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   Cenu pro Město Napajedla převzala  
starostka Irena Brabcová.
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Entomologický 
výměnný den a výstava 

se koná v sobotu 16. října 2010 
v budově TJ Sokol Napajedla 

od 8 do 12 hod. 
Výměna a prodej hmyzu, 

plazů a přírodnin z celého světa. 

Informace na 604 67 08 61.

Výstava v Klášterní kapli
Muzeum Napajedla a Klub kultury Napa-

jedla, Hornonitrianské múzeum v Prievidzi 
vás zvou na přírodovědnou výstavu Západné 
Karpaty - spoločná hranica.

Chránené územia Trenčanského kraja. 
Výstava je otevřena od 17. září do 8. října 2010 
každé pondělí až pátek od 14 do 17 hodin.

Ve čtvrtek 16. září oce-
nila Nadace Partnerství 
vítězná dopravní řeše-
ní v celostátní soutěži 
Cesty městy. Slavnostní 

Soutěž Cesty městy: Dostali cenu za zklidňování dopravy
rozsáhlé regeneraci dopravních a funkčních 
ploch v městské památkové zóně. Podrobné 
informace o všech soutěžních řešeních jsou 
k dispozici na stránkách soutěže na adrese: 
www.cestymesty.cz. red. NN

vyhlášení se konalo 
v Litomyšli, mezi 8 nejúspěšnějších rozdělila 
nadace celkem 400 tisíc korun a další věcné 
ceny v hodnotě více než 100 tisíc. Celkem 
se letošního devátého ročníku účastnilo 39 
dopravních řešení ze všech krajů ČR. Cílem 
soutěže Cesty městy je propagovat zklidňová-
ní dopravy a poukazovat na kvalitní dopravní 
řešení, která se mohou stát příkladem pro další 
obce a města. Soutěž se koná pod záštitou Mi-
nisterstva dopravy – BESIP, jejím generálním 
partnerem je společnost Škoda Auto.

V kategorii plošných řešení (prémie 80 
tisíc korun) zvítězila Napajedla, a to díky 
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Co se podařilo v letech 2006-2010
Uplynulé volební období bylo významné 

ojedinělou možností čerpání dotací z Evropské 
unie, ale také bohužel ekonomickou krizí. Obě 
tyto skutečnosti nezanechaly na hospodaření 
našeho města negativní vliv, naopak se na jeho 
ekonomice podepsaly kladně. Podrobně se 
o ekonomické situaci města na sklonku toho-
to volebního období dočtete na jiném místě 
tohoto periodika.

Vliv evropských peněz se podepsal na sta-
vební činnosti, která vyvrcholila v minulém 
roce. Realizovány byly pouze ty investiční 
akce, na které bylo možné dotace získat. 
Vlivem ekonomické krize muselo město 
sáhnout k některým nepopulárním opatřením 
v rozpočtu města, jak ve stránce výdajové, tak 
v příjmové. Snížením provozních prostředků 
městských organizací, realizací úsporných 
opatření v oblasti energetiky a omezením 
nedotovaných investic. Velký zásah byl 
proveden na poli kultury: sloučením všech 
jejích složek v jednu příspěvkovou organizaci 
a omezením provozu Klubu kultury a kina. 
Velmi nepopulární bylo zvýšení příjmů města 
zvýšením koeficientu daně z nemovitosti, ale 
tento krok byl nutný a do budoucna se mu 
nevyhnou ani ostatní obce kromě třístovky 
těch, které již tak učinily. Zastupitelé dekla-
rovali využití této částky pro rozvoj a opravy 
dopravní infrastruktury města. 

V krátkosti bych vás chtěla seznámit, co se 
nám v různých oblastech PODAŘILO v uply-
nulém volebním období, na bázi širokého 
konsenzu uvnitř zastupitelstva a za příkladné 
spolupráce zaměstnanců městského úřadu 
a jeho spolupracovníků. 

 Životní prostředí 
Nejdůležitější aktivitou bylo zajištění finan-

cování a následná realizace akce Odvodnění 
pravobřežní části Napajedel – lokalit Zámo-
raví, Radovany a Šardice. Tím se podařilo 
zajistit stoprocentní odkanalizování našeho 
města a kompletním odvedením splaškových 
vod na čistírnu odpadních vod.

 Technická vybavenost
Rekonstrukcí areálu hospodářské školy 

na Sběrný dvůr a objekt technických služeb 
vzniklo důstojné zázemí pro odpadové hospo-
dářství města a ostatní služby zajišťované pří-
spěvkovou organizací Služby města Napajedla. 

Objekt Spořitelny byl vybaven výtahem 
a bylo zde vybudováno kontaktní místo MěÚ 
pro osoby s omezenou možností pohybu.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, 
povodím Moravy a Fatrou Napajedla byl do fáze 
realizace doveden projekt protipovodňových 
opatření na pravém břehu řeky Moravy. 

 
 Doprava, komunikace 
Zastupitelstvo města podpořilo projekt 

Integrovaného dopravního systému, který 
významným způsobem zkvalitnil dopravní 
obslužnost města. Postupně jsou budovány 
bezbariérové zastávky, město je obsluhováno 
nízkoprahovým autobusem.

Následně po realizaci kanalizace na Zá-

Závěrečné hodnocení uplynulého volebního období 
moraví mohl být v této části města konečně 
vybudován chodník. 

Postupně ve čtyřech etapách byla budová-
na cyklostezka v centru města, její délka je 
bezmála 2 km. V loňském roce byla úspěšně 
zrealizována první etapa cyklostezky podél 
Moravy. Její návštěvnost předčila očekávání, 
na základě měření je dosahován denní prů-
jezd téměř 900 cyklistů, maxima návštěvnosti 
se pohybují okolo 2 500 cyklistů za den, 
za dva letní měsíce dosáhla návštěvnost 
61 000 osob.

Město pokračovalo dalšími etapami v budo-
vání Bezbariérové trasy. Byly zrekonstruovány 
přechody v křižovatce u Asterixu a u ulice Ji-
ráskova, přechody u škol, přechod na Lánech, 
přechod u Fatry. Bezbariérově byly upraveny 
i všechny ostatní chodníky, které prošly rekon-
strukcí. Bylo jich téměř 7 kilometrů(!) z celkové 
délky cca 23 km. 

 Volný čas, sport 
V rámci prevence kriminality jsme úspěšně 

navázali na projekt skateparku realizací projek-
tu Volný čas -náctiletých horolezeckou stěnou, 
která je umístěna v tělocvičně na klášteře 
a nabídla v našem městě další alternativní 
druh sportu. Pokračovali jsme v revitalizaci 
dětských hřišť výstavbou nového dětského 
hřiště Na Kapli.

 Sociální služby
Město vstoupilo do Komunitního plánování 

Otrokovicka. Nákupem speciálního osobního 
automobilu byly významně zkvalitněny služby 
poskytované naší Pečovatelskou službou. 

 Náměstí 
Byla relizována 1. etapa projektu 
Naše Napajedla – město pro život, která 

spočívala v revitalizaci veřejných prostor 
MPZ - v tomto projektu jsme navázali na již 
provedené úpravy v oblasti dopravy. Projekt 
byl vyznamenán oceněním Stavba roku 2009 
Zlínského kraje a Nadací partnerství podpo-
rovanou Ministerstvem Dopravy. Nové pietní 
místo bude vybráno k ocenění Ministerstvem 
obrany k ocenění plaketou za péči o válečné 
hroby. Vodní prvek si získal své příznivce 
i své odpůrce, ale tomu tak bývá u většiny 
uměleckých děl. Horší je, když takové dílo 
zůstane nepovšimnuto. Na náměstí se stalo 
živým místem a málokterý kolemjdoucí ho 
opomene. Odměnou mi bylo sledovat hru dětí 
s vodními proudy v horkých dnech…

 Regenerace panel. sídliště Nábřeží
Ve třech etapách byla provedena postupná 

revitalizace veřejných prostor na sídlišti Nábře-
ží. K těmto úpravám, které byly v režii města, se 
přidali majitelé jednotlivých panelových domů 
a šedivé sídliště se postupně mění v pestrou 
obytnou zónu v kvalitním veřejném prostoru.

 Oblast bydlení
Rekonstrukcí nebytových prostor v DPS 

Sadová vznikly 3 nové bytové jednotky. 
V průběhu roku 2010 přistoupilo ZM 

k prodeji 16 b. j. na Nábřeží, které mohou být 

v nadcházejícím volebním období využity 
pro dofinancování dalších důležitých inves-
tičních akcí.

Za podpory města byly úspěšně zrealizová-
ny dva velké developerské projekty Na Kapli 
a na Nábřeží.

 Kultura 
V roce 2007 byla zahájena tradice konání 

Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firku-
šnému. V letošním roce se uskuteční již jeho 
třetí ročník. Město podpořilo významným 
způsobem projekt nových varhan v kostele 
sv. Bartoloměje. V oblasti provozní došlo 
ke sloučení všech složek kultury do jedné 
příspěvkové organizace. Tato opatření 
neměla mít vliv na činnost Klubu kultury 
a jeho aktivních složek, což se také naplnilo 
a kulturní život v našem městě byl i v letošním 
roce stejně bohatý. Zahájili jsme první etapu 
rekonstrukce střední části kláštera - rekon-
strukci přízemí pro knihovnu. Je zpracována 
studie městského kulturního a společenského 
centra Na Kapli.

 Cestovní ruch 
Ve spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj 

Baťova kanálu, jehož jsme aktivními členy, se 
nám podařilo prosadit prostřednictvím státní 
organizace Ředitelství vodních cest výstavbu 
dvou přístavišť Realizací cyklostezky podél řeky 
Moravy; město získalo jedinečnou možnost 
oslovit její uživatele také v oblasti cestovního 
ruchu. Ve spolupráci se soukromým sektorem 
bylo do provozu uvedeno Návštěvnické cent-
rum Na Kapli. Díky těmto aktivitám se můžeme 
v oblasti cestovního ruchu vymezovat jako 
dobré místo pro start do tří folklorních oblastí 
(na jejichž rozcestí se nacházíme), a to jak 
na kole, tak pěšky či po vodě. 

 Školství
Bezpečnost našich dětí a kvalitní materiální 

podmínky pro vzdělávání jsou pro město pri-
oritou. Ročně je proto do úprav zaměřených 
na tyto oblasti do všech školských zařízení 
města investováno v průměru 3 mil. Kč.

 Financování rozvojových projektů 
Většina žádostí o dotace byla směrována 

do Regionálního operačního programu 
Střední Morava a do operačních programů 
životního prostředí a ministerstva vnitra. Sou-
běžně ještě fungovaly také národní programy 
financované výlučně ze státního rozpočtu, 
např. program regenerace panelových sídlišť 
Ministerstva vnitra nebo programy zaměřené 
na bezpečnost silničního provozu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Celková výše 
investičních dotačních peněz dosáhla za roky 
2006 až 2009 120 mil. Kč, pro porovnání 
se roční provozní rozpočet našeho města 
pohybuje okolo 80 mil. Kč. O jednotlivých 
stavbách jsem vás pomocí našeho zpravodaje 
průběžně informovala. Základní podmínkou 
úspěšností v získávání dotací v tomto období 
byla dobrá připravenost projektů z minulého 
období. V současné době není výjimkou, když 
pouze legislativní proces trvá několik let. 

 Organizace města
Ihned na začátku volebního období byly 

v obchodních společnostech 100% vlastně-
ných městem zrušeny dozorčí rady. Jednatelé 
společností byli současně pověřeni i vykoná-
váním ředitelských pozic. Byla zintenzivněna 
činnost vrcholného orgánu těchto společností 
valné hromady, kterou zastává rada města. 
V průběhu letošního roku byly vytvořeny 
podmínky pro přestěhování společností NTV 
cable s.r.o. a NBTH s.r.o. do bezbariérového 
objektu spořitelny přístupném z náměstí. Pro 
technické služby města bylo vytvořeno kva-
litní prostředí v zrekonstruovaném objektu 
Hospodářské školy. 

 Veřejné zakázky
Na všechny stavby byla prováděna výbě-

rová řízení dle Zákona o zadávání veřejných 
zakázek, pokud rozsahem nespadaly pod tento 
zákon, tak byla prováděna výběrová řízení dle 
interní Směrnice o zadávaní veřejných zakázek 
malého rozsahu, kterou schválilo Zastupitel-
stvo města Napajedla. Pokud byly na akce 
čerpány finance z evropských fondů, podléhají 
výběrová řízení speciálním směrnicím a výbě-
rová řízení se pak konají pod dohledem správců 
jednotlivých programů. Jednání komise pro 
otevírání obálek se pravidelně zúčastňoval 
člen kontrolního výboru zastupitelstva města. 
Z hlediska procedurálního byly všechny veřej-
né zakázky zkontrolovány Krajským úřadem 
v rámci každoročního přezkumu hospodaření 
města. Přehled výběrových řízení za roky 
2007 až 2010 si můžete prohlédnout na inter-
netových stránkách města www.napajedla.cz 
v sekci dokumenty města.

 Ne vše se stihlo nebo povedlo 
Díky enormní poptávce v konkurenci měst 

nad 5 tisíc obyvatel se nám nepodařilo uspět 
s projektem na celkovou rekonstrukci střední 
části kláštera.

Největším zklamáním, a nejenom pro mne, 
byla skutečnost, že se nám v letošním roce 
nepodařilo v termínu zajistit (ne naší vinou) 
stavební povolení na cyklostezku podél řeky 
Moravy mezi Pahrbkem a již realizovaným úse-
kem na katastru Spytihněvi. Na tuto akci jsme 
měli stoprocentně zajištěno financování. Snad 
se podaří tyto peníze zachránit do příštího 
roku, zahájila jsem již v tomto směru jednání. 
Stavební povolení s nabytím právní moci jsme 
již obdrželi, v tomto směru již nic nebrání 
stavbu cyklostezky po úpravách hráze, které 
má provádět Povodí Moravy, realizovat.

Zůstala nevyřešena záležitost prodeje Cen-
trálního zásobování teplem. 

Téma fungování městské Policie v letoš-
ním roce řešilo zastupitelstvo města při 
projednávání dvou protichůdných peticí, 
z nichž jedna navrhovala MP zrušit a druhá 
rozšířit. Zvýšené efektivity Městské policie 
v tomto volebním období bylo dosaženo 
snížením počtu strážníků ze sedmi na čtyři. 
Tím došlo ke snížení nákladů na tuto složku 
o jednu třetinu. O tom, kam bude tato složka 
směřovat v následujícím období, už rozhodne 
nové zastupitelstvo. 

Zrušení či aktualizace hranic Městské památ-
kové zóny je nad rámec pravomocí obecního 
zastupitelstva. Městská památková zóna je 
schválena vyhláškou Ministerstva kultury 
a pouze to je kompetentní iniciovat její změnu. 
Zatím tak však neučinilo v žádném případě. 
Očekává se nový Zákon o památkové péči, který 
by měl současné podmínky výstavby změkčit. 

V oblasti dopravní infrastruktury jsem se 
v průběhu celého volebního období potýkala 
s třemi komunikacemi ve špatném technickém 
stavu, jejichž rekonstrukci se nepodařilo zajis-
tit. Jsou to ulice Zábraní – v horní části, Divi-
šova a 1. máje (Klevetova). Je na ně zajištěna 
částečně projektová dokumentace, částečně je 
vyřízena také legislativa, takže v příštím období 
by mohlo dojít konečně na jejich opravu. 

 Co čeká nové zastupitele? 
Nejvýhodnější období čerpání dotací z Ev-

ropské unie pro náš stát je ohraničené roky 
2007–2013. Volby do obecních zastupitelstev 
toto období právě půlí, což není z hlediska 
zachování kontinuity přípravy projektů, 
podávání žádostí o dotace a čerpání, ale 
i administrace již realizovaných projektů, 
ideální. Bez ochoty nového zastupitelstva 
na tyto projekty navázat může přijít město 
o možnost významného vylepšení salda 
rozpočtu o příjmy z cizích zdrojů.

Pro nadcházející volební období jsou na-
chystány projekty, které byly většinově v zastu-
pitelstvu města doporučeny k přípravě a které 
jsou v souladu se schválenými koncepčními 
materiály. Všechno to jsou projekty připravo-
vané pro čerpání dotací. Proces od přípravy 
projektu po jeho dokončení je několikaletý. 
V letošním roce vrcholí další vlna výzev pro 
podávání žádostí o dotace a bude jednou 
z posledních. 

Ekonomická krize pro obce nekončí. Její 
vliv se určitě promítne i do příštích rozpočtů 
města. Úspory na poli energetiky jsou více 
než na místě, zejména s ohledem na avizované 
zvýšení cen elektrické energie. Pro další snížení 
provozních nákladů je připraven návrh opti-
malizace využití nebytových prostor v majetku 
města. Byly zahájeny práce na novém územním 
plánu města, v příštím roce proběhne v zastu-
pitelstvu města připomínkování jeho konceptu 
a vlastní schvalovací proces. 

Na sklonku tohoto volebního období byla 
v popředí diskuze o dalším fungování Městské 
policie, rozhodnutí v této věci přenechalo 
zastupitelstvo města již svým následníkům. 
Připravovanou novou vyhlášku o veřejném po-
řádku bude přijímat také až ZM vzešlé z voleb. 

V roce 2012 čeká naše město několik vý-
znamných výročí, jejich připomenutí bude 
nutné věnovat pozornost již v příštím roce. 

Irena Brabcová, starostka

Projekty, na které byly v letošním roce schváleny dotace 
 Název akce Název dotačního programu Poskytovatel dotace 1. Celkové náklady/ dotace/ rozpočet města
Komunitní kompostárna pro město 
Napajedla

Operační program životního pro-
středí 
4.1. Nakládání s odpady

Státní fond životního 
prostředí 

8,4 mil. Kč / 7,6 mil. Kč / 0,8 mil. Kč

Revitalizace zeleně Městské památ-
kové zóny 

Operační program životní prostředí, Státní fond životního 
prostředí 

3,75. mil. Kč / 2,93 mil. Kč / 0,33 mil. Kč 
Nezpůsobilé výdaje 0,49 mil. Kč

Moderní výuka na základních školách 
v Napajedlích

Regionální operační program NUTS II - Zlínský kraj 3,5 mil. Kč / 3,0 mil. Kč / 0,5 mil. Kč

Cyklostezka podél Baťova kanálu 
2. etapa – úsek Pahrbek-Spytihněv

Podpora výstavby cyklistických 
stezek pro rok 2010

Státní fond dopravní in-
frastruktury, Zlínský kraj

 5,0 mil. Kč / SFDI 2,9 mil. Kč / ZK 2,1 mil. Kč

Bezbariérová trasa 7. etapa 
Přechody na I/55 bezbariérový chodník 
Jiráskova

Zvýšení bezpečnosti dopravy Státní fond dopravní 
infrastruktury

7, 14 mil. Kč / 3,80 mil. Kč / 3,34 mil. Kč Dofinanco-
vání z rozpočtu města – daň z nemovitostí 

Akce, na které byly letos podány žádosti o dotace, nejsou doposud vyhodnoceny!
 Název akce Název dotačního programu Poskytovatel dotace Celkové náklady / dotace/ rozpočet města
Zateplení objektů
mateřské školy

Operační program životní prostředí, 
3.2 Realizace úspor energie

Státní fond životního pro-
středí

6,4 mil. Kč / 4,6 mil. Kč / 1,8 mil. Kč

Zateplení objektu 
1. základní školy

Operační program životní prostředí, 
3.2. Realizace úspor energie

Státní fond životního pro-
středí

8,0 mil. Kč / 5,7 mil. Kč / 2,3 mil. Kč

Naše Napajedla – město pro život 
2. etapa revitalizace veřejných prostor 
MPZ 

Regionální operační program 
2.2. Rozvoj měst

NUTS II - Zlínský kraj RRA 21,0 mil. Kč / 18,00 mil. Kč / 3,00 mil. Kč
Dofinancování z rozpočtu města – daň z nemo-
vitostí

Rozšíření separace odpadů a recyklace 
stavebních sutí ve městě Napajedla 

Operační program životního prostředí 
4.1. Nakládání s odpady

Státní fond životního pro-
středí

6,1 mil. Kč / 5,4 mil. Kč / 0,6 mil. Kč



4 5

Z á ř í – ř í j e n  9 – 1 0 / 2 0 1 0    w w w . n a p a j e d l a . c z

V souvislosti s přípravou rozpočtu města 
na rok 2011 upozorňujeme případné žada-
tele (občanská sdružení, obecně prospěšné 
organizace, církve, sportovní organizace, 
neziskové organizace aj.), že žádosti o pří-
spěvek na činnost pro rok 2011 je možno 
podávat na Městský úřad Napajedla, odbor 
finanční do 12. 11. 2010. Žádosti lze podat 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na činnost pro r. 2011
osobně, poštou nebo na e-mailovou adresu 
podatelna@napajedla.cz. K podání žádosti 
využijte upravený formulář, který je k dispo-
zici na odboru finančním nebo na webových 
stránkách města www.napajedla.cz, v části 
Městský úřad – formuláře – finanční odbor

Ing. Ivo Šlíma, vedou-
cí odboru finančního 

A ještě k povodním…
Jak jsme již uvedli v červencovém čísle 

Napajedelských novin, naše město bylo 
během letošního května a června postiženo 
povodní. S likvidací následných škod jsme 
se potýkali ještě desítky dní po opadu 
velké vody a stálo nás to nemalé finanční 
prostředky. 

V tomto směru vyšel všem obcím, které 
postihla letošní velká voda, vstříc Zlínský 
kraj, který ze svého rozpočtu uvolnil nemalé 
finanční prostředky. Pro město Napajedla 
konkrétně částku ve výši 140 000 Kč na od-
stranění následků prvotních povodňových 
škod. Jedná se tedy o účelovou dotaci, která 
byla určena na pokrytí prvotních nákladů 
a nezbytných opatření přijatých při odstra-
ňování následků povodní. 

Město Napajedla z této účelové dotace 
čerpalo prostředky například na nákup 
výkonného plovoucího motorového čerpa-
dla Niagara, zajistilo odbornou revizi stavu 
Chmelnické lávky, nakoupilo fólii na stavbu 
mobilní protipovodňové hráze do jediného 
nechráněného úseku v ulici Pod Zahrádka-
mi a hradilo další nutné náklady. 

Tohoto vstřícného kroku ze strany 
Zlínského kraje si velmi vážíme, jelikož 
nám pomohl lépe překonat prvotní nutné 
finanční výdaje, které nám povodněmi 
vznikly. 

Stanislava Kozmíková
 oddělení životního prostředí 

Napajedla - bezbariérová trasa -
5. etapa - přechody pro chodce na I/55
Název objektu Cena Kč vč. DPH

SO 103.3 - úpravy přechodu pro chodce - Fatra, přístupový chodník 147 242

SO 103.3 - úpravy přechodu pro chodce - Fatra, 2 ochranné ostrůvky 345 590

Dopravní značení dle bezpeč. auditu 35 000

Nátěr a polep reflex. žlutým polepem 16 ks rohů ochran. ostrůvků 4 500

Bezpečnostní audit vypracování Ing. Nečas, požadavek KÚ ZL 9 600

Náklady spojené s vyřízením legislativy 4 000

Celkové náklady stavby 545 932

Finance uvolněné z rozpočtu města na rok 2010 600 000

Zůstatek financí z této akce v rozpočtu města 54 068

Vodorovné dopravní značení bylo díky jednání pí. starostky z ŘSD ČR, bylo 
plně hrazeno ŘSD ČR, a Město Napajedla tím ušetřilo ze svého rozpočtu

457 000

Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2010
 schválený 

rozpočet
upravený 
rozpočet

skuteč-
nost

skuteč. /
upravený 

Příjmy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % 

třída 1 daňové příjmy 64 379 62 667 36 049,1 57,5

třída 2 nedaňové příjmy 14 435 15 242 9 056,4 59,4

třída 3 kapitálové příjmy 0 0 3 035,4 0,0

třída 4 přijaté dotace 14 729 25 257 18 610,0 73,7

Příjmy celkem 93 543 103 166 66 750,9 64,7

Financování - třída 8 

8115 změna stavu na bankovním účtě -3 373 3 066 -23 481,2 -765,9

8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0 0,0 0,0

8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0 0,0 0,0

8124 splátky dlouhodob. příjatých půjčených prostř. -1 860 -1 860 -930,0 50,0

8901   -1 532,7 0,0

financování celkem -5 233 1 206 -25 943,9 -2 151,2

Zdroje celkem 88 310 104 372 40 807,0 39,1

Výdaje  provoz investice

oddíl       upravený skuteč. v % upravený skuteč. v %

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

22 Doprava 1 215 7 652 656,3 8,6 1 115 656,3 58,9 6 537 0,0 0,0

23 Vodní hospodářství 137 302 212,7 70,4 287 206,0 71,8 15 6,7 44,7

31 Vzdělávání 10 165 12 780 4 905,9 38,4 12 270 4 905,9 40,0 510 0,0 0,0

32 Školské služby 6 6 1,6 26,7 6 1,6 26,7 0 0,0 0,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 376 16 491 2 927,7 17,8 6 591 2 927,7 44,4 9 900 0,0 0,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost 763 3 198 2 235,3 69,9 3 198 2 235,3 69,9 0 0,0 0,0

35 Zdravotnictví 0 20 20,0 100,0 20 20,0 100,0 0 0,0 0,0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 20 140 21 815 10 250,9 47,0 17 147 8 469,2 49,4 4 668 1 781,7 38,2

37 Ochrana životního prostředí 5 135 5 148 2 159,6 42,0 4 308 2 039,6 47,3 840 120,0 0,0

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4 000 3 500 1 822,4 52,1 3 500 1 822,4 52,1 0 0,0 0,0

43 Sociální péče a pomoc 2 425 2 562 1 136,0 44,3 2 562 1 136,0 44,3 0 0,0 0,0

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 98,5 49,3 200 98,5 49,3 0 0,0 0,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 434 2 434 895,0 36,8 2 434 895,0 36,8 0 0,0 0,0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 560 260 185,2 71,2 260 185,2 71,2 0 0,0 0,0

61 Územní samospráva a státní správa 22 019 22 184 8 879,6 40,0 21 724 8 767,5 40,4 460 112,1 24,4

63 Finanční operace 6 303 4 591 4 100,2 89,3 4 591 4 100,2 89,3 0 0,0 0,0

64 Ostatní činnost 6 432 1 229 319,9 26,0 914 319,9 35,0 315 0,0 0,0

Výdaje celkem 88 310 104 372 40 806,8 39,1 81 127 38 786,3 47,8 23 245 2 020,5 8,7

z toho: běžné výdaje 79 853 81 127 38 786,3 47,8 Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, finanční odbor
Stav ke dni 30. 6. 2010 

kapitálové výdaje  8 457 23 245 2 020,5 8,7

Rating města
Město Napajedla požádalo o provedení 

hodnocení své finanční stability – rating. Z hod-
nocení vyplývá, že město Napajedla převyšuje 
rámec srovnatelných měst v kategorii od 5000 
do 9999 obyvatel v České republice. Většina eko-
nomických ukazatelů prokazuje velmi dobrou 
až dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí 
a ekonomické podmínky dávají velmi dobré 
předpoklady dalšího rozvoje. Podíl cizích zdrojů 
(úvěry) k celkovým aktivům města je ve výši 
2,88 %. Průměrná hodnota úvěrového zatížení 
u srovnatelných měst ve Zlínském kraji je 5 % 
a v rámci celé České republiky 6,08 %. 

Rating provedla společnost CCB, která je 
organizátorem bankovního a nebankovního 
úvěrového registru, jejichž prostřednictvím si 
banky, spořitelny, leasingové společnosti nebo 
faktoringové firmy ověřují schopnost svých 
klientů splácet budoucí závazky. Společnost 
současně provádí hodnocení ekonomické situace 
municipalit – iRating. Úplné hodnocení najdete 
na www.napajedla.cz

Mgr. Tomáš Zatloukal

Oznámení PČR
Oznamuji, že od 11. 8. 2010 je budova 

Policie České republiky, Obvodní oddělení 
Napajedla přístupna jen ze dvora výtahem 
(2. patro), boční vchod z ulice Na Kapli již 
není přístupný. V případě nepřítomnosti 
služby je možno volat linku 158 a cestou 
operačního důstojníka povolat hlídku 
na obvodní oddělení Napajedla. 

npor. Bc. David Hoff, ved.OOP Napajedla

Rekapitulace finančních nákladů na akci 

Fotoreportáž Františka Cívely
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Vážení občané,
dne 13. 9. 2010 došlo k novému řešení 

dopravní situace v lokalitě Malina I a II. 
Tento nový stav je reakcí na podněty oby-
vatel lokality Malina I a Malina II, kteří se 
formou petice obrátili na město Napajedla, 
a to s žádostí o řešení špatné dopravní situace 
v této části města. 

Nedodržováním povolené rychlost se cítí 
obyvatelé ohroženi a mají velké obavy nejen 
o svou bezpečnost, ale především o bezpeč-
nost svých dětí. Je pravda, že v některých 
částech Malina I a v celé lokalitě Malina II je 

absence chodníků, a tím pádem komunikace 
zároveň slouží pro pohyb chodců.

Rada města Napajedla na svém jednání 
dne 19. 4. 2010 petici projednala. Ztotožnila 
se s názorem obyvatel na nutnost zklidnění 
dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců. Při 
hledání alternativ řešení situace se dospělo 
k finančně nejméně nákladnému a časové 
nejrychlejšímu způsobu řešení v tzv. „zóně 
30“. V případě alternativy obytné zóny by 
muselo dojít ke spoustě stavebních úprav 
komunikace nutných k vytvoření charakteru 
obytné zóny, které by vyžadovaly vysoké 

Dopravní situace v lokalitě Malina I a II. 

Vzpomínka na srpen 1968
S t a r o s t k a 

města Napajedla 
a členky muzej-
ního spolku se 
sešly 20. srpna 
na napajedelském 
hřbitově u hrobu 
Jaroslava Nováka, 
který byl v srp-
nu 1968 zastřelen 
u pražského roz-
hlasu.  JS 

Svatováclavské slavnosti 2010
V sobotu 25. září se v Napajedlích uskuteč-

ní již 11. ročník Svatováclavských slavností. 
Hlavní program bude probíhat už tradičně 
v zámeckém parku. 

Ve spolupráci s Klubem kultury Napajed-
la, pod finanční záštitou Města Napajedla 
a v prostorách zapůjčených společností 
Zámek Napajedla s.r.o. pro vás Divadelní 
soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla připravil 
bohatý a pestrý program. 

Letošní ročník nese v podtitulu název 
„Proud času“. Nezůstaneme tedy jen v době 
knížete Václava, ale podíváme se i do doby 
renesance, baroka a rokoka. Bok po boku tak 
stanou rytíři ve zbroji, dámy v renesančních 
šatech či elegantní rokokový pár na ušlech-
tilých koních, a nejen to, završeno ohnivým 
překvapením. Ani letos nebude chybět 
pochodňový průvod městem se zastávkou 
u městské radnice, z níž přednese projev 
starostka Napajedel Ing. Irena Brabcová. 

Přijďte se tedy pobavit tím, co pro vás 
připravili dobrovolníci a účinkující ve svém 
volném čase a přesto o nic míň kvalitním 
než jsou výstupy profesionálů, kteří ovšem 
dodají celému programu ty správné grády. 

Mimo hlavní program si s Občanským 
sdružením SAM můžete zadovádět na nádvo-
ří zámku při středověkých hrách a úkolech, 
díky společnosti Zámek Napajedla můžete 
navštívit interiéry zámku, Hřebčín Napajedla 
pro vás připravil den otevřených dveří 
a díky Městu Napajedla se budete moci 

podívat na denní i noční město z věže radnice, 
koupit si laskominu na prezentačním jarmarku 
a shlédnout dožínkové vystoupení. 

Časový harmonogram naleznete v přilože-
ném programu. Podrobný program pak bude 
vyvěšen na plakátovacích plochách a na strán-
kách města, infokanálu a v dalších mediích. 

Miroslava Havalová

Svatováclavské slavnosti aneb  
Proud času - 11. ročník 25. 9. 2010

Během dne můžete navštívit:

 Nádvoří zámku a zámek:
13:00–17:00 Zábavné dostaveníčko 

ve středověku stanoviště s úkoly pro děti 
i dospělé připravilo občanské sdružení SAM 
Napajedla 

9:30–11:00 a 14:00–17:00 Prohlídky interiérů 
zámku Napajedla a posezení v zámecké 
kavárně
 Hřebčín Zámecká ulice:

10:00–15:00 Den otevřených dveří Hřeb-
čína Napajedla
 Masarykovo náměstí:

13:00–22:00 Zpřístupněna věž městské 
radnice

14:00 Zahájení slavností a otevření jar-
marku

14:00–17:00 Prezentační jarmark Napajedel 
a okolních obcí se sortimentem z letošní sklizně

15:00–16:00 Vystoupení folklórního sou-
boru ze Spytihněvi – úryvek z pásma Hody, 
milé hody, se kterým vystoupili 20. 8. 2010 
v Senátu ČR

Hlavní program:
17:00 Zahájení programu v zámeckém 

parku
Dobový program s šermem udatných 

rytířů či šlechticů, tancem něžných dam 
a rozverné chudiny, hudbou temperamentní 
i tklivou a pohybem bezstarostného mládí

19:00 Pochodňový kostýmovaný prů-
vod městem s knížetem Václavem, jeho 
družinou a dalšími hosty – ze zámeckého 
parku severní branou na Masarykovo ná-
městí k radnici

19:30 Zastávka před radnicí města: uvítání 
knížete Václava starostkou města.

Zdravice knížete Václava
19:40 Přesun Václava do prost. před farou:
Krátký dobový program s ochutnávkou 

vystoupení večerního programu
19:50 Pochodňový kostýmovaný prů-

vod městem s knížetem Václavem, jeho dru-
žinou a dalšími hosty – z Masarykova náměstí 
zpět severní branou do zámeckého parku

20:20 Pestrý dobový program s šermem 
věhlasných šermířů, tancem krásných 
dívek, dam a mužů, s elegantní ukázkou vy-
soké jezdecké školy, hudbou temperamentní 
i tklivou, zpěvem líbezným a chorálním 
a pohybem bezstarostného mládí zakonče-
ný ohňovou show s mnohými tradičními 
i netradičními efekty

Změna času i programu vyhrazena

finanční náklady a delší dobu realizace. 
V „zóně 30“ platí standardní pravidla 

silničního provozu. Motoristé a cyklisté 
se pohybují po komunikacích povolenou 
rychlostí, tzn. max. 30 km/hod. 

V úsecích, ve kterých nejsou chodníky, 
pohybují se chodci při pravém okraji ko-
munikace. V místech křížení komunikací 
(jednotlivé křižovatky), které nejsou osa-
zeny žádnou dopravní značkou, určující 
přednost vozidla, a z tohoto důvodu v celé 
„zóně 30“ platí pravidlo pravé ruky.
 Ing. Monika Chrástová, ved. odb. SMIR 

Zámecký park v dalších otázkách….

V době okupace byla v Napajedlích zříze-
na dislokovaná úřadovna gestapa, jednotka 
werkschutzu a stanice protektorátní policie. 
Přesto zde působily odbojové skupiny, 
ať už vojenské, pravicové, tak i levicově 
orientované. V době největšího běsnění 
gestapa, po heydrichiádě (1942) ještě více 
spolupracovaly. 

Na konci 20. let byla KSČ druhou nejsil-
nější politickou stranou (po straně lidové) 
ve městě. Měla svého zástupce i v městské 
radě (Emil Popelák). Ve třicátých letech se 
tato strana zaměřila na taktiku utváření 
lidové fronty proti fašismu. V době okupace 
se Napajedla stala jedním z center komunis-
tického odboje na Moravě, samostatným 
stranickým okresem. Několikrát se zde 
sešlo i krajské vedení KSČ. 

Ilegální síť KSČ na Napajedelsku byla 
utvářena od roku 1938. V počátcích této 
revolty se zde angažovala přední levicová 
osobnost na Moravě – Rudolf Filip z Hodo-
nína. Zúčastnil se např. hned první ilegální 
schůzky v listopadu 1938 v bytě Antonína 
Poláška. Zde byl vytvořen ilegální Okresní 
výbor KSČ ve složení: V. Jiroušek, J. Novák, 
A. Polášek, Ing. Měchura, V. Šebesta a J. Lap-

Napajedla před 65 léty – (pokračování)
čík. Dále bylo založeno sedm šestičlenných 
ilegálních buněk. Po 15. březnu byl ilegální 
okresní výbor zredukován na tři členy (Še-
besta, Měchura, Polášek). 

V obou napajedelských továrnách byly 
utvořeny závodní buňky KSČ. Ty iniciovaly 
vznik dalších buněk, a to ve Spytihněvi, 
Halenkovicích, Topolné, Žlutavách, Po-
hořelicích, Komárově, Oldřichovicích 
a Karlovicích. Komunisté na Napajedelsku 
tiskli a rozšiřovali protifašistické letáky, 
distribuovali levicovou literaturu, prová-
děli sabotáže. Jádrem jejich činnosti byla 
agitační a organizační práce. Ilegální tisk 
přiváželi také z tiskárny Roberta Veselého 
ze Strážnice. 

V roce 1943 vyzradil komunistický odboj 
na Napajedelsku konfident Cvíř z Ostravy. 
Nastalo rozsáhlé zatýkání. Řada odbojářů 
zaplatila svou odvahu životem (např. Smě-
líkovi, J. Svárovský ad.).

Jestliže vojenský a pravicový odboj sle-
doval svými činy vyhnání fašistů a návrat 
předválečných demokratických poměrů, 
komunistický odboj počítal také se změnou 
režimu po ukončení války v duchu svých idejí.

PhDr. Milada Písková

Úvodem mé reakce na článek paní Evy Ga-
jdošik v posledních Napajedelských novinách 
bych chtěl uvést:
- Vím co je soukromé vlastnictví a práva 

s ním spojená respektuji
- Vím něco o zámku i zámeckém parku, proto-

že jsem tento majetek , tehdy ve vlastnictví 
Fatry, 15 roků spravoval

- Vím proto, kolik prostředků taková správa 
stojí

- Vím co je věcné břemeno a jak ve vztahu 
k zámeckému parku vznikalo

- Vím taky, že s dodržováním věcného bře-
mena ze strany občanů Napajedel neměla 
v minulosti Fatra větší problémy (snad 
s výjimkou neukázněných řidičů) a že 
občané Napajedel nejsou horda vandalů 
(i když sem tam se určitě nějaký najde) 

- Vím, a umím ocenit, kolik užitečné práce se 
odvedlo při rekonstrukci budovy zámku, ať 
již za vlastnictví Fatry nebo za vlastnictví 
Evy Gajdošik 

- Vím, kolik rekonstrukce z rozhodnutí tehdej-
šího vlastníka Fatry (Chemapolu) stála –cca 
90 mil. Kč

- Vím proto, že nákup zámku a parku i náklad 
na jejich další rekonstrukci nebyl pro paní 
Gajdošik za hubičku 

- Vím, ale taky, kolik času za poslední roky 
volené i správní orgány města Napajedla 
věnovaly problematice dotýkající se zámku 
(prakticky každé jednání rady města)

- Vím, že město velmi rychle vyřešilo pro-
blém s neukázněností návštěvníků bufetu 
Klubu kultury, i když to odnesli i ti ukáznění 
návštěvníci

- Vím, že již za vlastnictví Fatry proběhla, 
společně s městem, řada, bohužel, neú-
spěšných jednání s regionálními institucemi 
(kraj, univerzita, museum apod.), se snahou 
najít rozumné využití zámku

- Vím, že věcné břemeno výrazně snižuje 
tržní hodnotu zámku i parku 

- Vím dokonce, že finanční nabídka jednoho 
zájemce o nákup zámku za zrušení věcného 
břemene průchodu parkem dosáhla hodně 
zajímavé finanční hodnoty

- Vím taky, proč město nemohlo zámek 
koupit. 

• Protože se muselo postarat, jako řádný hos-
podář, o řadu dalších získaných nemovitostí 
(klášter, bývalá hospodářská škola)

• Protože nenašlo smysluplný záměr na dlou-
hodobé ekonomické využití kapacity zámku

• Protože si umělo spočítat náklady na nákup 
i provoz zámku a parku

• Protože se nechtělo zadlužit
- Vím, že zámecký park nevzkétá (možná 

právě proto se do něj nesmí)
A právě proto, že všechno výše uvedené 

vím, tak:
- Nevím co platí? Toto? 

Vážené dámy a pánové,dovolte nám, abychom 
Vás pozvali do napajedelského sídla, které ote-
vírá zámecké brány (zvýraznil jt). pro vaše 
přání Náš zámek se stane alespoň na okamžik 
vaším domovem, místem, kde pocítíte jedinečnost 
nádherného prostředí a budete se cítit jakoby vytr-
ženi z běžné reality světa. Snad budete mít stejné 

„mrazení“ jako my, když jsme zde poprvé přišli 
a rozhodli se postupně zvelebovat tento historický 
skvost, kde historie je již napsána a budoucnost 
se začíná načrtávat. Přejeme si, aby Zámek 
Napajedla byl pro Vás místem plným inspirace, 
místem, kde se budete rádi vracet, místem, kde 
se budete cítit jako doma, místem, kde budete 
nalézat radost, odpočinek, relaxaci a odproštění 
od každodenních starostí a strastí. (staženo bez 
jazykových úprav z www.zameknapajedla.cz) 

Nebo toto?
Důrazné upozornění. 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. 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. 
(viz červencové Napajedeské noviny)
- Nevím, zda by pro naplnění Důrazného 

upozornění nebylo nejlepším řešením in-
stalovat elektrické ohradníky pro dobytek, 
kolem vymezení věcného břemene, nejlépe 
pak z prostředků města

- Nevím, proč by se občanům Napajedel mělo 
ze strany města pořád něco vysvětlovat 

• Když nejsou žádní prosťáčci 
• Když občané již po několikáté (nešlo při-

tom jenom o spadlý strom) narazili čelem 
na zavřené brány zámku, takže ví co je 
uplatňování soukromých práv

• Když ví, že město na pozemcích věcného 
břemene platí za osvětlení a udržuje okolí 
sečením

• Když ví, že město chce po vlastnících zámku 
jen to, aby dodržovali právo nejméně tak, jak 
to vyžadují oni po městu a jeho občanech

- Nevím, komu měla sloužit nejapná poznám-
ka paní Gajdošík kolem voleb. Mně se spíš 
zdá, že celá kampaň má právě před volbami 
poškodit stávající zvolené orgány města 
a tím prospět novým kandidátům do voleb, 
např. dceři paní Gajdošík - Petře Psotkové. 
Ale nechci spekulovat.

- Nevím jaká je filozofie „byznys plánu“, který 
znemožňuje lidem využívání parku. Měl 
jsem možnost navštívit mnoho parků, včetně 
soukromých, jejichž „byznys plánem“ bylo 
naopak dostat co nejvíc návštěvníků do par-
ku (a tím i peněz). A neměl jsem pocit, že 
by takoví vlastníci byli hlupáci. Dokonce se 
tím veřejně chlubili!

- Nevím hlavně, proč by se nešlo domluvit 
na rozumném rozsahu využívání zámecké-
ho parku pro občany Napajedel a přestat 
harašit právníky!

Jaroslav Toufar
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V sobotu 14. 8. 2010 se v areálu za klášterem usku-
tečnil 10. ročník folklórního setkání tří národopisných 
oblastí - Moravské Chodníčky.

Myslím, že nepřeháním, když použiji hodnocení: 
čím starší, tím lepší ... 

Za účasti představitelů města, 12 souborů, 5 
cimbálových muzik, velkého počtu diváků a hostů 
proběhl více než čtyřhodinový program. V programu 
se představily dětské soubory z Halenkovic, Traplic 
a samozřejmě Radovánek. Kromě domácích souborů 
Radovan a Pozdní sběr se představily soubory Do-
liňáci Staré Město s cimbálovou muzikou, Týnečáci 
Velký Týnec, Bartošův soubor s CM Máj, přátelé ze 
Spytihněvi - Babčice a Chlapčiska a také zahraniční 
hosté Slza Borský Mikuláš. Vystoupení byla úžasná, 
mnohdy až strhující. Všechny dětské soubory dojaly 
diváky hezkými výkony, ale také opravdovostí svých 
vystoupení, děti braly odpovědnost za výkon kolek-
tivu opravdu vážně, vždyť mnohé děti z přespolních 
souborů vystupovaly poprvé.

Srdce folklóristů potěšili svým verbířským 
uměním chlapi z Doliňáků, kde vychovávají k této 
krásné tradici i mladou generaci, patří jim za to obdiv 
a uznání, také párové tance měly hezké choreografie 
a velmi příjemný projev. Vystoupení Babčic bylo 
tradičně krásné a výborné na poslech, ale to, co si 
pro nás připravili letos - návštěvu japonského sou-
boru, předčilo všechna očekávání. Jejich vystoupení 
skvěle pobavilo a vneslo do hezkého slunného od-
poledne rozvernou náladu, Chlapčiska jsou tradičně 
výbornými zpěváky a dobrými společníky. Bartošův 
soubor předvedl valašské tance, řemesla a odzemek 
v nádherném provedení. Při tanci s valaškou a krás-
ném provedení zvedaček se nám tajil dech. Hanácký 

10. ročník Morav ských Chodníčků 
soubor Týnečáci představil tance, písně a vyprávění 
jejich regionu. Poutavá pohádka v hanáckém nářečí, 
ale i hezké tance ukázaly krásu úrodné Hané. Také 
Radovan a Pozdní sběr se na vystoupení na Chod-
níčcích každoročně pečlivě připravují. Radovan 
„oprášil“ starší úspěšná pásma a za účasti hodně 
nováčků podal moc dobrý výkon, Pozdní sběr na-
cvičil kosecké písně a zatančil častkovskou. Jako 
vždy hezké a precizní vystoupení.

Návštěva z Borského Mikuláše je vždy milým 
setkáním. S tanečníky a muzikanty se setkáváme 
už po několikáté a dovolím si je velmi pochválit. 
Od našeho prvního setkání se soubor rozšířil, spolu-
pracuje s cimbálovou muzikou, jejich vystoupení je 
rok od roku lepší. 

Velmi milá byla návštěva paní starostky, která k 10. 
výročí festivalu obdarovala naše soubory 10 litry 
vína z vinařské oblasti Radovany v Napajedlích. Vaše 
pozornost nás potěšila - děkujeme.

Už od nultého ročníku se na Moravských Chod-
níčcích vybírá dobrovolné vstupné, za které jsou 
návštěvníci pohoštěni slováckými koláčky. Po loň-
ských zkušenostech z areálu za klášterem bylo možné 
zároveň s dobrovolným vstupným zakoupit slušivý 
kšilt, který byl nejen slušivým, ale také velmi prak-
tickým doplňkem. Všechny kšilty vyrobili tanečníci 
Radovanu a Radovánku při svém týdenním tanečním 
soustředění, každý kšilt byl originál a bylo zajímavé 
pozorovat děti, jak si najednou toho kousku papíru 
vážily a na kolik si své výrobky cenily.

Večerní beseda u cimbálu pod širým nebem byla 
hezkou a pohodovou tečkou za vydařeným dnem 
s folklórem v Napajedlích.

Hlavním pořadatelem setkání je Klub kultury 
v Napajedlích, Radovan a Pozdní sběr. Ne naší vinou, 
či podceněním situace bylo nutné dva dny před akcí 
shánět „mokrou“ variantu.

Velké díky patří panu řediteli 2. ZŠ Veselému, panu 
Tabarovi, p. Dalajkovi, paní starostce a ještě dalším, kte-
ří se snažili nám v této těžké situaci pomoci a pomohli 
nám nalézt řešení, které naštěstí nebylo zapotřebí.

Děkujeme také Technickým službám, které ne-
malou měrou přispěly k dobrému průběhu setkání, 
a všem co se na přípravách a samotné akci podíleli, 
zvláště panu řediteli klubu kultury p. Přikrylovi.

Jitka Šohajková

Fotoreportáž Františka Cívely
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Vážení chovatelé, majitelé dostihových koní 
a přátelé dostihového sportu, každý rok Vám 
přibližujeme dění z hřebčína, v letošním roce 
bych chtěla udělat spíše malé ohlédnutí za léty 
uplynulými. Je to již 5 let, kdy se pan Antonín 
Sieklík stal hlavním akcionářem Hřebčína 
Napajedla a.s. a vstoupil do řad chovatelů 
anglického plnokrevníka. Přestože v chovu 
koní neměl zkušenosti, přistoupil k tomuto 
úkolu zodpovědně. Jako správný hospodář 
vložil nemalé prostředky do oprav chátrají-
cích objektů hřebčína a nákupu kvalitního 
plemenného materiálu.

Nejdříve byly v areálu u zámku rozebrány 
rozpadající se části některých budov, vybetono-
vány nové základy a zdivo znovu poskládáno 
do původního stavu. Dále byly vybudovány 
nové toalety pro veřejnost a otevřena prodejna 
reklamních předmětů. 

Musely se také opravit kancelářské prostory, 
vybavit nábytkem a upravit pro pohodlí klien-
tů. Byla zde zřízena i síň tradic, kterou zdobí 
vítězné trofeje napajedelských koní.

Oprava elektroinstalace ve stájích a zpevně-
ní části historické rotundy byly dalším nutným 
krokem. Nejnákladnější položkou a současně 
velkou změnou k lepšímu bylo odvodnění 
pískových výběhů a výměna starého písku 
smíchaného s koňským trusem za nový a čis-
tý. Cesty kolem stájí hřebců byly vysypány 
drobnými kamínky. 

Dále byly opraveny dvě brány – hlavní 
pro vjezd vozidel a zadní brána pro koně 
a traktory, aby bylo možno hřebčín uzavřít 
a zvýšit tak bezpečnost ustájených koní. 
Tomu pomáhá i kamerový systém monito-
rující celý areál. 

U pastvin na Pěnném byla velkou investicí 
výměna střech na Moravských stájích a vy-
budování nových, pevných a bezpečných 
dřevěných ohrad. Následovalo zbudování 
nové cesty kolem stájí, nové přechodové lišty 
v boxech pro klisny s hříbaty, bezpečnostní 
rohy v ohradách a vybetonování podlah 
ve stájích na Mlatech.

Zima 2009/2010 nás donutila v Pěnném 
vyměnit dopravníkový pás. Rotunda - jízdárna 
dostala novou střechu a nový podkladový pí-
sek. Nyní se využívá k obsedání ročků, stejně 
jako zprovozněná písková dráha.

Množství drobných oprav se ani nedá spo-
čítat. Možná se mnohým z Vás zdá, že se u nás 
nic neděje, pokud to však sepíšeme na papír, 
najednou je toho dost. Za tím vším musím 
vidět celou rodinu Sieklíkových. 

Vozový park byl doplněn o dva nové trak-
tory včetně doplňkového zařízení sloužícího 

Informace z hřebčína Napajedla
k vlastní výrobě sena a slámy (lis, nahrabo-
vačka, shrnovačka). 

Ne všechno se daří podle našich přání. To 
se stalo, když pan Sieklík zakoupil na dopo-
ručení odborníků v USA plemenného hřebce 
Relaxed Gesture, který má bohužel problémy 
s plodností. Další nákupy matek a plemenného 
hřebce Egertona byly naštěstí úspěšné.

Za pět let prošla změnou i image hřebčína. 
Máme nové www stránky, propagační materi-
ály, uniformy, vlajky, odznaky a razítka. Každý 
rok vychází kalendář napajedelských koní, 
spolupracujeme na vydávání knih o koních 
s fotografem panem Daliborem Gregorem.

Každý rok pořádá hřebčín několik akcí. 
Nejznámější je „Chovatelský den“, který letos 
připadne na 23. září. Následovat bude 25. září 
„Den otevřených dveří“.

Ve svém úsilí má pan Sieklík podporu celé 
rodiny. Vím o něm, že se nerad chlubí tím, 
co dokázal. Nemá rád reklamu, rozhovory, 

neukazuje se na veřejnosti. Myslím si, že se 
to však nemá zapomínat. Je bohužel jediným 
akcionářem, který v hřebčíně investuje, a to 
nemalé finanční prostředky. Vzhledem k tomu, 
že v letošním roce oslavil 60. narozeniny, chtěla 
by mu jménem svým i jménem svých spolu-
pracovníků z Hřebčína Napajedla poděkovat 
za to, co pro hřebčín udělal a přeji mu hodně 
zdraví, štěstí a také pevné nervy a trpělivost 
s námi, chovateli. 

Margit Balaštíková, 
ředitelka Hřebčína Napajedla

Nové služby vodáren usnadňují život
Stále více lidí má dnes doma počítač a přístup k internetu a jeho 

službám a stále více z nich chce komunikovat se svými dodavateli 
moderně a efektivně. Nechodit například s každou složenkou na poštu 
nebo vyřizovat své záležitosti s vodou na zákaznickém centru ve městě. 
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO), která je 
členem skupiny Veolia Voda, jim jde s nabídkou nových elektronických 
zákaznických služeb vstříc. 

Patří mezi ně například osobní zákaznický účet, dostupný na webo-
vých stránkách MOVO na adrese www.smv.cz. Ten zákazníkům umožní 
nejen nepřetržitý přístup k informacím, ale zejména pak kontrolu jejich 
výdajů. Kdo má informace, lépe si dokáže svou spotřebu vody, ale 
i vynaložené náklady na její zajištění, řídit, rozhodovat se, jak uspořit 
apod. Osobní účet je naprosto zabezpečený před zneužitím, přístupný 
jen pro osoby, které jeho majitel určí. Zákazníci tak mají přehled nejen 
o své spotřebě vody, ale o všech svých fakturách, odečtech vodoměru 
ve svém odběrném místě, stejně jako o možnosti nahlásit změnu smluv-
ních údajů, výši placených záloh, nebo možnosti doručit samoodečet 
vodoměru atd. 

Další novinkou jsou elektronické faktury pro zákazníky. Faktura je 
zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy 
ve formátu PDF. Doporučuje se hradit tyto faktury buď přímým inkasem 
z účtu zákazníka nebo jednotlivým příkazem k úhradě. O aktivaci této 
služby je možné požádat na zákaznické lince 800 100 063 nebo e-mailem 
na zc@smv.cz stejně jako osobně přímo v zákaznických centrech MOVO 
v Olomouci, Prostějově, Uničově, Valšských Kloboukách a Zlíně. 

MOVO zavedla také nový způsob platby za vodu, a to přes ter-
minály SAZKY, které jsou u čerpacích stanic, v nákupních centrech, 
prodejnách tabáku apod. Tam stačí pouze předložit čárový kód, umístěný 
v příloze faktury a částku v hotovosti zaplatit. Výhodou této služby je 
pouze 15korunový poplatek, který nezávisí na výši úhrady. 

O haváriích na mobilu
Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. fun-

guje 24 hodin denně 7 dní v týdnu a její operátoři poskytují veškeré 
informace, které se týkají dodávek vody a odvádění a čištění odpadní 
vody. Po telefonu je možno se také zaregistrovat k zasílání informací 
prostřednictvím SMS zpráv. 

MOVO zdarma rozesílá důležité informace například o dodávkách 
vody, haváriích, odstávkách vody včetně předpokládaného termínu 
ukončení odstávky a další. K této nové službě se již na Moravě přihlásilo 
více než 2800 zákazníků a bylo jim od roku 2006 rozesláno na 60 tisíc 
zpráv. Kromě upozorňování na odstávky a havárie lze tímto způsobem 
získat také informace o cenách, změnách provozní doby zákaznického 
centra a jiné. Registraci je možné provést na www.voda-info.cz, na tel. 
800 100 063 nebo zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112.

RETRO pÁRTY
Stylový sál - Lidový dům

Napajedla

pořádá taneční a poslechové večery
 věnované hudbě 60., 70. a 80. let

Přijďte každý pátek od 19. hod
Vstup volný

Občerstvení za lidové ceny

www.lidovydumnapajedla.cz

Naší nejdražší manželce, mamince, babičce a prababičce, paní 
HEDVICE KONEČNÉ k jejímu životnímu jubileu 80 let, kterých se 
dožívá 12. 9., přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. 
To ze srdce přeje manžel Josef, sedm dětí, 
sedmnáct vnoučat a dvanáct pravnoučat.

inzerce
inzerce

inzerce
inzerce

Dne 15.9. 2010 uplynuly již dva smutné roky od 
chvíle, kdy nás náhle opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní JIŘINA 
BLAHUŠOVÁ, která by se 12. 9. 2010 dožila 79 let.
Děkujeme všem, kdo uctí její památku tichou 
vzpomínkou.

Dcery s rodinami.

Sbor dobrovolných ha-
sičů v Napajedlích pořádá 
v rámci podzimního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit 

nepotřebného kovového šrotu, 
nachystejte jej, prosím, v sobotu 

23. října 2010 v 7.00 hod. před 
Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

Akce se koná  
za každého počasí!

Všem předem děkuje Sbor dob-
rovolných hasičů v Napajedlích

Případný kontakt: 
Petr Škopík - 724 178 684, 

Dalibor Lidinec - 732 390 212

inzerce



12 13

Z á ř í – ř í j e n  9 – 1 0 / 2 0 1 0    w w w . n a p a j e d l a . c z

Začátek nového školního roku je tra-
dičně spojen s nadšením i nervozitou 
v očích prváčků, s dojetím i obavami 
jejich rodičů, s odpočinutými tvářemi 
starších žáků a snad i učitelů.

Letošní 1. září bylo pro všechny 
pracovníky školy spojeno s velkou 
neznámou – podaří se včas dokončit 
všechny stavební akce? Ve školní 
budově totiž probíhala náročná 
rekonstrukce stropů ve všech učeb-
nách, kabinetech a dalších prostorách 
školy. Na ni navazovala v některých 
učebnách renovace podlah, malování 
a další nezbytné opravy. Jsme velmi 
rádi, že se nakonec podařilo všechny 
stavební akce dokončit před začátkem 
nového školního roku a nemuseli jsme 
výuku zahajovat později, případně 
v náhradních prostorách, tak jako řada 
jiných škol. Celkové investice v areálu 

Ohlédnutí za letním kinem

Knihovna Napajedla 
vyhlašuje pro všechny děti Velkou 

říjnovou soutěž – Poznej ilustrátora!
Přijď ve dnech 4.–27. 10. 2010 do Knihov-

ny Napajedla a zúčastni se naší velké 
soutěže.

Po knihovně jsme rozmístili 10 obrázků 
z oblíbených dětských knih. Všechny je 
najdi a na soutěžní kartu napiš, kdo je 
namaloval.

Pokud nebudeš vědět, stačí zapátrat 
v poličce s knihami a tam správnou od-
pověď jistě objevíš.

Vítěze vyhlásíme 1. 11. 2010, a proto 
pečlivě sleduj nástěnku a knihovní inter-
netové stránky.

Vítěze čeká odměna!
Soutěž probíhá v rámci Týdnu kniho-

ven

Volejbal v Napajedlích žije

Od 12. do 18. 7. 2010 se v areálu za klášte-
rem promítalo Letní kino. Sedm večerů mohli 
návštěvníci sledovat zajímavé filmy, z nichž 
nejúspěšnější byl český film Ženy v pokušení, 
který zhlédlo 632 diváků. Kromě něj byl velký 
zájem také o filmy Princ z Persie a Doktor 
od jezera hrochů. 

Přestože počasí nedovolilo film Doktor od je-
zera hrochů uvést celý a náhradní promítání se 
uskutečnilo v budově kina, doufáme, že většina 
z 1159 diváků, kteří se letošního Letního kina 
zúčastnili, byla spokojena. 

Pořadatelé se už těší na příští rok, kdy 
v Letním kině nabídnou všem fanouškům další 
várku filmových novinek. 

 Gregorová M.

Nová volejbalová sezona 2010/11 klepe 
na dveře. Věřili byste, že volejbal se hraje 
v Napajedlích již více než 80 let??? Tak pojďte 
s námi na tuto tradici navázat, zahrát si, podívat 
se na zápasy nebo na některou z akcí pořáda-
ných Volejbalovým klubem Napajedla, o.s.

Muži hrají již tradičně Přebor Zlínského 
kraje, kde se umísťují pravidelně na předních 
příčkách, vyzkoušeli si opakovaně i postup 
do druhé ligy. Družstva žen a žaček se průběž-
ně účastní krajských popř. okresních soutěží. 
Tréninky jednotlivých družstev probíhají dva-
krát týdně na antukových kurtech, v zimních 
měsících v tělocvičně 2. ZŠ.

Další činností VK NAPAJEDLA je pořádání 
různých sportovních akcí pro veřejnost, např. 
deblový turnaj, turnaj smíšených družstev 
Květňák a Svatojánský turnaj žen. Hlavní důraz 

Poděkování

školy činily letos kolem 3 mil. korun. Těší 
nás, že bezpečnost našich dětí a kvalitní 
materiální podmínky pro vzdělávání jsou 
pro město Napajedla prioritou. Ráda bych 
v této souvislosti poděkovala odboru 
SMIR, jmenovitě vedoucí odboru Ing. Mo-
nice Chrástové za výbornou spolupráci 
a dokonalou organizaci celé akce. Děkuji 
Službám města Napajedel za nezbytnou 
pomoc při stěhování a úklidu učeben. Dě-
kuji všem správním zaměstnancům školy: 
panu školníkovi Ladislavu Žaludkovi, uklí-
zečkám paní Dvořáčkové, Gajdošíkové, 
Květákové a paní Mikulíkové. Všichni si 
sáhli až na dno svých fyzických sil, aby 
škola byla připravena 1. září k slavnostní-
mu zahájení. Děkuji také pedagogickým 
pracovníkům školy za dokončení úklidu 
a výzdoby tříd a také za trpělivost a pocho-
pení s jakým snášeli výuku na „staveništi“ 
v závěru školního roku. Myslím, že se opět 
potvrdilo, že dobrý tým lidí zvládne i ty 
nejnáročnější situace.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Akce probíhající  
celý týden

• Výstava pohádkových dotazníků žáků 
2. tříd obou napajedelských základ-
ních škol

• Amnestie pro zapomnětlivé (čtenáři 
mohou vrátit dlouho půjčené knihy 
bez sankčních poplatků)

• Noví čtenáři se mohou přihlásit zdarma
• Internet zdarma (maximálně hodina)
• Burza starších časopisů (jednotná cena 

1,-/kus; uskuteční se v půjčovní době)
• Besedy pro MŠ a ZŠ

Akce v jednotlivých dnech:
• 4. října – Vyhlášení Velké říjnové 

soutěže pro děti – Poznej ilustrátora
• 6. října – Internet pro začátečníky 

a seniory 9:00 – 15:00
• 7. října – Den pro dětskou knihu 

(sladká pozornost za zapůjčení knihy 
pro všechny dětské čtenáře)

• 8. října – Přijetí žáků 2. tříd do cechu 
čtenářského  

ovšem VK NAPAJEDLA klade na organizaci 
sportovních aktivit pro mládež, jako např. 
sportovní míčový dětský den (http://www.
napajedla.cz/oficialni-prezentace/zobrazit-
fotogalerii/18160), turnaj ve vybíjené a přeha-
zované pro žáky základních škol, volejbalové 
turnaje žaček atd.

V září připravuje VK NAPAJEDLA nábor 
nových mladých sportovců - kluků i ho-
lek. Nábor proběhne formou her a soutěží 
na volejbalových kurtech v zámeckém parku 
v Napajedlích dne 25. září 2010 od 9.30 hod. 
Bližší informace na www stránkách www.
vknapajedla.cz a na NTV.

 Za podporu volejbalového sportu v Napajed-
lích děkujeme všem členům a příznivcům a pře-
devším hlavnímu sponzoru - městu Napajedla.

 Volejbalový klub Napajedla, o.s.

 

 Vážení zákazníci, v poslední dny se množí 
dotazy, které směřují k současnému stavu 
a předpokládanému rozvoji našich datových 
i televizních služeb. Všechny zákazníky bych 
chtěl ujistit, že zahájení pozemského digi-
tálního vysílání (DVB-T) společností České 
radiokomunikace z vysílače Tlustá hora Zlín 
(MULTIPLEX 1) v předpokládaném termínu 
1. září 2010 se zákazníků kabelové televize 
Napajedla nijak nedotkne. Naše společnost 
bude nadále vysílat TV programy v analogové 
podobě. Vy, kteří máte integrované přijímače 
DVB-T již máte možnost přijímat k dnešnímu 
dni 12 programů v digitální kvalitě. Objevují se 
totiž nepravdivé informace, že jakmile bude 
spuštěno digitální vysílání z vysílače Tlustá 
hora Zlín, že televize prostě nepůjde. Není to 
pravda.

 Další skupina dotazů je od zákazníků, kteří 
mají v úmyslu si pořídit nový TV přijímač. 
Samozřejmě, že nemůžeme doporučit nějaký 
konkrétní typ, ale doporučujeme, aby TV 
přijímač měl integrovaný digitální přijímač 
DVB-T i DVB-C (někdy bývá na TV přijímačích 
označováno DVB-T/C). Dnes již máme spuště-
no 12 digitálních programů a ve frekvenčním 
pásmu jsou tři rezervované kanály pro DVB-T. 

Kabelová televize Napajedla dnes i zítra
Lze předpokládat, že rozšíření digitálního vysí-
lání po jejich vyčerpání bude na frekvenčním 
pásmu, které vyžaduje normu DVB-C, proto již 
dnes doporučuji TV přijímač, který umí obě 
normy.

 Nyní informace k aktuální situaci. Ome-
zené možnosti šířky frekvenčního pásma 
nás nutí k přesunutí programu ČT4 a PRIMA 
COOL z „omezené programové nabídky“ 
do „základní programové nabídky“ k datu 
30. 8. 2010. Program STV1 bude vysílán 
na kanále S8 (frekvence 154,25 MHz) místo 
ČT4 a program ČT24 bude vysílán na kanále 
R11 (frekvence 215,25 MHz) místo progra-
mu PRIMA COOL. Zákazníkům omezené 
programové nabídky budeme tuto změnu 
kompenzovat snížením ceny omezené pro-
gramové nabídky na 85 Kč + DPH (tj. 102 
Kč včetně DPH) od 1. 10. 2010. Zákazníci 
„základní programové nabídky“ mohou ČT4 
naladit na kanále S20 (frekvence 295,25 MHz) 
a program PRIMA COOL bude na kanále S34 
(frekvence 407,25). Program PRIMA COOL 
nahradí program DSF (Sport1), který jsme 
nuceni vzhledem k licenční politice vyřadit 
z naší nabídky bez náhrady (program nelze 
distribuovat na území ČR). V letošním roce 

se chystáme spustit ještě program CS MINI 
a od 1. 1. 2011 bude ukončeno vysílání pro-
gramu TV PAPRIKA a nově bude zařazen 
filmový kanál MGM. 

 Všechny tyto připravované změny přehled-
ně zobrazuje přiložená tabulka.

 Dle technických a finančních možností 
chceme provést testovací vysílání v HD kvali-
tě. V oblasti datových služeb budeme během 
podzimních měsíců implementovat novou 
technologii pro internet. Po jejím otestování 
a zapojení do plného provozu dojde ke zkva-
litnění internetových služeb. Jistě jsou také 
nepřehlédnutelné chráničky HDPE, které se 
ve městě kladou obyčejně v součinnosti s re-
konstrukcí chodníků. Jsou to sice dílčí úseky, 
ale jejich celková délka je již více než 5000 m 
a už dnes se rýsují možnosti zafouknutí optic-
kých kabelů s následnou změnou topologie 
sítě. To umožní zlepšení parametrů sítě, a tím 
pádem i prostor pro stabilizaci, zkvalitnění 
i rozvoj nových služeb.

Věřím, že vy, kteří přijímáte televizní vysílání 
v analogové podobě oceníte naše stávající 
vysílání. Vy, kteří jste si již zvykli na možnosti 
digitálního příjmu, oceníte celou šířku progra-
mové skladby i dlouhodobý rozvoj kabelové 
televize a všichni nám zachováte i nadále 
svoji přízeň.

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

Televizní a rozhlasové stanice v TKR od 30. 8. 2010
kanál frekvence stanice program jazyk pozn.

Omezená programová nabídka: 85 + DPH = 102 102 Kč
1 S8 154,25 STV 1 všeobecný slovensky stereo/duo
2 S9 161,25 INFOKANÁL místní informace česky
3 R6 175,25 ČT 1 všeobecný česky stereo/duo
4 R8 191,25 NOVA všeobecný česky stereo/duo
5 R10 207,25 ČT 2 všeobecný česky stereo/duo
6 R11 215,25 ČT 24 zpravodajství česky stereo
7 R12 223,25 PRIMA všeobecný česky stereo/duo

Základní programová nabídka (obsahuje programy omezené nabídky a dále): 210 + DPH = 252 252 Kč
8 S12 238,25 MARKÍZA všeobecný slovensky
9 S13 245,25 DISNEY CHANNEL dětský česky stereo
10 S14 252,25 HALLMARK filmy, seriály česky a slovensky
11 S15 259,25 STV 2 všeobecný slovensky stereo/duo
12 S16 266,25 EUROSPORT sport česky
13 S17 273,25 MINIMAX dětský česky stereo
14 S18 280,25 NOVA SPORT sport česky
15 S19 287,25 TV NOE křesťanská TV česky stereo
16 S20 295,25 ČT 4 sport česky
17 S21 303,25 CS MINI/ CS FILM filmy, seriály česky a slovensky strereo
18 S22 311,25 STANICE O hudební česky stereo
19 S23 319,25 VIASAT EXPLORER / SPICE věda a technika / erotika česky 5.00-23.00 Viasat 23.00-5.00 Spice

20 S24 327,25 ANIMAL PLANET příroda česky a slovensky
21 S25 335,25 VIASAT HISTORY historie česky stereo
22 S26 343,25 DISCOVERY technika česky a slovensky
23 S27 351,25 Nova Cinema seriály, filmy česky stereo
24 S28 359,25 TV BARRANDOV seriály, filmy česky
25 S29 367,25 PAPRIKA (MGM) vaření (filmový) česky stereo
26 S34 407,25 PRIMA COOL všeobecný česky stereo/duo
27 S35 415.25 (DVB-C rezerva) BBC zprávy anglicky stereo
28 S36 423,25 (DVB-C rezerva) 
29 S37 431,25 (DVB-C rezerva)

C21 474 DVB-T (Multiplex 4) ROZVOJ
C22 482 DVB-T (Rezerva)
C 23 490 DVB-T (Multiplex 3) ROZVOJ
C24 498 DVB-T (Multiplex 2) NOVA, NOVA CINEMA, NOVA SPORT
C25 506 DVB-T (Multiplex 1) ČT1, ČT2, ČT4, PRIMA, Rádia
C26 514 DVB-T (Multiplex 0) ČT24, TV NOE 
C27 522 DVB-T (Multiplex 5) Z1, TA3, TV BARRANDOV
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Podzimními Chřiby 2010
KČT, odbor Napajedla a A-TOM Azimut 

Napajedla Vás zve na 39. ročník pochodu 
Podzimními Chřiby, který se koná v sobotu 
9. října 2010 na třech trasách.

V letošním roce jsme zvolili netradiční trasy 
našeho pochodu. Nejdeme po značkách pěší-
ho značení, ale po značených cyklotrasách. 
Na křižovatkách tras jsme umístili vlastní 
značení po vaši lepší orientaci. Doufáme, že 
se neztratíte a šťastně dorazíte do cíle. 

Trasa B: 16 km - Buchlovice-Smraďavka-
Stříbrnické paseky-Vlčák-Na Pile-Pod Holým 
kopcem-Bistro Tramp-Buchlovice „Restaura-
ce–Bar Maco“

Trasa A: 24 km - Buchlovice-Smraďavka-Stří-
brnické paseky-Osvětimany-Svatý Kliment-Pod 
Kazatelnou-Pod Ocáskem- Na Pile-Pod Holým 
kopcem-Bistro Tramp-Buchlovice „Restau-
race–Bar Maco“. Z cíle je zajištěna doprava 
autobusem zpět do Napajedel.

Přihlášky: chata KČT Na Kapli od 7.00  
do 7.55 hod. Doporučujeme turistickou mapu 
„Slovácko-Chřiby a jižní Haná“. Účastnický 
poplatek: mládež do 15 let 30 Kč, ostatní 50 
Kč. Pro členy napajedelského odboru sleva 
20 Kč. Mládež do 15 let pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let.

Trasa pro cyklisty: 65 km - Napajedla-
Staré Město-Zlechov-Buchlovice-Smraďavka-
Stříbrnické paseky- Vlčák-Na Pile--Pod Holým 
kopcem-Bistro Tramp-Buchlovice „Restaura-
ce–Bar Maco“-Břestek-Tupesy-Velehrad-Staré 
Město-Huštěnovice-Napajedla.

Přihlášky: chata KČT Na Kapli od 7.00 
do 09.00 hod. Osoby mladší 18 let se mohou 
zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 
let. Účastnický poplatek 10 Kč.

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé 
KČT, odbor Napajedla

Jaké to letos 
bylo? Žel ne-

mohu  mluv i t 
za všechny, ale pro 

mě to již tradičně bylo 
dobrodružné, náročné, 

povznášející i ubíjející. A trou-
fám si tvrdit, že pro děti byl tento 

tábor opět plný všelikých pestrých 
zážitků a uplatnitelných zkušeností. 

Ono se snadno řekne - vyjeďte si do příro-
dy - ale čtrnáct dní se tam o sebe navzájem 

starat už tak jednoduché není. Zkuste se nebát 
třeskotu blesků a dunění hromů, když celou tu 

scenérii máte zakrytou jen tenounkou stanovou plach-
tou. Zkuste se smát, když vám vytrvalý déšť smáčí boty, 

které se vedoucím opravdu namáhavým způsobem podaří 
usušit a vy je zase vzápětí úplně promočíte. I otrlého horala 

pak může zviklat opakovaně propadlá postel a nekonečná noční 
hlídka plná podivných zvuků a stínů z lesa. No v takových podmín-

kách si nezastesknout po mamince a pohodě rodinného kruhu chce 
značnou dávku kuráže. Všechno má samozřejmě své světlé stránky. Vždyc-

ky vysvitne slunce a stále zbývá dosti času na připravený pestrý program, 
velké i malé povinnosti a poobědní siestu. Je možné si zde osahat mnohdy od-

pírané činnosti - nasekat třísky a rozdělat si z nich oheň nebo si třeba udělat jídlo 
v jámě podle Setona.

Letošní táborový program byl inspirován životem severoamerických Indiánů. Celotábo-
rová hra začala sjezdem indiánských kmenů, což byly jednotlivé družinky skautských i ne-

skautských dětí, které se tu brzy navzájem seznámily. Táborový klid nám v následujících dnech 
začali narušovat zlí duchové, ale společným snažením se je nakonec podařilo zahnat a magickým 

amuletem uzavřít zpátky za bránu do říše duchů. Pro zpestření jsme také v průběhu tábora okusili 
překážky v lanovém centru u Velkých Karlovic.  

Blahopřejeme Míši Bůbelové k úspěšnému složení zkoušky tří orlích per, kterou na letošním táboře absol-
vovala. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tábora, rodičům, oldskautům i městu za celo-

roční podporu. Č + Č

Skautský tábor – Karolinka, 17.–31. 7. 2010
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S  hudbou  v sedle  
Hudební tábor Společnosti přátel ZUŠ R. 

Firkušného, 11.–18. 7. 2010
Jak napovídá název, inspirací byli pro letošní 

tábor koně. Děti se rozdělily do družinek – 
dostihových stájí jménem Kopýtka, Žluťásci, 
Černí jezdci a Black Rangers. V těchto sestavách 
soutěžily například ve hrách Trojský kůň a Hu-
dební aktivity nebo závodily na improvizované 
dostihové dráze. Legenda o patronovi básníků, 
koníku Pegasovi, děti provázela noční hrou. Ne-
povšimnuta nezůstala ani dostihová móda – děti 
si vyrobily po vzoru anglických dam nádherné 
klobouky a také krásné koňské hlavy. Zajezdily 
si i na opravdových koních v samotné Čeložnici 
a na Ranči Nevada u Smraďavky. Od úmorných 
veder zachránil táborníky bazének rekreačního 
střediska Relaxx Čeložnice. Stal se  svědkem zá-
polení ve vodním pólu a spousty dalších soutěží.

Jakou podobu měla na táboře hudba? Hrály 
se skladby a zpívaly písničky o koních. Dělené 
i orchestrální zkoušky probíhaly vždy po celé 
dopoledne a děti nelze než pochválit. Výsledky 
muzikantské práce předvedou na tradičním 
Koncertě táborového orchestru na konci září.

Poděkování patří všem, kteří se jakoukoli měrou 
podíleli na zajištění materiálních podmínek tábora 
včetně učitelů ZUŠ R. Firkušného, kteří připravili 
tábor po hudební i organizační stránce. Nezbývá 
než se těšit na další, jubilejní desátý  tábor.

Lenka Hanáčková


