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osvobození Napajedel se uskuteční 2. 
května 2011 položením věnců u pomníku 
umučeným partyzánům na Kalvárii v 15.30 
hod. a u pomníků obětem II. světové války, 
na Masarykově náměstí pod kostelem v 16 
hodin.

ZUŠ R. Firkušného 
Vás zve na 

 Vernisáž a slavnostní koncert 
k 60. výročí vzniku školy - 27. 4. 
2011 v 17:00 hodin - Koncertní síň R. 
Firkušného – Klášterní kaple

	I. Absolventský koncert a výstavu 
4. 5. 2011

	II. Absolventský koncert 11. 5. 2011. 
Začátky v 17:00 hodin - koncertní síň 
R. Firkušného – Klášterní kaple

Varhanní festival 
II. ročník Varhanního festivalu v chrámu 
sv. Bartoloměje. Čtěte na straně 4.

Zahájení turistické sezóny 2011 
na  Baťově kanálu a řece Moravě
sobota 30. dubna 2011 v 12.00 v přísta-
višti Napajedla – Pahrbek.
Nejen lodě, ale i jízdní kola a kolečkové 
brusle patří neodmyslitelně k Baťovu 
kanálu. Plavby lodí Morava od 12.30 hod. 
Občerstvení zajištěno.
Pořádá Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cesty na řece Moravě

Den otevřených dveří  
v rekreačním areálu Pahrbek
sobota odpoledne 30. dubna 2011 
Program s hudbou a  možností sportov-
ních aktivit pro děti i dospělé, občerstve-
ní, prohlídka nových bungalovů, soutěž 
o zajímavé ceny.
Těšíme se na Vás,

Tým rekreačního areálu Pahrbek

Vína z Čech a Moravy
Český zahrádkářský svaz Napajedla, 

vinařská sekce, si Vás dovoluje pozvat 
na XXXVII. VýstAVu VíN s ochutná-
váním v sobotu 14. 5. 2011 od 9 do 16 
hodin na sokolovně v Napajedlích. Hraje 
cimbálová muzika Linda. Občerstvení 
zajištěno. Degustace s hodnocením vzor-
ků se koná v neděli 8. května v 9 hodin 
ve společenské místnosti ČSZ na pálenici.

Sběr vzorků proběhne na pálenici 5. 
a 6. května 2011 od 16 do 18 hodin.
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Celoplošná deratizace
Dne 28. 3. 2011 byla zahájena v na-

šem městě celoplošná deratizace. 
První etapa bude ukončena 22. 4. 2011. 
Zvýšený výskyt hlodavců je možno 
hlásit na oddělení životního prostředí 
MěÚ Napajedla, které bude požadavky 
ihned předávat k řešení deratizační fir-
mě. Kontakt: kozmikova@napajedla.cz, 
tel. 577 100 917 nebo mob. 737 230 586. 

Stanislava Kozmíková
oddělení životního prostředí

Vážení občané, 
vážení zákazníci, 
čas je velmi ne-
úprosný a někdy 
mám pocit, že se 
mi snad zrychlují 

hodinky, jindy se čas vleče, především, 
když na něco nebo na někoho čekám. Čas 
je ale spravedlivý a záleží jen na každém 
z nás, čím jej naplníme.

I můj čas v kabelové televizi se rych-
le blížil ke konci, díky mému zvolení 
do funkce starosty v rodném Tlumačově.

V tuto chvíli si dovolím krátké ohlédnu-
tí za mým čtyřletým působením v kabelo-
vé televizi Napajedla. Musím objektivně 
přiznat, že ne vše se dařilo tak jak bych si 
přál či představoval, přesto mám upřím-
nou radost z toho, co se podařilo udělat. 
Společnost má projekt na komplexní 
obnovu sítě. V součinnosti s opravou 
chodníků probíhala i probíhá pokládka 
nových kabelových tras v podobě HDPE 
trubek, které umožňují zafouknutí optic-
kých kabelů a tím zlepšení přenosových 
parametrů sítě. V budově kláštera je 
připravena nová místnost pro hlavní 
přijímací stanici a serverovnu. Koncem 
roku 2009 jsme zahájili digitální vysílání 
některých programů. V uplynulých le-
tech se také nemalé částky investovaly 
do obnovy sítě a rozvoje internetových 
služeb. Jako malý dárek na rozloučenou 
přijměte prosím navýšení rychlosti 
připojení internetu, které společnost 
NTV cable s.r.o. realizovala od 1. března 
2011 společně s akční cenou za aktivaci 
internetu. Mnohé úkoly bude jistě řešit 
nové vedení společnosti a převezme 
pomyslnou štafetu. 

Dovolte mi, abych nyní poděkoval 
všem, s nimiž jsem spolupracoval. Vám 
uživatelům přeji kvalitní a stabilní služby. 
Kabelové televizi přeji spokojené zákaz-
níky, rozvoj a zároveň stabilitu v neustále 
se měnícím konkurenčním prostředí.

Ing. Antonín Jonášek Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v roce 2011
Společnost Služby města Napajedla 

bude přistavovat velkoobjemové kontejne-
ry - 7 m3 na ukládání objemného odpadu 
z domácností. Kontejnery budou přístupny 
v sobotu, vždy od 10 hodin do 12 hodin. 
Poplatek za uložení odpadu je stejný, jako 
ve sběrném dvoře. 

Z provozních důvodů bude uzamčený 
kontejner umístěn na stanoviště již v pátek, 

s informací o době, kdy bude možno přinést 
odpad. Kontejnery jsou určeny pouze na uklá-
dání objemného odpadu z domácností. 
Do těchto kontejnerů nelze ukládat směsný 
komunální odpad, stavební suť, nebezpečné 
odpady, vyřazená elektrozařízení, biologicky 
rozložitelné odpady a vytříděné složky od-
padů (sklo, papír, PET, kovy). 

Lokality a termíny umístění

Ošetřování rostlin chemickými přípravky
Nastává období ošetřování rostlin chemic-

kými prostředky proti škůdcům. 
Chci jen upozornit všechny, kdo budou 

tyto prostředky používat, na zásady a dodr-
žování předpisů při jejich použití.
 Přípravky pro včely toxické (R 57) ne-

smějí být aplikovány na rostliny navštěvované 
včelami (tj. kvetoucí rostliny, včetně stromů 
a dřevin s otevřenými květy, a kvetoucí po-
rosty s více než dvěma kvetoucími rostlinami 
na m2 a rostliny při výskytu medovice). Dále 
nesmí být aplikovány v blízkosti jiných rostlin 
navštěvovaných včelami a stanovišť včelstev, 
pokud by aktuální počasí a použitý mecha-
nizační prostředek nezaručily, že aplikovaný 
přípravek na ně nedopadne. Obdobně toto 
platí pro stromy. 

U přípravků, které vykazují reziduální 
toxicitu, musí být respektováno upozorně-
ní podle rozhodnutí o registraci uvedené 
ve schváleném návodu a musí být aplikovány 
nejpozději určený počet dní před začátkem 
kvetení.
 Přípravky pro včely škodlivé nesmějí 

být aplikovány na rostliny navštěvované 
včelami na pozemcích, přes které probíhá 
hromadný let včel za snůškou v době, kdy 
včely létají, a ráno před výletem včel. Čas 
povoleného ošetření je vymezen denní 
dobou od skončení letu včel do 23 hodin. 

Postřikem nesmí být zasaženo stanoviště 
včelstev a jeho okolí.
 Přípravky pro včely relativně neškod-

né nemají v aplikaci legislativní omezení, 
ovšem jen pokud jejich použití plně respek-
tuje podmínky stanovené v rozhodnutí 
o registraci a schválený návod k použití. 
Praxi lze doporučit i tyto přípravky aplikovat 
po skončeném letu včel.

V současné době způsobují největší škody 
hynutím včel toxické přípravky s dlouhým 
reziduálním účinkem a dlouhou letální do-
bou. Reziduálním účinkem, resp. reziduální 
toxicitou, rozumíme jev, kdy po ošetření 
hynou nejen včely přípravkem zasažené, 
ale i včely, které přijdou do styku s konta-
minovanými včelami a před určitou dobou 
kontaminovanými rostlinami.

K tomuto článku mě přivedla loňská zkuše-
nost, kdy jeden z občanů ošetřoval kvetoucí 
stromy za krásného slunného odpoledne 
za plného letu včel. Zřejmě si dopad své 
činnosti neuvědomil, tímto zahubil několik 
tisíc včel, ale také mnoho užitečného hmyzu. 

Při použití těchto prostředků zvažujte 
dopady na celou přírodu a chovejte se ohle-
duplně ke svému okolí!

Odměnou Vám budou krásné a zdravé 
produkty z Vašich zahrádek.

za ZO ČSV Napajedla, Ladislav Žaludek

Spokojenost obyvatel s životem v Napajedlích
Městský úřad v Napajedlích ve spolupráci 

s iniciativou TIMUR uspořádá v polovině 
dubna dotazníkové šetření mezi obyvateli 
Napajedel s cílem zjistit zejména míru jejich 
spokojenosti s životem ve městě. Výsledky 
z jiných měst ČR lze spatřit na webových 
stránkách iniciativy TIMUR (www.timur.cz) 
v sekci indikátory - výsledky. 

Dotazníkové šetření započne v polovině 
dubna a bude probíhat během dalších 14 
dnů. Očekává se, že z celkového počtu 7500 
obyvatel starších 15 let bude získáno 400 

odpovědí. Tazateli budou zejména proškolení 
občané Napajedel, kteří se budou prokazovat 
tazatelským průkazem. Oslovování občanů 
bude probíhat zejména na ulicích, ale také 
přímo v domácnostech. 

Prosíme proto oslovené občany, aby věno-
vali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu 
položených otázek. Napomůžete tak rozvoji 
města Napajedel. Výsledky dotazníkového 
šetření budou představeny v květnu 2011. 

S poděkováním 
organizátoři akce

Veřejné projednání dětského hřiště na Malině II
Na křižovatce ulic Dvořákovy a Smetanovy 

se nachází dětské hřiště, původně určeno 
ke stagnaci.

Na základě podnětů občanů žijících 
na sídlišti Malina II, v souladu se schváleným 
plánem obnovy dětských hřišť na území na-
šeho města a se změnou struktury obyvatel 
v dané lokalitě, bylo využívání tohoto hřiště 
překvalifikováno na hřiště určené k rozvo-
ji. Z výše uvedených důvodů připravuje 

město realizaci obnovy hřiště na sídlišti 
Malina II. Oddělení životního prostředí již 
má zpracovaný návrh prvků a jejich umís-
tění, které by chtělo konzultovat s občany 
dotčené lokality. Z tohoto důvodu svolává 
veřejné projednání záměru na den 29. 4. 
2011 v 18:00 hodin v restauraci Hotelu 
Malina. Zváni jsou všichni, kteří se chtějí 
podílet na vzhledu nového dětského hřiště.

Zbyněk Tilšer, Stanislava Kozmíková

ně 2. ZŠ). Vždy před uzavřením určité části 
staveniště budete v předstihu informováni. 

Výkresová dokumentace a předběžný 
harmonogram prací celé akce bude od polo-
viny dubna umístěn ve vitríně budovy České 
spořitelny na Masarykově náměstí. 

Od 4. 4. 2011 budou zahájeny stavební práce 
v prostoru bývalého Kláštera, Havlíčkových 
sadech (ul. Komenského) a v parku Na Kapli.

Předem děkujeme Všem obyvatelům za po-
chopení, toleranci a spolupráci při překoná-
vání případných překážek, které v průběhu 
samotné realizace stavby mohou nastat. 

Ing. Monika Chrástová, vedoucí odb. SMIR

Vážení občané, na základě získané dotace 
bude v průběhu letošního roku realizována 
2. etapa projektu „Naše Napajedla-město 
pro život – revitalizace veřejných ploch 
a komunikací v MPZ“, jejímž předmětem 
je revitalizace komunikací pro pěší v ul. 
Komenského, Divišova, Nad Zámkem, Pod 
Kalvárií, vč. úpravy chodníků na území parku 
Na Kapli a Havlíčkových sadech. Součástí pro-
jektu je úprava parkoviště na ul. Žerotínova 
(naproti prodejny Fatra), vybudování nových 
parkovacích stání na ul. Komenského (z boku 
objektu Kláštera), vč. nového propojovacího 
chodníku k tělocvičné 2. ZŠ a komunikací 
v lokalitě Pod Kalvárií. 

Nedílnou součástí této etapy je i oprava 
veřejného osvětlení v ul. Komenského, 
parkoviště na ul. Žerotínova a Pod Kalvárií.

V průběhu stavebních prací bude postup-
ně docházet k omezení pohybu chodců, ale 
i motorové dopravy, z důvodu realizace 
dílčích úseků stavby (komunikace k tělocvič-

lokalita 1.termín 2.termín 3.termín 4.termín

Třída Tomáše Bati – u garáží 7. 5. 11. 6. 16. 7. 20. 8.

Nábřeží – Chmelnice – parkoviště za XIII. blokem 14. 5. 18. 6. 23. 7. 27. 8.

Nábřeží – parkoviště mezi radnicí a I. blokem 21. 5. 25. 6. 30. 7. 3. 9.

Jiráskova – parkoviště vedle domu čp. 1181 – 
u skautského hřiště

28. 5. 2. 7. 6. 8. 10. 9.

Zámoraví – vedle boxů na popelnice Šardice 4. 6. 9. 7. 13. 8. 17. 9.

Kabelová  
televize 

Naše Napajedla - město pro život 2.etapa 

mailto:kozmikova@napajedla.cz
http://www.timur.cz
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Program:
•	 Neděle 22. května 2011 v 16 hodin
 Varhany: PaedDr. MgA. Mário Sedlár, 

PhD. Vynikající slovenský interpret 
mladší generace a pedagog Církevní 
konzervatoře v Opavě zahraje koncert 
převážně z díla J. S. Bacha, dále slo-
venského autora J. L. Belly a velkého 
francouzského romantika Ch. M. Widora

Vážná hudba 
Koncerty klubu přátel hudby v Koncertní 

síni Rudolfa Firkušného budou po jisté 
přestávce pokračovat. Program příští kon-
certní sezóny je v jednání. Ještě před jejím 
zahájením v září proběhne tradiční koncert 
SETKÁNÍ, letos s označením 2011, tedy již 
po osmé. Nadále budou probíhat koncerty 
hudby klasické s jejími přesahy do hudby 
lidové, jazzové, historické a také do literárně 
dramatického žánru.

Petr Verbík 

Dne 5. 3. 2011 se uskutečnila výroční schů-
ze Mysliveckého sdružení Napajedla. Toto 
sdružení má 16 členů a pronajímá si honitbu 
od Honebního společenstva Napajedla. 

Na schůzi zazněly zprávy předsedy, 
místopředsedy, jednatele, pokladníka, my-
sliveckého hospodáře a předsedy revizní 
komise. 

Myslivci loví zvěř, i napajedelští, ale to je 
snad vše, co většina veřejnosti o myslivcích 
ví. Na jediném honu, který se v minulém roce 
konal, bylo uloveno dvanáct bažantů a žádný 
zajíc, ti se v minulém roce nelovili pro jejich 
malý počet. Mimo tento jediný hon bylo ulo-
veno osm srnců, čtyři srny a šest srnčat, dále 
byli loveni holubi hřivnáči a divoké kachny. 
Výše uvedená čísla mluví sama za sebe.

Byla také lovena škodná, straky, kuny, 
lišky, jezevci, ale i toulavé kočky. 

Zvláštní zmínku zaslouží lov černé zvě-
ře, divokých prasat. Těch bylo uloveno 
v minulém roce dvanáct kusů, čtyři selata 
a osm „lončáků“, starší se v Napajedlích 
díky zákonodárcům lovit nesmí. Přitom 
tato zvěř sežere vše, na co v přírodě narazí, 
včetně vajec nejrůznějších ptáků, hnízdících 
na zemi, a mláďat po zemi se pohybujících. 
Z polí pak tato zvířata udělají předčasně 
oraniště a působí značné škody na úrodě. Jen 
si to srovnejte: dvanáct ulovených bažantů 
a dvanáct ulovených divokých prasat. 

Myslivost ale není jen lov zvěře. Kdyby 
myslivci neměli rádi přírodu, pak by mys-
livost nedělali. Myslivost znamená starost 
o přírodu, např. sázení nových stromků, jejich 

prořez a okopávání v lokalitách mnohaletých 
výsadeb, udržování mysliveckých zařízení, 
zásypů, krmelců a posedů. V minulém roce 
bylo také po honitbě rozmístěno dvacet 
hnízdních budek pro kachny a pět budek pro 
koroptve. Myslivci se také starají o výcvik 
svých loveckých psů, tato činnost vyžaduje 
trpělivou a nekončící práci s těmito mysli-
veckými pomocníky.

V roce 2010 bylo vypuštěno do honitby 
třicet koroptví, třicet bažantů a rovněž tak 
dvacet divokých králíků.

Na tuto a další činnost mají myslivci však 
málo prostředků, proto jim byl poskytnut 
příspěvek od Města Napajedla. Za tento 
příspěvek byly pořízeny sazenice stromků, 
granulované krmivo pro srnčí zvěř, oves, 
kamenná sůl a medikované krmivo pro 
ozdravění srnčí zvěře. Dále byl zajištěn ječný 
a pšeničný pozadek. 

Seno pro srnčí zvěř si zajišťovali jednotliví 
myslivci sami, rovněž tak sbírali kukuřici 
po její sklizni. O přikrmování zvěře v zimě 
v zásypech a krmelcích se myslivci vzorně 
starali.

Součástí napajedelské myslivosti jsou i jiné 
akce. Tradičně se myslivci zúčastňují výstavy 
hub, brouků, bonsají a myslivosti pořádané 
Klubem kultury Napajedla.

Ve spolupráci se školami byl zorganizován 
dětský den, kde si děti pod dohledem pořa-
datelů zastříleli ze vzduchovek, seznámili se 
s mysliveckou kynologií a učili se poznávat 
stopy zvěře. 

Antonín Odstrčilík a Vítězslav Vystavěl

Vinaři
U příležitosti 37. výstavy vín v Napa-

jedlích, kterou pořádá ČZS Napajedla, 
vinařská sekce, bych se rád ohlédl 
do nedávné historie začátků vinaření 
v minulém století v Napajedlích.

Po špatném začátku minulého století, 
kdy révokaz prakticky zničil vinaření 
v naší republice, se pěstování révy vinné 
začalo až po druhé světové válce. U nás 
v Napajedlích se začalo vinařit až v 50. 
letech, a to skupinou nadšenců vinařů 
kolem přítele Ferdinanda Kučery. Rád 
bych vzpomenul přátele Jana Sýkoru, 
Mirka Talaše, Karla Hirsche, Jindřicha 
Vaňka, Josefa Ruska. Tito nadšenci začali 
v Napajedlích zakládat vinice a stavět 
vinné sklepy, a to na viničné hoře „RA-
DOVANY“. Později se k nim přidali přátelé 
Alois Suchánek, Josef Říha, Miroslav 
Plichta, Jan Mikulec, Zdeněk Večeřa, 
Josef Krepl, Ludvík Volek st.

Velký rozmach vinařství začal v 70. 
letech, kdy se zřizovaly vinařské osady 
na „Radovanech“. Zde začínali mladí 
vinaři, z nichž bych rád vzpomenul 
přátele Milana Hejdu st., bratry Petra 
a Pavla Strčálkovy, Pavla Vlčka, Josefa 
Lagu, Štěpána Behrika a Jana Koulu, kteří 
vysazovali vinice a stavěli vinné sklepy. 
Díky těmto lidem se pod patronací ČSZ 
začaly pořádat výstavy vín s ochutná-
váním, které začaly v roce 1969. Tyto vý-
stavy pokračují s malými přestávkami až 
do letošní 37. výstavy, která se uskuteční 
dne 14. května na Sokolovně.

Závěrem mi dovolte, abych vzpome-
nul přátele, kteří se podílejí na tradici 
vinaření, a to přátele Vladimíra Večeřu, 
Milana Hejdu ml., Jiřího Mančíka, Pavla 
Dufka (Radovany), Luďka Dufka, Karla 
Zapletala, Pavla Nevařila (Pod Dubovou) 
a ostatní. Pokud jsem na někoho zapo-
mněl, omlouvám se. Myslím si, že vinaření 
v Napajedlích bude pokračovat v duchu 
této tradice ke spokojenosti napajedelské 
veřejnosti.
Štěpán Behrik, bývalý předseda vinařské 

sekce, ZO ČZS Napajedla

Jaký byl Myslivecký rok 2010

28. 3. Den učitelů
učitel nejen vzdělává, učí, ale vycho-

vává.
Při vzpomínce na učitele národů J. A. 

Komenského se uskutečnilo setkání uči-
telů v klášterní kapli. Myslíme si, že toto 
netradiční a ve všem nové bylo důstojné. 
Děkujeme, že tento nápad vznikl a byl pohla-
zením po duši i na těle. Děkujeme všem, kteří 
se na této akci podíleli a podpořili ji. Vedení 
města, zastupitelům, kuchařkám a mnohým 
dalším. Děkujeme za kulturní vystoupení – 
hudbu a recitaci – žákům ZUŠ R. Firkušného 
a 1. a 2. ZŠ Napajedla i za spolupráci se SOZ 
v Napajedlích. Při programu jsme v myšlen-
kách zavzpomínali na ty, kteří nemohli mezi 
nás přijít nebo mezi námi již nejsou. Vážíme 
si náročné práce učitelů, která je i posláním. 
Dobrý učitel miluje, věří a slouží a vše pro-
tkává nezištnou láskou – to dokáží v dnešní 
době obětaví učitelé a kazatelé a vzácní 
rodiče. Za to patří všem dík, pevné zdraví 
a optimismus.

Členové SOZ v Napajedlích

Fotoreportáž Františka Cívely

Alžběta Kolečkářová
Milá Bětko, v soutěži Superstar 

držíme všechny palce a děkujeme za 
skvělou reprezentaci našeho města. 

Za všechny napajedláky, 
Irena Brabcová

http://voyo.nova.cz/multimedia/
alzbeta-koleckarova-cry-baby- 
janis-joplin.html?s=0

http://superstar2011.nova.cz/

Farnost Napajedla, Město Napajedla a Klub kultury Napajedla pořádají 

Varhanní festival Napajedla 2. ročník - Chrám sv. Bartoloměje

•	 Neděle 29. května 2011 v 16 hodin
 Housle: Bohuslav Matoušek, varhany: 

Jaroslav Tůma. Dva z nejproslulejších 
českých virtuosů posledních desetiletí 
společně i sólově zahrají. 

•	Pátek 3 . června  2011 v 19.30 hodin
 Program koncertu je ještě v jednání
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Den Země
Den Země je svátek, který každoročně 

spadá na 22. duben. Je ovlivněn původními 
Dny Země, které se konaly při oslavách 
jarní rovnodennosti, 21. března, a osla-
vovaly příchod jara. V moderním pojetí 
jde o ekologicky motivovaný svátek, upo-
zorňující lidi na dopady ničení životního 
prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných 
cestách řešení. 

Letos budeme slavit Den Země i v Napa-
jedlích, a to v průběhu celého měsíce dubna 
různými ekologicky zaměřenými akcemi. 

Hned ze začátku se sejde DDM Matýsek 
při čištění Boříčka, a to v sobotu 2. dub-
na ve 13.00 hodin. Další sobotu 9. dubna 
od 9.00 hodin pořádá Junák Napajedla 
čištění břehů Moravy a v sobotu 16. dub-
na od 14.00 hodin můžete podpořit akci 
občanského sdružení Občané Napajedel 
úklidem Kalvárie.

Ve středu 20. dubna proběhne Den Země 
na náměstí, a to od 10.00 do 11.00 hodin. 
Tentokrát je organizátorem 1. ZŠ Napajedla.

V sobotu 23. dubna se můžete těšit 
na první napajedelské Farmářské trhy. 
Na Masarykově náměstí budete moci 
od 8.00 do 16.00 ochutnat a zakoupit výbor-
né domácí produkty od lokálních farmářů 
a výrobců. K poslechu zahraje cimbálová 
muzika Dolina a děti se budou moci zúčast-
nit zajímavých her a aktivit. 

V 16.00 hodin začínají v kině Ozvěny 
Ekofestu s filmy Pro nás už nic nezbylo, 
Pekelné doly a Doma. Program bude po-
kračovat rockovým koncertem v předsálí 
od 20.00 hodin. 

Poslední akcí je Májová olympiáda, 
na které si děti budou moci zasoutěžit 
v zajímavých sportovních kláních a která 
se uskuteční 7. května od 13.00 na klášter-
ním dvoře. Bude to den plný soutěží, her 
a malování pro děti i dospělé.

Případní dobrovolníci a zájemci se nevá-
hejte připojit a strávit tak některý z následu-
jících dnů příjemnou aktivitou. 

Přejeme Vám krásný začátek jara a těšíme 
se na Vás při oslavách Dne Země.

Za pořadatele
Kateřina Barešová

Farmářské trhy
Zveme Vás na první Farmářské 

trhy v Napajedlích, které se uskuteční 
v rámci oslav Dne Země v sobotu 23. 
dubna 2011 od 8:00 do 16:00 hodin 
na napajedelském náměstí. 

Těšit se můžete na domácí uzeniny, 
salámy a klobásky, sýry a vajíčka, vy-
nikající pečivo, koláče a frgály, lokální 
víno, medy a medové produkty, koření 
a marmelády, ale také na stromky 
a sazeničky, ručně tkané výrobky, 
keramiku, kovářské výrobky a mnoho 
dalších. 

Na akci bylo přizváno i Centrum slu-
žeb postiženým Zlín, o.p.s., s výrobky ze 
svých chráněných dílen. Na místě bude 
samozřejmě i stánek s občerstvením 
a k poslechu nám zahraje cimbálová 
muzika Dolina. Pro děti budou přichys-
tány hry a aktivity.

A jelikož nás budou oslavy Dne Země 
provázet celý duben, tak i tento den se 
pro Vás připravují zajímavé aktivity. 
V 16:00 hodin začínají v napajedelském 
kině Ozvěny ekofilmu. Budete moci 
shlédnout výstavu o fair trade a filmy 
s ekologickou tématikou. Večer pro Vás 
pořadatelé chystají koncert.

Pokud bude o trhy z řad veřejnosti zá-
jem, rádi bychom je pořádali pravidelně, 
a to na radničním nádvoří.

Podrobné informace a seznam pro-
dejců najdete na webových stránkách 
www.nalok.cz, kde jsme naše Farmářské 
trhy zaregistrovali.

Za pořadatele se na Vás těší 
Kateřina Barešová

Určitě všichni znáte klasické košty vína, 
kde odborná degustační komise rozdělená 
do několika skupin podle odrůd hodnotí 
všechna vína, která se této soutěže účastní 
a bodově je hodnotí. Je zde spousta vzorků 
od vynikajících až po ty méně podařené 
a většinou, pokud se chcete při koštu pro 
veřejnost napít těch nejlepších vín, musíte 
od těch nejlepších začít a v průběhu koštu 
už pijete to, co se ještě nestačilo vypít, 
a nakonec to, co zůstalo. Naše firma se 
snaží postavit košty vína do trochu jiného 
světla. V žádném případě nemáme zájem 
konkurovat místním koštům vína, ale chce-
me vína z naší nabídky co nejvíce přiblížit 
našim zákazníkům.

Myšlenka Velkých koštů vína se zrodila 
zhruba před 10 lety ve Fryštáku z několika 
důvodů. Za prvé jsme chtěli nabídnout 
našim zákazníkům a odběratelům průřez 
širokou nabídkou vinařství a odrůd, které 
naše firma distribuuje. Za druhé jsme chtěli 

1. Velký košt vína v Napajedlích aneb „Vyber si svého šampióna“

pružně reagovat na poptávku a nabídku 
na trhu. 

Příprava na košt je časově i kvalifikačně 
náročná. Naši someliéři si již dopředu dají 
práci a vyberou nejzajímavější vzorky vín 
z jednotlivých vinařství, se kterými spolu-
pracujeme, nebo z vinařství, které se snaží 
nabídnout svá vína do naší obchodní sítě. 
Vzorky jsou nadstandardní a reprezentují to 
nejlepší od jednotlivých výrobců. 

Při koštu jsou všechna vína umístěna 
v klimatizovaných skříních, aby měla stále 
svou ideální teplotu a jsou v průběhu akce 
postupně doplňována. Návštěvník koštu 
dostane při vstupu degustační skleničku 
a katalog výstavy, kde jsou vzorky seřazeny 
podle vinařství i podle odrůd. V katalogu je 
uvedena i velkoobchodní cena vína, která je 
srovnatelná s cenou přímo u vinaře. Pokud 
Vám tedy některé víno opravdu zachutná, 
máte možnost zakoupit ho za tu nejlepší 
cenu na trhu. Tímto sestavíme žebříček vín, 
která jsou obchodně velmi úspěšná. Další 
z možností, jak se aktivně zúčastnit při volbě 
šampióna koštu, je sepsat na hlasovací lístek 

vlastní pořadí vín, která Vám nejvíce chut-
nala. Hlasovací lístky se po skončení akce 
sčítají a díky těmto lístkům vzniká žebříček 
nejlepších vín všech našich koštů. Hlasovací 
lístky jsou na konci akce slosovány a výherci 
obdrží cenu, která potěší všechny milovníky 
skvělého vína.

Atmosféru našich koštů vždy dokresluje 
živá cimbálová muzika. Přijďte si vybrat 
svého vinného šampióna i Vy. Zapomeňte 
na starosti a šeď všedních dnů a přijděte si 
svůj úsměv rozzářit u skleničky vynikajícího 
vínečka. 

Jste všichni srdečně zváni!
Za firmu ViP Pšeja Zlín Ing. Roman Pšeja

in
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Úklid Kalvárie a čištění lesa, sazeničky rajčat a bylin, promítání filmu z Ekofestivalu, přednáška Šetrné nakupování  k životnímu 
prostředí, „Recyklohraní“ a  „Sbírej toner“, „Omezuj – znovu používej – recykluj“, biologická olympiáda, Moudrost Stromu,          
ochutnávka zeleniny a ovoce z regionálních potravin, Hroby odpadů, natírání rezavých kontejnerů, Den otevřených dveří Sběrný 
dvůr Napajedla, koncert My Dead Cat, Street a Safety first   ... více informací na internetových stránkách www.napajedla.cz

9. DUBEN SOBOTA  
900 Čištění Moravy
pořádá Junák Napajedla
Sraz účastníků je u přístavu 
E. Spira u bývalé čističky. 
Dobrovolníci vítáni.

2. DUBEN SOBOTA  
1300 Čištění Boříčka
pořádá DDM Matýsek
Sraz účastníků je na hřišti 
u zahrádek. Dobrovolníci vítáni. 

16. DUBEN SOBOTA 
1400 Čištění Kalvárie 
pořádá o.s. Občané Napajedel
Sraz účastníků je na lesním hřišti. 
Dobrovolníci vítáni.

23. DUBEN SOBOTA
FARMÁŘSKÉ TRHY
800-1600 Masarykovo nám.
cimbálová muzika Dolina

OZVĚNY EKOFILMU
Kino Napajedla

1600-1930 projekce filmů

2000-2400 koncert kapel

20. DUBEN STŘEDA 
1000-1100 Den Země
Masarykovo nám.
pořádá I.ZŠ Napajedla

          

 ve spolupráci s ZŠ Napajedla, Junák Napajedla, DDM Matýsek, ASPV Napajedla, o.s. Občané Napajedel, 
Policie ČR, SAM Napajedla a TS Napajedla pořádají

7. KVĚTEN SOBOTA
MÁJOVÁ OLYMPIÁDA
1300-1700 Klášterní dvůr 
den soutěží, her a malování
pro děti i rodiče
pořádá DDM Matýsek

www.vino-partner.cz

Zveme všechny milovníky výborného vína a 
dobré zábavy na tuto již tradièní akci, kde máte 
možnost ochutnat a posoudit pøes 150 vzorku 
toho nejlepšího, co naše firma nabízí. K poslechu 

a tanci bude hrát cimbálová muzika LINDA
 Obèerstvení zajištìno!
 V cenì vstupenky 390 Kè (v pøedprodeji 350 ) je:

 neomezená degustace, sklenièka a katalog. 

!tiva  bseetïjiøP

telefon: 775 605 811 

1. roèník 

VELKÉHO KOŠTU VÍN
V NAPAJEDLíCH

Firma ViP Pšeja Zlín poøádá: 

30.4 v 17:00 sál Sokolovny

vstupenky na tel:
776 717 610

nebo na vinotéce ViP
v Napajedlích

Kè

inzerce

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Pozvání pro každého, kdo touží změnit svůj život

PŘEDNÁŠKA O METODĚ RUŠ
termín: čtvrtek 28. dubna v 17 hodin
místo konání:  Klášterní kaple

Metoda RUŠ (Rychlá a Účinná změna Sku-
tečnosti) je moderní, jednoduchá a praktická 
metoda, která pomáhá lidem zkvalitnit život. 
Je logická a lehce se ji naučí i malé děti. 
Pomocí této metody nacházíme skutečné 
příčiny součastných problémů a vyřešíme je. 
S trvalým efektem.
Během přednášky se naučíte, jak si můžete 
sami odstranit jednodušší problémy.
Přednáší Alena Klabanová. Vstupné 50 Kč.
www.zmenaskutecnosti.cz

Hledá se maskot!
 
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 

a.s. člen skupiny Veolia Voda, vyhlašuje 
při příležitosti světového Dne vody novou 
výchovně vzdělávací soutěž s  názvem 
Hledá se maskot! Úkolem žáků 3. - 5. 
tříd základních škol, pro které je soutěž 
určena, je vymyslet a  vyrobit nového 
„vodního“ maskota, neboli postavičku, 
která by vtipným způsobem informovala 
děti i dospělé o důležitých vodních té-
matech: šetření vody, ochrana vodních 
zdrojů a  pečování o  životní prostředí 
a samozřejmě také pití vody z kohoutku. 

 
Maskot musí být trojrozměrný (ni-

koliv výkres) a lze jej vyrobit z papíru, 
papier-mâché, látek, bavlnek, moduritu, 
keramiky, plastu a  podobně, fantazii 
se meze nekladou! Vítězný maskot 
bude na  základě modelu vítězné třídy 
profesionálně vyhotoven a  použit pro 

ekologickou osvětu a vzdělávání skupiny 
Veolia Voda.

Podrobné informace o soutěži včetně 
pravidel naleznete na  webových strán-
kách www.hledaSEmaskot.cz. Třída si 
na webu stáhne pracovní listy a na vo-
dárny zašle fotky a popis svého maskota. 
Pokud vyhraje, pojede i se svým mode-
lem maskota na národní kolo do Prahy. 
Pro třídy jsou přichystány krásné ceny 
v regionálním i národním kole!

Po  celou dobu trvání soutěže, tedy 
od 4. dubna do 22. května 2011, budou 
na  webových stránkách www.hledaSE-
maskot.cz ke stažení pracovní listy, které 
žákům přiblíží pojem maskot a zároveň je 
seznámí s důležitými „vodními“ tématy, 
jako např. koloběh vody v přírodě, proces 
úpravy a čištění vody, voda v domácnos-
ti, šetření vodou, pití vody z  kohoutku 
či ochrana vodních zdrojů a  životního 
prostředí. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Váš dodavatel vodohospodářských 
služeb
www.smv.cz
840 668 668

www.babydream.cz... to nejlepší
                 pro Vaše nejmenší...

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.babydream.cz

Prodejna s dětským a kojeneckým zbožím

Kočárky, autosedačky, židličky, lehátka, postýlky, povlečení, fusaky, 
zavinovačky, deky, lahvičky, hračky, textil vel. 46-128.

  Poradenství a individuální 
přístup k zákazníkovi.

Podpora kojení, půjčovna 
odsávačky mateřského mléka.

Najdete nás na adrese: 
tř. T. Bati 332, 

Otrokovice - Baťov 
(vedle Zdravotního střediska 

TOMA)

Tel.: 577 105 491

Jarní kilometry
Odbor KČT a Azimut 1403 Napajedla 

zve příznivce pěší turistiky v sobotu 21. 
května na druhou jarní vycházku roku 
2011. Tentokrát navštívíme Údolí Chvo-
jince - romantické údolí přítoku řeky 
Oslavy. Jedná se o kaňonovité koryto 
řeky s balvany v řečišti, strmými svahy 
i menšími nivními loukami podél toku. 

Putování zahájíme v obci s význam-
nou minulostí - Kralicích nad Oslavou. 
Právě zde byla vytištěna Bible česká, 
nazývaná Kralická. Podrobnosti s ukáz-
kami knihtisku si můžete prohlédnout 
v Památníku Bible Kralické. 

Půjdeme po modré značce přes Olšin-
ský Mlýn-Pod Borovinou-Senohradský 
mlýn-hrad Levnov-vyhlídku Panoráma 
do Ketkovic. Délka trasy cca 16 km. 

Sraz účastníků a odjezd autobusu 
v 7:00 hod. od Vinárny Na Kapli. Účastnic-
ký poplatek 250 Kč, děti do 15 let 150 Kč, 
členové pořádajícího odboru 200 Kč 
a 100 Kč. Přihlásit se můžete, včetně 
úhrady startovného, do 16. května 2011 
vždy v pondělí po 20. hodině na chatě 
KČT nebo v prodejně U.F.O. model 
na Masarykově náměstí v otevírací době, 
případně tel.737 314 939 Antonín Unger. 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastní-
ků. Vyhrazuje si právo při malém zájmu 
účastníků akci zrušit a vrátit účastnický 
poplatek v plné výši. 

Činnost oddílu Azimut 1403 a KČT, 
odbor Napajedla je podporována Měs-
tem Napajedla.

Karel Janošek

Pátý skautský ples
Sál sokolovny plný hostů ve večerních 

šatech, černá kancelářská židle na koleč-
kách jako hlavní cena tomboly, muzikant-
ské trio hudebníků Madusong v košilích 
napajedelské barvy, páry malých i větších 
skautských tanečníků v úvodním tanci, 
jednohubky mnoha chutí a sýrové tyčinky 
z listového těsta, podsadový stan na pódiu 
v doprovodu zdobených totemů, tři hrnce 
naplněné lístky do tomboly, několik odrůd 

Zazpívej slavíčku…
V současné době se velmi často hořekuje 

nad tím, že mizí česká hudebnost, že děti 
nezpívají, že zpívat neumí. Opak je pravdou. 
Kolik je mladých muzikantů, to můžeme vidět 
na ZUŠ. Kolik je zpěváčků, to mohou dokázat 
také děti z Radovánku. Celý pětatřicetičlenný 
kolektiv chlapců a děvčat zpívá rád a s chutí 
a vždy má radost z každé nové písničky. Ne-
jsou to však ledajací zpěváčci. To dokazují 
úspěchy v soutěžích. Již několik let patří malí 
Napajedlané k těm nejlepším na Zlínsku.

Letos již proběhlo okresní kolo soutěže 
„Zazpívej slavíčku“, kterého se zúčastnili: Jan 
Czirok, Ondřej Šamša, Kateřina Holubová, 
Natálie Cziroková, Adéla Pavelčíková, Tereza 
Možnárová a Barbora Siváková.

Nejmladší děti 1. kategorie (6–9 let) byly 
vynikající, ale tato věková kategorie dále 
nepostupuje.

Starší (10–15 let) zpívali také na jedničku 
a tři z nich postupují do oblastního kola, které 
se bude konat 17. dubna v Lužicích. Budeme 
jim držet palce, aby postoupili do celostátního 
kola, které se pravidelně koná ve Velkých 
Losinách.

Další soutěže probíhaly v Babicích 
a v Uherském Hradišti. Také zde dvě děvčata 
z Radovánku – Anna Vavrušová a Barbora 
Siváková – reprezentovaly svůj soubor.

Chtěli bychom poděkovat všem „repre-
zentantům“ za jejich snahu a jejich výkony 
a zároveň jim popřát hodně úspěchů v dalších 
soutěžích.

Soutěže nejsou jediným cílem naší práce. 
Hlavní je to, aby děti zpívaly a tancovaly rády 
a prostřednictvím lidového uměni získávaly 
pěkný vztah k rodnému kraji.

A rodiče, věřte, že společný zpěv sbližuje 
a upevňuje vztahy mezi námi dospělými 
a dětmi.

Věra Holubová

vína obou barev, perníkoví skautíci na každém 
stole, spousta tradičních návštěvníků, trojka 
mladých skautských jojařů, dort v podobě 
obrovského věnečku, dvojice stepujících 
krasavic z Hopsálku, obsluha ve vínových 
tričkách se znakem napajedelských skautů, 
dobře se bavící skupinky starých známých, 
téměř trvale zaplněný parket i nejbližší okolí 
baru - takový byl 5. skautský ples večer a v noci 
5. března 2011. Děkujeme Vám všem, kteří mu 
už několikátým rokem budujete tradici a zajiš-
ťujete jeho úspěch. Na viděnou příští sezónu.

Zdeňka Šupková – Čonza

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ 

ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice
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http://www.zmenaskutecnosti.cz/
http://www.hledaSEmaskot.cz
http://www.hledaSEmaskot.cz
http://www.hledaSEmaskot.cz
http://www.smv.cz
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Recitační soutěž
Dne 14. března proběhlo na Domě dětí 

a mládeže Matýsek Okresní kolo celostátní 
přehlídky dětských recitátorů.

Soutěže se zúčastnilo 47 mladých a velmi 
šikovných recitátorů, kteří se sjeli z různých 
škol zlínska a byli rozděleni do 4 věkových 
kategorií. Všichni předvedli výkony na vyso-
ké úrovni a profesionální porota měla těžké 
rozhodování při udělování umístění.

Napajedelské školy reprezentovaly Terez-
ka Opravilová, která se umístila na krásném 2. 
místě v 1. kategorii a postupuje do krajského 
kola, a ve 4. kategorii Terezka Šimčáková, 
která vybojovala krásné 3. místo.

Oběma dívkám moc gratulujeme a držíme 
palce v dalších soutěžích.

Mgr. Klára Polášková

Ve dnech 3.–5. 3. 2011 proběhlo na 2. ZŠ 
Napajedla první z devíti společných setkání 
v rámci projektu Pohyb nás spojuje a vzájem-
ně rozvíjí, který je financován z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 
2007–2013 a za finanční podpory města 
Napajedel. Na pohybově-pobytovém kem-
pu se společně setkalo 40 dětí z Napajedel 
a Borského Mikuláše. Kemp byl zaměřen 
především na výuku florbalu, ale zůstal čas 
i na měření tělesné zdatnosti a řadu her. 
Účastníci se poznávali nejen na hřišti, ale i při 

Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí

Huráááááááááá, jaro je tady !!!
proutky, potom udělat hlavičku, ručičky, 
hlavně nezapomenout vše pořádně upevnit 
na vysokou tyč. A ještě naši „babušku“ po-
řádně obléct, aby ji cestou k řece Moravě, 
kam ji chceme vhodit, nebyla zima. 

Dnes je sice první jarní den, ale sluníčku se 
zrovna moc svítit nechce. Ale mělo by, vždyť 
ho čeká tolik tolik důležité práce!

Paní vychovatelko, kdy už konečně pů-
jdeme? Já ji chci taky nést! Proč musí nést 

společenských akcích, které byly nedílnou 
součástí kempu. Příští setkání se bude konat 
v měsíci dubnu v Borském Mikuláši. Již se 
všichni těšíme! Více info na: http://www.
pohybspaja.eu/

Mgr. Jindřich Polák (2. ZŠ Napajedla)

Paní vychovatelko, kdy už bude konečně 
jaro? A proč zrovna 21. března? Jak to jaro 
ví, že zrovna v tento den? A co zvířátka? 
Už přestanou spát zimním spánkem? Kdy 
vylezou ven na sluníčko? A kdy si udělá-
me tu Morenu? - No, ano, Morenu! Děkuji! 
Málem bych letos zapomněla…. Jaké by to 
bylo ale jaro bez naší Moreny! A co teprve 
děti! Vždyť ty se tak těší! Tak se do toho 
teda pustíme. Nejdříve nachystat vrbové 

Básně se takřka nerecitují, úspěch má spíše próza
28. února probíhalo školní kolo recitační 

soutěže u nás, na 2. ZŠ Napajedla. Všichni 
učitelé byli samozřejmě rádi, že zájem o re-
citační soutěž přetrvává. V mladší kategorii, 
tzn. 6.-7. ročníků byla účast větší než v kate-
gorii starší, 8. a 9. ročníků. Celkově se sešlo 
19 recitátorů i recitátorek. 1. místo v mladší 
kategorii získala Adéla Juračková s textem 
J. Nohavici, na 2. místo pomohla Lenost H. 
Doskočilové Kateřině Klofáčové a 3. místo 
získala Valerie Rozehnalová s promluvou 
pubertální slečny od P. Černé Tak už mi to 
odpusť mámo. 

Ve starší kategorii se probojovala na 1. 
místo Tereza Šimčáková s úryvkem Viliama 
Klimáčka Tapetová růže, na 2. místo poslal 
M. Macourek  Kláru Dalajkovou s textem 
Dopis a známka a místo 3. zaujala Michaela 

Kýblová s ukázkou Daniely Fischerové, 
O krutém úsměvu. 

Všechny recitátorky, které se umístily 
na 1. a 2. místě se tak automaticky dostaly 
do okrskového kola v téže soutěži, které se 
konalo 9. března na Základní škole Trávníky 
v Otrokovicích. Úspěšnou recitátorkou byla 
Kateřina Klofáčová, která skončila na 3. místě 
v mladší kategorii a Tereza Šimčáková, která 
zaujala přednesem i zajímavým textem, obsa-
dila 1. místo v kategorii starších žáků. Tereza 
předvedla svůj talent ještě v kole okresním, 
které se konalo 14. března na DDM Matýsek 
v Napajedlích. Tam naši školu skvěle repre-
zentovala, skončila na 3. místě. 

Všem recitátorům děkujeme za účast ve 
školním, okrskovém i okresním kole.

Mgr. Klára Polášková, 2. ZŠ Napajedla

Spolupráce s mateřskou školou Napajedla 
To, že děti rády soutěží a sportují, dokazují 

téměř každou středu v tělocvičně na klášteře. 
Pracovníci Domu dětí a mládeže Matýsek si 
pro ně připravují program plný sportovních 
aktivit pod názvem Matýskův sportík. Každá 
z tříd má možnost se zúčastnit hodiny plné 

Přehlídka tanečních skupin
10. března se tělocvična 2. základní 

školy proměnila v doupě poskakujících 
a tančících milovníků hudby a pohybu. 
Své taneční nadání předvedly děti z Na-
pajedel, Spytihněvi, Borského Mikuláše 
a Kudlovic. Přehlídka byla velmi různo-
rodá. Diváci měli možnost shlédnout 
orientální, show dance, hip-hop, lidové 
a country tanečníky, gymnastky, cvičen-
ky aerobiku. 

Akce se zúčastnilo 160 dětí, které 
měly velký ohlas a obdiv z řad obecen-
stva. Dětem přejeme mnoho sil a elánu 
do dalšího cvičení a úspěchy v blížících 
se soutěžích.  

Petra Šulcová DDM Matýsek

Přehled připravovaných akcí DDM 
na měsíc duben
2. 4. Čištění Boříčka
7. 4. Divadelní představení Víti Marčíka
9. 4. Čištění Moravy
18.–20.4. Velikonoční jarmark 
21. 4. Hledání velikonočního zajíčka
29. 4.Čarodějnický mejdan

Předběžný přehled připravovaných 
akcí DDM na květen a červen
Den Země
Dopravní soutěž
Matýskovo zvonění 

Morenu zrovna Milan? Vždyť pořád zlobí 
a všem jenom nadává… Au nech toho, mám 
pravdu…

Hlasitě zavolám: „Tak andílci do dvojic!“ 
A jen tak tichounce, spíše pro sebe si 

brouknu:“No, to zase bude cesta…!“
Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠKniha – přítel člověka,

Pěkná knihovna – věrná družka 
čtenářů

Prvního března jsme byli při slavnost-
ním otevření nové Knihovny Boženy 
Benešové Napajedla. Bylo to krásné 
a důstojné – odpovídající těmto znovu 
oživeným prostorám, kde v minulosti 
byla mateřská škola – sloužila dětem. 

Máme radost, že se knihovna nachá-
zí v blízkosti škol. Tak budou mít žáci 
a děti, jejichž dny jsou v dnešní době 
ovlivňovány velkým počtem médií (te-
levize, počítače, mobilní telefony), blíže 
ke knihám pro potěšení, vzdělávání, 
celoživotní učení a naplnění volného 
času. Pobízení dětí k četbě i poslechu je 
důležité pro jejich vývoj. Proto děkujeme 
za všechny akce, které se v naší knihovně 
konají pod vedením našich knihovnic 
a učitelů. Kdo jako dítě objeví lásku 
ke knihám, bude jistě rád číst i později 
v dospělosti. Knihy jsou nejen dobrými 
přáteli, ale nabízejí nám rady, přinášejí 
útěchu, zprostředkovávají staré i nové 
myšlenky, prostřednictvím jejich stránek 
se můžeme vydávat i daleko do světa. Je 
i mnoho kvalitních filmů, nelze je niko-
mu upírat, ale je nutné nalézt vyvážený 
poměr mezi vnímáním ušima a očima, 
v němž by předčítání a poslech neměly 
v žádném případě přijít zkrátka. 

Snad si do těchto pěkných prostor 
najdou cestičku i senioři a ocení nové 
prostředí (i když je to o něco dále 
než ve městě) knihovny, na jejímž 
uskutečnění, vybavení, přestěhování, 
zútulnění se podílela velká řada oběta-
vých a ochotných lidí, za což jim patří 
velký dík. Ale za název „Knihovny 
Boženy Benešové Napajedla“ patří 
poděkování paní starostce Ing. Ireně 
Brabcové a za přiblížení osobnosti 
Boženy Benešové paní PhDr. Miladě 
Pískové a členkám Divadelního sou-
boru Zdeňka Štěpánka.

Tak tedy čtěme a čtěme i dětem.
Členové SOZ v Napajedlích

sportovního klání, běhání, cvičení, soutěžení 
a závodění, při kterém zažijí spoustu zábavy 
a legrace.

Odměna je sladká a jako památku na toto 
sportovní dopoledne si odnáší diplom.

Petra Šulcová DDM Matýsek

http://www.pohybspaja.eu/
http://www.pohybspaja.eu/
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Druhou březnovou sobotu hodnotili 
členové a příznivci Volejbalového klubu 
Napajedla o.s. uplynulý rok i ukončenou 
sezónu 2010/2011. Úspěchy v soutěžích, ale 
také spokojenost s uspořádanými akcemi 
přinesly jednoznačný výsledek. Máme 
za sebou úspěšný rok.

Základním pilířem činnosti klubu je přede-
vším účast sportovců v soutěžích a na turna-
jích. Cestou jednorázových turnajů se vydalo 
družstvo žen, protože již několik posledních 
let se na Zlínsku nedaří uspořádat Okresní 
přebor, kterého se dříve napajedelské volej-
balistky pravidelně účastnily. Přesto i tyto 
zápasy přinesly několik pěkných výsledků, 
z nichž můžeme vypíchnout například 4. 
místo v domácím turnaji či 3. místo v Hulíně.

V družstvu mužů došlo ještě před zaháje-
ním sezony 2010/11 k několika změnám jak 
v kádru, tak v realizačním týmu. Novými 
trenéry se stali Lubomír a Jan Machačkové, 
do kolektivu také přibyli nadějní mladí hráči 
Pavel Stružka a Antonín Marčík, kteří již v tom-
to ročníku prokázali, že jejich příslušnost 
k týmu je oprávněná. Volejbalisti z Napaje-
del jsou již tradičním účastníkem Přeboru 
Zlínského kraje. Po počátečním sehrávání 
s „nováčky“ se tým rozehrál k vynikajícím 
výkonům a sezonu zakončil s bilancí 20 výher 
a pouze 8 porážek. Za zmínku stojí zejména 
jarní bilance 13 vítězství a jediné porážky. 
V rámci Přeboru Zlínského kraje dovedly 
vynikající výsledky volejbalisty VK Napa-
jedla až na stupně vítězů, kde získaly kovy 
nejcennější a mohou se tak pyšnit titulem 
Přeborníka kraje. Poděkování patří zejména 
nahrávačům Lubomíru Machačkovi, Janu 
Gurskému, smečařům Janu Machačkovi, Vik-

Úspěšná sezona napajedelských volejbalistů
toru Kotkovi, Pavlu Polovi, Ondřeji Kunetovi, 
Lukáši Růžičkovi, Jiřímu Surému, blokařům 
Marku Růžičkovi, Jiřímu Maňáskovi, Antoní-
nu Marčíkovi a liberu Pavlu Stružkovi.

Začátek školního roku 2010/11 se nesl 
také ve znamení spolupráce se základními 
školami v Napajedlích, na Žlutavách a v Ha-
lenkovicích na náboru nových volejbalových 
talentů. V novém ročníku tak rozšířilo řady 
volejbalových nadšenců 13 děvčat ve věku 
11–14 let. Vedení nově vytvořeného družstva 
se ujali trenéři Vojtěch Růžička, Lubomír 
Machačka a Jan Machačka. Při trénincích 
probíhajících dvakrát týdně v tělocvičně 2. 
základní školy, se děvčata věnují zejména 
rozvíjení jednotlivých herních činností. 
Nebojíme se ani novinek a díky zapojení 

do projektu Českého volejbalového svazu 
„Minivolejbal v barvách“ (viz www.mini-
volejbal.cz ) se dívky zúčastnily například 
volejbalového turnaje v Brně, odkud přivezly 
medaile ve svých kategoriích. Ještě do konce 
školního roku v tréninkovém plánu počítají 
s účastí na třech dalších turnajích.

Minivolejbal je alternativa a zatraktivnění 
tohoto sportu pro děti a mládež ve věku 
od 6-12 let, něco mezi přehazovanou a volej-
balem, kde hrají 2 až 3 členné týmy a podle 
věkové kategorie a dovedností uplatňují 1 
až 3 volejbalové prvky za výměnu. Inovace 
přináší také dravost a možnost lépe se sehrát 
v týmech s menším počtem dětí. Rovněž plá-
nujeme exhibiční turnaj, který se uskuteční 
v rámci dětského dne 28. 5. 2011 na beto-
nových hřištích na Nábřeží v Napajedlích, 
popř. na kurtech v zámeckém parku v rámci 
dětského turnaje v přehazované a vybíjené. 
Jedinečnou možnost vyzkoušet si tuto novin-

ku budou mít i Vaše děti a v případě zájmu 
také širší veřejnost.

Nedílnou součástí činnosti VK Napajedla 
je pořádání akcí pro veřejnost. Asi nejvý-
raznější z nich je každoročně organizovaný 
dopolední program pro děti u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí (v termínu konání 
in-line závodů). V loňském roce proběhl pod 
názvem Míčohraní s housenkou Lenkou. 
Na asfaltových hřištích na sídlišti Nábřeží se 
různých soutěží zúčastnila přibližně stovka 
dětí. Z ostatních akcí stojí za zmínku již tradič-
ní Turnaj v přehazované a vybíjené pro žáky 
základních škol nebo turnaj ve volejbale 
smíšených týmů „Napajedelský květňák“, 
jehož jubilejní 10. ročník se uskuteční tento 
rok. Oblíbeným je i tradiční turnaj smíšených 
dvojic – Debl či turnaj žen. 

Jak už se stalo dobrým zvykem, také v roce 
2011 VK Napajedla přichází s novinkou. Je jí 
turnaj mužů nazvaný Zlínský pohár, který na-
váže na tradici Okresního přeboru Zlín. Více 
informací o jednotlivých akcích je uvedeno 
na www.vknapajedla.cz.

Činnost VK Napajedla je rozsáhlá a bez 
materiální a finanční pomoci by její náplň ne-
mohla být takto pestrá a kvalitní. Rádi bychom 
proto poděkovali všem našim donátorům, 
především městu Napajedla, které význam-
nou měrou přispívá na chod klubu. Speciální 
dík patří také nadaci Děti - Kultura - Sport, 
která prostřednictvím svého grantu podpořila 
projekt Volejbal Napajedla 2011. Děkujeme 
a těšíme se s Vámi na viděnou na některé 
z našich akcí, sportovních turnajů či přímo 
v rámci hry na volejbalových kurtech.

Lubomír Machačka

Přehled akcí
•	 23. dubna Farmářské trhy
•	 27. dubna 60.let ZUŠ
•	 30. dubna Otvírání Pahrbku a řeky 

Moravy
•	 2. května Vzpomínková slavnost
•	 14. května Výstava vín

http://www.minivolejbal.cz
http://www.minivolejbal.cz
http://www.vknapajedla.cz

