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Ročník XIV.
Červenec–srpen 2011

Aventis
Aventis bude hrát ve dvoře radnice v so-

botu 20. srpna 2011 v 18 hodin.

Klub kultury v Napajedlích ve spolu-
práci se slováckými soubory Radovan 
a Pozdní sběr Napajedla pořádá 11. setkání 
folklórních souborů tří národopisných 
oblastí Slovácka, Valašska a Hané

Moravské chodníčky
v sobotu 13. srpna 2011 od 15 hodin 

v areálu za bývalým klášterem v Na-
pajedlích

V programu vystoupí: Slovácké sou-
bory Radovánek, Radovan, Pozdní sběr 
Napajedla, CM Dolňáci, Slovácký soubor 
Kalina z Babic, Dětský soubor Kalinka 
z Babic, Babčice a Chlapčiska ze Spytihně-
vi, Nedělňáci Spytihněv, VPUT Sazovice, 
Mužský sbor Hlahol, Valašský soubor 
Rusavjan, FS Krajina Olomouc, CM Tožtak, 
FS Kosíř z Kostelce na Hané, CM Josefa 
Černíka, Slza Borský Mikuláš.

Po skončení programu, který má délku 
cca 4 hodiny, bude k tanci a poslechu 
hrát CM Dolňáci. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné.

Setkání 2011
Ve čtvrtek 4. srpna 2011 v 19 hodin 

v Koncertní síni Rudolfa Firkušného – 
klášterní kaple v Napajedlích

V Kině Napajedla 
Na srpen připravujeme:

 Čt. 11. 8. v 17:00 hodin
 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1
 Pá 12. 8. v 17:00 hodin
 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2

Farmářské trhy 
Město Napajedla Vás srdečně zve 

na letos již druhý Farmářský trh, který 
se bude konat v rámci folklórní slavnos-
ti Moravské chodníčky, a to v sobotu 
13. srpna 2011 od 8:00 hodin do 13:00 
hodin na napajedelském náměstí.

Opět se můžete těšit na oblíbené frgály 
a jiné pečivo, lokální zeleninu, sadbu 
různého druhu, domácí sýry a uzeniny, 
výborné víno, ruční výrobky a mnoho 
dalších výrobků z našeho regionu.

Pro zpříjemnění atmosféry vystoupí 
folklórní taneční soubor Radovánek.

Více informací a aktualizovaný 
seznam prodávajících naleznete na in-
ternetových stránkách www.nalok.cz, 
na kterých jsou naše trhy zaregistrovány.

Kateřina Barešová
koordinátorka projektu
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Vážení občané, vzácní hosté,
je mi ctí Vás zde přivítat v tento den Slav-

nostního křtu nového, v pořadí již druhého, 
nízkopodlažního autobusu, který pořídila 
společnost ČSAD Vsetín pro obslužnost na-
šeho regionu a který pro Vás bude v barvách 
města Napajedel zajišťovat dopravu v rámci 
Integrovaného dopravního systému Napaje-
dla v katastru města a blízkém okolí.

Slavnostní křest nového vozu je zároveň 
i oslavou již 4. výročí uvedení IDS Napajedla 

do provozu, jehož prvotní myšlenkou bylo 
rozšíření počtu spojů a jejich zpravidelnění. 
Za tuto dobu se mnohé zdařilo, ale i nezda-
řilo. Z původních plánů jsme museli přeci 
jen v něčem slevit. Kupříkladu v zavedení 
jednotné jízdenky a měsíční časové jízdenky 
v tarifním pásmu Napajedla.

Po dlouhých jednáních se všemi dopravci 
se totiž ukázala naše původní vize jako nere-
álná, a to především z důvodu nemožnosti 
zkoordinovat cenovou politiku jízdného 

Mimo jiné bylo také možno, díky stále 
se zvyšujícímu počtu cestujících, snížit 
potřebnou částku, kterou vynakládá město 
Napajedla na zajištění provozu IDS Napajedla. 
Tato částka je na rok 2011 aktuálně stanovena 
na bezmála půl milionu korun.

V současnosti se nám podařilo se spo-
lečností ČSAD Uherské Hradiště vyjednat 
a připravit pro Vás pozdější spoj z Uherského 
Hradiště do Napajedel. 

Došlo k přesměrování linky Praha-Zlín přes 
Napajedla s odjezdem ve 22:05 z autobuso-
vého nádraží Uherské Hradiště a příjezdem 
na zastávku Napajedla-Spořitelna ve 22:25. 
Budoucnost tohoto nového spoje má shodný 
osud s ostatními spoji IDS Napajedla v minu-
losti. Prozatím jej bude možno využívat jen 
v pátek a v neděli. O jeho rozšíření i na dny 
ostatní opět rozhodne míra jeho využívání 
Vámi – tedy občany. Tento spoj si bere za úkol 
především pokrýt potřebu napajedelských 
občanů při jejich návratech z divadelních, 
filmových nebo jiných kulturních představení 
pořádaných v Uherském Hradišti.

Na závěr svého příspěvku v tento slavnost-
ní den bych rád vyslovil poděkování všem, 
kteří stáli u zrodu Integrovaného dopravního 
systému Napajedla a Vám občanům bych rád 
popřál co nejvíce spokojenosti s jeho užívá-
ním při cestování do škol, k lékařům, do za-
městnání, na úřady nebo jen tak za zábavou.

Zbyněk Ohnoutek, místostarosta města

Projev místostarosty při křtu autobusu IDS

jednotlivých dopravců. Tento drobný neú-
spěch však převažuje docílení stabilizace 
celého Integrovaného dopravního systému 
Napajedla, a to především díky jeho čím 
dál hojnějšímu využívání ze strany občanů, 
kterým bych chtěl tímto upřímně poděkovat 
za tento velmi potřebný vklad do celého 
projektu, který nás jen ubezpečil o jeho smy-
sluplnosti a odměnil jeho tvůrce za nemalý 
kus práce, odvedený při jeho přípravách 
před více než 5 lety. 

V roce 2010 byla společností EKO – KOM 
a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu 
sběru a recyklace využitelných komu-
nálních odpadů včetně obalové složky 
na životní prostředí“. Výsledky tohoto 
výzkumu prokázaly kladný dopad systé-
mu třídění a recyklace odpadů na životní 
prostředí. V roce 2010 bylo díky recyklaci 
papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kar-
tonů v rámci celého systému EKO – KOM 
uspořeno 23,3 GJ energie, která nemusela 
být vyrobena a reprezentuje více než 1 % 
spotřeby primárních energetických zdrojů 
naší republiky. 

Ve třídění odpadů nezaostává ani naše 
město. Ve spolupráci se společností EKO 
– KOM a.s. jsme i my přispěli ke zlepšení 
životního prostředí a snížení „uhlíkové 
stopy“. V roce 2010 naše město vytřídilo 
celkem 403,522 tuny odpadu a tento předalo 
k dalšímu využití. Tímto jsme dosáhli úspo-
ry energie ve výši 6 764 823 MJ. Za třídění 
odpadů včetně obalů město v roce 2010 

Třídění odpadů má smysl 

Stanislava Kozmíková
oddělení ŽP MěÚ Napajedla

obdrželo finanční odměnu ve výši 271.335 Kč 
a osvědčení o úspoře emisí.  

Slovácký soubor Pozdní sběr se dne 
28. května 2011 zúčastnil XI. Folklorního 
festivalu Senioři 2011 v Petrově.

I za nepříznivého počasí a obětavé 
péče pořadatelů se akce konala v Obec-
ním sklepě v areálu vinných sklepů 
v Petrově – Plžích.

Spolu s námi se zúčastnilo dalších 
deset seniorských souborů z Čech, 
Moravy a Slovenska.

Za doprovod děkujeme cimbálové 
muzice Radovan pod vedením Josefa 
Obdržálka s primášem Cyrilem Bu-
rešem.

Roman Oharek

Všechny tři napajedelské folklórní soubo-
ry pracují i v tomto roce naplno.

Radovánek, Radovan i Pozdní sběr pravi-
delně zkouší a v jarních měsících uskutečnili 
také řadu vystoupení v Napajedlích a okolí.

Po tradičním zahájení kalendářního roku 
vystoupením na veletrhu cestovního ruchu 
v Brně bývá většinou fašank, který jsme 
letos nepořádali. Pro poměrně malý zájem 
návštěvníků zkusíme tuto akci dělat 1 x za dva 
roky. V březnu se děti z Radovánku zapojily 
do účinkování na tanečním odpoledni pořá-
daném DDM Matýsek. Radovan s Pozdním 
sběrem vystoupili na koštu slivovice na Ha-
lenkovicích, kde se představil i Radovánek 
v rámci Velikonočního jarmarku. Velmi rádi 
jsme připravili komorní vystoupení k život-
nímu jubileu paní Věry Holubové v kláš-
terní kapli. Chlapci a muži našich souborů 
se mohli zúčastnit semináře ve verbuňku 
(mužský sólový tanec), který jsme uspořá-
dali v Napajedlích s předním tanečníkem 
slováckého verbuňku Erikem Feldfabelem 
ze Starého Města, jehož umění měli možnost 
zhlédnout návštěvníci loňských Moravských 
Chodníčků. Zájem chlapců z Radovánku nás 
moc potěšil.

O druhém víkendu v květnu se každo-
ročně v Luhačovicích otevírají prameny. 
Této krásné akce, v nádherném prostředí 
luhačovických lázní, jsme se v letošním roce 
aktivně účastnili.

Bohužel počasí značně zasáhlo do připra-
veného programu u pramene Ottovky, kde 
jsme měli vystupovat v dopoledních hodi-
nách, ale také do místa konání odpoledního 

programu, který měl být před společenským 
domem. Pořadatelé měli připraveny i mokré 
varianty, takže naše dopolední dvouhodinové 
tancování, zpívání a hraní přesunuli na střed 
kolonády, kde i přes velmi nevlídné počasí 
přišlo poměrně velké množství lidí. Mnozí 
diváci s námi strávili celou dvouhodinovku, 
někteří se pouze zastavili při své procházce. 
I tak zde bylo velmi milé a srdečně prostředí. 
Odpolední program měl kromě špatného 
počasí konkurenci v hokejovém utkání čes-
kého týmu na mistrovství světa. K naší velké 
radosti byl i přes tyto okolnosti sál Kulturního 
domu Elektra v Luhačovicích zcela zaplněn. 

Snad i v tomto programu jsme dobře 
reprezentovali Napajedla a slovácký folklór 
a tak trošku nechtěně přispěli k uvolnění 
atmosféry, když se při tancování Pozdního 
sběru rozkmitalo jeviště o metr dopředu 
a zpět. Tanečníci Radovanu bez váhání 
zajistili oporu vlastními těly, za což sklidili 
velký potlesk.

V Luhačovicích jsme i přes uplakané 
počasí strávili velmi hezký den.

Koncem května byl Pozdní sběr pozván 
na setkání „seniorských“ folklórních souborů 
do Petrova, o kterém pojednává další článek.

Pololetí jsme zakončili vystoupením 
na folklórním odpoledni v Traplicích. V hez-
kém a klidném prostředí myslivecké chaty se 
představily soubory z okolních obcí, Radovan 
a Pozdní sběr. Moc hezká a milá vystoupení 
dětí a mládeže jsme doplnili trochou dospě-
láckého tancování a bylo moc příjemné vidět 
spoustu malých dětí, které tancují a zpívají 
pro radost svoji i ostatních.

Půl rok uběhl jako voda a máme před se-
bou prázdniny, které jsou pro naše soubory 
už jedenáctý rok ve znamení Moravských 
chodníčků. V loňském roce jsme zavedli 
novou tradici, kdy v týdnu před „chodníčky“ 
pořádáme taneční soustředění pro děti z Ra-
dovánku a děti našich tanečníků. Věříme, že 
se nám i tyto akce vydaří a těšíme se na vaši 
návštěvu.

Přivítáme každého, kdo by se chtěl za námi 
podívat, zazpívat si, zatancovat, buď v prů-
běhu našich zkoušek v pondělí nebo čtvrtek 
od 20 hodin do 22 hodin nebo na tanečním 
soustředění.

Velmi rádi bychom přivítali šikovné mu-
zikanty!!! 

Jitka Šohajková

Jaro v napajedelských folklórních souborech

Představení nového autobusu veřejnosti se při promenádním koncertu účastnili (zleva) Ing. Zdeněk 
Procházka, ex-Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., nyní místostarosta Uherského Hra-
diště, Ing. Emílie Slavíková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Zlínského 
kraje, Ing. Josef Růčka, výkonný ředitel ČSAD Vsetín a.s., místostarosta města Zbyněk Ohnoutek, všech-
ny přivítala starostka města Napajedla, Ing. Irena Brabcová
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Z iniciativy starostky města se rozběhla 
„nultá sezóna turistiky“ v Napajedlích.

Ne, že bychom zde doposud žádné turisty 
neměli. Máme však letos několik zásadních 
novinek pro návštěvníky našeho města. 
Poprvé v historii je v létě každý den otevřen 
napajedelský zámek. Ubytování v nových 
krásných chatkách nabízí zrekonstruovaný 
Pahrbek. Hřebčín, přestože to není jednodu-
ché, umožňuje návštěvy skupinám turistů. 
Cyklostezka s posledním otevřeným úsekem 
je průjezdná v „bruslařské“ kvalitě. Centrum 
u přístavu nabízí občerstvení, sprchy, půj-
čovnu kol, je zde informační centrum. Dva 
přístavy v Napajedlích jsou již samozřejmostí. 

Tedy dosáhli jsme již záviděníhodných 
standardů nejen pro občany města, ale i pro 
návštěvníky Napajedel. 

A „nultá sezóna“? Paní starostka pozvala 
na radnici zástupce a zřizovatele zmíněných 
aktivit již na jaře. Výsledkem je společný 
postup, shoda a koordinace při pořádání 
akcí, prostě společné úsilí. 

Koncem června, na pozvání paní starostky, 
navštívil Napajedla pan Tomio Okamura. Je 
snad nejuznávanějším odborníkem na turis-
tický ruch v naší republice. Prohlédl si město 
a okolí, navštívil radnici, zámek, hřebčín, 
Pahrbek, svezl se i na lodi. Jeho chvála, která 
se týkala například designu informačních 
cedulí, byla velice odborná, a tedy i upřímná. 
Při setkání se starosty okolních obcí a pro-
vozovateli turistických zajímavostí nešetřil 
novými nápady ani uznáním vykonané práce.

Tedy nultá sezóna byla úspěšně zahájena 
a právě probíhá. Přejeme pěkné počasí a ob-
čany města prosíme, aby vítali návštěvníky 
a turisty s pochopením. Vždyť jsou to možná 
ti, u kterých jsme sami byli na dovolené!

Za redakci NN Josef Souček

Rekreační areál Pahrbek
začíná sezónu v novém kabátě! 

Můžete se těšit na množství služeb, 
které v letních měsících přijdou vhod.

Nabízíme:
 Komfortní ubytování v nově vy-

budovaných bungalovech se sprchou, 
vanou nebo hydromasážní vanou
 Zázemí pro stanaře a karavanisty 

(plochy s přípojkami na vodu a elektřinu, 
nově zrekonstruované sprchy)
 Pro cyklisty a další neubytované 

nabízíme možnost využít naše sprchy za 
drobný poplatek 30 Kč (klíče budou k 
dispozici na recepci od 07.00 do 22.00).
 Rychlé občerstvení v bufetu u 

minigolfu, který je otevřen již od 07.00 
do 22.00 (při hojné návštěvnosti i déle).
 Zajímavou nabídku jídel se spe-

cialitami z Valašska, Slovácka a Hané 
v restauraci Pahrbek, která je otevřena 
každý den od 11:00 hodin.
 Večerní posezení na terase s hud-

bou.
 Sportovní vyžití v podobě zapůj-

čení badmintonu, pétanque, minigolfu, 
šlapadel či lodiček.
 Půjčování kol a rychlý cykloservis.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Tým rekreačního areálu Pahrbek

Řadu jedinečných akcí připravil 
na léto ZÁMEK NAPAJEDLA. V prosto-
rách barokního sídla i jeho přilehlém 
parku můžete tančit, ochutnávat deli-
katesy, poznat mystickou Afriku a nebo 
se učit vařit. Nechybí ani prohlídky 
zámku, který byl po desítky let uzavřený 
veřejnosti. Pro přátele zámku je denně 
otevřena zámecká kavárna.

Druhý červencový den odstartoval 
na Zámku Napajedla ojedinělý projekt – 
„3D“ výstava AFRIKA. Expozici připravil 
cestovatel Rudolf Švaříček a CK Livingstone. 
Lidé se během procházky Afrikou seznámí 
nejenom s tímto mystickým kontinentem, 
ale poznají také její zvyky, tradice, přírodu 
a její vůni. Vstupné pro dospělé je 100 korun, 
senioři zaplatí 70 korun a děti 50 korun.

Svoji činnost na zámku zahájí také MO-
RAVSKÝ KULINÁŘSKÝ INSTITUT, který 
na léto připravil hned několik kurzů vaření. 
Vařit se bude na zámku každý čtvrtek, a to 
dopoledne i odpoledne. Kurzy jsou konci-
povány pro kuchaře či odborníky z gast-
ronomie, stejně tak i pro laiky – nadšence 
do vaření. Témata kurzů: Letní grilování 
na zámku, Udělej si svou šunku a klobásu, 
Masové rolády, Listové těsto a delikatesy 
z něj nás zachrání.

Lidé se mohou těšit na ZÁMECKÉ KUL-
TURNÍ LÉTO. Po koncertu jazzové kapely 
BALKANSAMBEL si v napajedelském 
zámku během léta na své přijdou i milov-
níci divadla. Divadlo Variace Gymnázia 
Otrokovice přijede s inscenací Dívčí válka 
28. srpna. Začátek představení je v 19.00.

Po celé léto je v přízemí památky i v ně-
kterých historických sálech k vidění výstava 
historických kočárků a panenek. Přibližně 
čtyři desítky kočárků, stovka panenek 

a dalších hraček ukázala světu soukromá 
sběratelka Marie Václavínková z Otrokovic. 
Vstupné na výstavu je 30 korun a od čer-
vence do srpna je přístupná denně od 10.00 
do 18.00. Každou první neděli v měsíci si 
navíc lidé prohlídku užívají i s komentářem 
paní sběratelky, která jednotlivé exponáty 
představí a navíc lidem prozradí i příběhy 
ze své sběratelské vášně.

Po celé prázdniny si lidé denně mohou 
prohlédnout historické sály zámku. Prohlíd-
ky začínají každou hodinu v době od 10.00 
do 16.00. O víkendech jsou návštěvy zámku 
obohaceny o komponované programy. Ka-
ždou neděli probíhá DĚTSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO. Zámek je dětem zasvěcen od 3. 
července až do 28. srpna, vždy od 14.00 
do 17.00. „Každé dítě ve věku do 18 let, které 
přijde v kostýmu vyhlášeném pro tu danou 
neděli, získá vstupenku na prohlídku zámku 
zdarma. Navíc při splnění podmínek je zařa-
zeno do celoprázdninové soutěže o nejlepší 
dětský kostým, která vyvrcholí v neděli 28. 
srpna v rámci akce HURÁ DO ŠKOLY,“ při-
blížila manažerka zámku Petra Psotková.

Zámek se lidem otevře i ve čtvrteční 
večery. Každý čtvrtek od července do srpna 
si ho lidé mohou prohlédnout od 21.00, kdy 
se uskuteční NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU. 
O historii panství a dalších zajímavostech 
pohovoří postavy z historie. 

Podrobnější informace k akcím naleznete 
na www.zameknapajedla.cz. Objednávat 
vstupenky, rezervovat prohlídky, kurzy lze 
na info@zameknapajedla.cz.

Kontakt:
Mgr. Petra Psotková
Chateau manager Zámku Napajedla
tel. 603 972 549, 
e-mail: psotkova@zameknapajedla.cz

Léto v zámku Napajedla 
       a jeho parku je bohaté

Prosím, buďme 
k sobě ohleduplní!

Napajedelská cyklistická dálnice 
kolem řeky Moravy, která nás v první 
řadě chrání před velkou vodou, má i svá 
nebezpečí. Láká nejrůznější závodníky 
na kolech i bruslích, láká i pejsky bez 
vodítka a náhubku. A mezitím se zde 
pohybujeme i my, slušní a ohleduplní, 
i naše vzorně vychované a pozorné děti.

Žádné zákazy a omezení nepomohou, 
pokud je nebudeme respektovat. 

Zkusme alespoň používat helmy, 
když jsme cyklisté a bruslaři, naopak 
neposlouchat muziku ze sluchátek, 
abychom slyšeli zvonky kol. Zkusme 
dávat pozor na své i cizí děti, zkusme 
držet na vodítku své pejsky, zkusme být 
přiměřeně střízliví. 

Týká se to nejen naší cyklistické dál-
nice, ohledy a respekt vyžadují i nové 
cyklostezky městem.

Tedy prosím, za pochopení předem  
děkuji, Josef Souček

Léto a turistika a Napajedla
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foto: Zlínský deník/Matej Slávik
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Jana Žujová

Výuce cizích jazyků na 2. základní škole 
je věnována velká pozornost, která je navíc 
podpořena přípravou žáků devátých roční-
ků na mezinárodní zkoušku z francouzštiny 
DELF Diplôme d‘Etudes en Langue 
Française.

DELF je mezinárodně uznávaná 
zkouška pod záštitou francouzské-
ho Ministerstva školství. Složení této 

Ve středu 8. června 2011 se v Knihovně 
Boženy Benešové Napajedla uskutečnila 
porada profesionálních knihovníků okresu 
Zlín. Zúčastnili se jí všichni ředitelé a vedoucí 
deseti městských knihoven zlínského okresu 
a metodičky z Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně.

Hlavními body programu byla prohlídka 
nové napajedelské knihovny, novinky v čes-
kém knihovnictví, nové standardy, které by 
měly městské knihovny plnit, hodnocení 
Kurzu knihovnického minima a informace 
ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven 
k výkonu regionálních knihovnických služeb 
a spolupráci s knihovníky obecních knihoven.

Porada proběhla v přátelském ovzduší a už 
se všichni těšíme na další setkání, které se 
uskuteční v září ve Zlíně.

Shora a zleva: Mgr. Pavel Nášel (Fryšták), 
Věra Warzelová (Jižní svahy), Svatava Ond-
rášová (Napajedla), Táňa Heinzová (Luha-
čovice), Jitka Trmalová (Otrokovice), Jana 
Kapustová (Slušovice), Ing. Jana Tomancová 
(metodika KKFBZ), Mgr. Gabriela Klabačková 
(Slavičín), Martina Trávníčková (Napaje-
dla), Jana Dorňáková (Valašské Klobouky), 

Ve čtvrtek 2. června se v zaplněné čí-
tárně napajedelské knihovny uskutečnila 
beseda s názvem ,,Etiopie očima evropské 
babičky“. Své vlastní zkušenosti z čtyřmě-
síčního pobytu v Africe velmi zajímavě 
vyprávěla zlínská podnikatelka Svatava 
Nováčková, kterou touha pomoci potřeb-
ným dovedla až do vzdálené Etiopie. Bez 
znalosti jazyka, s jedním kufrem a spoustou 
odvahy se vydala pomáhat nemocným 
dětem, z nichž většina byla mentálně 
postižená či HIV pozitivní. Dozvěděli jsme 
se, jak žijí malé děti v sirotčincích, jak bo-
jují s nedostatkem jídla a pitné vody, jaké 
mají zvyky a jak vypadá jejich každodenní 
život. Její vyprávění doprovázely působi-
vé fotografie, které přenesly na všechny 
přítomné atmosféru z exotických míst, 
která navštívila. Během besedy se vybrala 
i menší hotovost, kterou paní Nováčková 
použije na nákup potřebných věcí pro 
,,své“ děti. Tímto bychom jí ještě jednou 

Knihovníci okresu Zlín se radili v Napajedlích

Helena Zvoníčková (Štítná nad Vláří), Hana 
Stloukalová (Vizovice), Ivana Navrátilová 
(metodika KKFBZ), chybí Jana Surovcová 
(Brumov-Bylnice).

Svatava Ondrášová, 
Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Z Moravy na skok do Etiopie

rádi poděkovali za velmi příjemně strávený 
podvečer. 

Mgr. Alena Janošková
Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Zase bude líp
V pondělí 6. června 2011 uspořádala 

Knihovna Boženy Benešové Napajedla be-
sedu s dvacetiletou začínající spisovatelkou 
Janou Žujovou.

Jana žije ve Vyškově, je studentkou dru-
hého ročníku vysoké školy v Brně a k psaní 
se dostala úplnou náhodou. Začalo to její 
slohovou prací, kterou napsala na vyškov-
ském gymnáziu na téma šikana. Poté se jí však 
zdálo, že příběh ještě není u konce, a začala ho 
postupně dopisovat. Svoji prvotinu Zase bude 
líp vydala ve svých osmnácti letech a druhá 
kniha s názvem Kdo vlastně jsem jí vyšla letos 
v dubnu. Její knihy jsou určeny dopívající 
mládeži a Jana v nich řeší problémy dnešních 
mladých – šikanu, sebepoškozování, rodinné 
vztahy, partnerské vztahy a podobně.

Besedu navštívili žáci osmých a devátých 
tříd 1. základní školy v Napajedlích, které 
autorka seznámila s tím, co ji vedlo k na-
psání knih, co udělat, aby knihy vyšly, jak je 
propagovat a přiblížit čtenářům. Zmínila se 
i o problémech, které ve svých knihách řeší.

Na závěr se chlapci a děvčata ptali na její 
plány do budoucna, čím se zabývá ve svém 
volném čase, jakou školu studuje, zda pří-
běhy v knihách jsou z její vlastní zkušenosti 
a samozřejmě zda se psaním a vydáváním 
knih může člověk uživit.

Svatava Ondrášová
Knihovna Boženy Benešové Napajedla
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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych Vás všechny přivítala 

v Napajedlích u příležitosti dokončení stav-
by Protipovodňové ochrany pravého břehu 
řeky Moravy Tato stavba byla financována 
Ministerstvem zemědělství, a to ve výši 22 
mil Kč v rámci Programu 129120 Podpora 
prevence před povodněmi.

Investorem stavby bylo Povodí Moravy, 
navrhovatelem Město Napajedla Generál-
ním dodavatelem stavby byla společnost 
Vodohospodářské stavby Javorník. Pozem-
ky pro stavbu zajistila Fatra, a.s., která se 
také podílela na pořízení projektové doku-
mentace, kterou odborně vypracovala spol. 
Centroprojekt. Realizací této stavby byla 
dokončena komplexní protipovodňová 
ochrana města se 7500 obyvateli. Dílo 
navazuje na protipovodňové ohrázování 
levého břehu Moravy realizované Povodím 
Moravy v letech 2003 až 2005. Příprava 
začala ihned po tisícileté povodni v roce 
1997, kdy škody na majetku v tomto území 
dosáhly téměř 320 mil. Kč. Byla kompliko-
vanější, areál Fatry s občanskou zástavbou 
na Třídě Tomáše Bati jsou díky společné 
kanalizační síti s ČOV spojenými nádobami, 
výpadek trafostanice, která byla v minulosti 
“vhodně“ postavena v nejužším místě Na-
pajedelské brány, znamenal odstavení této 
části města ze života. V průběhu minulých 
let postihly toto území ještě další dvě, ten-

tokrát dvacetileté povodně. V roce 2006 se 
škody na majetku vyšplhaly téměř k 25 mil 
Kč. V roce 2010 jsme dokázali výraznějším 
škodám na obecním majetku zabránit a úze-
mí jsme pomocí hasičů a čerpací techniky 
ubránili.

Dokončení stavby Protipovodňové ochrany pravého břehu řeky Moravy

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili Investor gen. řed. Povodí Moravy Ing. Radim Světlík, za do-
davatele Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti, Ing. Jan Čech, ředitel, VHS Javorník a.s., investice 
Ing. Miroslav Hradil.  Foto: F. Cívela 

Scházíme se symbolicky v měsíci červenci, 
ve kterém zde před čtrnácti lety vládla řeka 
Morava, a po jejím opadnutí tuny bahna 
a naplavenin. Dovolte, abych se k těmto 
událostem v krátkosti vrátila: 

…. Po prvních horkých prázdninových 
dnech se ohlásily bouřky, které přinesly 
vytrvalé, stále se zesilující deště naprosto 
mimořádné úrovně, v pěti dnech spadlo 
na Lysé hoře 586 mm srážek, na Pradědu 
454 a vysoké srážkové úhrny vykázaly 
všechny stanice. Řeka Morava kulminovala 
v pátek 11. července. V tento den proteklo 
korytem Moravy každou sekundu 661 
krychlových metrů vody. Průměrný průtok 
je přitom 50 až 60 m3 za sekundu. Celkem 
bylo v Napajedlích zatopeno 136 RD a bytů.

… Jako rány zejí prázdná místa 
po domech, kde ještě nedávno žili lidé. 
Jinde jsou použitelné prakticky jen zdi. 
A i na těch se chytá již plíseň. Je třeba 
vyměnit okna, dveře, elektrorozvody, kotel 
na topení, nábytek je zničen také takřka 
všechen. Vše se dá postupně do pořádku. 
Současně ale uplavalo kus minulosti, 
vzpomínek … rodinné fotografie, dopisy, 
knihy … člověk si myslel ,že má svůj ži-
vot ve svých rukou. Zjištění, že tomu tak 
není, vstřebává těžce. (čerpáno z publikace 
vydané Městem Napajedla Napajedla v roce 
povodní 1997)

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zasloužili o to, abychom se zde dnes mohli 
sejít při příležitosti dokončení protipovodňo-
vé ochrany našeho města. Děkuji za to, že 
se již nebudou opakovat těžké chvíle, které 
jsme zde prožili v roce 1997. 

Ing. Irena Brabcová, 
starostka města Napajedla

zkoušky potvrzuje jazykové kompetence 
nefrankofonních kandidátů ve francouzském 
jazyce. Zkoušky se skládají ze čtyř částí: 
poslech, čtení s porozuměním, ústní projev 
a písemný projev.

V letošním školním roce proběhla tato 
zkouška ve francouzsko-českém klubu 
ve Zlíně a slavila obrovský úspěch, jelikož 
všech 11 uchazečů o francouzský diplom 

z naší školy jej získalo. Mezinárodním 
certifikátem z francouzského jazyka se tedy 
mohou pochlubit tito žáci: z 9. A Radek 
Krejčík, Petr Růžička, Kamila Lapčíková, 
Denisa Mikšaníková, Michaela Přílučí-
ková, Veronika Škrabalová a z 9. B Lukáš 
Kaňovský, Petr Obdržálek, The Kym 
Nguyen, Ivana Svobodová a Kateřina 
Zapletalová.

Žákům gratulujeme a děkujeme jim 
za krásnou reprezentaci naší školy.
Mgr. Alexandra Sahajová, 2. ZŠ Napajedla

Žáci 2. ZŠ Napajedla a francouzský jazyk DELF
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Hasiči dětem - 2011
V pátek 3. června 2011 uspořádal Sbor 

dobrovolných hasičů v Napajedlích v rámci 
Mezinárodního dne dětí propagační akci pro 
žáky mateřské školy a základních škol pod 
názvem Hasiči dětem. Akce začala kulturním 
programem, informacemi a ukázkami z čin-
nosti mladých hasičů před městským kinem, 
pak pokračovala prohlídkou hasičské cister-
ny ve dvoře radnice a následně prohlídkou 
síně tradic v hasičské zbrojnici s bohatou fo-
todokumentací. Pro žáky základních škol byl 
program doplněn o ukázku požárního útoku 
s vodou na travnaté ploše vedle radnice. Tuto 
akci pořádá SDH Napajedla za finanční pod-
pory města 
Napajedla pro 
děti k jejich 
svátku každo-
ročně, letos 
již po osmé.

P o Ž á r N í  o c h r a N a 
v době zvýšeného nebezpečí požáru
Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ve Zlín-

ském kraji, a tedy i v Napajedlích, upravuje Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002, kde 
se mj. uvádí:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, tzn. v období sklizně pícnin, obilovin 
a slámy a období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku (tzv. období sucha), nelze na mís-
tech se zvýšeným požárním nebezpečím:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně,
b) kouřit,
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
d) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
e) tábořit mimo vyhrazená místa,
f) zakládat ohně a manipulovat s nimi bez přítomnosti osoby starší 15 let,
g) používat v přírodním prostředí zábavné pyrotechniky.

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí lesní porosty, suché travní 
porosty, plochy zemědělských kultur, sklady pícnin, obilovin a slámy a místa v přírodním 
prostředí využívaná k rekreačním účelům.

Při rozdělávání ohňů v přírodním prostředí je zakázáno rozdělávat oheň v lese 
a do vzdálenosti 50 m od kraje lesního pozemku, na rašelinových pozemcích, ve vysoké 
trávě, ve vzdálenosti 100 m od stohů, dozrávajícího obilí, strnišť; dále i plošné pálení 
slámy na polích. V rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích 
lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickou osobou může být postiženo 
dle zákona o přestupcích.

(www.hasicinapajedla.cz)

Omluva řediteli
Omlouváme se řediteli závodu, nebo 

jak si říká, že jsme nepodlehli jeho ná-
tlaku jako zástupci různých obchodních 
společností a jedné sportovní soukromé 
městem podporované akce, ale hájili 
jsme základní náplň činnosti hasičů, 
a to být trvale připraveni pomoci všem 
občanům našeho města, a dle zákona 
i občanům okolních obcí.

Vždyť každému jen trochu soudnému 
člověku je jasné, že bránit ve výjezdu 
hasičům (nebo jiné složce Integrovaného 
záchranného systému České republiky) 
je nejenom na hlavu postavené, ale 
i trestné.

Pokud jde totiž o bezpečnost občanů, 
musejí jít kšefty i kamárádčofty stranou! 
Občané, nemusíte mít obavy! Hasiči tady 
nejsou pro ředitele. Hasiči tady jsou, 
vždy byli a vždy budou pro Vás!

Vaši napajedelští hasiči
• • •

(V každém sporu má být dáno slovo 
oběma stranám, proto uveřejňujeme 
i tento text a diskusi na stránkách NN 
tímto ukončujeme. Redakce NN)

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ 

ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o  ekologické 

likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice in
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Rezervujte si schůzku a vyřiďte své záležitosti s vodou bez čekání

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí svým zákazníkům 
novou službu „Rezervační systém“. Zákazník si tak může přes internet 
rezervovat den a hodinu schůzky a vyřídit své požadavky bez čekání. 
Rezervační systém funguje v Olomouci, Prostějově a ve Zlíně. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dnes spouští rezervační systém 
pro zákaznická centra v Olomouci, Prostějově a ve Zlíně. Stávající i budoucí 
zákazníci se mohou objednat prostřednictvím Rezervačního systému na webo-
vých stránkách vodáren www.smv.cz. Potvrzení rezervace obdrží zákazník 
e-mailem. Odpovědí na tento mail se potvrdí závaznost rezervace. 

„Prosíme zákazníky o dodržení smluveného termínu, jinak nebude na rezer-
vaci brán zřetel. Zákazník by pak byl obsloužen v pořadí, v jakém se dostavil 
na zákaznické centrum,“ uvedla mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. Helena Koutná.

Stávající zákazníci, kteří mají svůj osobní zákaznický účet, pak mají možnost 
rezervovat si schůzku i prostřednictvím svého osobního zákaznického účtu 
na www.smv.cz. Osobní zákaznický účet je on-line rozhraní, ve kterém může 
zákazník sledovat výši svých záloh, data fakturace a odečtů. Lze zde také měnit 
výši záloh a provést samoodečet vodoměru. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje upozornit své 
zákazníky, že v pondělí 4. července budou z technických důvodů uzavřena 
zákaznická centra společnosti. Děkujeme za pochopení.

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

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Novinka Klubu Kultury 
Klub Kultury Napajedla pro Vás 

připravil novinku – balíček 10 kusů 
vstupenek na kulturní představení 
pořádané městem v rámci sezony 
2011/2012 se slevou 30 %! Vstupenky 
lze použít jak na koncerty klasické, 
tak i jazzové hudby, nebo na divadelní 
představení, a to dle chuti a uvážení 
každého z Vás. Balíčky bude možno 
v předprodeji zakoupit za skvělou cenu 
500 Kč v Knihovně Boženy Benešové 
Napajedla během její provozní doby, 
a to od 1. 9. 2011.

K.k.U našich přátel, v obcích Kľak a Ostrý Grúň, koncem července opět proběhla tradiční soutěž v kosení. 
Foto: Jiří Foltýn ■

www.hasicinapajedla.cz
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Den dětí
V sobotu 12. června se prostory na kapli 

v blízkosti letního kina proměnily v celý svět. 
Samotný název akce „Cesta kolem světa“ 

vystihuje program, který byl pro děti při-
pravený. Na startu děti obdržely jízdenky 
a výpravčí jim odpískaly pomyslný vlak, 
který je provezl do jednotlivých států světa. 
První zastávka byla ihned v Česku, kde měly 
děti možnost nahlédnout do včelího ráje, 
a pak už hurá do světa. Na cestě je neminula 
zastávka v Egyptě, Norsku, Rusku, Japonsku, 
Austrálii, Africe, Indii, Madagaskaru, Ameri-
ce a u Indiánů, kteří je zmalovali do krásy. 
Velkým překvapením byla zastávka v Grón-
sku, kde si děti mohly vyzkoušet běžky, 
a to i v podmínkách krásného léta. Další 
pro děti oblíbenou a několikrát navštívenou 
stanicí byla světová kuchyně, kde si mohly 
z marcipánu vyrobit vlajku naší republiky. 
Po splnění všech úkolů je na vlakové zastávce 
čekaly odměny za úspěšné zdolání světa. 
Po únavné a naprosto vyčerpávající cestě 
si měli možnost všichni cestovatelé opéct 
špekáček na připraveném ohni a vychutnat 
si vůni táborákové atmosféry. 

Proletět se balonem a shlédnout zemi 
z výšky bylo možné v dopoledních hodinách 
na hřištích sídliště Nábřeží, kde pro děti 
byl připravený program s názvem „Letem 
balonovým světem“. I na těchto stanovištích 
měly děti možnost zažít plno dobrodružství 
a radosti při plnění různých úkolů, které si 
pro ně připravil oddíl volejbalistů Napajedla.

Při realizaci tohoto krásného a nezapo-
menutelného dne jsme se shodli na tom, že: 
Všude dobře, doma nejlíp.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podíleli jakkoliv na přípravě 
této akce, převážně dobrovolníkům, kteří to 
dělají z lásky k dětem. Šárka Janošková

Jak jsou děti z domu dětí šikovné a co 
všechno dokáží nacvičit při pravidelných 
návštěvách jednotlivých kroužků, měli 
možnost diváci a rodiče dětí shlédnout 
na akci Matýskovo zvonění. Jako každý rok 
se na podiu vystřídalo na 200 dětí, vedoucích 
a tentokrát i maminek, kteří si připravili ukáz-
ku činností jednotlivých kroužků. Skákalo se, 
cvičilo, zpívalo, recitovalo česky i anglicky, 
hrálo na různé hudební nástroje a vlnilo 
nejen v rytmu orientu. Letošní novinkou 
byl také step a pro hosty bylo přichystané 
malé přivítací pohoštění, které připravily 
děti z kroužku vaření. Program byl zpestřený 
malou sestřihanou ukázkou dětské televi-
ze Matýsek, která se promítala na plátně. 
Závěrem zazněla společná písnička, která 

Muzikál
Doba muzikálů vládne českou hudební 

scénou, a tak se jí nechaly inspirovat i děti 
z kroužku Šrumec a secvičily si 1. dětský 
muzikál „Zlatý hlásek“, který mělo možnost 
shlédnout velké množství diváků z řad ob-
čanů Napajedel, ale i děti z 1. a 2. základní 
školy. Premiéře, která proběhla v neděli 19. 
června v prostorách Klubu kultury Napaje-
dla, předcházelo velké množství zkoušek 
a generálek. Dívky a 2 chlapci se scházeli 
týden co týden a trpělivě nacvičovali to, 
co je tak baví a co je jim vlastní. 

Kroužky DDM Matýsek
Školní děti:
Jazyky:
Angličtina hrou I., II. 500,-
Angličtina – doučování 500,-
Tvořivost:
Keramická dílna I., II., III.   800,-
Kreativní práce I., II.  700,-
Alenčin ateliér 600,-
Papírové modely  *** 500,-
Příroda:
Rybaření  400,-
Práce s počítačem:
Rychlá písmenka  400,-
PC-start + CD-romek  400,-
Computer-machr  450,-
Studio Matýsek  *** 600,-
Hudba:
Kytarák I., II.  500,-
Šrumec   500,-
Harmonička  *** 500,-
Flétnička  500,-
Keyboarďák  *** 500,-
Sport:
Aerobik Fun  500,-
Aerobik Team   650,-
Baleťáček  *** 600,-
Orientální tance I., II.  550,-
Hip – Hop 600,-
Country tanec – Hopsálek  550,-
Irské tance  600,-
Stolní tenis  450,-
Odbíjená – přípravka  500,-

Historický tanec  450,-
Sportík  550,-
Fotbalová přípravka Maxi  550,-
Terč – střelecký kroužek  *** 450,-
Florbal I. (do 5. třídy)  500,-
Florbal II. (6. – 9. třída)  550,-
Nohejbal  400,-
Žonglér  500,-
Zumbička ***  600,-
Clogging  600,-
Různé:
Brousek na jazýček 400,-
Šachy *** 450,-
Holky v marcipánu  600,-
Kluci v akci   600,-
Dětská televize ***  600,-
Znaková řeč - (děti)  400,-
World of Warcraft 500,-
Hravé jeviště  550,-
Napajedelský Warhammer 500,-
Deskové hry 500,-
Modelářský kroužek  700,-
Pokémon *** 500,-
Rychlá písmenka  *** 500,-

Předškolní děti:
Angličtina Mini I., II.  500,-
Dílnička I., II., III.  700,-
Barvička  450,-
Sportík Mini  450,-
Žabičky  450,-
Aerobik Mini  500,-
Brousek na jazýček  400,-
Hrátky s Krtkem  450,-
Fotbalová přípravka Mini  450,-

Budulínek  450,-
Orientální tance  *** 550,-
Šrumeček  500,-
Historický taneček *** 450,-

Mládež, dospělí:
Neformální taneční ***  600,-
Angličtina   700,-
Hopsálek  600,-
Stolní tenis  600,-
Relaxační cvičení na míčích  600,-
Keramika pro dospělé  1.200,-
Fitbal – aerobik  600,-
Fitbal – bodyform  600,-
Orientální tance pro dospělé 700,-
Chi–toning  600,-

Rodiče s dětmi:
Klub Matýsek Mini 200,-
Klub Matýsek Midi 200,-
Klub Matýsek Maxi 200,-
Keramika pro rodiče s dětmi 1.200,-
Klokánek 600,-

Počítačové kurzy:
Základy práce na PC 600,-
Práce na PC – Word 600,-
Práce na PC – Excel 600,-
Digitální fotografie  600,-
Internet a e-mail 600,-

*** označení kroužků, které jsou v nové
nebo pozměněné podobě

Informace najdete: www.ddmmatysek.cz

TJ Sokol Napajedla: gymnastky zlaté 
na česko-slovenském finále v Praze

Dne 28. 5. 2011 se naše gymnastky vypra-
vily na finále děti fitness, aneb sportem proti 
drogám. Této cestě předcházelo semifinálové 
kolo v Otrokovicích, o kterém jsem psala 
v minulém článku, kde naše holčičky a slečny 
získaly svým skvělým umístěním postup 
právě do finále. 

Na finále jsme vyrazily ráno vláčkem, 
a netrvalo dlouho a už se na nás přes okno 
usmívala stověžatá Praha. Finále probíhalo 
v aréně Sparty, zmodernizovaná hala čítala 
bezpočet soutěžících a fanoušků. I my jsme 
z Napajedel vyrazily v nemalém počtu (20 dětí 
a 2 trenérky), nebyly jsme bohužel v plném 
počtu, ale i tak jsme byly rozhodnuté podat 
co nejlepší výkon. Ovšem optimismus nás 
postupně opouštěl, když jsme viděly pódiovky 
našich soupeřů, moc nadějí jsme si nedávaly 
(byly tam týmy ze všech větších měst České 
i Slovenské republiky. Napřed šly na řadu mlad-
ší holčičky, krásně zajely svoji pódiovku, pár 
drobných chybek by se našlo, ale my trenérky 
jsme byly s jejich výkonem velice spokojené. 
Už to, že se probojovaly do finále, byl velikán-
ský úspěch!!! A vyhlášení jejich 6. místa jsme 
přijaly s radostí (mít v nejmladších holčičkách 

TJ Sokol Napajedla – excelentní závěr sezóny
6. nejlepší tým v Česku i na Slovensku není vů-
bec špatné, nemyslíte??) A pak přišly na řadu 
naše už skoro gymnastické slečny J. Pódiovku 
„zajely“ tak, že jsme měly obě trenérky husí 
kůži a běhal nám mráz po zádech, těžko se dá 
popsat ten pocit, když vidíte tu snahu a do-
konalé soustředění na podání 100% výkonu 
vašich svěřenkyň a když vidíte, že mají i to 
pomyslné štěstí a opravdu jim všechno vy-

chází… Jedním slovem nádhera!!! Naše první 
slova byla, holky i kdyby jste nic nevyhrály, 
pro nás trenérky, jste se právě teď vítězkami 
staly!!! Byly jste nádherné!!! A s naším pocitem 
se také ztotožnila porota, která naše „slečny“ 
posadila na stupeň nejvyšší!!! Ten pocit, kdy se 
vám hrdostí derou slzy do očí, bych vám přála 
zažít!!! Když vidíte ty vysmáté obličeje a vidíte 
tu radost, tak se znovu utvrzujete v tom, že 
ta dřina a ty hodiny v tělocvičně stojí za to!!! 
A já za všechny trenérky holkám moc, moc 
ze srdce gratuluji!!!

Renáta Maděrová

DDM Matýsek a jeho akce: Matýskovo zvonění

vystihuje atmosféru domu dětí a to, jak rády 
děti toto zařízení navštěvují. Doufáme, že se 
i příští rok na této akci sejde hojný počet jak 
účinkujících, tak i diváků.

Šárka Janošková

Scénář a režie byla v kompetenci Kristý-
ny Svobodové a Matěje Tauše a pomocnou 
režii obstaraly Kateřina Kiššová a Alena 
Hiršová. O hudbu se postarala Hana Svobo-
dová a ozvučení i osvětlení profesionálně 
zajistil Svatopluk Medek.

Obsazení jednotlivých rolí zvládly děti 
z kroužků Šrumec, kterých bylo 26 a dopro-
vodné role obsadily děti z kroužku Hravé 
jeviště pod vedením Aleny Hiršové. Všem 
účinkujícím děkujeme za jejich pilnou práci 
a zájem rozšiřovat kulturu v Napajedlích 
a přejeme jim do dalších pěveckých výko-
nů hodně elánu, chuti a zájmu.

Šárka Janošková
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Napajedelská
vzduchovka 2011 
Již 7. ročník populární střelecké soutěže 

Napajedelská vzduchovka se konal na střel-
nici v Napajedlích. Závodníci byli rozděleni 
do třech věkových kategorií a dvou kategorií 
dle použité zbraně. Střílelo se vleže 20 ran 
na terče ve vzdálenosti 10 m.

V kategorii do 12 let ve střelbě s otevřenými 
miřidly zvítězil Štěpán Vyoral z Březolup, 
druhé a třetí místo obsadili Patrik Potěšil 
a Štěpán Bartůnek, oba z Napajedel.

V téže kategorii ve střelbě s dioptrem zví-
tězil Jakub Ondrašík z Březolup s nástřelem 
193 bodů.

V kategorii 13–17 let, vzduchová puška 
s otevřenými miřidly zvítězil Miroslav Horák 
z Březolup s nástřelem 169 bodů a ve střelbě 
s dioptrem získal 1. místo Tomáš Paar rovněž 
z Březolup s nástřelem 196 bodů.

Kategorie nad 18 let patřila napajedelským 
závodníkům. Střílelo se vzduchovou puškou 
s otevřenými miřidly, přičemž prvenství si 
vystřílel Bc. Karel Řezanina se 183 body, 
druhé místo vybojoval Jaromír Strmiska se 
178 body, třetí místo patřilo Ing. Pavlu Sokolovi 
se 177 body a o bod méně na 4. místě měl 
Jiří Maňásek.

Absolutním vítězem 7. ročníku střelecké 
soutěže Napajedelská vzduchovka 2011 
a držitelem putovního poháru ZO AVZO TSČ 
Napajedla se stal Tomáš Paar z Březolup 
s nejlepším nástřelem 196 bodů.

Vítězi jednotlivých kategorií a závodníci 
na druhých a třetích místech obdrželi poháry, 
diplomy a věcné ceny. Na zabezpečení celé 
soutěže a ocenění vítězů se podílely Město 
Napajedla a ZO AVZO TSČ Napajedla. Jim 
především patří naše poděkování za podporu 
střeleckého sportu.

Jaromír Strmiska

V sobotu 11. 6. 2011 od 8:30 hodin do 12:00 
hodin uspořádala Asociace sportu pro všech-
ny při TJ Fatra Slavia Napajedla na hřišti u 2. 
základní školy Napajedla Sportovní dopo-
ledne pro děti od 5 do 15 let. Pro všechny 
děti byly 4 sportovní disciplíny – rychlostní 
běh, hod kriketovým míčkem nebo granátem 
(ti starší ), skok do dálky a vytrvalostní běh. 
Hodnotila se komplexní fyzická zdatnost 
a pořadí se počítalo z umístění v jednotlivých 
závodech, která se pak sečetla. Čím nižší 
součet, tím lepší umístění a ambice na me-
daili. Při rovném součtu u dvou sportovců 
rozhodovalo umístění ve vytrvalostním běhu, 
což je obzvlášť těžká disciplína.

Zúčastněné děti bojovaly s velkým nasaze-
ním a nejraději bychom medaile předali všem.

Pořadatele byli tentokrát spokojeni, neboť 
letos bylo pro sportování ideální počasí a akce 
se zúčastnilo 48 dětí, což je slušná účast, 
i když pořadatelé byli připraveni na více 
dětí. Rodiče by měli tuto akci u svých dětí 
podporovat, neboť zdravého pohybu pro děti 
není nikdy dost a děti mají možnost porovnat 
si své pohybové schopnosti navzájem a zjistit, 
jak na tom jsou. Pěkné také bylo, že se této 
akce zúčastnilo mnoho rodičů, kteří svým 
dětem velmi fandili, nebo naopak utěšovali, 
když nebylo takové umístění v cíli, jaké si 
děti představovaly.

Velmi dobře byl připraven závod i pro před-
školáky (malý desetiboj), který zorganizovala 
velmi zkušená cvičitelka J. Muchová. S vel-
kou radostí je pozorovali rodiče a byli mile 
překvapeni, s jakým zájmem děti soutěžily.

Všichni předškoláci obdrželi zlatou medaili.
Pro zajímavost uvádím umístění v jednot-

livých věkových kategoriích:
DĚVČATA
Ročník 2002 a mladší: zlatá Michaela 

Škopíková, Barbora Mitevová, bronzová 
Karolína Šulcová.

Ročník 2000–2001: zlatá Zuzana Škopíko-
vá, stříbrná Ivana Odstrčilíková, bronzová 
Kristýna Holanská.

Ročník 1998–1999: zlatá Nikola Behriková, 
stříbrná Lenka Zavadilová, bronzová Kateřina 
Holubová.

CHLAPCI
Ročník 2002 a mladší: zlatá Tomáš Šebestů, 

stříbrná Adam Minařík, bronzová Filip Kašný.
Ročník 2000–2001: zlatá Martin Jakvid, 

stříbrná Radim Holub, bronzová Tomáš 
Večeřa, Martin Pala.

Ročník 1998–1999: zlatá Lukáš Bobal, stří-
brná: Vojtěch Mikl, bronzová Martin Kašík.

Ročník 1996–1997: zlato Václav Mikl.
Chtěli bychom povzbudit i ty, kteří ne-

získali žádnou medaili. Vítězství potěší, ale 
i účast a porovnání svých sportovních schop-
ností je pro jedince velmi důležité. Znát své 
schopnosti, kde je nutné přidat a kde ještě 
přitrénovat. A když nebyla medaile letos, 
může být příští rok. 

Výbor ASPV děkuje touto cestou městu 
Napajedla za bezplatné poskytnutí sportovišť 
a děkuje také všem pořadatelům za orga-
nizaci těchto závodů. Všichni se těšíme již 
na příští ročník.

Výbor ASPV

Sportovní dopoledne ASPV se vydařilo

Absolutní vítěz NapVzd – Tomáš Paar


