 

  Mgr. Alexandra Sahajová

Jakub Vávra je ètvrtým nejlepším chemikem v kraji

2. ZŠ má nejlepší biology 
ve Zlínském kraji

Starší žáci 2. ZŠ vítìzství a postup do krajského kola

Vítìzství mladších žákù 2. ZŠ v soutìži Poznej a chraò
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se v Uherském 

Hradišti konalo okresní kolo přírodovědné 
soutěže Poznej a chraň v kategorii mladších 
žáků. Naši školu reprezentovaly dva týmy. 
Tým čtvrťáků ve složení Adéla Kovaříková, 
Kateřina Kýblová a Martin Mlýnek a tým 
páťáků ve složení Kateřina Holubová, Rad-
ka Kaňovská a Jonáš Harník. Letošní téma 
soutěže bylo „Lesy ve Zlínském kraji“. Oba 
týmy se tři měsíce pečlivě připravovaly na ob-
tížný test, poznávačku rostlin a živočichů 

a v okresním kole soutěže nás reprezentovaly 
na jedničku s hvězdičkou. V silné konkurenci 
13 týmů vybojovali čtvrťáci krásné čtvrté 
místo a páťáci soutěž s velkým bodovým 
rozdílem vyhráli. Po zásluze byli všichni 
odměněni krásnými cenami a naši páťáci 
nás budou reprezentovat v krajském kole 
soutěže. Našim nejmladším přírodovědcům 
děkujeme za výbornou reprezentaci školy 
a držíme jim palce v krajském kole.

 Mgr. Alexandra Sahajová

čtvrťáci A. Kovaříková, K. Kýblová, M. 
Mlýnek páťáci R. Kaňovská, J. Harník, K. Holubová

V pátek 26. 3. 2010 se konala stejná soutěž 
tentokrát pro starší kategorii žáků 6. a 7. tříd. 
Na soutěž jsme všichni odjížděli s vědomím, 
že chceme dosáhnout stejně krásných vý-
sledků jako naši mladší kamarádi. Starší žáci 
soutěžili v teoretickém testu a poznávání 
rostlin a živočichů a na soutěž se rovněž 
velmi pečlivě připravovali. Starší žáci museli 
bojovat s daleko větší konkurencí, protože 
se do okresního kola přihlásilo 23 týmů. 
Jejich výsledky však byly vynikající. Tým 

ve složení Ivona Hiršová, Dominika Reme-
šová a Kateřina Pavlíčková obsadil skvělé 
3. místo a tým ve složení Lukáš Úradník, 
Tereza Šimčáková a Zuzana Miklová soutěž 
opět s velkým bodovým odstupem vyhrál. 
Do krajského kola soutěže tedy postupují 
oba naše týmy.

Všem žákům opět blahopřejeme a děkujeme 
za vynikající umístění, které svou svědomitou 
prací pro naši školu vybojovali.

Mgr. Alexandra Sahajová

tým 7.A (D. Remešová, I. Hiršová, K. Pav-
líčková)

tým 7.B (L. Úradník, T. Šimčáková, Z. Mi-
klová)

Volejbalový klub Napajedla O.S.
pořádá

4. ročník 
turnaje v přehazované a vybíjené 

pro žáky základních škol

v sobotu 5.června 2010 na volejbalových kurtech 
v areálu zámeckého parku v Napajedlích od 9:00 hod.

Turnaje se zúčastní šestičlenná družstva. Přihlašovat družstva je možno 
na jednotlivých ZŠ. Týmy budou rozděleny dle věkových kategorií.

Vítězná družstva budou oceněna. Občerstvení a sladká maličkost pro všechny.

Přijďte si s námi zasportovat !!!
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Dne 17.–18. 4. se ve sportovní hale v Otroko-
vicích konala soutěž v pódiových skladbách 
Děti fi tness aneb sportem proti drogám. 

Pro rostoucí zájem závodníků i veřejnosti 
o tuto sportovní show probíhá regionální 
kolo celý víkend. Na krásných výkonech této 
soutěže se podílelo i 62 napajedelských dětí.

Zastoupení jednotlivých organizací:
DDM Matýsek: kategorie aerobic 

- vedoucí – M. Vopařilová, choreografi e – 
„Rocket stars“ - 8. místo, orientální tanec 
- vedoucí – I. Maniaková, choreografi e – 
„Ruslana“ - 3. místo

Sokol – kategorie original slow - vedoucí 
– M. Babicová, O. Kovaříková, choreografi e 
„High school sports“ - 3. místo 

ASPV – kategorie originál slow - vedoucí 
– Ž. Martykánová, P. Rožková, choreografi e 
– „King of pop“ - 1. místo, vedoucí - K. Geržo-
vá, M. Geržová, choreografi e – „Promovaní 
Čmeláci“ - 2. místo

Celá napajedelská výprava vybojovala 
postup na Česko-Slovenské fi nále, které se 
koná v květnu v Praze. Dětem i vedoucím 
blahopřejeme a společně se těšíme do Prahy.

(ASPV Napajedla)

Napajedelské dìti ovládly soutìž dìti fitness

TJ Sokol Napajedla- Gymnastický dvojboj Hulín
Dne 28. 3. proběhl v Hulíně tradiční „Veliko-

noční závod“ jednotlivkyň (dvojboj = kladina, 
akrobacie). Bojovat o medaile se vydaly: Šárka 
Polášková, Petra Húsková, Kačka Polášková, 
Verča Polášková, Míša Maděrová, Bohďa Bou-
dová, Krisťa Slezáková a Mája Benešová. Tyto 
naše závodnice bojovaly jako lvice, svědčila 
o tom výsledková listina, kdy jim patřila horní 
polovina. Ale na kov nejcennější dosáhla jen 
ta nejpilnější, a to Mája Benešová na 3. mís-
to – gratulujeme!! Druhý závod se konal 2. 

5. „Hulín cup“ (kladina, akrobacie), kde také 
zabojovaly nejmladší cvičenky kategorie 2004 
a mladší: Nikča Maděrová, Venda Vysloužilová 
a Míša Švancerová.

Tady se umístily v kategorii 2000–2001 - 1. 
místo a zlatý pohár Verča Polášková, 5. místo 
Kačka Polášková, v kategorii 1997–1999 - 4. 
místo Bohďa Boudová, 6. místo Šarda Poláš-
ková, v kategorii 1996 a starší - 3. místo Mája 
Benešová.

Gratulujeme!!!

Gymnastky støíbrné
TJ Sokol Napajedla GYMNASTKY na zá-

lesáckém závodu zdatnosti STŘÍBRNÉ. 
Dne 11. 4. se konal v UH závod, kterého se 
zúčastnili gymnastky Petra Húsková, Šárka 
Polášková a Zuzka Škopíková. Závod obnášel 
řadu zkoušek, např. z orientace v terénu s bu-
zolou, znalost Morzeovi abecedy, zkouška síly 
- lezení po provazovém žebříku, také poznávání 
stromů podle listů a řada dalších. Naše 3členné 
družstvo se těchto úkolů nebálo a s vervou se 
pustilo do soupeřů a vybojovalo krásné druhé 
místo. Na holky jsme patřičně pyšné. Dokázaly 
všem, že nejen gymnastika je jejich doménou 
Velká gratulace!!!

Povodím øeky Popradu na kole
Pořádá 2.–11. července 2010 Odbor Klubu 

českých turistů Napajedla – Cykloturistický 
oddíl, tel. mob. 732 883 246 formou SMS, nebo 
E-mail: napalku@centrum.cz. Cena akce je 
3750Kč pro účastníky z Napajedel a okolí se 
společnou jízdenkou, 2550 Kč pro účastníky, 
kteří se přepravují individuálně. Přihlášky 
do 15. 5. včetně úhrady osobně, nebo na účet 
a zaslat sms o platbě na mobil 732 883 246, nebo 
na E-mail: napalku@centrum.cz. Jiří Kučera 
Nad Zámkem 1092 Napajedla 763 61

Moravským krasem na kole
Pořádá 3.–6. června 2010 Odbor Klubu čes-

kých turistů Napajedla – Cykloturistický oddíl. 
Cena 950 Kč pro účastníky z Napajedel a okolí 
se společnou jízdenkou, 750 Kč pro účastníky, 
kteří se přepravují individuálně. Přihlášky 
do 10. 5. včetně úhrady osobně, nebo na účet 
a zaslat sms o platbě na mobil 732 883 246, 
nebo na e-mail: napalku@centrum.cz. Úhra-
da na účet číslo 1125296153/0800 v.s. 030610. 
V ceně je jízdné vlakem tam i zpět, 3x nocleh, 
organizační výdaje, ubytování Autokemp Ol-
šovec. Přeprava kol formou „úschova během 
přepravy“ – tzn. každý si kolo podává do vlaku 
sám. Odjezd Rychlíkem z Otrokovic 3. 6. 2010 
v 13.44 hod. na společnou jízdenku. Ukončení 
6. 6. Odjezd rychlíkem z Brna v 16.36 hod, příj. 
do Otrokovic v 18.12 hod. Ať se kola točí !!!


