
 Svatba mezi nebem a zemí – na palubě lodi Morava.
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Z obsahu novin
 V obřadní síni napajedelské radnice byly uděleny medaile města Napajedla. Více na str. 6 a 7.
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Setkání 2010 
jako	vždy	netradiční	koncert	vynika-

jících	 mladých	 umělců.	 Letos	 v	 duchu	
a	tónu	ČTVERO	ROČNÍCH	DOB	Antonia	
Vivaldiho.	Zahraje	pozoruhodná	sestava	
smyčcového	orchestru	(např.	 Ivana	Ko-
valčíková,	David	Mimra,	Pavel	Mikeska,	
ze	starší	generace	legendární	český	hous-
lista	Bohuslav	Matoušek	a	znamenitý	Jíří	
Pavlica).	Vše	pod	taktovkou	šéfdirigenta	
Filharmonie	 Zlín	 Stanislava	 Vavřínka.	
Večerem	provází	David	Vacke.	Nelitujme	
svého	času	 -	v	úterý	3.	srpna	2010	v	19	
hodin	se	máme	na	co	těšit.	Do	Koncertní	
síně	 Rudolfa	 Firkušného	 v	 Napajedlích	
srdečně	zve	Klub	přátel	hudby.	

Klub	kultury	v	Napajedlích	ve	 spolu-
práci	 se	 slováckými	 soubory	 Radovan	
a	Pozdní	sběr	Napajedla	pořádá	10.	setkání	
folklórních	souborů	tří	národopisných	
oblastí	Slovácka,	Valašska	a	Hané

Moravské chodníčky
Sobota	14.	8.	2010	od	15.00	hodin	v	are-

álu	za	bývalým	klášterem	v	Napajedlích.
V	programu	vystoupí:	Slovácké	sou-

bory	 Radovánek,	 Radovan,	 Pozdní	 sběr	
Napajedla,	CM	Dolňáci,	Slovácký	soubor	
Dolina	Staré	Město,	Babčice	a	Chlapčiska	
ze	Spytihněvi,	Barošův	soubor	Zlín,	VPUT	
Sazovice,	Týnečáci	z	Velkého	Týnce,	Dět-
ský	folklórní	kroužek	z	Halenkovic,	Děcka	
z	Traplic,	Slza	Borský	Mikuláš.

Po	 skončení	 programu	 bude	 k	 tanci	
a	poslechu	hrát	CM	Dolňáci.

Občerstvení	 zajištěno.	 Vstupné	 dob-
rovolné.

Antonín Přikryl

Pozvánka
Po	skončení	oficiálního	programu	„Morav-

ských	chodníčků“,	při	lidové	zábavě	u	cimbálu,	
si	mnozí	účastníci	stěžují,	že	tance,	kterými	se	

jiní	rádi	baví,	neumí.	Chcete	se	je	naučit?	Máte	
možnost	zúčastnit	se	výuky	lidových	tanců,	
kterou	 pro	 vás	 připravili	 tanečníci	 souboru	
Radovan.	 Kdy?	 Úterý	 10.	 a	 středa	 11.	 srpna	
od	19	hodin.	Kde?	Nová	zkušebna	Radovanu	
v	budově	kláštera	v	Napajedlích.	Co	s	sebou?	
Přezůvky	a	chuť	naučit	se	něco	nového.
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Na bigbít s Aventisem
Letos	jako	se	stalo	již	dobrou	tradicí	nám	

pořadatelé	z	Fitcentra	Slavia	připravili	na	ná-
dvoří	napajedelské	radnice	bigbít	s	kapelou	
AVENTIS,	 který	 se	 bude	 konat	 21.	 8.	 2010	
v	19	hod.
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V	okamžiku	výběru	daně	z	nemovitosti	
jsem	zaznamenala	množství	otázek	týkají-
cích	se	opatření	města	Napajedla,	a	to	zvý-
šení	místního	koeficientu	daně	z	nemovitosti.	
Toto	opatření	bylo	nutné	a	do	budoucna	se	
tomuto	 kroku	 nevyhnou	 ani	 ostatní	 obce	
kromě	třístovky	těch,	které	 již	 tak	učinily.	
Schvalovali	jsme	ho	v	rámci	balíčku	úspor-
ných	opatření	v	loňském	roce	v	létě	jako	re-
akci	na	rapidní	snížení	příjmů	města	od	státu	
v	souvislosti	s	ekonomickou	krizí.	Součástí	
balíčku	bylo	mimo	jiné	snížení	provozních	
výdajů	města	a	jeho	organizací	o	10	%,	snížení	
výdajů	na	investice	a	opravy,	které	nebyly	

Investice města a daň z nemovitosti 

Začátek	letošního	roku	se	nesl	ve	znamení	
příprav	dalších	investičních	a	akcí	a	zejména	
zpracovávání	 žádostí	 o	 dotace.	 Máme	 vy-
pracovány	 projekty	 na	 zateplení	 objektů	
mateřské	školy	a	staré	školy,	bohužel	jsme	
kvůli	nízkému	bodovému	ohodnocení	ve	dvou	
kolech	neuspěli,	právě	nyní	podáváme	žádost	
potřetí.	Nízké	bodové	ohodnocení	způsobilo	to,	
že	jsme	se	na	projekt	snažili	získat	co	největší	
procento	dotace.	

Podařilo	se	nám	ale	získat	60procentní	do-
taci	na	1.	etapu	rekonstrukce	střední	části	
kláštera,	 která	 spočívá	 ve	 výměně	 zbývají-
cích	oken	a	úpravě	přízemí	pro	městskou	
knihovnu.	Tento	záměr	byl	schválen	již	v	mi-
nulosti.	Práce	byly	zahájeny	v	měsíci	červnu	
a	budou	dokončeny	na	podzim	tohoto	roku.	
Zbývající	dvě	patra	by	měla	být	v	budoucnu	
zrekonstruována	pro	městské	muzeum,	část	
prostor	by	mohla	sloužit	pro	různé	spolkové	
činnosti.	Ale	tuto	etapu	úprav	zatím	nemáme	
zajištěnu	finančně.	

Do	 objektu	 Spořitelny	 byl	 v	 březnu	
po	předchozích	stavebních	úpravách	a	po	do-
končení	bezbariérových	opatření	přestěhován	
Stavební	 úřad.	 Do	 dalších	 volných	 prostor	
vedle	stavebního	úřadu	se	během	letošního	

dotovány,	 redukce	 provozu	 Klubu	 kultury	
a	 organizační	 opatření.	 Zastupitelé	 našeho	
města	využili	z	možností	navýšení	koeficientu	
daně	z	nemovitosti	na	koeficient	2	(na	stupnici	
od	1	do	5),	což	pro	rozpočet	města	znamená	
zvýšený	příjem	o	cca	3,0	mil.	Kč.	Současně	
zastupitelé	 deklarovali	 využití	 této	 částky	
pro	rozvoj	a	opravy	infrastruktury	města.	To	
se	také	stalo	a	tento	finanční	objem	pokryje	
dofinancování	stavební	akce,	na	kterou	jsme	
získali	dotaci	ze	SFDI	a	tou	je	rekonstrukce	
a	 prodloužení	 chodníku	 v	 ulici	 Jiráskova	
podél	komunikace	III.	třídy	směr	Pohořelice.	

Irena Brabcová, starostka

roku	 přestěhuje	 městská	 obchodní	 společ-
nost	a	NBTH	s.r.o.	a	do	přízemí,	kde	uvolnil	
na	konci	minulého	roku	prostory	Úřad	práce,	
se	přestěhuje	další	městská	společnost	NTV	
cable	s.r.o.	Touto	koncentrací	a	přemístěním	
knihovny	a	muzea	v	budoucnu	do	vhodných	
prostor	 kláštera	 se	 dva	 objekty	 na	 Masa-
rykově	 náměstí,	 kde	 doposud	 tyto	 objekty	
sídlily,	uvolní	pro	plný	komerční	pronájem,	
respektive	prodej.	

Do	bývalého	areálu	technických	služeb	
Na	Kapli	bylo	na	jaře	přestěhováno	informač-
ní	centrum	a	část	expozice	muzea.	Dvorní	
část	 objektu	 byla	 dle	 zásad	 o	 pronajímání	
nebytových	 prostor	 pronajata	 za	 účelem	
poskytování	 služeb	 v	 oblasti	 cyklistiky	
a	za	účelem	provozování	služeb	pro	v	bez-
prostřední	 blízkosti	 se	 nacházející	 přístav	

na	řece	Moravě.	Takto	by	areál	měl	fungovat	
i	do	budoucna	včetně	využití	objektu	bývalé	
čistírny	odpadních	vod.	

Z jednání Zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou 

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

Zastupitelstvo města dne 21. 6. 2010

mimo jiné:
l	 vzalo	 na	 vědomí	 zprávu	 o	 průběhu	

prodeje	bytů	k	datu	14.	6.	2010	
l	 schválilo	předběžný	souhlas	s	poskyt-

nutím	 pozemků	 KN	 p.	 č.	 3369/3	 o	 výměře	
502	 m2,	 p.	 č.	 3358/6	 o	 výměře	 51	 m2	 a	 p.	 č.	
3356/4	o	výměře	10	m2	pro	společná	zařízení	
budovaná	v	rámci	Komplexních	pozemkových	
úprav	Topolná
l	 vyhlásilo	 záměr	 prodeje	 stavebních	

pozemků	 p.	 č.	 2121/29	 a	 p.	 č.	 2074/106	 +	
2074/107	v	lokalitě	Malina	III	za	podmínek	dle	
přiložených	záměrů.	Termín	uzávěrky:	13.	9.	
2010	do	14.00	hodin	
l	 schválilo	 bezúplatný	 převod	 pozem-

ku	 KN	 p.	 č.	 4833/9	 dle	 GP	 č.	 2659-015/2010	
o	 výměře	 183	 m2	 zastavěného	 komunikací	
od	České	republiky	-	Úřadu	pro	zastupování	
státu	ve	věcech	majetkových
l	 schválilo	smlouvu	o	smlouvě	budoucí	

darovací	 s	Družstvem	 Proluka	pro	 stavbu	 7	
parkovacích	stání	na	ul.	Nábřeží,	kterou	se	tato	
společnost	zavazuje	vybudovat	v	rámci	stavby	
„Polyfunkčního	domu	Napajedla,	Palackého	
97“	na	části	pozemku	ve	vlastnictví	města	KN	
p.	 č.	 461/11	a	části	PK	p.	 č.	 130/1	o	celkové	
výměře	cca	100	m2

l	 se	 seznámilo	 se	 zápisem	 z	 jednání	
finančního	výboru	konaného	dne	16.	6.	2010
l	 vzalo	na	vědomí	Zprávu	o	výsledcích	

přezkoumání	hospodaření	města	za	rok	2009
l	 schválilo	Závěrečný	účet	města	Napajed-

la	za	rok	2009	a	vyjádřilo	souhlas	s	celoročním	
hospodařením	města,	a	to	bez	výhrad
l	 se	 seznámilo	 s	 návrhem	 na	 využití	

finančních	 prostředků	 získaných	 výběrem	
daně	z	nemovitostí	v	roce	2010	a
l 	 schválilo	 rozpočtové	 opatření	 č.	

38/2010:
-		 částku	1.650.000	Kč	na	akci	č.	1014	–	chodník	

na	ul.	Žerotínova
-		 částku	850.000	Kč	na	akci	č.	1015	–	přídlažba	

na	ul.	Jiráskova
l	 schválilo	 poskytnutí	 finančních	 pro-

středků	ve	výši	200.000	Kč	na	rozvoj	mládežnic-
ké	kopané	sportovní	organizaci	TJ	Fatra-Slavia	
Napajedla	v	roce	2010
l	 schválilo	 Smlouvu	 o	 partnerství	 pro	

projekt	OP	LZZ	–	Podpora	trvalé	udržitelnosti,	
dostupnosti	a	zkvalitňování	sociálních	služeb	
na	Otrokovicku	
l	 schválilo	investiční	záměry	na	rok	2010	

-	2012	zařazené	ve	skupině	B	a	s	nimi	spojené	
žádosti	o	dotace
l	 schválilo	rozsah	2.	a	3.	etapy	projektu	

Naše	Napajedla	–	město	pro	život	–	revitalizace	
veřejných	prostor	MPZ	
l	 odsouhlasilo,	aby	Rada	města	Napajed-

la	 v	 působnosti	 valné	 hromady	 společnosti	
NBTH,	 s.r.o.	 vyhlásila	 záměr	 prodeje	 části	
podniku	NBTH,	s.r.o.	-	centrálního	zásobování	
teplem	–	lokalita	Nábřeží	–	předem	určenému	
zájemci	–	Teplárně	Otrokovice	a.s.

l	 schválilo	 termín	 veřejného	 zasedání	
zastupitelstva	města	na	2.	pololetí	roku	2010	
-	20.	září	2010
l	 se	seznámilo	se	Zápisem	č.	3	z	jednání	

kontrolního	výboru	dne	31.	5.	2010
l	 stanovilo	 pro	 příští	 volební	 období	

počet	 členů	 Zastupitelstva	 města	 Napajedla	
v	počtu	21
l	 uložilo	 Ing.	 Ireně	 Brabcové,	 starostce	

města,	 zapracovat	 písemné	 připomínky	 od-
dělení	dozoru	a	kontroly	Ministerstva	vnitra	
ČR,	 pracoviště	 Zlín	 ODK	 MVČR	 do	 návrhu	
Obecně	závazné	vyhlášky	č.	1/2010	o	veřejném	
pořádku	a	následně	předložit	návrh	Obecně	
závazné	vyhlášky	č.	1/2010	o	veřejném	pořádku	
po	projednání	s	oddělením	dozoru	a	kontroly	
Ministerstva	vnitra	ČR	na	zasedání	zastupitel-
stva	města
l	 schválilo	

-		 navýšení	rozpočtu	příspěvkové	organizace	
Služby	města	Napajedla	o	částku	27.000	Kč	
na	úhradu	mezd	odborného	dozoru	u	ho-
rolezecké	stěny

-		 navýšení	rozpočtu	příspěvkové	organizace	
Služby	 města	 Napajedla	 o	 částku	 72.000	
Kč	na	opravu	veřejného	osvětlení	v	ulici	
Zahradní	 v	 případě	 realizace	 kabelizace	
sítě	NN	firmou	E.ON	v	této	ulici

-		 navýšení	rozpočtu	příspěvkové	organizace	
Služby	města	Napajedla	o	částku	30.000	Kč	
na	 opravu	 osvětlení	 prostoru	 vedle	 kina	
a	dvora	spořitelny
l	 se	seznámilo	se	Zápisem	z	jednání	Val-

ného	shromáždění	Sdružení	obcí	pro	rozvoj	
Baťova	kanálu	a	vodní	cesty	na	řece	Moravě	
ze	dne	11.	3.	2010.
l	 se	seznámilo	se	Zápisem	z	valné	hro-

mady	dobrovolného	svazku	obcí	Mikroregion	
Otrokovicko	v	likvidaci	ze	dne	29.	4.	2010.
l	 vzalo	na	vědomí

-		 roční	účetní	závěrku	společnosti	NTV	cable	
s.r.o.	za	rok	2009

-		 rozdělení	zisku	společnosti	NTV	cable	s.r.o.	
za	rok	2009	
l	 vzalo	na	vědomí

-		 roční	 účetní	 závěrku	 společnosti	 NBTH,	
s.r.o.	za	rok	2009

-	 rozdělení	 zisku	 společnosti	 NBTH,	 s.r.o.	
za	rok	2009	
l	 vzalo	na	vědomí

-		 roční	účetní	závěrku	společnosti	Technická	
správa	města,	s.r.o.	za	rok	2009

-		 rozdělení	 zisku	 společnosti	 Technická	
správa	města,	s.r.o.	za	rok	2009
l	 odsouhlasilo	vyhodnocení	požadavků,	

podnětů	a	připomínek	na	obsah	zadání	změny	
č.	 9	 územního	 plánu	 města	 Napajedla	 a	 se	
způsobem	jejich	zapracování	do	zadání
l	 schválilo	v	souladu	s	ustanovením	§	

47,	odst.	5	zákona	číslo	183/2006	Sb.,	o	územ-
ním	plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	
zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	zadání	
změny	č.	9	územního	plánu	města	Napajedla	
pro	lokality	Z	9.1	ulice	Nad	Zámkem,	Z	9.2	
Hřbitov,	Z	9.4	ulice	Jiráskova	a	Z	9.5.1	Prů-
myslová	zóna
l	 neschválilo	v	souladu	s	ustanovením	§	

47,	odst.	5	zákona	číslo	183/2006	Sb.,	o	územním	
plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	zákon),	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	zadání	změny	
č.	9	územního	plánu	města	Napajedla	pro	lo-
kalitu	Z	9.3	Lůžko,	požaduje	po	pořizovateli	
doplnit	do	podmínek	funkčního	využití	území	
v	ploše	průmyslové	výroby	a	skladů	v	části	
nepřípustné	regulativy	„stavby	fotovoltaických	
elektráren“
l	 neschválilo	v	souladu	s	ustanovením	§	

47,	odst.	5	zákona	číslo	183/2006	Sb.,	o	územním	
plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	zákon),	
ve	znění	pozdějších	předpisů,	zadání	změny	
č.	 9	 územního	 plánu	 města	 Napajedla	 pro	
lokalitu	Z	9.5.2	Průmyslová	zóna	z	důvodu	
nesouhlasu	s	realizací	stavby	fotovoltaických	
elektráren
l	 se	 seznámilo	 s	 návrhem	 Obecně	 zá-

vazné	 vyhlášky	 města	 Napajedla	 č.	 2/2010	
o	stanovení	místního	koeficientu	pro	výpočet	
daně	z	nemovitostí

Letošní stavební novinky v budovách města 

Prodej pozemků
Město	Napajedla	prodá	pozemek	p.	č.	

2074/106+2074/107	a	pozemek	p.	č.	2121/29	
pro	výstavbu	rodinných	domů	v	lokalitě	
Malina	III.	

Minimální	cena	pozemku	je	850	Kč/m2.	
Uzávěrka	dodání	přihlášek	je	13.	9.	2010	
ve	14.00	hodin.

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

Město	Napajedla	jako	navrhovatel	podalo	
v	 roce	 2007	 na	 Ministerstvo	 zemědělství	
žádost	 o	 zařazení	 akce	 Protipovodňová	
opatření	 na	 pravém	 břehu	 řeky	 Moravy	
do	dotačního	programu.	Po	třech	letech	jejího	
posuzování	byla	žádost	Ministerstvem	země-
dělství	schválena	a	zařazena	k	financování	
a	k	realizaci	do	investičních	akcí	s.	p.	Povodí	
Moravy.	V	současné	době	investor,	kterým	
bude	právě	Povodí	Moravy,	realizuje	výbě-

Protipovodňová ochrana pravého břehu Moravy 
rové	řízení	na	dodavatele	stavby	a	jakmile	
bude	dokončeno,	budou	zahájeny	stavební	
práce.	Tím	by	se	podařilo	to,	aby	naše	město	
bylo	stoprocentně	ochráněno	před	velkými	
vodami	z	 řeky	Moravy.	Při	nedávných	po-
vodních	jsme	si	opět	ověřili	v	tomto	území	
s	vodou	opět	špatnou	zkušenost,	která	nám	
ukázala,	 že	 je	 nezbytné	 toto	 opatření	 co	
nejdříve	zrealizovat.	

Irena Brabcová 

Součástí	 opravy	 této	 komunikace,	 po-
ložení	 nových	 asfaltových	 vrstev	 na	 tř.	
Tomáše	 Bati,	 kterou	 provádí	 Ředitelství	
silnic	a	dálnic,	bude	i	investice	města,	která	
řeší	vybudování	ochranných	ostrůvků	pro	

Opatření z hlediska bezpečnosti na komunikaci I/55
chodce	 a	 navazujících	 úprav	 chodníků	
u	Fatry	a	u	autobusového	nádraží.	Podobná	
úprava	proběhne	i	v	oblasti	Průmyslové	zóny	
u	areálu	traktorky,	na	tuto	úpravu	jsme	získali	
dotaci	ze	SFDI.	

Město	Napajedla	získalo	dotaci	ze	Státní-
ho	fondu	dopravní	infrastruktury	(dále	jen	
SFDI)	z	programu	na	zvýšení	bezpečnosti	
dopravy	 a	 jejího	 zpřístupňování	 osobám	
s	omezenou	schopností	pohybu	a	orientace	
na	akci	„Napajedla	–	Bezbariérová	trasa	
–	7.	etapa“.	Tento	projekt	je	složen	ze	dvou	
ucelených	částí:	

Předmětem	 první	 části	 je	 vybudování	
ochranného	 ostrůvku	 na	 silnici	 I/55	
u	 bývalé	 STS	 před	 Kvítkovicemi,	 přesun	
BUS	 zastávky	 (směr	 do	 Napajedel)	 o	 cca	
130	m	do	bezprostřední	návaznosti	na	pře-
chod	pro	chodce.	Na	obou	BUS	zastávkách	
budou	upraveny	její	nástupové	plochy	vč.	
komunikací	pro	pěší	vedoucí	k	přechodu	
pro	chodce.	

Předmětem	2.	části	je	chodník	v	ulici	
Jiráskova.	Součástí	je	oprava	a	vybudování	
nového	 pravostranného	 chodníku	 na	 ul.	

Jiráskova,	 a	 to	od	 restaurace	Bernard	až	
po	konec	obytné	zástavby.	Vyvolanou	akcí	
opravy	chodníku	je	nutná	oprava	a	přelo-
žení	stávajícího	VO.	

V	měsíci	červenci	byla	zahájena	gene-
rální	oprava	chodníku	v	ulici	Žerotínova	
od	restaurace	Na	Topolské	po	křižovatku	
u	 Asterixu	 RM.	 V	 loňském	 roce	 zahájilo	
Město	 Napajedla	 rekonstrukci	 chodníku	
na	ul.	Žerotínova	ve	východní	části	(u	Hos-
podářské	školy	-	směr	centrum)	po	konec	
hospody	 U	 Jiříčků	 č.	 p.	 260,	 která	 byla	
financována	 z	 rozpočtu	 Města	 Napajedla	
z	položky	na	opravy	a	údržbu	komunikací	
(i	pro	pěší)	podél	silnice	III/49724	a	III/49725.	
V	letošním	roce	rekonstrukce	naváže	na	již	
zrealizovaný	úsek	a	bude	pokračovat	přes	
celou	 ul.	 Žertínovu	 a	 ul.	 Podzámčí	 až	
k	přechodu	v	centru	města	(naproti	hotelu	
Asterix).	

Investice do dopravní a technické infrastruktury 
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V	květnu	a	červnu	letošního	roku	nám	opět	
„matka	příroda“	ukázala,	že	má	nad	námi	moc.	
Deštivé	počasí	 zvedlo	hladinu	 řeky	Moravy	
v	polovině	května	až	na	třetí	povodňový	stupeň	
a	 dostalo	 opět	 do	 střehu	 obyvatele	 našeho	
města.	Jako	by	nám	řeka	chtěla	naznačit,	že	
nemůžeme	 usnout	 na	 vavřínech	 proto,	 že	
máme	město	ohrázováno,	ale	že	musíme	být	
neustále	připraveni	na	nové	a	nové	situace,	
protože	voda	dokáže	své!	

Od	 posledních	 povodní,	 které	 potrápily	
naše	město	v	březnu	a	dubnu	2006,	jsme	se	
zase	něco	přiučili	a	nové	poznatky	jsme	mohli	
použít	v	roce	letošním.	

První	informace	o	blížící	se	velké	vodě	jsme	
obdrželi	od	povodňového	štábu	z	Otrokovic,	
a	to	hned	17.	května	v	5	hodin	ráno.	Od	této	
doby	 byla	 Povodňová	 komise	 města	 Napa-
jedla	v	nasazení	v	podstatě	nepřetržitě,	a	to	
až	do	odvolání	I.	stupně	povodňové	aktivity	
na	hlásném	profilu	Kroměříž	dne	25.	května.	

Mnozí	 z	 nás,	 kteří	 nebydlí	 v	 ohroženém	
území,	 si	 mohou	 klást	 otázku,	 proč	 vlastně	
tolik	humbuku	kolem	velké	vody,	když	byla	
provedena	rozsáhlá	protipovodňová	opatření	
za	desítky	milionů	korun.	Ano,	levobřežní	za-
stavěná	část	města	je	ochráněna	proti	stoleté	
vodě,	ale	na	této	straně	řeky	hrozí	nebezpečí	
jiné.	 Je	 to	dešťová	voda,	která	se	kanalizací	
dostává	z	celé	levobřežní	části	do	řeky.	K	jejímu	
průchodu	 slouží	 klapky	v	povodňové	 stěně	
v	ulici	Chmelnice	a	odlehčovací	komory,	které	
jsou	u	cyklostezky	na	sídlišti	Nábřeží	a	dále	
v	ulici	Sadová.	No	a	když	se	více	zvedne	hladina	
řeky	a	k	tomu	ještě	neustále	prší,	je	nutné	tyto	
komory	uzavřít,	aby	se	voda	netlačila	kanalizací	
zpět	do	přilehlých	ulic.	Odlehčovací	komory	
obsluhují	zaměstnanci	Moravské	vodárenské	
a.s.,	kteří	pracují	na	naší	čistírně	odpadních	vod	
u	Pahrbku,	klapky	v	povodňové	stěně	a	na	tzv.	
Janišově	strouze	zase	zaměstnanci	Služeb	měs-
ta	Napajedla,	p.o.	Letos	se	svého	úkolu	zhostili	
obojí	ve	spolupráci	s	Jednotkou	dobrovolných	

Opět nám pohrozila nejen řeka Morava...
hasičů	Napajedla	opravdu	na	jedničku	a	díky	
jejich	připravenosti	se	voda	z	kanalizace	ne-
dostala	ven	a	nedošlo	tedy	k	ohrožení.	Pro	tu	
nejhorší	variantu	měli	zaměstnanci	Moravské	
vodárenské	a.s.	v	odlehčovací	komoře	v	ulici	
Sadová	 (mimochodem	 se	 jedná	 o	 komoru	
nejníže	položenou)	připraveno	velmi	výkonné	
čerpadlo	včetně	vlastního	náhradního	zdroje.	
Naštěstí	jej	nebylo	potřeba	použít.	

Daleko	horší	situace	je	v	pravobřežní	části	
města,	 která	 doposud	 není	 ochráněna	 proti	
povodni	 a	 kde	 se	 nachází	 nejen	 společnost	
Fatra	a.s.	 se	svým	rozsáhlým	provozem,	ale	
také	spousta	rodinných	domů,	které	mohou	
být	ohroženy.	A	právě	sem	se	zaměřila	největší	
pomoc	Jednotky	sboru	dobrovolných	hasičů	
Napajedla,	 Hasičského	 záchranného	 sboru	
Zlínského	 kraje	 a	 podnikových	 požárních	
jednotek	 jak	 přímo	 ze	 společnosti	 Fatra	 a.s.	
Napajedla,	tak	i	například	ze	společnosti	DEZA	
z	provozu	Otrokovice.	Nepřetržitým	čerpáním	
vody	z	pravobřežní	části	přes	propustek	pod	
silnicí	I/55	do	řeky	Moravy	nedošlo	k	zapla-
vení	trafostanice	v	areálu	Fatra	Zámoraví,	ani	
k	zaplavení	rodinných	domů	na	tomto	břehu	

řeky	Moravy.	Výpadkem	proudu	z	fatrovské	
trafostanice	by	totiž	mohlo	dojít	k	přerušení	
provozu	na	čistírně	odpadních	vod	společnosti	
Fatra	 a	následně	k	 zaplavení	nejen	provozu	
společnosti,	ale	také	rodinných	domů	v	této	
části	(tř.	T.	Bati,	Nádražní,	Zámoraví).	

Nejdramatičtější	situace	byla	dne	19.	května,	
kdy	 se	 očekávalo	 největší	 zvednutí	 hladiny	
řeky	Moravy.	O	tomto	stavu	byla	informována	
povodňová	komise	našeho	města	již	ve	2	hodi-
ny	ráno,	a	proto	byla	ihned	vyhlášena	největší	
pohotovost.	V	ulici	Pod	Zahrádkami	u	pálenice	
byla	nasypána	protipovodňová	hráz,	jelikož	se	
jedná	o	jediný	nechráněný	úsek,	který	by	bylo	
v	budoucnu	vhodné	řešit	mobilním	hrazením.	
Bylo	posíleno	čerpání	vody	z	areálu	Zámoraví,	

pracovníci	 společnosti	 Fatra	 a.s.	 okamžitě	
začali	 navyšovat	 protipovodňovou	 mobilní	
hráz	u	propustku	pod	komunikací	I.	třídy	I/55,	
společně	s	Policií	ČR	se	připravoval	odklon	
dopravy	z	 I/55	přes	město.	Byly	připraveny	
všechny	 prostředky	 pro	 možnou	 evakuaci	
obyvatel	z	třídy	T.	Bati	a	ulice	Nádražní.	Po-
vodňová	komise	města	Napajedla	průběžně	
informovala	prostřednictvím	tiskových	zpráv	
i	osobních	návštěv	obyvatele,	ale	i	podnikatele	
v	 ohrožených	 lokalitách	 (průmyslový	 areál	
Slavia,	Pahrbek	s.r.o.,	Hřebčín	a.s.,	CEMEX	–	
Sand	s.r.o.).	

Svého	 maxima	 dosáhla	 řeka	 Morava	 19.	
května	ve	12	hodin,	kdy	byla	na	hlásném	pro-
filu	Spytihněv	naměřena	hladina	vody	666	cm	
a	 průtok	 693	 m3/sec.	 Poté	 se	 začala	 situace	
mírně	zlepšovat.	

Sotva	 byl	 25.	 května	 odvolán	 i	 I.	 stupeň	
povodňové	aktivity	na	řece	Moravě	a	celková	

Nová	cyklostezka	se	stala	nejen	oblíbenou	
trasou	 turistů,	 ale	 i	 příjemnou	 procházkou	
občanů	města.	Byla	vybudována	z	velké	části	
z	 dotací	 a	 není	 proto	 divu,	 že	 štědří	 dárci	
chtějí	vědět,	jak	nová	stavba	cyklistům	slouží.	
Hlavním	 ukazatelem	 je	 samozřejmě	 počet	
uživatelů.	Počet	cyklistů	je	tedy	monitorován	
a	přetiskujeme	pro	Vaši	informaci	graf	průjezdů	
Napajedly.	Jak	je	proměnlivý,	je	vskutku	zají-
mavé.	V	den	státního	svátku	Cyrila	a	Metoděje	
bylo	 dosaženo	 dosavadního	 rekordu	 za	 24	
hodin,	Napajedly	projelo	neuvěřitelných	2	381	
cyklistů.	Naopak	další	den,	svátek	Jana	Husa,	
kdy	pršelo,	projelo	pouhých	383.	

Na	 tomto	 místě	 chci	 ještě	 upozornit,	 že	
všechny	 rychlíky	 na	 trati	 Břeclav	 –	 Přerov	
dopravují	i	jízdní	kola.	Je	tedy	možné	nastoupit	
ráno	v	Otrokovicích	a	projet	si	například	okolí	
Břeclavi,	nebo	naopak	jet	na	kole	podél	vody	až	
do	Hodonína	a	vrátit	se	do	Otrokovic	vlakem.	

Na	závěr	ještě	jedna	zajímavost.	Všimněte	
si,	 po	 cyklostezce	 se	 prohání	 i	 „sportovci“,	
kteří	právě	vystoupili	ze	svého	silného	auta	
a	 pokračují	 v	 šílené	 jízdě	 i	 na	 kole.	 Buďte	
prosím	opatrní!

J.S.

Na kole okolo řeky Moravy a Baťova kanálu

Upozornění pro cyklisty 
Upozorňujeme	 cyklisty	 využívající	nově	zbudované	cyklostezky,	že	oficiální	trasa	cyklostezky	v	Napajedlích	je	ukonče-na	u	fatrovského	mostu	přes	řeku	Moravu.	Na	ni	navazuje	cyklotrasa,	která	se	odklání	od	řeky	do	ulice	Pod	Zahrádkami,	dále	Podluží,	2.	května,	ulice	K	Pahrbku	a	dále	až	 do	 rekreačního	 areálu	 Pahrbek,	 kde	navazuje	 na	 stávající	 hráz	 a	 pokračuje	na	 katastrální	 území	 Spytihněv.	 Zde	 již	navazuje	oficiální	část	cyklostezky.	Pohyb	cyklistů	jinými	úseky	je	pouze	na	vlastní	nebezpečí.	

situace	ve	městě	se	uklidnila,	přišla	další	rána,	
tentokrát	hned	2.	června,	a	to	v	podobě	silného	
přívalového	deště.	Jelikož	byla	půda	totálně	
nasáklá,	voda	se	začala	chovat	zcela	jinak,	než	
v	květnu.	Již	v	9	hodin	ráno	byl	na	hlásném	
profilu	Spytihněv	vyhlášen	III.	stupeň	povod-
ňové	aktivity	a	kolotoč	se	rozběhl	znovu.	V	10	
hodin	vyhlásil	hejtman	Zlínského	kraje	stav	
nebezpečí	pro	celé	území	kraje	s	platností	až	
do	 půlnoci	 13.	 června.	 Došlo	 k	 rozvodnění	
bezejmenných	potoků	a	potůčků,	ze	kterých	
se	rázem	staly	řeky.	Rozbahněná	masa	vody	
se	valila	od	Žlutavy	po	silnici	III.	třídy	směrem	
na	Zámoraví,	další	ze	svahů	Radovan	směrem	

k	 železniční	 trati,	 další	 z	 potoka	 na	 Šardici	
směrem	 pod	 železniční	 trať,	 všude	 s	 ohro-
žením	 lidských	 obydlí.	 Na	 dalších	 místech	
našeho	 území	 se	 tvořily	 laguny	 vody,	 které	
byly	spojené	jednak	s	řekou	Moravou	a	jednak	
s	odstavnými	rameny	(například	Hejný,	Pod	
Svezeným,	Německé,	těžební	jezera	společnos-
ti	CEMEX-Sand,	s.r.o.).	Letecký	pohled	na	naše	
město	 působil	 depresivně,	 jedna	 obří	 louže	
vody	a	z	ní	trčící	stromy	a	domy.	Stav	hladiny	
na	hlásném	profilu	Spytihněv	dosáhl	maxima	
669	cm	a	699	m3/sec.	Povodňová	komise	města	
byla	v	neustálém	spojení	s	krizovým	štábem	
otrokovické	 radnice	 i	 s	 krizovým	 štábem	

kraje.	Postupně	docházelo	ke	slábnutí	srážek	
a	situace	se	zcela	uklidnila	až	6.	června,	kdy	
byl	na	hlásném	profilu	Spytihněv	zrušen	i	I.	
stupeň	povodňové	aktivity	a	město	se	vrátilo	
zpět	do	svého	poklidného	života.	

Letošní	velká	voda	zdaleka	nedosáhla	úrov-
ně	tragického	roku	1997.	Stav	řeky	Moravy	byl	
na	úrovni	o	něco	více	 jak	dvacetileté	vody.	
Přesto	nám	nadělil	spoustu	starostí.	Potvrdilo	
se,	že	voda	je	schopna	nás	překvapit,	ať	jsme	
připraveni	 sebevíc	 a	 vždy	 s	 sebou	 přinese	
nové	poznatky.	Faktem	ale	je,	že	zrealizovaná	
levobřežní	protipovodňová	opatření	a	profe-
sionální	 přístup	 jak	 napajedelských	 hasičů,	
tak	i	hasičů	zlínských,	zaměstnanců	Moravské	
vodárenské	a.s.,	Služeb	města	Napajedla,	Fatry	
Napajedla	i	členů	povodňové	komise	(za	což	
jim	určitě	patří	velký	dík),	dokázal	i	v	letošním	
roce	dobře	ochránit	nejen	obyvatele	našeho	
města,	ale	i	jejich	majetek,	majetek	podnikatelů	
a	v	neposlední	řadě	i	majetek	města.	A	pokud	
by	se	v	budoucnu	podařila	společně	zrealizovat	
protipovodňová	 opatření	 na	 pravém	 břehu	
řeky	 Moravy,	 mohl	 by	 být	 náš	 spánek	 zase	
o	něco	klidnější.	

Stanislava Kozmíková
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Zastupitelstvo	 města	 schválilo	 koncem	
minulého	 roku	 nové	 Zásady	 o	 oceněních	
a	poctách	města	Napajedla.	Završuje	se	 tím	
úsilí	o	doplnění	chybějících	prvků	identifikace	
Napajedel	jako	samostatného	a	suverénního	
subjektu	vzhledem	k	nejširšímu	okolí.	Napa-
jedla	 dnes	 mají	 kromě	 historického	 znaku	
uděleného	císařem	Františkem	Josefem	I.	též	
městskou	 vlajku	 potvrzenou	 parlamentem	
České	republiky.	Starosta	města	používá	no-
vou	slavnostní	insignii	při	příležitostech,	kdy	
nezastupuje	stát,	ale	město.

Následovala	tvorba	městského	logomanu-
álu,	grafiky,	barev	města	a	konečně	i	nového	
loga	města,	které	používáme	proti	zevšednění	
městského	historického	znaku.	

Medaile	města	Napajedla	tak	završuje	tuto	
práci	a	je	poprvé	v	novodobé	historii	Napa-
jedel	 udělena.	 Její	 vážnost	 a	 cenu	 potvrdí	
právě	jména	oceněných	osobností.	Svou	práci	
konali	po	dlouhá	desetiletí	zdarma	a	mimo	své	
občanské	 zaměstnání.	 Zastupitelstvo	 města,	

Pan	František	„Steve“	Pavlík	–	za	celoži-
votní	práci	s	mládeží,	dlouholeté	vedení	napa-
jedelských	skautů,	výchovu	svých	nástupců.	
Za	dlouholetou	práci	v	napajedelském	kině.

kterému	 zane-
dlouho	 skončí	
volební	období,	
tak	 jasně	 defi-
nuje	 priority,	
kterých	 si	 váží.	
Práce	s	mládeží,	
kultura,	 sport,	
historie	 města,	
to	 vše	 naše,	 na-
pajedelské.

Medaile	 oce-
něným	občanům	
předala	 starost-
ka	 města	 Irena	
Brabcová,	 spolu	
s	 místostarostou	
Pavlem	 Ratibor-
ským.	

Medaile města Napajedla Ocenění občané Napajedel 

Pan	Cyril	Bureš	 -	 za	celoživotní	pedago-
gickou	práci	s	mládeží,	zejména	pak	za	práci	
na	poli	folkloru,	vedení	muzikantů	mnoha	gene-
rací,	rozvoj	a	propagaci	kultury	našeho	města

Paní	 Věra	 Holubová	 –	 za	 celoživotní	
pedagogickou	 práci	 s	 mládeží,	 zejména	 pak	
za	 práci	 na	 poli	 folkloru,	 zvláště	 za	 vedení	
souborů	 Radovan	 a	 Radovánek	 a	 výchovu	
mnoha	generací	k	lásce	ke	zpěvu	a	tanci.	Dále	
pak	 za	 desetileté	 vedení	 Muzejního	 spolku	
v	Napajedlích

Paní	Eva	Kolomazníková	–	za	celoživotní	
práci	 v	 napajedelské	 kultuře	 v	 divadelním	
souboru	Zdeňka	Štěpánka,	zvláště	pak	za	celo-
životní	práci	s	mládeží	a	zásluze	na	padesátileté	
historii	souboru

Pan	Oldřich	Mikšík	–	k	osmdesátým	naro-
zeninám,	za	celoživotní	práci	na	poli	tělovýcho-
vy,	za	organizační	a	výchovnou	péči	o	mládež	
i	dospělé	členy	napajedelského	Sokola

Paní	 Anně	 Parolkové	 -	 in	 memoriam,	
za	organizaci	pomoci	obcím	Kĺak	a	Ostrý	Grúň	
na	 konci	 II.	 světové	 války,	 (cenu	 převzala	
snacha	paní	Parolkové)

Rádi uveřejňujeme!
Rád	bych	touto	cestou	poděkoval	čestným	nálezcům	mé	pěněženky	s	doklady	za	příklad-

nou	poctivost	a	slušnost.	Dne	26.	června	jsem	v	obci	Kvasice	ztratil	peněženku	i	s	veškerými	
doklady.	Dle	zkušeností	mých	přátel,	kteří	podobnou	situaci	zažili,	jsem	se	začal	připravovat	
na	dlouhotrvající	vyřizování	nových	dokladů.	Jaké	bylo	však	mé	překvapení,	když	mi	hned	
v	pondělí	28.	ráno	zavolali	z	Policie	v	Napajedlích	a	informovali	mě,	že	peněženku	se	všemi	
penězi	a	s	doklady	odevzdal	na	jejich	stanici	jistý	nálezce.	Děkuji	proto	ještě	jednou	panu	
Milanu	Sokolovi	a	jeho	synu	Milanovi	za	obětavost	a	poctivost,	která	se	dnes	už	jen	velmi	
zřídka	vyskytuje.

S pozdravem Václav ChrenščFoto: František Cívela
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Rok se zase schází 
s rokem
Jako balvan tíží …
Není s námi Adam více,
z výšin na nás shlíží.

V nejkrásnějších vzpo-
mínkách
jako by byl s námi,
všechno je však pouhý sen,
nesplněné přání.

Dne 8. srpna uplynou již dva smutné roky, 
kdy nás navždy opustil milovaný syn, bratr, 
vnuk a prima kamarád Adam Šiška. 
Všem, kteří vzpomínají s námi, děkujeme !

inzerce
inzerce

inzerce

Poděkování
Děkuji	panu	Zimákovi	z	ulice	Nábřeží	

v	Napajedlích	za	to,	že	našel	a	v	pořádku	
předal	batoh	se	ztracenými	osobními	věc-
mi.	Rostislav Kučera, Nábřeží, Napajedla	

Oznámení 
V	červnu	letošního	roku	skončilo	čtyřleté	

volební	období	přísedících	soudců	Okresního	
soudu	ve	Zlíně.	Proto	se	okresní	soud	obrátil	
na	Městský	úřad	Napajedla	s	žádostí	o	doplnění	
nových	přísedících.	

Podmínky	 pro	 výkon	 funkce	 přísedícího	
soudce	 a	 bližší	 informace	 poskytne	 Bc.	 Jiří	
Foltýn,	 tajemník	 MěÚ	 Napajedla,	 telefon	
577	100	914.

Termín	k	přihlášení	do	13.	srpna	2010

Vzpomínáme
dne 15. srpna 2010 
by se dožil sta let náš 
otec, pan  
Karel Vystavěl, 
zemřel 8. října 1983.
Děkujeme všem, kdo 

si v tyto dny na něho vzpomenou s námi.
Ing. Jarmila Vičarová a Ing. Vítězslav 
Vystavěl

BEZPLATNĚ VÁM PORADÍME!!

	v hledání	vhodné	sociální	služby,
	s  žádostí	 o  příspěvek	 na  péči,	 o  dávky	 státní	

sociální	podpory,	důchody,	dávky	a výhody	pro	
zdravotně	postižené,

	s  uzavíráním	 a  kontrolou	 smluv	 o  poskytování	
soc.služby,

	se	vším	co	souvisí	se	sociálním	zabezpečením,
	poskytneme	 informace	 rodinným	 příslušníkům	

a osobám	pečujícím.

Využijte našich služeb, jsme tu pro:
	osoby	se	zdravotním	postižením	a seniory,
	rodiče	dětí	se	zdravotním	postižením,
	opatrovníky	osob	zbavených	způsobilosti	k právním	

úkonům,
	rodinné	příslušníky	a ostatní	pečující	osoby.

NRZP ČR – Regionální pracoviště pro Zlínský kraj
Poradna pro uživatele sociálních služeb Zlín
www.poradnaprouzivatele.cz
e-mail:	zlin@poradnaprouzivatele.cz	

Kontakt:	
Gahurova	5265
760 01	Zlín
budova	Domu	kultury
tel.:	575 570 700

Poradenské dny: 
Út	 8.00–16.00
Čt	 8.00–16.00
(přestávka	12.00–13.00)
po dohodě, lze domluvit schůzku i mimo uvedené 
poradenské dny

Poradna pro uživatele sociálních služeb
Tradiční	vyřazování	deváťáků	bylo	opět	krásnou	slavností	pro	žáky	a	učitele	obou	škol.	

Vraťte	se	nám,	vystudovaní,	opět	domů	do	Napajedel!		 Foto F. Cívela

Deváťáci opouští napajedelské školy

Nejlepší žáky napajedelských škol přijala 
v obřadní síni napajedelské radnice starostka 
města Ing. Irena Brabcová

2. ZŠ

1. ZŠ
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Provozní řád zámeckého areálu

Stanovisko Města 
k uzavření zámeckého parku

Důrazné upozornění

Vážení	občané,
byla	jsem	vyzvána	starostkou	města,	abych	

napsala	pár	řádků	o	zámku,	zámeckém	parku,	
zejména	pak	o	situaci	kolem	jeho	dočasného	
uzavření.

Na	jedné	straně	jsem	velmi	ráda,	že	máme	
příležitost	 něco	 o	 zámku	 a	 zámeckém	 parku	
v	místních	novinách	napsat,	na	druhé	straně	
však	 musím	 konstatovat,	 že	 zmíněná	 proble-
matika	 je	 dosti	 složitá	 a	 pro	 občany	 určitě	
zajímavá,	že	si	zaslouží	víc	komunikace	a	víc	
informací	pro	Napajedláky,	než	mně	vymezené	
místo	umožňuje.

Od	 chvíle,	 kdy	 jsme	 zámek	 koupili,	 jsme	
žádali	vedení	radnice,	aby	informovalo	občany	
o	skutečnostech	spojených	zejména	s	otázkami	
kolem	vlastnictví	toho	či	onoho	objektu	v	areálu	
parku,	nejvíce	však	s	otázkami	spojenými	se	
Smlouvou	o	zřízení	věcného	břemene.	Obča-
ny	jsme	však	také	informovali,	že	společnost	
Zámek	Napajedla	vlastní	nejen	zámek	samotný	
–	budovu,	ale	také	přilehlý	zámecký	park.	Tato	
skutečnost	možná	občany	trochu	zaráží,	ale	je	
však	 prozatím	 neměnnou	 realitou.	 Na	 tomto	
místě	 je	 také	 možné	 zmínit,	 že	 napajedelský	
zámek	se	prodával	několik	let.	Mohl	jej	koupit	
i	s	parkem	kdokoliv,	včetně	města	Napajedla.

V	současné	době	snaha	města	o	komunikaci	
po	uzavření	parku	zesílila,	a	to	jednak	pod	vlivem	
tlaku	občanů,	kteří	se	údajně	na	město	obracejí	
s	otázkou,	co	město	dělá,	aby	park	byl	opět	ote-
vřený.	Nechci	spekulovat	nad	tím,	že	tato	aktivita	
je	spojená	s	blížícími	se	komunálními	volbami.

Takže	k	věci:	vlivem	podmáčení	půdy	a	stro-
mů,	dne	6.	5.	2010	spadl	v	noci	v	zámeckém	parku	
u	 rybníčka	 staletý	 strom.	 Obyvatelé	 přilehlé	

Divišovy	ulice	přivolali	do	parku	státní	policii	
a	 hasiče.	 Na	 doporučení	 hasičů	 a	 právníků	
byl	 park	 uzavřen.	 O	 této	 skutečnosti	 Zámek	
Napajedla	 neprodleně	 informoval	 radnici	
města,	policii,	základní	školy,	sportovní	kluby	
apod.	V	současné	době	probíhá	dendrologické	
posouzení	stavu	stromů	stojících	zejména	podél	
vytyčeného	věcného	břemene.	Jakmile	budeme	
mít	výsledky	z	tohoto	posouzení,	seznámíme	
s	nimi	vedení	města	a	také	občany.	V	případě,	že	
stromy	budou	posouzeny	tak,	že	jsou	v	pořádku,	
nic	nebrání	ke	znovu	zprůchodnění	parku	z	jižní	
a	severní	strany.

Žádáme	vás,	abyste	pak	respektovali	zákaz	
vstupu	na	jiné	pozemky,	než	na	ty,	po	kterých	
je	vedené	věcné	břemeno.	Za	každý	případný	
úraz	 na	 pozemcích	 v	 našem	 vlastnictví	 nese	
odpovědnost	vlastník,	tudíž	my.	Proto	je	také	
uzavřena	branka	nad	rybníčkem.

Mohu	vás	ujistit,	že	se	nechystáme	zámecký	
park	hermeticky	uzavřít,	jak	se	vedou	diskuse	
v	Napajedlích.	Skutečně	nemáme	potřebu	ko-
chat	se	pocitem,	že	jsme	zde	pouze	my.	To	by	
byl	špatný	byznys	plán!	Nicméně,	do	budoucna	
budeme	vyžadovat	dodržování	PROVOZNÍ-
HO	ŘÁDU.	Všichni	návštěvníci	parku	si	musí	
uvědomit,	 že	 se	 pohybují	 na	 soukromých	
pozemcích.

Také	vám	chci	sdělit,	že	v	zámku	stále	pokra-
čují	rozličné	práce	a	rekonstrukce,	v	začátcích	
je	příprava	projektu	pro	možné	využití	parku	
a	zámku	širší	veřejností.	Tyto	věci	se	však	nerodí	
snadno	a	rychle.	Avšak	můžeme	říci,	že	cílem	
naší	společnosti	je	vytvořit	ze	zámku	a	parku	
zajímavé	místo	nejen	pro	Napajedláky,	ale	také	
pro	lidi	z	celé	republiky	či	ze	zahraničí.	Projekt	

Zámecký park v otázkách a odpovědích
V	letošním	roce	bylo	prováděno	sečení	na	zá-

kladě	usnesení	ZM	ze	dne	26.	4.	2010	-	kdy	ZM	
souhlasilo	s	údržbou	zeleně	v	zámeckém	parku	
dle	důvodové	zprávy	pouze	ve	vazbě	na	věcné	
břemeno	průchodu,	a	 to	v	šíři	2	m	od	hrany	
komunikace,	pokud	nebude	dohodnuto	jinak.	
V	 průběhů	 následujících	 měsíců	 vedla	 Rada	
města	jednání	se	společností	Zámek	s.r.o.	nad	
textem	dohody,	která	by	spolupráci	na	údržbě	
dotčených	pozemků	upřesnila.	

V	minulosti	byly	plochy	udržovány	na	zákla-
dě	dohody	se	soukromou	firmou	Aliachem,	po-
sléze	na	základě	zákona	40/1964	Sb.,	ve	kterém	
je	upraveno	Věcné	břemeno.	Ostatní	plochy	
byly	sečeny	na	základě	dodavatelských	vztahů	
nebo	na	základě	dohody	o	konání	kulturních	
akcí	v	prostoru	zámeckého	parku.	

12.července	byla	Radou	města	schválena	
dohoda	o	společné	údržbě	a	společný	provozní	
řád	v	území	dotknutém	věcným	břemenem.	
Oba	tyto	dokumenty	byly	odsouhlaseny	i	spo-
lečností	Zámek	s.r.o..

Provozní	řád	i	dohodu	o	údržbě	otiskujeme	
v	plném	znění,	součástí	provozního	řádu	je	i	si-
tuace	s	vyznačeným	územím	dotčeným	věcným	
břemenem	–	jedná	se	o	vyšrafované	plochy.

by	měl	přinést	nejenom	nová	pracovní	místa,	
ale	 také	 zviditelnit	 Napajedla.	 Třeba	 se	 nám	
podaří	obnovit	věhlas	městečka	 jako	v	době	
Kobenclů	či	Baltazzi.

Jsme	ochotni	vést	s	občany	smysluplný	dia-
log,	proto	na	konci	srpna	uspořádáme	veřejné	
diskusní	 fórum	 o	 této	 problematice.	 Sledujte	
naše	 webové	 stránky	 www.zameknapajedla.
cz	a	kabelovou	televizi.

Všem	vám	přeji	krásné	léto	s	tím,	že	si	volné	
chvíle	určitě	brzy	budete	moci	zpříjemnit	i	po-
sezením	před	zámkem.	 Mgr. Eva Gajdošík 

Dohoda mezi městem a majitelem zámku týkající se údržby zámeckého parku 

Město	Napajedla	požádalo	vlastníka	zám-
ku	a	zámeckého	parku	společnost	Zámek	
Napajedla	s.r.o.	o	vyjádření	k	aktuálnímu	
uzavření	 zámeckého	 areálu.	 Od	 pádu	
stromu	 a	 dalších	 událostí	 souvisejících	
s	klimatickými	podmínkami	uplynuly	téměř	
dva	měsíce.	Město	Napajedla	usiluje	o	co	
nejrychlejší	 otevření	 zámeckého	 areálu	
a	 jeho	 zpřístupnění	 v	 rozsahu	 stanove-
ném	věcným	břemenem.	V	 tomto	měsíci	
uzavřená	Smlouva	o	způsobu	plnění	práv	
souvisejících	se	smlouvou	o	zřízení	věcné-
ho	břemene,	uzavřená	ve	smyslu	ust.	§	269	
odst.	 2	 obchodního	 zákoníku	 č.	 513/1991	
Sb.,	v	platném	znění	se	společností	Zámek	
Napajedla	s.r.o.,	schválení	Provozního	řádu	
zámeckého	areálu	na	pozemcích	zatížených	
věcným	břemenem	a	v	minulosti	uzavřená	
Smlouva	o	zřízení	věcného	břemene	zajišťu-
jí	dostatečné	uplatnění	práv	vlastníka	i	ob-
čanů	města	.	Město	Napajedla	je	připraveno	
na	základě	odborného	stanoviska	dendrolo-
ga	intenzivně	spolupracovat	na	okamžitých	
opatřeních,	která	zajistí	otevření	zámeckého	
areálu	napajedelským	občanům	v	nejbliž-
ších	 dnech.	V	 jiném	případně	 bude	činit	
úkony	 související	 s	 naplněním	 smlouvy	
o	věcném	břemenu.	

Zámecký	areál	je	součástí	našeho	města	
více	než	240	let.	Stal	se	nejen	jednou	z	jeho	
dominant,	ale	také	součásti	života	našich	
občanů.	 Jeho	 rozvoj	 je	 zájmem	 nejen	
vlastníka,	ale	všech	občanů	našeho	města.

Rada	 města	 Napajedla	 na	 svém	
mimořádném	 zasedání	dne	21.	7.	 2010	
vyhodnotila	plnění	dohod	uzavřených	
s	 jednatelkou	 Zámku	 Napajedla	 s.r.o.	
Mgr.	E.	Gajdošík	ze	dne	12.	7.	2010	týkají-
cích	se	urychleného	otevření	zámeckého	
areálu.	Mgr.	E.	Gajdošik	doposud	městu	
neposkytla	dohodnuté	odborné	dendro-
logické	posouzení.	Místní	šetření	za	účas-
ti	dendrologa	a	pracovníka	oddělení	ŽP	
MěÚ	Napajedla	se	neuskutečnilo.	Z	uve-
dených	důvodů	Rada	města	Napajedla	
na	svém	mimořádném	zasedání	dne	21.	
7.	2010	přijala	usnesení,	kterým	pověřila	
právního	zástupce	města	JUDr.	Draho-
míra	 Fuse	 bezodkladným	 zahájením	
právních	kroků	směřujících	k	otevření	
zámeckého	areálu	občanům	města,	a	tím	
k	naplnění	smlouvy	o	zřízení	věcného	
břemene	v	zámeckém	parku.	

Smluvní	strany:
1.	Město	Napajedla
Masarykovo	náměstí	89,	763	61	Napajedla
zastoupené	starostkou	ing.	Irenou	Brabco-
vou,	IČO:	00284220	(dále	jen	Město)
2.	Zámek	Napajedla	s.r.o.	se	sídlem	Napa-
jedla,	Zámecká	265,	PSČ	763	61
IČO:	28293452
zaps.	 v	 OR	 vedeném	 Krajským	 soudem	
v	Brně,	oddíl	C,	vložka	59131	jejímž	jménem	
jedná	Mgr.	Eva	Gajdošík,	jednatel	(dále	jen	
Zámek)	se	dohodly	níže	uvedeného	roku	
na	této	smlouvě,	jak	její	znění	dále	následuje.

I.
1.	Město	uzavřelo	dne	25.1.	2002	se	společnos-
tí	ALIACHEM	a.s.	 (právním	předchůdcem	
společnosti	 Fatra,	 a.s.)	 smlouvu	 o	 zřízení	
věcného	 břemene	 –	 práva	 chůze	 a	 jízdy	
po	pozemku	p.č.	280/1	a	st.	p.č.	459,	vše	v	k.ú.	
Napajedla,	v	rozsahu	geometrického	plánu	
č.	1474-94/2000	(dále	jen	Věcné	břemeno).
2.	 Zámek	 uzavřel	 dne	 15.7.	 2008	 kupní	
smlouvu	se	společností	Fatra,	a.s.,	na	jejímž	
základě	nabyl	do	vlastnictví	mj.	i	nemovitosti	
specifikované	shora	v	odst.	1.	tohoto	člán-
ku	smlouvy.	Tím	Zámek	vstoupil	do	práv	
a	povinností	povinného	ze	shora	označené	
smlouvy	o	zřízení	Věcného	břemene.
3.	Smluvní	strany	dospěly	k	závěru,	že	 je	
nutné	upravit	vzájemná	práva	a	povinnosti	
související	se	zmíněnou	smlouvou	o	zřízení	
Věcného	břemene;	proto	se	smluvní	strany	
dohodly	na	následujícím.

II.
1.	Město	se	zavazuje	zajišťovat	
-	 úklid	 komunikací	 dotčených	 Věcným	 bře-
menem	
-	údržbu	zeleně	v	rozsahu	vyznačeném	na	při-
loženém	náčrtku,	který	tvoří	přílohu	č.	1	této	
smlouvy	jako	její	nedílná	součást,	přičemž
-	 zeleně	 vyznačená	 plocha	 bude	 udržována	
v	souvislosti	s	Věcným	břemenem,	
-	 modře	 vyznačená	 plocha	 bude	 udržována	
v	souvislosti	s	poskytnutím	ploch	ke	konání	
akcí	 uvedených	 v	 bodě	 2.	 tohoto	 článku	
smlouvy	
-	 veřejné	 osvětlení	 komunikací	 dotčených	
Věcným	břemenem	formou	osazení	fotobuňky	
na	stávající	rozvaděč,	hradit	náklady	na	toto	
osvětlení	
-	údržbu	veřejného	osvětlení	
-	běžné	opravy	komunikací	dotčených	Věcným	
břemenem	do	limitu	50	tis.	Kč	za	kalendářní	rok;	
Dále	se	Město	zavazuje	vyvinout	veškeré	ro-
zumně	požadované	úsilí	k	zajištění	veřejného	
pořádku	při	konání	akcí	pořádaných	Městem	
nebo	jím	zřízenými	organizacemi	(viz	níže).

2.	Zámek	se	zavazuje	
-	 spolupracovat	 s	 Městem	 při	 zajištění	 po-
vinností	Města	specifikovaných	v	odstavci	1.	
tohoto	článku	smlouvy	zejména	tím,	že	umožní	
pracovníkům	Města,	jeho	organizačních	složek	
a	dceřinných	společností	vstup	na	pozemky	
ve	 vlastnictví	 Zámku	 v	 rozsahu	 nezbytně	
nutném	pro	řádné	zajištění	těchto	povinností	
-	 zajišťovat	 opravy	 komunikací	 dotčených	

Věcným	břemenem	v	rozsahu	převyšujícím	
50	000	Kč	za	 jednotlivou	opravu	s	 tím,	že	
v	 tom	 případě	 bude	 uzavřena,	 k	 financo-
vání	 takové	 opravy,	 samostatná	 smlouva	
schválená	ZM
-	 poskytnout	 zdarma	 plochy	 zámeckého	
parku	ke	konání	akcí	pořádaných	Městem	
nebo	jím	zřízených	organizací,	a	to	
•	týdne	bezpečnosti
•	Svatováclavských	oslav
•	vystoupení	divadelního	souboru
-	 vydat	 provozní	 řád	 zámeckého	 parku	
a	seznámit	s	ním	Město.

III.
1.	Tato	smlouva	se	uzavírá	na	dobu	neurči-
tou.	Každá	smluvní	strana	je	oprávněna	tuto	
smlouvu	vypovědět	s	6-ti	měsíční	výpověd-
né	 lhůtou,	která	začne	běžet	prvního	dne	
měsíce	následujícího	po	doručení	výpovědi	
druhé	smluvní	straně.	
2.	Tato	smlouva	se	zhotovuje	ve	dvou	exem-
plářích,	z	nichž	každý	má	platnost	originálu.	
Každá	 smluvní	 strana	 obdrží	 po	 jednom	
vyhotovení.
3.	 Smluvní	 strany	 prohlašují,	 že	 si	 tuto	
smlouvu	přečetly,	že	odpovídá	jejich	pravé	
a	svobodné	vůli	a	že	nebyla	učiněna	pod	
nátlakem	či	za	jednostranně	nevýhodných	
podmínek.	 Na	 důkaz	 toho	 připojují	 své	
podpisy.

V	Napajedlích	19.	7.	2010
Město Napajedla  Zámek Napajedla s.r.o.

Smlouva o způsobu plnění práv 
souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene, uzavřená ve smyslu ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku 

č. 513/1991 Sb., v platném znění

Část	 areálu	 zámeckého	 parku,	 budova	
zámku	a	objekty	při	severní	a	jižní	bráně	
jsou	ve	vlastnictví	firmy	Zámek	Napajedla	
s.r.o.,	tudíž	tato	část	areálu	není	veřejným	
prostranstvím.	Park	i	budovy	jsou	v	eviden-
ci	Památkového	ústavu	v	Brně.	Vzhledem	
k	 tomu,	 že	 společnost	 Zámek	 Napajedla,	
s.r.o.	vstoupila	do	práv	a	povinností	vyplý-
vajících	ze	smlouvy	o	zřízení	věcného	bře-
mene	uzavřené	mezi	bývalým	vlastníkem	
zámku	a	části	zámeckého	areálu	a	městem	
Napajedla,	 dohodly	 se	 uvedené	 strany	
na	tom,	že	je	vhodné	vydat	tento	provozní	
řád,	který	blíže	vymezuje	podmínky	využití	
věcného	 břemene	 pro	 občany	 města	 Na-
pajedla,	vztahuje	se	na	pozemky	dotčené	
smlouvou	o	zřízení	věcného	břemene	(viz	
zobrazená	 mapka	 areálu)	 a	 je	 sestaven	
v	jejích	intencích.

V	prostorech	dotčených	věcným	bře-
menem	není	povoleno:

-	 jízda	automobilů,	motocyklů	a	 jízdních	
kol,	vyjma	jízdy	na	základě	,,POVOLEN-
KY“	 vydané	 Zámkem	 Napajedla	 s.r.o.	
-	vjezd	jižní	bránou

-	 jízda	 na	 skateboardech	 a	 kolečkových	
bruslích

-	 vstup	do	areálu	se	psem	bez	vodítka
-	 poškozování	a	ničení	zeleně	a	dřevin
-	 poškozování	budov	a	objektů	umístěných	

v	zámeckém	areálu
-	 znečišťování	zámeckého	areálu,	přemis-

ťování	parkových	laviček
-	 sezení	na	balustrádách	(zděné	oplocení)	
-	 požívání	 alkoholických	 nápojů	 s	 vý-

jimkou	 akcí	 pořádaných	 v	 zámeckém	
areálu	městem	Napajedla	či	jím	zřízenými	
organizacemi

-	 požívání	jiných	omamných	látek
Tento	Provozní	řád	byl	projednán	na	za-

sedání	Rady	města	Napajedla	dne	12.	7.	2010.
Město Napajedla  Zámek Napajedla s.r.o.

Vlastník	areálu	důrazně	upozorňuje	návštěvníky	
tohoto	areálu	na	možnost	pohybu	v	areálu	parku	
pouze	po	pozemcích,	na	nichž	je	vyznačené	věcné	

břemeno.	Tyto	pozemky,	vč.	přilehlých	pozemků	jsou	v	soukromém	vlastnictví	vlastníka.
Vstup	na	ostatní	pozemky	bude	kvalifikován	jako	porušení	smlouvy	o	věcném	břemeni	

se	všemi	právními	důsledky.	Současně	vlastník	vydává	zákaz	fotografování	v	areálu	bez	
povolení,	a	to	zejména	svateb,	komerčních	fotografií	apod.	V	případě	potřeby	fotografování	
volejte	číslo	telefonu:	739	086	603.	 Zámek Napajedla s.r.o.
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Dne	 17.	 6.	 2010	 se	 v	 katastru	 města	
Napajedel	 konal	 2.	 ročník	 dopravně-bez-
pečnostní	 akce	 s	 názvem	 Dětská	 policie.	
Akce	se	zúčastnili	žáci	3.	a	4.	ročníku	1.	ZŠ	
Napajedla	v	celkovém	počtu	dvanácti	dětí.	
Akce	 probíhala	 ve	 spolupráci	 Městského	
úřadu	Otrokovice,	Městského	úřadu	Napa-
jedla	a	PČR	OO	Napajedla.	Žáci	se	na	chvíli	
změnili	v	policisty	a	společně	s	dopravní	
hlídkou	 Krajského	 ředitelství	 policie	 ČR	
Zlín	a	strážníky	Městské	policie	Napajedla	
prováděli	kontrolu	nad	dodržováním	pra-
videl	 silničního	 provozu.	 Děti	 společně	
s	policisty	zastavovaly	vozidla,	a	následně	
prováděly	 kontroly	 základních	 dokladů,	
které	musí	řidič	podle	zákona	při	kontrole	
předložit.	V	několika	případech	žáci	pro-
věřili	 i	 technický	 stav	 vozidla	 a	 provedli	
dechovou	zkoušku	řidičů.	„Malí	policisté“	
nezjistili	při	dechové	zkoušce	ani	jednoho	
řidiče	 s	 pozitivním	 výsledkem.	 Součástí	
prováděné	kontroly	bylo	i	měření	rychlosti,	
kdy	 několik	 řidičů	 překročilo	 povolenou	
rychlost.	Největší	naměřená	rychlost	rada-
rem	byla	v	obci	69	km/h.	Dále	se	prováděla	
kontrola	 maximální	 povolené	 hmotnosti	
u	nákladních	vozidel	ve	spolupráci	s	celní	
správou	Zlín.	Zde	se	děti	s	celníky	zaměřily	
i	 na	 kontrolu	 bezpečnostních	 přestávek	
řidičů,	na	kontrolu	dokladů	a	technického	
stavu	vozidel.	Výsledek	kontrol:	z	13	vozidel	
překročilo	povolenou	hmotnost	12	vozidel.	

„Malí	policisté“	se	během	akce	dozvěděli	
spoustu	užitečných	informací,	zopakovali	si	
pravidla	silničního	provozu,	ze	strany	policis-
tů	a	strážníků	jim	bylo	prakticky	předvedeno	

STOP ALKOHOLU !!!
Fenomén	dnešní	doby	-	alkohol	a	mladiství.	

V	současné	době	straší	tento	fenomén	nejen	
v	Napajedlích,	ale	i	v	celé	republice.	Alkohol	
u	mladistvých	se	již	stal	běžnou	součástí	našeho	
života.	Nelze	však	tento	problém	brát	na	lehkou	
váhu	či	před	ním	zavírat	oči.	V	zákonech	toho	
je	o	problému	s	alkoholem	a	boji	proti	němu	
napsáno	hodně,	ale	zákony	nejsou	předmětem	
tohoto	článku.	Zaměříme	se	na	mladistvé	oči-
ma	našeho	města.	Od	začátku	letošního	roku	
došlo	ke	značným	škodám	na	majetku,	ať	už	
soukromého,	či	obecního,	ke	znečištění	veřej-
ného	prostranství,	k	výtržnostem	a	k	rvačkám.	
Jediným	společným	jmenovatelem	(příčinou)	
je	alkohol.	Alkohol	je	problémem	u	dospělého,	
ne	 tak	 u	 mladistvého.	 Mladistvá	 osoba	 pod	
vlivem	 alkoholu	 je	 více	 agresivní,	 mladiství	
nedokáže	posoudit	stav	věci	(co	je	realita	a	co	
je	iluze)	a	nedokáže	vnímat	odpovědnost	za	své	
jednání.	Přesto	jednání	mladistvého	(podnapi-
lého)	má	velké	následky	jak	pro	společnost,	tak	
pro	něho	samého,	a	to	i	z	hlediska	bezpečnosti,	
zdraví	a	života.	

Navíc	si	v	poslední	době	na	chování	mla-
distvých	(nejen	podnapilých)	stěžují	v	centru	
města,	ale	i	v	okrajových	částech	města	obča-
né.	Zejména	 značné	množství	 telefonických	
oznámení	 na	 chování	 mladistvých	 (nejen	

který	s	ním	na	místě	samém	(u	jednoho	stolu)	
alkohol	požíval.	

Další	preventivní	akce	probíhali	v	průbě-
hu	 ledna	 až	 června	 ve	 spolupráci	 PČR	 OO	
Napajedla	a	Městské	policie	Napajedla,	které	
byly	menšího	rozsahu,	nicméně	bohužel	s	ne-
lichotivým	výsledkem:	při	čtyřech	nárazových	
akcích	bylo	zjištěno	13	podnapilých	mladist-
vých	s	pozitivním	výsledkem	nad	1	promile	
v	dechu.	Věková	hranice	mladistvých	se	však	
při	konzumaci	alkoholu	snižuje	k	15	letům	věku.	

A	jaké	jsou	příčiny?	Podpora	rodičů,	kteří	
nemají	zájem	o	to,	co	a	kde	jejich	děti	dělají,	
za	co	jejich	děti	peníze	(kapesné)	utrácejí,	ač	
následně	za	děti	pokuty	platí.	Tyto	děti	se	pak	
často	dostávají	do	konfliktu	se	zákonem,	mají	
problémy	s	alkoholem	a	ty	pak	mají	nedozírné	
následky	na	zdraví	a	pro	budoucí	život	se	řada	
z	nich	stává	delikventy	(kriminální	zkušenost).	
Není	to	však	jediná	příčina!	Parta,	drogy,	šikana	
a	jiné	příčiny	pak	končí	tím,	že	např.	mladistvý	
už	nechce	na	tomto	světě	být	a	sáhne	si	na	život	
a	nebo	stačí	jen	málo:	mladistvý	(podnapilý)	
jde	po	silnici	v	tmavém	oblečení,	a	aniž	si	to	
uvědomuje,	balancuje	na	hranici	života	a	smrti.

Závěrem	jen	chceme	říci,	že	kontroly	bu-
dou	probíhat	v	největším	možném	obsazení	
a	během	celého	roku.	

PČR OO Napajedla
Městská policie Napajedla

Přestupkový orgán ■ 

Dětská policie Napajedla před	zahájením	
akce,	jak	se	vo-
zidlo	 zastavuje	
(jaké	 jsou	 po-
kyny	 policisty	
a	z	jaké	strany	se	
přistupuje	 k	 ři-
diči	při	kontrole	
vozidla).	 Když	
„malí	 policisté“	
při	 kontrole	 ne-
našli	 žádnou	 zá-
vadu,	 řidiči	 byli	
odměněni	užiteč-
ným	 dárkem	 pro	
bezpečnou	cestu.	
Cílem	 akce	 bylo	
ukázat	dětem	práci	
policejních	složek,	
posílit	a	prohloubit	
jejich	 vědomosti	
v	 rámci	 silničního	
provozu.	

Děti	 následně	
akci	 vyhodnotily	
jako	velmi	zdařilou,	
nejvíce	se	jim	líbila	
kontrola	 technic-
kého	 stavu	 vozidla	
a	 povinné	 výbavy,	
kdy	 měli	 možnost	
nahlédnout	 do	 te-
rénního	 vozu,	 kde	
jim	řidič	ukázal	neje-
nom	 lékárničku,	 ale	
i	 rezervu	 a	 způsob	
výměny	 pneumatiky.	
Důkazem,	že	akce	měla	velký	úspěch,	jsou	
namalované	obrázky	očima	dětí.

podnapilých)	zaznamenala	v	poslední	době	
Městská	 policie.	 Proto	 se	 Městská	 policie,	
město	Napajedla	i	PČR	OO	Napajedla	rozhodla	
přijmout	 společně	 preventivní	 i	 represivní	
opatření.	 Od	 začátku	 letošního	 roku	 proto	
výše	uvedené	složky	ve	vzájemné	spolupráci	
provedly	několik	preventivních	akcí	na	kont-
rolu	požívání	alkoholu	u	mladistvých.	Dále	se	
policejní	orgány	zaměřily	na	prodej	a	podávání	
alkoholu	mladistvým	ze	strany	nejen	provozo-
vatelů,	ale	i	jiných	osob	(např.	vrstevníků).	

Jednou	 z	 největších,	 ale	 ne	 posledních	
akcí,	která	se	uskutečnila	v	měsíci	dubnu	byla	
akce	zaměřená	na	kontrolu	barů,	hospod	a	re-
staurací.	Této	akce	se	zúčastnili	policisté	PČR	
OO	Napajedla,	PČR	OO	Otrokovice,	KŘ	PČR	
Zlínského	kraje,	Městská	policie	a	přestupkový	
orgán	 města	 Napajedla.	 Výsledek	 akce	 byl	
pro	tyto	složky	překvapivý!	Sedm	osob	bylo	
pod	 vlivem	 alkoholických	 nápojů,	 hranice	
překročila	1	promile	alkoholu	v	dechu.	Při	akci	
byla	zjištěna	jedna	osoba,	která	podala	alkohol	
osobě	 mladistvé,	 rovněž	 došlo	 k	 porušení	
obecně	závazné	vyhlášky	o	veřejném	pořádku,	
kdy	několik	osob	požívalo	alkohol	na	veřej-
ném	prostranství,	což	je	ve	městě	zakázáno.	
Jedna	z	osob	při	kontrole	provozovny	Vagón	
kontrolu	mařila,	a	proto	byla	zajištěna	donu-
covacími	 prostředky	 a	 předvedena	 na	 PČR	
OO	 Napajedla.	 Další	 mladistvý	 měl	 ve	 své	
přítomnosti	 dokonce	 i	 zákonného	 zástupce,	

PČR OO Napajedla
Městská policie Napajedla

Přestupkový orgán ■

75. výročí
založení Fatry
U	 příležitosti	 75.	 výročí	 zalo-

žení	Fatry	se	v	sobotu	12.	6.	2010	
na	parkovišti	před	Fatrou	odehrá-
valo	 zábavné	odpoledne	pro	děti	
pořádané	Domem	dětí	a	mládeže	
Matýsek	Napajedla.	Bylo	zde	plno	
nejrůznějších	her,	soutěží	a	atrakcí	
pro	děti.	Za	každé	splněné	stanoviš-
tě	dostal	každý	věcnou	odměnu	ze	
sponzorských	 darů	 Fatry.	 Kromě	
těchto	 zábavných	 aktivit	 vystou-
pily	na	podiu	také	děti	z	kroužku	
aerobik,	historických	a	orientálních	
tanců,	Šrumce	a	Šrumečku	a	hudeb-
ní	 skupiny	 Černí	 ďáblíci.	 Protože	
v	tento	den	bylo	krásně	slunečno,	
tak	účast	byla	velká	a	celá	akce	se	
velmi	vydařila.	

Lukáš Cívela

Promenádní koncerty
Již	po	dobu	 tří	 let	 je	měsíc	 červen,	 resp.	

jeho	čtyři	nedělní	odpoledne,	v	Napajedlích	
věnován	 promenádním	 koncertům.	 Stejně	
tomu	bylo	i	letos.	Organizátorům	se	však	ne-
podařilo	zajistit	plánovaný	počet	čtyř	koncertů,	
a	 to	pro	nepřízeň	počasí,	která	nás	v	 tomto	
měsíci	provázela.	První	koncert	byl	přesunut	
do	divadelního	sálu,	druhý	vyšel	perfektně,	a	to	
nejen	z	pohledu	počasí,	třetí,	na	kterém	měla	
vystoupit	Boršičanka	Antoníčka	Koníčka,	byl	
z	důvodu	počasí	stornován	a	konečně	poslední	
se	uskutečnil	27.	června	vystoupením	skupiny	
heligónkářů	z	Borského	Mikuláše.

Sluší	 se	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	 na	 or-
ganizaci	a	zajištění	akcí	podíleli,	také	žákům	
Základní	 umělecké	 školy	 Rudolfa	 Firkušné-
ho	Napajedla,	D-JAZZu	ze	Soukromé	umělec-
ké	 školy	 z	 Kroměříže	 a	 nakonec	 i	 přátelům	
z	Borského	Mikuláše.

Antonín Přikryl
Klub kultury Napajedla
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Matýskovo zvonění
Dne	 10.	 června	 2010	 uspořádal	 Dům	 dětí	

a	mládeže	Matýsek	Napajedla	akci	pod	názvem	
Matýskovo	zvonění.	Vystoupily	zde	děti,	které	
navštěvují	naše	kroužky,	a	tímto	vystoupením	
prezentovaly	před	svými	rodiči,	příbuznými	
a	kamarády,	co	se	za	uplynulý	školní	rok	nauči-
ly.	Představili	se	zde	žáci	ze	zájmových	útvarů:	
Budulínek,	Aerobik,	Flétna,	Orientální	tance,	
Hopsálek,	Šrumeček,	Historické	tance,	Šrumec	
a	Angličtina.	Při	této	příležitosti	bychom	také	
chtěli	poděkovat	všem	externistům	za	jejich	
obětavou	 práci	 v	 kroužcích	 a	 také	 dětem	
za	jejich	celoroční	píli.

Pracovníci DDM Matýsek Napajedla

Na	 letošní	 tradiční	Májovou	olympiádu	
se	zaregistrovalo	přes	180	dětí	z	Napajedel	
a	blízkého	okolí.	V	doprovodu	svých	rodičů	
zaplnily	celý	areál	kláštera,	ve	kterém	pro	ně	
byla	přichystána	spousta	stanovišť	plných	
her	 a	 zábavy.	 Na	 pestrém	 programu	 se	
podíleli:	hlavní	organizátor	oddíl	sportovní	
gymnastiky	 ASPV,	 skauti,	 fotbalisti,	 sokol,	
žongléři.	 Za	 dovednost	 a	 snahu	 dostaly	

Červen	 byl	 pro	 Svaz	 tělesně	 postižených	
v	 ČR,	 o.	 s.,	 místní	 organizace	 Napajedla,	
ve	 znamení	 „Výstavy	 dovedných	 rukou“.	
Uskutečnila	se	v	neděli	13.	června	2010	v	Domě	
dětí	a	mládeže	Matýsek.

Byla	moc	hezká,	plná	půvabných	ručních	
prací,	vyšívaných	ubrusů	(viz	foto),	nadýcha-
ných	svetříků,	koláží	a	drátkovaných	ozdůbek.

Dnes	 se	 ovšem	 podobné	 akce	 bez	 spon-
zorské	 účasti	 dělat	 nedají.	 Naštěstí	 se	 našli	
lidé,	kteří	byli	ochotni	podat	pomocnou	ruku.

Děti fitness aneb  
sportem proti drogám

V	neděli	18.	4.	2010	se	ve	sportovní	hale	
v	Otrokovicích	konalo	semifinále	soutěže	
Děti	 fitness	 aneb	 sportem	 proti	 drogám	
ve	skupinových	choreografiích.	Náš	oddíl	
zde	v	kategorii	Originální	show	reprezen-
tovaly	 celkem	 dva	 týmy.	 Naše	 nejstarší	
gymnastky	 Domča	 Martykánová,	 Hanča	
Niklová,	Verča	Kočendová,	Maruška	Heimo-
vá,	Katka	Heimová	a	Venďa	Řezníková	se	
skladbou	KING	OF	POP	získaly	překrásné	
1.	místo.	Druhy	tým	složený	z	nejmladších	
gymnastek	Verunky	Bačové,	Viktorky	Šulco-
vé,	Haničky	Novákové,	Leničky	Novákové,	
Peti	Horákové,	Danielky	Brlejové,	Kačenky	
Šimarové,	Barči	Mitevové,	Zdeničky	Bezec-
né	a	Aničky	Stuchlíkové	se	skladbou	PRO-
MOVANÍ	ČMELÁCI	se	umístil	na	2.	místě.	
Obě	družstva	si	 tímto	vybojovala	postup	
do	finále,	které	se	bude	konat	22.	5.	2010	
v	Praze.	Holkám	držíme	palce	a	přejeme	
hodně	úspěchu.

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV

Ferdova bláznivá olympiáda
Určitě	jste	si	všimli,	že	v	sobotu	29.	5.	2010,	

když	v	našem	městě	probíhaly	zrovna	závody	
IN-LINE	 cup,	 tak	 na	 kapli	 bylo	 plno	 atrakcí	
a	soutěží	pro	děti.	

Byla	 to	 Ferdova	 bláznivá	 olympiáda,	 kte-
rou	 pořádal	 Dům	 dětí	 a	 mládeže	 Matýsek	
Napajedla!	

Mnoho	dětí	si	přišlo	zasoutěžit	a	vyzkoušet	
si	nejrůznější	nejen	sportovní	disciplíny	jako	
třeba	kuželky,	překážkovou	dráhu,	tvarování	
balonků,	lanové	aktivity,	malování	na	obličej,	
jízdu	na	konících,	opékání	 špekáčků	a	plno	
dalších	zábavných	aktivit.

Za	splnění	všech	úkolů	v	 této	olympiádě	
každý	obdržel	nějakou	 tu	odměnu.	Děti	 tak	
díky	pracovníkům	a	jejich	pomocníkům	z	DDM	
Matýsek	 a	 Napajedelským	 skautům	 prožily	
odpoledne	plné	zábavy,	sportování	a	her!	

Na	závěr	všem	přítomným	zahrála	napaje-
delská	hudební	skupina	Černí	ďáblíci.

Dětí	přišlo	opravdu	hodně	a	akce	se	tedy	
velice	zdařila	a	věříme,	že	se	zdaří	i	příští	rok!

Lukáš Cívela

Děti rády soutěží
V	měsíci	květnu	se	naše	ŠD	zapojila	do	vý-

tvarné	soutěže	„Hračka“,	která	byla	vyhlášena	
u	příležitosti	Veletrhu	HRAČEK	ve	Zlíně.	Děti	
popustily	uzdu	své	fantazii	a	kreslily,	malova-
ly,	lepily	či	tvořily	prostorová	dílka.	Nakonec	
jsme	vybrali	16	výtvorů,	které	jsme	do	soutěže	
zaslali,	a	čekali	na	vyhlášení	výsledků.	K	velké	
radosti	pak	měla	důvod	Kristýnka	Tománková,	
která	se	svým	prostorovým	modelem	získala	
krásné	třetí	místo	a	ocenění	převzala	5.	6.	2010	
na	stadionu	Novesta	Zlín.	Nebyl	to	však	v	tomto	
školním	roce	její	jediný	úspěch.	Již	v	listopadu,	
když	se	ŠD	zúčastnila	výtvarné	části	soutěže	
„Originální	veselé	písmenko“	v	Prostějově,	ob-
sadila	Kristýnka	ve	své	kategorii	1.	místo	a	jako	
škola	jsme	získali	čestné	uznání.	Do	soutěže	
bylo	 zasláno	380	prací	 ze	17	 škol.	Kristýnce	
i	ostatním	gratulujeme	a	přejeme	 jim	dobré	
nápady	v	další	tvorbě.

Krejčiříková M. 
 vychovatelka ŠD, 2. ZŠ Napajedla

Dovedné ruce se podařily
Všichni	 návštěvníci	 výstavy	 byli	 velmi	

spokojeni.	Někteří	napsali	své	uznání	do	kni-
hy	návštěv,	s	příslibem	pomoci	na	příští	rok.	
Výstava	 dala	 všem	 pořadatelům	 zabrat,	 ale	
mohli	být	spokojeni,	že	se	jejich	práce	setkala	
s	velkým	zájmem	spoluobčanů,	a	děkují	všem,	
kteří	byli	ochotni	pomoci.	Poděkování	za	dotaci	
patří	především	Městu	Napajedla.	Zdá	se,	že	
jsou	 všechny	 předpoklady	 k	 pokračování	
pěkné	tradice	výstav	i	pro	příští	roky.

- lid -

8. ročník Májové olympiády v areálu kláštera
děti	sladkosti	a	upomínkové	dárky,	které	si	
vybraly	z	široké	nabídky	cen.	

Naše	poděkování	patří	městu	Napajedla,	
za	poskytnutí	prostoru	areálu	kláštera.	Také	
všem	dobrovolným	pořadatelům	i	dětem,	
kterým	se	s	námi	líbilo.	Těšíme	se	na	další	
setkání	s	vámi	na	9.	ročníku	Májové	olym-
piády	v	roce	2011.	

APSV

Fantastický úspěch 
na celostátní úrovni!!!
Celostátní	 kolo	 zeměpisné	 olympiády	

ve	školním	roce	2009/2010	se	konalo	v	Plzni.	
Žák	naší	školy	Jakub	Vávra	(9.	B)	se	přes	školní,	
okresní	a	krajské	kolo	probojoval	mezi	čtrnáct	
nejlepších	zeměpisců	v	kategorii	8.	a	9.	tříd.	
A	 nevedl	 si	 vůbec	 špatně.	 Ve	 své	 kategorii	
obsadil	 fantastické	 9.	 místo	 z	 celé	 ČR!!!	 Jen	
0,5	bodu	-	tedy	0,33%	mu	chybělo	na	7.	místo!!!	
(Pokud	bychom	soutěž	zúžili	jen	na	žáky	zá-
kladních	škol,	tak	by	Jakub	obsadil	4.	místo).	
Co	dodat	k	tak	fantastickému	výsledku?!	Snad	
jen:	„Kubo,	děkujeme!!!	A	jen	doufáme,	že	se	
budeš	nadále	geografii	věnovat.“

Mgr. Jindřich Polák (2. ZŠ Napajedla)

Divadelní hraní 
v angličtině 
Na	1.	ZŠ	Napajedla	se	v	letošním	roce	hrálo	

v	hodinách	angličtiny	divadlo.	Přesněji	ve	třetí	
třídě	žáci	hráli	Popelku	(Cinderella)	a	čtvrťáci	si	
nacvičili	krátkou	hru	s	ekologickou	tematikou,	
Find	a	bin	to	put	it	in.

Při	nacvičování	se	podařilo	propojit	hned	
několik	vyučovacích	předmětů.	Kromě	vlastní	
dramatizace	v	hodinách	angličtiny,	žáci	vyrá-
běli	kulisy	ve	výtvarné	výchově,	nezapomněli	
také	věnovat	čas	průřezovému	tématu	ekologie	
a	environmentální	výchovy.	

Při	 nácviku	 bylo	 zřejmé,	 že	 kromě	 učení	
jde	 také	 o	 týmovou	 práci.	 Žáci	 si	 navzájem	
pomáhali,	 podporovali	 se	 a	 sami	 přicházeli	
s	řadou	nápadů,	jak	hru	zpestřit.

Dramatizace	 je	 nedílnou	 součástí	 jazyko-
vého	vyučování,	neboť	dává	možnost	poznat	
praktické	 využití	 jazyka	 pro	 konverzační	
situace.	Často	mívají	žáci	tendence	chápat	cizí	
jazyk	jako	něco	nepřirozeného	a	věty	pouze	
bezbarvě	odříkávají.	Díky	dramatizaci	si	mo-
hou	vyzkoušet,	že	angličtina	funguje	stejně	jako	
čeština,	má	svou	intonaci,	svá	citová	zabarvení.	
Při	předvádění	na	jevišti	není	prakticky	možné	
mluvit	bezbarvě	či	jednotvárně.

V	neposlední	řadě	je	nutno	zmínit,	že	tento	
způsob	výuky	jazyka	je	jedním	z	nejefektivněj-
ších.	Jak	říká	už	staré	čínské	přísloví:	„Řekni	
mi	a	já	zapomenu,	ukaž	mi	a	já	si	zapamatuji,	
nech	 mne	 to	 udělat	 a	 já	 pochopím,“	 učení	
prostřednictvím	provádění	činností	tedy	není	
pouze	pasivním	vnímáním	probírané	látky,	ale	
zapojuje	téměř	všechny	smysly.	

Závěrečný	 dík	 patří	 všem	 vyučujícím,	
kteří	se	na	přípravě	divadelního	představení	
podíleli,	a	samozřejmě	žákům,	kteří	se	tohoto	
projektu	 zhostili	 s	 nehynoucím	 nadšením	
a	svědomitostí.

(Mgr. Kalivodová a Mgr. Táborová)

■	 Nejdůležitější	 ale	 je,	 co	 si	o	 tom	myslí	
sami	žáci:

• Chtěla bych hrát divadlo znovu, protože mě to 
bavilo a ani jsem z toho trému neměla a byla 
by to sranda hrát pro druhý stupeň. 

• Moc mě to bavilo, mě i ostatní. A myslím, že to 
bavilo i mladší žáky.

• Líbilo se mi, jak byly děcka nižších ročníků 
šťastné.

• Bylo to zábavné a mohli jsme spolupracovat 
s ostatními.

• Překonala jsem strach z hraní.
• Odnáším si hlavně sebedůvěru. Věřím si mno-

hem víc než předtím.
• Poučilo to mladší žáky, aby vyhazovali odpadky 

do koše a ne kolem sebe.
• Z nacvičování si odnáším spoustu nových 

slovíček a z hraní ponaučení o tom, že když 
hraješ poprvé, máš trému, ale napodruhé už 
ne. A díky tomu jsme zvládli divadlo pro rodiče 
úspěšně.

• Chtěla bych hrát divadlo znovu, protože mě to 
hrozně baví a naučím se tak spoustu anglických 
slovíček.

• Odnáším si zkušenost z hraní divadla.
• Odnáším si poučení, že máme vyhazovat 

odpadky do koše.
• Byla to sranda.
• Nechtěla bych hrát znovu, protože jsem se 

styděla.
• Bavilo mě hraní a nacvičování. A vyslovovat 

anglická slova.
• Bavilo mě, že jsem si mohla zahrát divadlo 

před našima a žákama.
• Z hraní si odnáším kamarády, nová slovíčka, tr-

pělivost, spolupráci, písničku, veselé vzpomínky.
• Chtěla bych hrát znovu, protože je při tom 

zábava a učíme se hrou.
• Z hraní si odnáším radost do angličtiny a pou-

čení.
• Odnáším si znalost anglické kultury.
• Chtěl bych hrát znovu, protože mě to baví 

a protože je to zase něco nového.
• Bavilo mě, že je to anglicky.
• Líbila se mi snaha všech spolužáků, mám radost 

z úspěchu. Chtěl bych hrát znovu kvůli zábavě 
a spolupráci.
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Dne	22.	5.	2010	jsme	se	zúčastnily	Česko	–	
Slovenského	finále,	soutěže	Děti	fittnes	aneb	
sportem	proti	drogám.	Nezalekly	jsme	se	velké	
konkurence	a	zacvičily	jsme	jak	nejlépe	jsme	
mohly.	Družstvo	mladších	děvčat	ve	složení	
Anička	 Stuchlíková,	 Peťka	 Horáková,	 Barča	
Mitevová,	Danielka	Brlejová,	Hanička	a	Lenička	
Novákovy,	Viktorka	Šulcová	a	Verunka	Bačová	
se	s	pódiovou	skladbou	Promovaní	čmeláci	
umístily	na	krásném	7.	místě.	Družstvo	starších	

JKM Oslava
I	druhá	jarní	vycházka	pořádaná	odborem	

Klubu	českých	turistů	Napajedla	byla	hojně	
navštívená	veřejností.	Svědčí	o	tom	vyprave-
ní	dvou	autobusů.	Tentokrát	jsme	navštívili	
přírodní	rezervaci	Údolí	Oslavy	a	Chvojnice.	
Počáteční	 obavy,	 zda-li	 nám	 vyjde	 počasí	

Přírodním parkem 
řeky Bystřice na kole
Datum	konání:	19.–22.	8.	2010.
Pořadatel:	 Odbor	 Klubu	 českých	 turistů	

Napajedla	–	Cykloturistický	oddíl.	Tel.	mob.	
732	883	246	formou	SMS,	nebo	e-mail:	napalku@
centrum.cz

Program:	19.	8.	přesun	na	kole	z	Olomouce	
do	Velké	Bystřice.	20.–21.	8.	Budou	k	dispozici	
návrhy	 cyklotras	 Přírodním	 parkem.	 22.	 8.	
Přesun	do	Olomouce	na	vlak.

Náročnost:	Vhodné	pro	začátečníky,	rodiny	
s	 dětmi,důchodce	 i	 náročnější	 cykloturisty,	
kteří	si	mohou	zvolit	obtížnější	cyklotrasu.

Ať	se	kola	točí!!!
Město	Napajedla	podporuje	naši	činnost

Gymnastika ASPV Napajedla - suverénně první

Za	 účasti	 45	 závodníků	 se	 na	 střelnici	
v	Napajedlích,	Zámoraví	uskutečnila	Krajská	
soutěž	mládeže	ve	střelbě	ze	vzduchové	puš-
ky.	Pořadatelem	byl	Krajský	výbor	AVZO	TSČ	
Zlínského	kraje,	organizátorem	soutěže	byla	
Základní	organizace	Asociace	víceúčelových	
ZO	technických	sportů	a	činností	Napajedla.	
Ředitelem	 soutěže	 byl	 předseda	 KV	 AVZO	
Jaromír	 Strmiska,	 hlavním	 rozhodčím	 Milo-
slav	Kašík.

Střílelo	se	20	ran	vleže	na	vzdálenost	10	m,	
vzduchovky	mohly	mít	jak	otevřená	miřidla,	tak	
i	dioptr.	Závodníci	a	závodnice	byli	rozděleni	
do	kategorií	do	12	let,	do	17	let	a	nad	18	let.

V	 kategorii	 vzduchová	 puška	 –	 otevřená	
miřidla	do	12	let	zvítězil	Miroslav	Horák	z	Bře-
zolup	 nástřelem	 164	 bodů,	 do	 17	 let	 Radek	
Ondrašík	z	Březolup	se	167	body	a	nad	18	let	
zvítězil	 se	 184	 body	 Radek	 Ondrašík,	 starší	
z	Březolup.

V	kategorii	vzduchová	puška	–	dioptr	do	12	
let	zvítězil	Jakub	Ondrašík	z	Březolup	se	176	
body,	do	17	let	zvítězil	Tomáš	Paar	z	Březolup	
s	nástřelem	190	bodů.

Vítězové	jednotlivých	kategorií	získali	pohá-
ry,	diplomy	a	věcné	ceny,	věnované	pořada-

Napajedelská vzduchovka
Za	 účasti	 více	 než	 50	 závodníků	 se	

v	Napajedlích	na	střelnici	konal	již	6.	ročník	
populární	střelecké	soutěže	ze	vzduchové	
pušky.	 Soutěžilo	 se	 ve	 třech	 věkových	
kategoriích,	a	to	do	12	let,	do	17	let	a	nad	
18	let.	Střílelo	se	ze	vzduchových	pušek	
jak	s	otevřenými	miřidly,	tak	i	s	dioptrem,	
20	ran	vleže	na	vzdálenost	10	m.

Nejlépe	si	vedli	závodníci	z	AVZO	Bře-
zolupy,	kteří	zvítězili	ve	všech	věkových	
i	 zbraňových	 kategoriích.	 Dobrých	 vý-
sledků	dosáhli	rovněž	závodníci	z	AVZO	
Trnava	a	ZŠ	Slušovice.

V	kategorii	otevřená	miřidla	do	12	let	
získal	1.	místo	Miroslav	Horák	s	nástřelem	
173	bodů,	do	17	let	byl	první	Filip	Kadlčík	
se	 170	 body,	 nad	 18	 let	 zvítězil	 Radek	
Ondrašík	se	183	body.

V	kategorii	vzduchová	puška	s	diop-
trem	do	12	 let	získal	první	místo	Jakub	
Ondrašík	se	180	body,	do	17	let	byl	první	
Tomáš	Paar	se	192	body.

Absolutním	vítězem	6.	ročníku	Napaje-
delské	vzduchovky	a	držitelem	putovního	
poháru	ZO	AVZO	Napajedla	se	stal	Tomáš	
Paar	z	Březolup	s	nástřelem	192	bodů.

Vítězové	jednotlivých	kategorií	získali	
poháry,	diplomy	a	věcné	ceny,	závodníci	
na	 dalších	 místech	 obdrželi	 diplomy	
a	věcné	ceny.
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děvčat	ve	složení	Domča	Martykánová,	Venďa	
Řezníková,	Verča	Komendová,	Hanča	Niklová,	
Terka	Hromadníková,	Kačka	a	Mája	Heimovy,	
Míša	Kýlová,	Domča	Remešová	a	Anča	Maňás-
ková	vybojovaly	1.	místo	s	pódiovou	skladbou	
King	of	pop.

Moc	 děkujeme	 našim	 trenérkám,	 Žance	
Martykánové,	 Peti	 Rožkové,	 Kristi	 a	 Míši	
Geržovým,	bez	kterých	bychom	se	do	Prahy	
nikdy	nedostaly.	 Vaše gymnastky z ASPV

Krajská soutěž mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky
telem.	Rovněž	závodníci	na	druhých	a	třetích	
místech	obdrželi	diplomy	a	věcné	ceny.

Při	krajské	soutěži	byla	vyhodnocena	také	
soutěž	o	titul	Miss	střelby.	První	místo,	titul,	
pohár,	 diplom	 a	 věcnou	 cenu	 získala	 Hana	
Doleželová	ze	ZO	AVZO	Zálešná	I.	Zlín.

Absolutním	vítězem	8.	ročníku	této	popu-
lární	krajské	soutěže	ve	střelbě	ze	vzduchové	
pušky	se	stal	Tomáš	Paar	z	Březolup	s	nejlepším	
nástřelem	190	bodů,	který	tak	získal	i	pohár	
Krajského	výboru	AVZO	TSČ	Zlínského	kraje.

Celý	 krajský	 závod	 byl	 napajedelskými	
organizátory	velmi	dobře	připraven,	nebylo	
žádných	protestů	a	všichni	se	již	těší	na	další	
ročník	této	oblíbené	střelecké	soutěže	ve	Zlín-
ském	kraji.
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a	zda-li	přihlášení	zájemci	skutečně	přijdou,	
se	brzy	rozplynuly.	Účastníci	se	naštěstí	ne-
zalekli	tmavých	mračen,	která	na	nás	po	ránu	
z	výše	shlížela	a	natěšeni	na	výlet	zaplnili	
oba	autobusy.	Nejsme	přece	z	cukru…i	kdyby	
pršelo…nějak	to	zvládneme…

Toto	povídání	je	spíše	pro	ty,	kdo	s	námi	
byli.	Ostatní	mohou	litovat,	že	se	nepřihlásili.	
Že	to	byla	procházka	dobrodružná	a	trošku	
náročná,	svědčí	nohy	bolavé	po	celou	nedě-
li.	A	že	to	byl	úžasný	výlet	v	krásné	přírodě,	
to	je	zase	hojně	zdokumentováno.	

Toto	 jste	 všichni	 zvládli,	 můžete	 být	
na	 sebe	 pyšní	 a	 i	 nadále	 nám	 zachovejte	
přízeň.	

Majka 


