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Setkání 2011 
Ve čtvrtek 4. srpna 2011 v 19 hodin v Kon-

certní síni Rudolfa Firkušného v Napajedlích 
tentokrát koncert v duchu "HOŘÍ LÉTO". 

Zazní Dvojkoncert pro hoboj a housle d 
moll J. S. Bacha a spousta dalších skladeb 
z klasiky i jiných žánrů. Účinkují: hoboj - Vladi-
slav Borovka (profesor pražské konzervatoře 
a první hobojista Pražské komorní filharmo-
nie), housle: Ivana Kovalčíková, Bohuslav 
Matoušek, Komorní orchestr MUSICA FESTA, 
konc. mistr Pavel Mikeska. Dále svou účast 
přislíbili: zpěv - Kristýna Daňhelová, Katarína 
Mikulová, Vendula Pančochová, herec Josef 
Somr, Jiří Pavlica a členové HRADIŠŤANU. 

Večerem provází herec Slováckého diva-
dla David Vacke. 

Srdečně zve Klub přátel hudby Napajedla 

Moravské chodníčky
Letošní akce Moravské chodníčky je 

tradičně připravována na druhou sobotu 
v měsíci srpnu, tj. 13. 8. 2011. Příznivci 
folkloru se sejdou v tento den v přírod-
ním areálu „Za klášterem“ v Napajedlích. 
Začátek přehlídky stanovili organizátoři 
akce na 15.00 hod. 

Letní kino
11.–17. 7. 2011 za budovou kláštera

 Po. 11. 7. - Na vlásku
 Út. 12. 7. - Piráti z karibiku:   

 Na vlnách podivna 
 St. 13.7. - riO
 Čt. 14. 7. - tHOr
 Pá. 15. 7. - ČErtOva NEvĚsta
 So. 16. 7. - kazatEl (Priest)
 Ne. 17. 7. - Paul

Začátky představení 21.00 hod. Jed-
notné vstupné 80 Kč. Prodej vstupenek 
od 20.00 hod. Občerstvení zajištěno. 
Za nepříznivého počasí proběhne pro-
mítání ve stejném čase v budově kina.

100 LET SOKOLOVNY
25. 6. 2011

1 9 1 1 – 2 0 1 1

tJ sokol Napajedla vás srdečně zve 
na oslavu 100-letého výročí otevření 
sokolovny.

PrOGraM Oslav
14:00–16:00 Hry bez hranic - může 
soutěžit celá rodina - na věku nezáleží

16:30 vyhlášení vítězů her bez hranic

17:00 slavnostní program v sále 
sokolovny
-  projev k výročí otevření sokolovny
-  vystoupení cvičebních oddílů TJ 

Sokol Napajedla a hostů
- závěrem zahraje indická meditační 

hudba

Pěkné prázdniny a krásné prožití 
letních měsíců přejeme všem 
malým i velkým! redakce NN
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Nedávná napajedelská slavnost, otevření 
Knihovny Boženy Benešové, mne přivedla 
k otázce: “Kde je tato česká spisovatelka 
pohřbena? Existuje vůbec ještě její hrob?“

A tak jsem se jednoho dne vydala do Prahy, 
abych zjistila, jak to je. Věděla jsem z literatu-
ry, že mám hledat hřbitov v Praze-Bubenči, 
znala jsem podobu spisovatelčina náhrobku. 
Putování to bylo zajímavé až dobrodružné. 
Před odjezdem jsem navštívila sousedku, 
která žila téměř celý život v Praze, a pátraly 
jsme v mapě. „Musí to být poblíž Kulaťáku,“ 
řekla mi. Tzv. Kulaťák je náměstí v Dejvicích 
a vede tam metro. Z hlavního nádraží jsem tam 
byla za pár minut. U východu z metra jsem 
narazila na instituci Informace. Jenže kde je 
nejbližší hřbitov, nevěděli. „Asi budete muset 
jet autobusem na Náměstí Interbrigadistů,“ 
poradili mi. Vyšla jsem ze stanice metra a tu 
jde kolem paní s nákupem. „Hřbitov je tady 
za rohem, asi půl autobusové zastávky,“ 
potěšila mne. A skutečně tomu tak bylo. Jen-
že – hlavní brána byla zavřená, zedníci tam 
opravovali zídku. Vysvětlila jsem jim, proč 
se potřebuji na hřbitov dostat a jestli by mne 
pustili dovnitř. „Ale paní, ještě máte čas,“ vtip-
kovali a bránu mi otevřeli. Potom jsem objevila 
domek technické správy hřbitova a v něm 
dva mladé muže (možná to byli i hrobníci). 
Kdo byla Božena Benešová sice nevěděli, ale 
nechali se poučit a byli velmi ochotní. Úmrtní 
matriky, které měli k dispozici, byly ale až 
z roku 1970 (Božena Benešová zemřela v roce 
1936). Potkala jsem ale hlavy otevřené, a tak 
je napadlo, že do hledaného hrobu mohli být 
pohřbívání i další členové rodiny. Tak jsme 
začali obcházet všechny hroby pražských 
Benešů, bylo jich asi deset, jenže žádný nebyl 
ten pravý (ani vám nebudu říkat, že jsem 
si během toho hledání mumlala pro sebe 
„Boženko, přiveď nás k sobě“). Hoši mi ještě 

poradili, ať se obrátím na správu pražských 
hřbitovů, já jim poděkovala a rozešli jsme 
se. Pootočím se mírně doleva a co nevidím, 
byl tam. Hrob Boženy Benešové. Jednohrob 
se zajímavým náhrobkem, vysokým cca 
130 cm. Kamenný kvádr s plastickým křížem 
postavený na podstavci, kde jsou uvedena 
čtyři jména: Josef Beneš, Božena Benešová, 
Roman Beneš, Jaroslav Zapletal. Spolu se 
spisovatelkou odpočívají v tomto hrobě její 
manžel, syn a bratr. Hrob není úplně opuštěný. 
Jsou na něm vysazeny tři kapradiny (na zimu 
byly seříznuty) a kopeček netřesků. Zezadu 
se na pomník pne břečťan.

Kdo se asi stará o spisovatelčin hrob? To 
je další záhada, kterou se budu při některé 
ze svých dalších návštěv Prahy snažit roz-
luštit. Také si musím prohlídnout dům, kde 
žila, a zjistit, kdo a na základě jakého návrhu 
pomník vyrobil.

Letos je tomu 75 let, co Božena Benešová 
v Praze zemřela.  Milada Písková

Slavnostní nástup 2011
Ve středu 4. května 2011 uspořádal Sbor 

dobrovolných hasičů v Napajedlích slav-
nostní nástup u příležitosti svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů. Nástup se nekonal 
nikde jinde než na Masarykově náměstí, 
kde socha tohoto světce stojí.

Nástup začal zahoukáním hasičské cis-
terny. Napajedelští hasiči nastoupili pod 
velením zástupce velitele R. Laumana, 
který následně podal hlášení veliteli P. Ško-
píkovi. Ten přivítal starostku města Ing. I. 
Brabcovou, přítomné členy SDH Napaje-
dla a přihlížející spoluobčany a seznámil 
je s důvody, proč se zde napajedelští 
hasiči vlastně sešli. Připomněl legendu 
o Floriánovi, římském vojákovi, který 
tajně pomáhal pronásledovým křesťanům. 
Když byl roku 304 n. l. prozrazen, odmítl 
se vzdát křesťanské víry, a proto mu byl 
na krk přivázán mlýnský kámen a byl 
svržen do řeky Enže. Protože byl umučen 
ve vodě, stal se patronem proti požárům 

Kde je pohřbena Božena Benešová?

a vodě. Závěrem P. Škopík vyzval všechny 
občany, aby v našem městě nedali šanci 
„ohnivému kohoutu zakokrhat“.

Na slova velitele navázala starostka 
města, která ocenila záslužnou a náročnou 
činnost napajedelských hasičů. Po malé 
kulturní vložce, kdy členka SDH A. Škopí-
ková přednesla Modlitbu hasiče, položili 
zástupci SDH Napajedla a starostka města 
kytice k Floriánově soše. Pak již následoval 
povel k rozchodu a závěrečné zahoukání 
cisterny.

(www.hasicinapajedla.cz)

Kdo byl Jan Křen
Připomenutí 100. výročí postavení 

napajedelské sokolovny nabízí otázku: 
“Kdo byli ti lidé, kteří se zasloužili o roz-
víjení sokolských myšlenek v Napajed-
lích?“ Sokol byl v našem městě založen 
v květnu roku 1892, jeho prvním před-
sedou se stal právník roman zapletal 
(otec spisovatelky Boženy Benešové). 
Napajedlané měli velký zájem o cvičení. 
Již v prvním roce existence Sokola se 
v něm angažovalo na čtyři stovky lidí. 
Nešlo ale jen o cvičení. Sokolové rozvíjeli 
tělo i ducha, organizovali ve městě spo-
lečenský a kulturní život, vzdělavatelský 
odbor pořádal naučné přednášky. Mezi 
zakladatelskými osobnostmi napajedel-
ského Sokola najdeme učitele Ignáce 
Libíčka, Emanuela Kozáčka, cestmistra 
Kajetána Klevetu, obchodníka K. Jančí-
ka, Josefa Tabaru a další.

Jan křen (1872-1917) patřil k nejaktiv-
nějším členům Sokola. Právě v době jeho 
předsednictví se stavěla nová sokolovna 
(byl starostou Sokola v Napajedlích 
v letech 1906 - 1909, 1911 - 1912). Řadu let 
vedl vzdělavatelský odbor Sokola a před-
nesl na jeho půdě desítky přednášek. 
Sokolství pojímal jako cestu k vytváření 
harmonické lidské osobnosti, v duchu 
Tyršových idejí.

S myšlenkami sokolského hnutí se 
seznámil v době svých studií v Praze, 
právnická studia ale nedokončil. V Napa-
jedlích pracoval jako tajemník Městského 
úřadu a úředník spořitelny.

Je autorem řady publikací, propagoval 
i tímto způsobem sokolské hnutí (Sokol 
– občan, 1899; Tělesná cvičení a inteli-
gence, 1899; Ideje československého So-
kolstva, 1898), vydával příručky týkající 
se veřejné správy (Obecní rádce, 1910) 
a psal i beletrii (Zmařené životy, 1898). 
Opakovaného vydání se dočkal jeho 
portrét Františka Palackého (František 
Palacký, 1898).

Jan Křen byl výjimečnou osobností 
napajedelského kulturního života. Ze-
mřel předčasně v 45 letech a je pohřben 
u horní zdi napajedelského hřbitova.

 Milada Písková

Rozhodnutím Státního fondu životního 
prostředí ČR – Operační program Životní 
prostředí byla dne 29. 4. 2010 našemu městu 
poskytnuta finanční dotace na kompletní 
vybudování komunitní kompostárny.

Komunitní kompostárna se nachází 
na okraji našeho města – za průmyslovou 
zónou Slavia směrem k rekreačnímu areálu 
Pahrbek. Je určena výhradně na zpraco-
vání biologických odpadů rostlinného 
původu, vznikajících při údržbě veřejné 
zeleně a z činnosti obyvatel našeho města. 
Do kompostárny nebudou přijímány odpa-
dy od podnikatelských subjektů a vzniklý 
kompost bude zpětně využíván při údržbě 
veřejné zeleně, případně bude sloužit pro 
potřeby občanů města.

A jaký bude tedy systém v nakládání se 
zelení v našem městě a co se mění pro ob-
čana samotného? Kompostováním nedojde 
k razantnímu zásahu do již zajetého systému. 
I nadále budou ve městě přistavovány kon-
tejnery na ukládání zeleně z údržby zahrad 

Komunitní kompostárna v Napajedlích

občany, aby skutečně odpad ze zeleně třídili 
a do označených kontejnerů neukládali odpa-
dy, které tam nepatří. Ano, ukázněnost občanů 
se v tomto opravdu zlepšila, ale ještě stále se 
najdou takoví, kterým je vše lhostejné a klidně 
do kontejneru určeného například na trávu 
uloží stavební suť nebo pytle s odpadem 

Naše město se ve spolupráci se spo-
lečností ASEKOL rozhodlo usnadnit ještě 
více občanům třídění vysloužilých elek-
trozařízení. S majitelem prodejny potravin 
v ulici Lány a dále s obchodním zástupcem 
společnosti PAP OIL byla odsouhlasena 
stanoviště kontejnerů. Za tento vstřícný 
krok patří oběma velký dík. Prozatím 
tedy na dvou místech našeho města jsou 
umístěny červené kontejnery na ukládá-
ní vysloužilých malých elektrozařízení. 
Jeden kontejner je umístěn v ulici Lány 
u vchodu do prodejny potravin a druhý je 
umístěn za myčkou automobilů u benzin-
ky PAP OIL (dříve Petra) v ulici Zábraní. 
O třetím stanovišti zatím jednáme se 
společností LIDL.

Kontejnery jsou určeny k odkládání 
např. starých a nefunkčních mobilních 
telefonů, kalkulaček, telefonů, drobných 
počítačových vybavení, MP3 přehráva-
čů, malých přenosných CD přehrávačů, 

sluchátek, malých fotoaparátů apod. 
Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří 
např. televizory či monitory – ty patří 
do sběrného dvora.

Hlavním cílem tohoto rozšíření služeb 
je ochrana životního prostředí. Veškeré 
drobné elektrospotřebiče by jinak totiž 
skončily v komunálním odpadu a potaž-
mo potom na řízené skládce. Umístěním 
kontejnerů na místa, která jsou značně 
frekventovaná, se usnadní třídění a zvýší 
se množství sebraných elektrospotřebičů, 
které obsahují zdraví škodlivé látky, a které 
jdou následně k další recyklaci. Tato sběrná 
místa jsou dostupná všem občanům a to 
v podstatě 24 hodin denně.

Věřím, že kontejnery budou sloužit 
svému účelu a že i tímto dalším malým 
krůčkem všichni přispějeme k ochraně jak 
přírodních zdrojů, tak i životního prostředí. 

 Stanislava Kozmíková
 Oddělení životního prostředí

Nové červené boxy ve městě

Drobná změna legislativy
S platností od 1. 7. 2011 budou rybářské 

lístky vydávat opět i pověřené obecní úřady. 
Doposud tedy byly rybářské lístky vydávány 
pouze na úřadě v Otrokovicích, ale od 1. 7. 
2011 se budou vydávat na Městském úřadě 
Napajedla, oddělení životního prostředí, 
v úřední dny, tj. pondělí a středa. Městský 
úřad Napajedla bude vydávat rybářské líst-
ky i pro obce v jeho pověření, to znamená 
pro občany obcí Oldřichovice, Pohořelice, 
Komárov, Halenkovice, Spytihněv, Žlutava 
a Napajedla. Podrobnosti obdržíte přímo 
na oddělení ŽP – tel. 577 100 917 nebo mob. 
737 230 586.

 Stanislava Kozmíková, OŽP

a veřejných zelených ploch města. Zůstává 
stejný systém v ukládání zvlášť trávy, listí 
a sena a zvlášť větví. Tady je na místě požádat 

z domácnosti. Kontejnery s takovým odpa-
dem musí být odváženy na řízenou skládku 
a zde ukládány za nemalý peníz. A také není 
v některých částech města výjimkou pálení 
trávy a sena. I toto je zbytečné. Lidé si navzá-
jem zcela zbytečně narušují své sousedské 
vztahy a všem „otravují“ již tak dost znečištěné 

ovzduší. Ale proč? Vždyť kontejnery na ulo-
žení zeleně z údržby zahrad přistavují Služby 
města Napajedla zcela bezplatně a navíc nyní 
bude tento odpad kvalitně zužitkován. Další 
možností uložení odpadu ze zeleně zůstávají 
i kontejnery ve sběrném dvoře v ulici Lány. 

A jakou technikou město na kompostárně 
disponuje? V rámci dotačních prostředků 
byl zakoupen kvalitní kolový traktor značky 
DEUTZ – FAHR, kolový nakladač, 10 kusů 
velkoobjemových vanových kontejnerů 
a hlavně překopávač kompostu a rotační síto. 
Za použití této techniky a při kvalitní zakládce 
kompostu by měl být tento určen k dalšímu 
použití již po 100 dnech od založení. 

Doposud jsme biologicky rozložitelný 
odpad ze zeleně, jak z ploch města, tak 
od občanů, odváželi na kompostárnu řízené 
skládky v Kvítkovicích a za jeho uložení 
platili nemalý peníz (např. v roce 2010 bylo 
odvezeno cca 400 t biologicky rozložitelného 
odpadu a jen za uložení jsme zaplatili více 
než 160 000 Kč – a to zde nejsou započítány 
náklady na dopravu). Legislativa Evropské 
unie nám nařizuje v roce 2013 snížit množství 
uloženého biologického materiálu na sklád-
kách o 50 %. Komunitní kompostování je 
jedním z kroků, jak toto nařízení splnit.

Stanislava Kozmíková
Oddělení životního prostředí
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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé kol
setkáváme se zde v rekreačním areálu 

Pahrbek, abychom společně oficiálně zahájili 
provoz na novém půlkilometrovém úseku 
Cyklostezky podél Baťtova kanálu. Jedná se 
o další část společného projektu Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě na území Zlínského kraje 
o celkové délce 45 km mezi Uherským Ost-
rohem a Kroměříží. Cyklostezka je součástí 
nadregionální Moravské cyklostezky C 47 
a evropské trasy EUrovelo. 

Realizací projektu CyklOstEzka 
POdél baťOva kaNálu – úsEk NaPa-
JEdla, 2. Část vznikl na katastru města 
Napajedla další půl kilometr nové cyklostezky 
situovaný podél řeky Moravy na její hrázi, 
který má návaznost na již vybudovanou 
cyklostezku na katastru obce Spytihněv. 

Za tímto úsekem, ostatně zrovna tak 
jak každým jiným, je obrovský kus práce. 
Realizace trvala 2 měsíce, její příprava za-
brala téměř 50-ti násobek. Projekt páteřní 
cyklostezky podél BK začalo připravovat 
Sdružením obcí pro rozvoj Bk a VC na řece 
Moravě současně s přípravou Regionálního 
operačního programu. Bohužel se nepodařilo 
rekreační oblast Baťův kanál zahrnout do pre-
ferovaných turistických oblastí, nicméně 
se podařilo na tuto cyklostezku v poměrně 
velké míře zajistit, právě přes Regionální 
operační program, evropské peníze. Nemalou 
měrou se na jejím financování podílel Státní 
fond dopravní infrastruktury. Sdružení obcí 
garantovalo předprojektovou a projektovou 
přípravu, realizaci na jednotlivých katastrech 
převzaly obce. Nejdůležitější úplně na za-
čátku bylo najít shodu s Povodím Moravy, 
aby bylo umožněno cyklostezku situovat 
na protipovodňových hrázích - jinak by 
tento projekt vůbec nemohl být realizován, 
protože v úsecích, kde se dotýkáme množství 

pozemků soukromých vlastníků, je nemožné 
se domluvit na výkupu pásu potřebného pro 
cyklopruh.

Na katastru Napajedel byla již v roce 
2009 realizována 1. etapa, která představuje 
bezmála 3 km dlouhou souvislou stavbu cy-
klostezky v úseku od hranice s Otrokovicemi 
až po silniční most u Fatry. 

Spojnice podél řeky - mezi tímto mostem 
a novou cyklostezkou - je upravena jako sta-
veništní komunikace, pro provoz cyklistů je 
vyhovující. Jedná se právě o úsek, který je 
zatím majetkově neřešitelný. Oficiální trasa 
je ale v tomto úseku vedena po místních 
komunikacích.

Nacházíte se v oblasti, která je atraktiv-
ním územím pro rozvoj cestovního ruchu. 
Městem prochází splavná část řeky Moravy, 

která je součástí Baťova kanálu, nachází se 
zde hřebčín a zámek, turisticky atraktivní 
cíle. Město poskytuje ideální podmínky 
pro rozvoj cykloturistiky. V letošním roce 
zahajuje provoz také částečně zrekon-
struovaný rekreační areál Pahrbek, který 
nabízí pro turisty ubytování ve 26 nových 
čtyřlůžkových chatkách a kvalitní zázemí 

pro karavany a stanování – v případě zájmu 
je možná prohlídka chatky.

V loňském roce, kdy zdaleka nebyla do-
budována doprovodná infrastruktura, projelo 
po cyklostezce za dva letní měsíce téměř 60 
tisíc cyklistů. Denní maximum činilo bezmála 
2500 cyklistů.

realizace akce proběhla v měsíci dubnu 
a květnu, celkové náklady činily 4,9 mil.Kč, 
z toho dotace ze SFDI 2,8 mil. Kč a dotace 
Zlínského kraje 2,1 mil. Kč.

Závěrem bych chtěla poděkovat panu 
Ing. Jaroslavu Martínkovi, národnímu cyklo-
koordinátorovi, za jeho činnost pro cyklodo-
pravu a cykloturistiku. Jeho výzva, abychom 
se připojili k signatářům Uherskohradišťské 
charty, pro mne byla tím největším oceněním 
za práci, kterou jsme pro Napajedla cyklis-
tické již udělali.

K projevu starostky Ireny Brabcové se 
připojili další protagonisté stavby: 

státní fond dopravní infrastruktury 
zastoupil Ing. Karel Havlíček ředitel odboru 
řízení výdajů.

Za zlínký kraj vystoupil jeho zastupitel, 
předseda Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a starosta Uherského Hradiště Kvě-
toslav Tichavský.

Povodí Moravy presentoval ředitel závodu 
Střední Morava Ing. Pavel Cenek a dodava-
tele stavby firmu Strabag - ředitel oblasti 
Východ Ing. Břetislav Sháněl.

■

Otevřen další úsek cyklostezky na katastru Napajedel
Slavnostní akt oficiálního zahájení 

provozu na novém úseku cyklostezky byl 
součástí národní Cyklokonference 2011, 
která se konala v Uherském Hradišti. 

Hlavními letošními tématy byla Cyklo-
doprava a Cykloturistika.

V úvodu čtyřdenní národní cyklokon-
ference v Uherském Hradišti se 15 primá-
torů a starostů českých měst podepsalo 
pod tzv. “Uherskohradišťskou chartu”, 
podobně jako tak učinila další evropská 
města v roce 2009 v Bruselské chartě. 
Město Napajedla se podpisem starostky 
města - po předchozím schválení v Radě 
města - k této chartě připojilo také. Zavá-
zali se, že budou efektivně podporovat 
šetrnou dopravu na dvou kolech zejména 
v těchto bodech: 
•	 zvyšování podílu cyklodopravy (vytvá-

řením chráněných cest tj. stezek, pruhů, 
obytných a zklidněných zón)

•	 odstraňováním nebezpečných míst (ze-
jména nehodová a nebezpečná místa)

•	 odstraňování bariér pro pohyb cyklistů 
(jednosměrky, zákazy vjezdu, stavební 
bariéry)

•	 zkvalitnění parkovací infrastruktury 
(stojany, úschovny)

•	 podpora dojíždění do práce a zaměst-
nání na kole (motivace)

•	 propagace cyklodopravy a cyklotu-
ristiky

Napajedla – město přívětivé pro cyklisty
•	 rozvoj šetrného cestovního ruchu
Nástrojem pak má být:
•	 zřízení funkce městského cyklokoordi-

nátora
•	 definice cílů a přidělení adekvátních 

financí v rozpočtu města

Město Napajedla se cílevědomě vě-
nuje cyklodopravě na svém území již 
od roku 2003.

Realizované stavby a v poslední době 
aktivní zapojení města v oblasti cyklotu-
ristiky byly signálem pro celonárodního 
cyklokoordinátora pana Jaroslava Martínka 
k výzvě, abychom se jako jedno ze vzo-
rových měst, které se mají v této oblastí 
v rámci naší republiky čím pochlubit, 
připojili k signatářům Uherskohradišťské 
charty .

•	 spolupráce na národní úrovni
•	 poskytnutý systém vzdělávání
•	 Uherskohradišťskou chartu podepsali 

starostové a primátoři těchto měst: 
•	 České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, 

Jihlava, Kadaň, Liberec, Napajedla, Olo-
mouc, Opava, Pardubice, Přerov, Uherské 
Hradiště, Uničov, Zlín
Podporu a přenos znalostí jim zajistí tým 

národního cyklokoordinátora Jaroslava 
Martinka.

Čím se může naše město pochlubit? 
Je to zejména Systematická výstavba cy-

klostezek na základě schváleného generelu 
cyklististické dopravy trasách 
•	 Turistické - podél řeky Moravy - 1. a 2. 

Etapa v celkové délce 3,5 km

•	 Místní - podél průtahu komunikace 
III/49724
Město podporuje podnikatelské aktivity 

v oblasti půjčoven, úschoven kol a zajištění 
cykloservisu podél turistické trasy.

Dalším příspěvkem pro cyklodopravu 
na území města je každoroční investice 
do stojanů na kola, které jsou postupně 
rozmísťovány po celém městě.

Fotoreportáž Františka Cívely

http://www.cyklokonference.cz/
http://www.cyklokonference.cz/
http://www.cyklostrategie.cz/cyklopolitika/svet/bruselska-charta/
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Po dnech plných slunce nás sobotní ráno přiví-
talo hodně zmáčeným počasím. A i přes nepřízeň 
počasí bylo v hlavní kategorii obsazení jako nikdy 
v historii napajedelských závodů. Na půlmaraton-
ském hlavním závodě seriálu Českomoravského 
poháru inline 2011 nechybělo vůbec nic. Startova-
li nejlepší jezdci, hodně se v úvodu taktizovalo, ale 
zhruba v polovině závodu se utrhla dvojice mladých 
závodníků O. Suchý, BZK Praha a A. Adlt, TJ Žďár 
n. Sázavou a celému poli unikli a v závěrečných 
dvou kolech ujel O. Suchý svému soupeři a dojel 
si pro celkové vítězství před A. Adltem. Třetí místo 
ve finiši celé skupiny vybojoval J. Pecka, Sportovní 
kurzy.cz. Krásné 13. místo ze 47 startujících obsadil 
domácí k. Hastík, SSCO Otrokovice. V ženách si 
prvenství odnesla po sólové jízdě bývalá hradišťská 
krasobruslařka N. Houšková, TJ Žďár n. Sázavou, 
druhé místo obsadila E. Šodková, Gigasport SC team 
a třetí místo M. Žáčková, Sportovní kurzy.cz Opava.

Tak toto byl hlavní závod a nyní postupně. Prvním 
závodem byla kategorie začátečníků s rodiči, kde 
v deštivém počasí odstartovalo 17 závodníků, kteří 
neměli žádný respekt ke kilometrové vzdálenosti. 
V cíli bylo následující pořadí:
 začátečníci s rodiči kategorie chlapců 1. 

M. Popl, powerslide.cz, 2. T. Bělohoubek Brno; 
kategorie dívky 1. M. Poplová, powerslide.cz, 2. E. 
Čablová Napajedla 
 junioři 04-05 kategorie chlapci 1. r. Matuška 

SSC Otrokovice, 2. O. Ferovič, 3. P. seitl oba Napaje-
dla; kategorie dívky 1. A. Piskatá, 2. Z. Stodolová, 3. N. 
Lokvencová všechny KSBM Praha.,..6. a. výmolová, 
7. N. Novotná, 9. v. Macková, 10. a. sedláčková… 
všechny Napajedla

Závody na 2040 m 30 startujících:
 junioři 02–03 kategorie chlapci 1. d. Matuška 

SSC Otrokovice, 2. N. Hoferek Zlín, 3. M. Ševčík, 4. 
P. kadlec, 5. M. seitl, 6. E. Cejpek všichni Napajedla; 

kategorie dívky 1. V. Korvasová, 2. L. Korvasová obě 
in line Veselí, 3. M. Fajkusová Sokol Běchovice .4. 
E. blahušová, 5. b. Mitevová, 6. k. Škrabalová… 
všechny Napajedla
 junioři 00–01 kategorie chlapci 1. R. Fajkus 

Sokol Běchovice, 2. F. Piskatý KSBM Praha, 3. J. 
Mrázek, …5. J. zdráhal, 6. v. remeš,…všichni Na-
pajedla; kategorie dívky 1. T. Pfeiferová powerslide.
cz, 2. A. Lokvencová KSBM Praha, 3. A. Bílková 
Inlinetalent Praha, 

 umístění domácích 10. P. Janotová, 11. N. 
bryndová....

závod na 4080 m 17 startujících:
 junioři 98–99 kategorie chlapci 1. S. Břeš-

ťanský Black ice, 2. M. Uherka SSC Otrokovice, 3. 
P. Praslička Hradec Králové; kategorie dívky 1. T. 
Neumanová - Žďár n.S., 2. J. Stodolová KSBM Praha, 
3. J. Soldánová Brno, 4. t. Hromadníková, 5. k. 
blahušová, 6. b. Ferbasová - Napajedla
 junioři 96–97 kategorie chlapci 1. M. Máčel 

Black ice, 2. D. Štěpánek Inlinetalent Praha; kategorie 
dívky 1. N. Noplová powerslide.cz, 2. J. Šimurdová 
Inlinetalent Praha, 3. K. Světlíková SSC Otrokovice, 
4. k. Hromadníková - Napajedla

Závod HOPE sport open na 10200 m, na startu 
41 účastníků:

První závod dospělých sprint na 10 okruhů – Open 
po souboji na pásce mezi muži vítězí:

1. P. Janda Sokol Šumperk, 2. J. Stodola KSBM 
Praha,3. S. Tarasov Filadelfie. A na domácího k. 
Hastíka hájící barvy SSCO Otrokovice – instruktor 
pořádajícího Fitcentra Slavia - zbylo nepopulární 
4.místo...

Pořadí mezi ženami - souboj na pásce a vítězí D. 
Feitová Bruslárna.cz, další umístění 2. N. Poplová - 
powerslide.cz, 3. P. Báčová FILA Black Ice.

Závod Hobby Fitcentra slavia na 5 okruhů, 
vyhrála T. Pfeiferová powerslide.cz před T. Neu-

Mokré In-line Napajedla 2011
manová TJ Žďár n. S., třetí místo obsadila 
otrokovická K. Světlíková a překvapivé páté 
místo obsadila domácí b. uhříčková, další 
umístění domácích: 7. M. Mitevová. 

V mužích obsadili první místo R. Fajkus 
Sokol Běchovice před L. Konvičkou z To-
porné. Třetí místo obsadil domácí 
P. Bělohoubek. Další umístění Napa-
jedláků – 6. s. suchánek, 7. J. Gracla, 
9. t. Gracla, 10. M. Mareš, 11. P. Ma-
cek, 13. J. kropáček…, startovalo 21 
závodníků. 

Závodů se zúčastnilo 173 závod-
níků z celé České republiky a Slo-
venska a v pátek si večerní bruslení 
vyzkoušelo asi 50 bruslařů. Spojení 
Napajedel a in-line bruslení je dnes již 
celorepublikovým fenoménem. Pro 
slova chvály si nemusíme chodit da-
leko, stačí citovat slova Jana Stodoly 
KSBM Praha: „Napajedla byl možná 
první in-line závod v ČR, kde všechno 
klapalo. Jeden závod za druhým, 
žádné prostoje. Výborný hlasatel… 
To vše v náročném počasí – nároč-
ném pro pořadatele, pro závodníky 
to byla zajímavá změna proti větši-
nově suchým tratím. Nejsem jenom 
spokojen, ale přímo nadšen.“

Součástí závodů měl být velký 
doprovodný program přímo na tra-
ti závodu, na kterém se podílely 
sportovní gymnastky SV-GYM Sokol 
Napajedla a Dům dětí a mládeže 
Matýsek, který byl zrušen.

Více informací o závodech i nád-
herné fotografie naleznete na strán-
kách www.inlajn.cz.

Fotoreportáž Františka Cívely

Poděkování
Děkuji pracovníkům Městského úřadu Napaje-dla v čele se starostkou ing. I. Brabcovou, ostatním složkám města, které se podílely na přípravě organizace, a tak přispěly ke zdárnému průběhu mokrých závodů inline Napajedla 2011. Zároveň skládám obrovský hold před svým organizačním týmem za to, co se mnou v tomto mokrém počasí vytrpěli.

Ing.Miroslav Vycudilík, ředitel závodu

Na okraj - slovo pořadatele
Ve čtvrtek 26. 5. se stavělo v radničním dvoře pódium pro sobotní vystoupení při Inline Napa-jedla 2011. Zde všichni, kteří u toho byli zažili hul-vátské chování místního velitele SDH P. Škopíka, ale následující den předčil vše. V pátek od 17.00 hod byly zahájeny tréninkové jízdy a páni hasiči, přes upozornění pořadatelů (řádně označených), vjeli do trati, rozházeli zátarasy se zákazem vjezdu, krátce řečeno nerespektovali nic, a řídili se podle hesla „já su hasič, kdo je víc“. Vrcholem této aro-gance bylo vystoupení velitele P. Škopíka, který nám oznámil, že nádvoří radnice je jejich a hotovo. Upozornění, že celá akce je povolena radou města Napajedla a silničním správním úřadem, ho vůbec nezajímalo. Je k tomu potřeba něco dále dodat?

Ing.Miroslav Vydudilík, ředitel závodu

http://www.inlajn.cz
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za 3 měsíce

Konverzace
s Britem,

Španělem

Rybáři slaví 100 let
14. května 1911 je datum, kdy bylo definitivně 

schváleno c. k. místodžitelstvím v Brně založení 
rybářského spolku v Napajedlích. Je jasné, že 
dříve před tímto datem byl prováděn rybolov 
v regionu Napajedel. Řeka Morava protékala 
přibližně stejnými místy jako dnes. Měnila 
tvar řečiště, vytvářela četná ramena, jezírka 
a tůně, kde vodní živočichové nacházeli dobré 
přirozené podmínky ke svému žití. První do-
chované archivní záznamy z roku 1580 uvádí, že 
v Napajedlích byly vybudovány rybníky. Král 
Vladislav tenkrát dal velké dědictví Arklébovy 
Trnavskému z Boskovic hrad Buchlov i tvrz 
s městečkem Napajedla i s jinými městečky 
a vesnicemi, se všemi rybníky, potoky, jezery 
a řekami. V řece Moravě byl dostatek ryb, 
a proto se již v této době pronajímaly úseky 
zájemcům o rybolov. Lov byl prováděn do sítí, 
čeřenů, vrší a také kladením nočních šňůr.

První záznamy o lovu ryb udicí pochází 
z roku 1899, kdy bylo v Napajedlích údajně 16 
poctivých rybářů udičkářů. Jejich doposud 
neobvyklý způsob rybolovu zajímal i jiné zájem-
ce a řady těchto rybářů se pomalu rozrůstaly. 
Souběžně s novým způsobem rybolovu lov 
do sítí, vrší, čeřenů, nočních šňůr přetrvával. 
Můžeme říci, že rybáři - udičkáři byli prvními 
sportovními rybáři v našem regionu. Vznik 
rybářského spolku byl dost kuriózní. V Napa-
jedlích byl založen „Čtenářský spolek“ a v jeho 
rámci spolek „Koupelna a plovárna“. Tento 
spolek postavil pro veřejnost první plovárnu 
v Napajedlích – Plovoucí prám na sudech 
s kabinkami na převlékání. Ve vyhrazeném 
prostoru se prováděl plavecký výcvik a koupá-
ní. Řeka Morava byla křišťálově čistá a koupat 
se dalo kdekoli, spolek proto neprosperoval. 
Na výborové schůzi 25. 4. 1911 bylo navrženo 
rozšíření spolku o odbor rybářský. Byla podána 
žádost na „Veleslavné c. k. v Brně“, přiloženy 
nové stanovy a zdůvodnění existence takového 
spolku. Jak již bylo výše uvedeno, 14. 5. 1911 byl 
rybářský spolek v Napajedlích založen. Získání 
vod pro rybolov bylo první podmínkou pro 
činnost spolku. V té době byla řeka pronajata 
mezi soukromé nájemce. Výbor spolku uvažo-
val o zřízení rybníků ze starých řečišť právě 
regulované řeky Moravy. Žádost Zemským 
úřadem v Brně o darování a úpravě těchto 
ramen byla zamítnuta z důvodu, že majitelkou 
všech vod i po regulaci zůstává M. Baltazzi, 
hraběnka ze Stockau, majitelka napajedelského 
panství. Spolek začal svou činnost na vodách 
které nevlastnil ani je neměl v pronájmu. Ko-
nec první světové války a vznik nového státu 
přinesl oživení činnosti spolku. Napajedelské 
vody dostává spolek do užívání a v této době 
vzniká první rybářský řád. Byl povolen lov ryb 
na čtyři udice se splávkem, ale až do roku 1921 
byl běžný způsob lovu do čeřenů pro všechny 
členy. Tento intenzivní způsob lovu bez násled-
ného vysazování ryb se podepsal na obsádce 
vod velmi brzo. Těžké bylo přesvědčování 
uvědomělými členy spolku o tom, že je nutné 
prázdné vody začít zarybňovat. V roce 1924 byla 

10 let M2M
V pátek 6. 5. 2011 se v prostorách Photoge-

ther Gallery ve Zlíně konala oslava deseti let 
existence občanského sdružení M2M. K řadě 
gratulantů se přidáváme i my. Chceme popřát 
členům sdružení hodně elánu, sil a nápadů 
do dalších let práce. A především chceme 
poděkovat za velmi přínosnou spolupráci 
v uplynulém desetiletí.

Zásluhou paní učitelky Marie Kolaříkové, 
jež byla jednou ze zakládajících členek sdru-
žení, jsme měli možnost podílet se na řadě 
akcí, které M2M pro mladé lidi organizovalo. 
Díky tomu se cítíme být vlastně taky trochu 
oslavenci. Pravidelné víkendové akce „Učit 
se žít spolu“ se na naší škole konají od listopa-
du roku 2001, poslední, březnová víkendov-
ka, byla v pořadí devatenáctá. Žáci šestých 
ročníků se s novým kolektivem seznamují 

vysazena první násada v počtu 3000 ks kapra 
ročka a ze záznamů je možné vyčíst, že spolek 
vysadil i první úhoří monté. V roce 1929 skončil 
lov do čeřenů a rybolov bylo možno provádět 
pouze udicí. Další významnou etapou prochází 
spolek po II. světové válce. Hospodářská čin-
nost začíná nabírat obrátky. Léta 1948–1964 
byla naplněna spoustou pracovní činnosti. 
Dokončení budované rybniční soustavy (1964) 
včetně líhně ryb bylo významným počinem. 
Spolek se stal samostatným ve výrobě násad 
běžných druhů ryb – kapr, štika, sumec, candát 
a neposlední řadě časem i amur. Tento stav trvá 
dodnes. Přebytky násad které jsou, poskytuje 
spolek jiným rybářským organizacím. Je nutné 
zmínit rok 1950, kdy došlo ke sloučení rybář-
ských spolků v Napajedlích a Spytihněvi. Tímto 
vznikla organizace, která disponuje velkým 
potenciálem vodních ploch. Revír Morava 11 
a má čtyři slepá ramena řeky Moravy a dvě 
štěrkopískoviště. Původně do revíru našeho 
spolku patřila i řeka Morava 11. V současné době 
zde spolek výkon rybářského práva neprovádí.

Po roce 1989 dochází ke změnám i v naší or-
ganizaci. Z pověření členské základny započali 
zástupci spolku jednat o osamostatnění našeho 
spolku. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí 
o předání výkonu rybářského práva naší orga-
nizaci v roce 1994. Od této doby hospodaříme 
samostatně. V revíru Morava 11 a musí být 
zájemce o hostovací povolenku vlastníkem 
platného rybářského lístku. Výdejní místa 
hostovacích povolenek i ceny jsou uvedeny 
na www.rybarinapajedla.cz. Spolek vydává 
svůj rybářský řád, který musí dodržovat všich-
ni lovící v revíru. Zvláštní ustanovení platí 
zejména pro lov nejoblíbenější ryby – kapra, 
jehož míra spodní hranice je 45 cm. Horní 
hranice byla stanovena v roce 2004 na 60 cm. 
Postupem času, kdy prokazatelně ve vodách 
došlo ke zkvalitnění obsádky, byla tato míra 
upravena na současných 65 cm.

Došlo také k omezení počtu ulovených 
a ponechaných si kaprů na 40 kusů za rok. 
Po podzimních výlovech rybníků a následném 
vysazení ryb je lovící omezen počtem pone-
chaných si kaprů na 1 ks za týden. Totéž platí 
i v jarních měsících. Je jasné že ne všichni 
s těmito omezeními souhlasí, ale na kvalitě 

obsádky revíru se toto projevilo velmi pozi-
tivně. V našem revíru se daří také největší 
rybě - sumci. V poslední době bylo uloveno 
několik kapitálních sumců. Za zmínku stojí 
poslední kus listopadu loňského roku v délce 
244 cm a 88 kg. Více na výše uvedeném webu.

Rozsáhlý revír potřebuje stále pracovní 
činnost členů, kteří musí odpracovat ročně 15 
brigádnických hodin na vlastním revíru nebo 
rybochovném hospodářství (V padesátých 
letech minulého století byla pracovní povin-
nost 50 hodin). Práci v revíru řídí jednotliví 
vedoucí úseků. Jarní výtěry ryb, celoroční 
starost o obsádku rybníků, výlovy a násled-
né vysazení do revíru obstarává hospodář, 
hospodářský odbor a v neposlední řadě parta 
„lovící čety“. Všem za to patří dík. Nejen práce 
ale je nutné i zábavu. Spolek pořádá pravidel-
ně veřejné rybářské závody dospělých (nutno 
předložit rybářský lístek při prezentaci), dále 
pro mládež samostatné závody a akci zlatá 
udice. V oblibě je i pravidelný podzimní 
závod v přívlači. Rybářská zábava pořádaná 
zpravidla v listopadu každého roku se také 
těší velkému zájmu.

Letošní rok bude pro 656 dospělých členů, 
18 mládežníků 16–18 let a 78 dětí rokem slav-
nostním, vždyť sto let spolku stoji za to. Všem 
členům naší organizace i hostům, kteří náš 
revír navštíví přejeme příjemný a hezký pobyt 
a mnoho rybářských úspěchů.

Petrův zdar! RS Napajedla - Spytihněv

při zářijových adaptačních kurzech, mnohé 
školní výlety získaly na atraktivitě právě 
díky programu organizovanému členy M2M. 

Je příjemné číst si seznam lektorů M2M 
a počítat, kolik z nich jsou právě bývalými 
účastníky těchto školních akcí. 

Těšíme se na spolupráci v příštích 
letech. Vedení 1. ZŠ Napajedla: Mgr. Dana 
Pospíšilová

Mgr. Radmila Táborová

Vážení příznivci divadla
Městské divadlo Zlín od 1. 6. 2011 za-

hajuje předplatitelskou sezonu 2011/2012.
V této sezoně pro Vás chystáme, kromě 

činoherních představení, i dva muzikály.
Katalog předplatného 2011/2012 na-

jdete v Infocentru Napajedla, v knihovně 
a také na našich web. stránkách www.
divadlozlin.cz.

Rezervace do konce června je možné 
volat na bezplatnou linku 800 100 012

Děkuji a přeji hezký den
Marcela Pospíšilová

BYTOVÝ DŮM 
PROLUKA V CENTRU NAPAJEDEL
Nové byty plně odpovídající požadavkům na moderní by-
dlení získá město Napajedla výstavbou nového bytového 
domu na ulici Palackého, kterou zajišťuje pro tento účel 
založené družstvo Družstvo Proluka. Dům bude umístěn 
v centru města. 
Bytový dům nabízí bytové jednotky od 40 m2 do 113 m2 

různého dispozičního řešení od 2+kk po 4+kk. Byty jsou vybaveny 
balkónem či terasou. V přízemí se nacházejí nebytové prostory (ob-
chody, kanceláře) a v podzemí parkování. Výstavba byla zahájena 
v únoru 2011.
Bytový dům bude v družstevním vlastnictví Bytového družstva Pro-
luka, které bylo založeno 22. dubna 2009 zápisem do Obchodního 
rejstříku. Jednotlivé bytové a nebytové jednotky budou v družstevním 
vlastnictví a jednotliví zájemci se stanou členy družstva Bytového 
družstva Proluka. Pro nebytové jednotky je připravena i alternativa 
osobního vlastnictví. Rovněž byty si v budoucnu mohou družstevníci 
převádět do osobního vlastnictví.

FINANCOVÁNÍ
Moderní družstevní forma výstavby dává možnost řešit bytovou situaci 
bez nutnosti okamžitého uhrazení celé ceny bytu.
S námi nemusíte čekat, až si na koupi bytu našetříte, stačí Vám 40 % 
z ceny a můžete bydlet v novém. 
40 % z ceny bytu můžete uhradit z vlastních zdrojů nebo úvěrem ze 
stavebního spoření.
Postup financování:
1. platba při podání přihlášky do družstva (zápisné): 1.000 Kč + DPH,
2. platba do 15 dnů ode dne konání členské schůze, která člena přijme: 

10.000 Kč,
3. platba do 2 měsíců ode dne oznámení o přijetí za člena družstva: 

40 % ceny bytu mínus 10.000 Kč, 
4. splácení zůstatku ceny bytu po dobu 20 let: 60 % ceny bytu (první 

splátka je hrazena v měsíci, kdy je zahájen nájemní vztah k bytu). 
I tuto část je možno uhradit v hotovosti v termínu 2 měsíců ode 
dne přijetí za člena družstva. V případě splácení je součástí splátek 
i úrok z půjčky, kdy úroková sazba bude dána výši úrokové sazby 
hypotečního úvěru, který družstvo využije k dofinancování stavby.

V případě splacení celé hodnoty bytu je možno převést byt do osob-
ního vlastnictví, nejdříve po kolaudaci objektu. Nebytové prostory 
jsou řešeny individuálně ve snaze maximálně vyhovět jednotlivým 
zájemcům.

Pro více informací kontaktujte:
RealHelp s.r.o. – realitní kancelář

2. května 685, Napajedla, mobil: 605 299 918
e-mail: napajedla@realhelp.cz, www.realhelp.cz
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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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Ve čtvrtek 12. 5. 2011 se v Klubu kultury 
Napajedla uskutečnila již tradiční 3. Akade-
mie MŠ, která je zároveň malým, ale o to 
významnějším dárkem pro maminky při 
příležitosti Dne matek.

Letošní akademie byla sestavena z jednotli-
vých čísel tříd nejstarších dětí navštěvujících 
mateřskou školu, a to ze tříd: Veverky, Motýlci, 
Včelky a Šnečci. Každé vystoupení mělo svůj 
originální charakter. Veverky ukázaly svou 
obratnost při cvičení s padákem pod názvem 
Barevný svět. Ladnost a souznění s hudbou 
prokázaly děti ze třídy Včeliček v pásmu 
Na paloučku s včelkou Májou. S dětmi ze 
třídy Šnečků jsme Skotačili se zvířátky v ZOO. 
S Motýlky jsme se ocitli na divokém západě 
v saloonu a Tancovali country i s patřičným 
kovbojským výstřelem. Součástí bylo i před-
stavení Malých orientálních tanečnic, které 
se vlnily v orientálním rytmu.

S vystoupením TeddyBear se představily 
děti z kroužku angličtiny v MŠ. Společným 
zpěvem písní pro maminky ukončily akade-
mii děti všech vystupujících tříd.

V programu se vystřídalo 95 dětí ve věku 
5–7 let. Jejich téměř 3 měsíční přípravu na ve-
řejné vystoupení si vzaly svědomitě za své 
p. učitelky: J. Zábojníková, I. Šupková, V. Rep-
tová, G. Podešvová, Z. Konečná, J. Nesrstová, 
V. Selzerová, V. Jahodová a p. P. Boudová.

Tábory DDM
Nabízíme volné místa na tábory:

 Přídomečkový tábor v termínu 18.–22. 
7. 2011. Tábor plný her, soutěží, zábavy, 
dobrodružství a výletů pro děti 1. stupně 
ZŠ. Cena 850 Kč

 sportovní přídomečkový tábor v termí-
nu 1.–5. 8. 2011. Sportování, hry, soutěže, 
závody, bojovky a výlety pro děti 1. stupně 
ZŠ. Cena 850 Kč

 roztančené léto v termínu 13.–20. 8. 2011
 Tancování, hopsání, dovádění a zábava pro 

všechny věkové kategorie. Cena: 2900 Kč. 
Místo: Revika Vizovice

 Zpátky na Ječmínek v termínu 14.–21. 8. 
2011. Dobrodružství, hry, zábava, soutěže, 
výlety, zážitky pro děti všech věkových 
kategorií. Cena 2900 Kč. Místo Ječmínek 
Osvětimany. Šárka Janošková

Výsledky talent show V minulém čísle Napajedelských novin jsme uveřejnili výsledky 
pěvecké soutěže Talent show 2011. Nedopatřením jsme uvedli vítězku kategorie 3.–4. tříd 
společně, přičemž každá třída měla svou kategorii a tudíž i vítězku. Tou se stala pro 3. 
třídu Terezka Možnarová. Tímto se jí za chybičku omlouváme, dodatečně gratulujeme 
a přejeme další úspěchy při zpívání.

Projektový den žáků
Dne 9. května 2011 proběhl na 1. Základ-

ní škole Napajedla netradiční projektový 
den žáků devátých tříd s názvem Osvo-
bození města Napajedel.

Fotodokumentace přibližuje program, 
se kterým skupinka vybraných žáků na-
vštívila všechny třídy ve škole.

Den osvobození začal dobovým hláše-
ním ve školním rozhlase, kde „reportérka 
Napajedelských novin“ hovořila s „účast-
níky“ válečných akcí v Napajedlích

ze dne 2. května 1945 a přiblížila poslu-
chačům tohoto interview žhavé události 
takřka přímo z bojišť.

Nadšenci z řad deváťáků ve skvělých 
originálních uniformách nacistických 
i ruských vojáků 2. světové války 
i kompars v dobových oblecích obyčej-
ných napajedelských občanů sehráli 
ve třídách scénku o zajetí uprchlých 
německých vojáků osvobozeneckou 
ruskou armádou. Žáci se aktivně za-
pojovali do diskuse o hlavních událos-
tech a získávali tak zábavnou formou 
informace o těchto událostech. Paní 
učitelky třídní pak slavnostně připínaly 
vítězům válečné řády a vyznamenání, 
žáci mávali ruskými vlaječkami a šeří-
kovými ratolestmi a provolávali slávu 
osvoboditelům. Odměnou jim byly kopie 
těchto válečných řádů a vyznamenání 
a hlavně odborný a zasvěcený výklad 
o uniformách, výzbroji a výstroji vojáků 
za 2. světové války, který jim podali sami 
deváťáci, kteří se tímto tématem zabývají 
a věnují mu svůj volný čas.

Celé dopoledne bylo 
pro účastníky projektu dost namáhavé, 
ale odměnou jim byl obdiv spolužáků 
všech věkových kategorií!

Mgr. Gabriela Vavřínková, 1.ZŠ Napajedla

když se řekne škola v přírodě, mnozí 
z nás si vybaví nádhernou přírodu, k tomu 
neodmyslitelně krásné počasí se sluníčkem, 
několik hodňoučkých dětí, které chodí pouze 
ve dvojicích, drží se za ruce a odpovídají jen 
tehdy, když jsou tázány. 

Jenže, přátelé a kamarádi, časy se mění, 
děti také, školy v přírodě nejsou výjimkou 
a příroda, vždyť to znáte….

Májka ve škole
Z lidových tradic dnešní děti, přiznejme 

si, už mnoho neznají.
O to více mě překvapilo, když děti 

školní družiny, při rozhovoru v komuni-
kačním kruhu projevily zájem o oslavy 
jara – MÁJKU.

A protože máme šikovného pana školní-
ka Žaludka, který splní každé dětské přání, 
i kdyby bylo jakkoliv nemožné, od nápadu 
k realizaci nebylo daleko. Na nás – dětech 
(vlastně mládeži, vždyť se jedná již o žáky 
1.–4. třídy) bylo vybrat a nastříhat barevné 
fáborky a „oprášit“ ty nejkrásnější jarní 
písničky a také písničky o sluníčku, které 
známe.

A konečně nastává ta nejdůležitější 
chvíle – zdobení. Snad každý chtěl tu svou 
barvičku na májku zavěsit, protože právě ta 
jeho je ta nejkrásnější. Lenička – fialovou, 
Kristýnka – červenou, Monička – žlutou, 
Petříkovi a Tomáškovi se zase nejvíce 
líbí modrá. Patrikovi jsme raději tu jeho 
barvičku ponechali. Prostě se s ní nějak 
nemohl rozloučit nebo ji ze sebe odmotat?

1.místo (J. Kunz, P. Hronek,G. Martinková

Velký dík patří i pracovníkům klubu kultu-
ry A. Přikrylovi, M. Gregorové, V. Simkovičové 
a také S. Medkovi, který si vzal na starost 
ozvučení celé akademie.

Všechny účinkující potěšil spontánní 
a živý ohlas od přítomných diváků, kteří 
svým potleskem děti bohatě odměňovali.

Touto cestou bych chtěla všem kolegy-
ním, dalším zaměstnancům mateřské školy 
a hlavně dětem za jejich výkon poděkovat.

M. Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

3. Akademie Mateřské školy Napajedla

Puzzle obraz
Dům dětí uspořádal ve spolupráci s prodej-

nou Interiér Krajča soutěž o nejoriginálnější, 
největší, nejpohádkovější, nej nej nej... puzzle 
obraz. Soutěžící měli možnost skládat své 
puzzle obrazy a nosit je do soutěže v prů-
běhu měsíce dubna a května. Soutěže se 
zúčastnilo 19 skladatelů, mezi které patřily 
převážně děti. Obrazy po ukončení soutěže 
byly prezentovány v podobě výstavy pro ve-
řejnost. Kategorie vyhlášení byly různorodé 
a žádný z účastněných neodešel s prázdnou. 
Všem moc děkujeme za účast a přejeme při 
dalším skládání puzzle obrazů velké úspěchy 
a bystré oko. Šárka Janošková

Okresní kolo biologické olympiády
Naše škola se každoročně zapojuje do řady 

přírodovědných soutěží a výjimkou není ani 
biologická olympiáda. Téma letošního kola 
bylo náročné a týkalo se povrchů rostlin 
a živočichů. Soutěžící se musí vypořádat 
s teoretickým testem, poznávačkou rostlin 
a živočichů, a také laboratorním úkolem. Ve 
starší kategorii nás reprezentovala Michaela 
Kýblová (8. A), která vybojovala šesté místo 
a Tereza Šimčáková (8. B), ta se umístila na 
devátém místě. V mladší kategorii Kateřina 
Holubová (6.A), získala výborné druhé místo. 
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme 
za reprezentaci 2. ZŠ v Napajedlích.

Mgr. Katarína Marčíková, 2.ZŠ Napajedla

Škola v přírodě na staré škole  – 1. ZŠ

Pro Matěje byl přichystán úkol nejtěžší. 
Všechno to jistil z dálky, aby májka visela 
tak, jak má. 

A kdo že bude naši májku hlídat přes 
noc? Vystřídat se chtěli všichni!

Ale to už necháme na našem panu škol-
níkovi – on si s tím určitě poradí.

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Takže ještě jednou, a nyní již doopravdy 
a podle skutečnosti, žádné fikce…

Příroda kolem Rožnova, opravdu velmi 
pěkná, do centra Rožnova 20 minut, počet 
dětí 63, přiznejme si dětí, které zrovna moc 
nebaví chodit ve dvojicích (mezi námi, já 
se jim ani nedivím…), pořád si mají o čem 
povídat a jsou velmi velmi zvídavé. Ráno 

vstávají v 5 hodin, usínají 
nejdříve v 11 večer. 

Ano, ano, časy se sice 
mění, ale to podstatné na-
štěstí stále zůstává. 

A to: pravé kamarádství, 
nová přátelství, první lásky, 
senzační poznání a neuvěři-
telná dobrodružství, spous-
ta zajímavých zkušeností 
a zážitků.

A o tom právě ta naše 
škola v přírodě vždy je!

Simona Šulcová, 
vychovatelka 1. ZŠ

Ve středu 20. dubna se v Želechovicích 
konalo krajské kolo přírodovědné sou-
těže Poznej a chraň. Samotný postup tří 
našich týmů z okresního kola byl velkým 
úspěchem, ale také velkou výzvou do kraj-
ského kola soutěže. V nejvyšším kole se 
střetlo 15 nejlepších týmů ze Vsetínska, 
Zlínska, Uherskohradišťska a Kroměříž-
ska. Žáci psali teoretický test o znalostech 
přírody a čekala je také poznávačka rostlin, 
živočichů a meteorologických jevů. Je 
třeba dodat, že náročnost letošního kola 
byla velká a bylo nutné se naučit i řadu 
odborných pojmů.

Naši žáci prokázali své výborné znalosti 
a v krajském kole se umístili na 1. místě 
(tým: 

Gabriela Martinková, Jiří kunz, Pavel 
Hronek) a na 2. místě skončily další 
dva naše týmy (Pavlína vybíralová, 
Nikola úradníková, tereza vlčková, 
adéla soukupová, karolína zbožínko-
vá - všichni jmenovaní 7. b, kateřina 
Holubová - 6. a). 

Všichni jmenovaní žáci si zaslouží vel-
kou pochvalu za dlouhodobou mimoškolní 
přípravu a také za výbornou reprezentaci 
naší školy.

Mgr. Alexandra Sahajová, 2.ZŠ Napajedla

Žáci z 2. ZŠ opět nejlepšími biology Zlínského kraje
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Místní přebor KVZ Napajedla
Prvním závodem sportovních střelců 

v roce 2011 byl místní přebor Klubu vojáků 
v záloze Napajedla, který se uskutečnil 
za účasti dvaceti závodníků na střelnici 
v Napajedlích.

Soutěžilo se ve dvou pistolových a dvou 
puškových disciplinách, z nichž vždy jedna 
byla akční střelba v časovém limitu.

Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmiska, 
hlavním rozhodčím Libor Kubíček, předse-
dou hodnotící komise Miloslav Kašík, velite-
lem střelnice a řídícím střelby Stanislav Košař.

Nejlepším pistolářem byl vyhodnocen 
a oceněn Stanislav Košař. V puškových dis-
ciplinách se nejlépe dařilo Pavlu Galatíkovi, 
který rovněž získal ocenění s diplomem 
a věcnou cenou.

Ne všem závodníkům se ve střelbě dařilo, 
a tak cenu útěchy za poslední místo převzal 
Pavel Koželuh. Po vyhodnocení všech čtyř 
disciplin se přeborníkem klubu a vítězem 
místního přeboru stal Stanislav Košař s 289,73 
body, druhé místo si vybojoval loňský vítěz 
Pavel Galatík s 287,38 body, třetí místo patřilo 
Ing. Pavlu Sokolovi s 266,06 body. Překvape-
ním celého přeboru bylo čtvrté místo Miloše 
Kašíka, který tak dokázal, že ti mladší se mají 
od něho stále co učit.

Nejlepším třem závodníkům byly předány 
poháry, věcné ceny a diplomy. Věcnými 
cenami bylo oceněno dalších pět závodníků.

Celá soutěž byla velmi dobře připravena, 
v průběhu závodu nebylo žádných připo-
mínek a protestů, za což patří poděkování 
soutěžnímu výboru, pořadatelskému sboru 
a rozhodčím.

Jaromír Strmiska

Dosáhly gymnastky ASPV dne 21. 4. 2011 
v Praze na celorepublikovém přeboru ČOS 
v Teamgymu. Do tohoto posledního kola 
postoupily v každé věkové kategorii už jen 
2 nejlepší týmy z Moravy a 2 nejlepší z Čech. 
Naše gymnastky v kategorii Junior I. a Junior 
II. předvedly perfektní sestavy s nejvyšší 
obtížností a obě družstva získala první místa.

a jak hodnotí svůj obrovský úspěch 
samy přebornice:

za Junior i. alička: „Přeji si, aby naše druž-
stvo zůstalo takým, jakým je. Gymnastika je pro 
mě všechno. Až budu velká, budu trenérka.“

za Junior ii. kačka: „Trénink není jenom 
dřina, je to i sranda. Vyhrály jsme díky vzá-
jemné podpoře a tím, že nás gymnastika baví. 
Praha byla fajn výlet za zlatem.“

Třeboňskem a Novohradskem
Datum konání: 4.–12. června 2011
Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů 

Napajedla – Cykloturistický oddíl
Tel. mob. 732 883 246 formou SMS nebo 

E–mail: napalku@centrum.cz
Program: 4. 6. přesun na kole z Jin-

dřichova Hradce do místa ubytování 
v Třeboni 29 km.

5.–7. 6. trasy okolo Třeboně, 8. 6. přesun 
z Třeboně do Nových Hradů 31 km.

9.–11. 6. po trasách okolo Nových Hradů, 
12. 6. z Nových Hradů k vlaku do Českých 
Velenic cca 15 km.

Náročnost: Vhodné pro začátečníky, 
rodiny s dětmi, důchodce i náročnější 
cykloturisty, kteří si mohou vybrat ná-
ročnější trasu

Ať se kola točí!!! Naši činnost podporuje 
město Napajedla

Největší úspěch v historii napajedelské gymnastiky
za trenérky Žanka: „Teamgym mám 

opravdu ráda. Je to týmová gymnastika, 
ve které holky nezávodí proti sobě, ale na-
opak svými rostoucími výkony posilují celý 
tým. Takže když na tréninku zvládne jedna 
nový prvek, radují se všechny. Tak se vytrácí 
rivalita a upevňuje přátelství. A z toho mám 
opravdu radost. Určitě i v tom je naše tajemství 
úspěchu...“

Radost v očích, šťastné úsměvy na tváři 
malých i mladých gymnastek a opravdové 
přátelství, které lze během rozhovoru vypo-
zorovat, jsou pro trenérky (Žanetu Martyká-
novou, Petru Rožkovou a Janu Forbelskou) 
důležitější než zlaté poháry. Toto je ten 
nejcennější poklad...

Z celého srdce blahopřeje M.K.


