
Fotoreportáž F. Cívely z letošních Moravských chodníčků najdete na str. 6 a 7.

Starostka města Ing. Irena Brabcová položila kytici k hrobu Jaroslava Nováka. Připomněla tím 
události 21. srpna 1968. Foto: JS
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Zahajovací koncert 
sezóny 2011/2012

V Koncertní síni Rudolfa Firkušného 
v Napajedlích zahájí letošní koncertní 
sezónu TRIO NÉTÉ. Jedná se o kytarové 
trio ve složení Anna Slezáková, Vlastimil 
Flajšingr a Ďusi Burmeč. Tito vynikající 
hráči rozezní Klášterní kapli bohatým 
výběrem hudby z několika historických 
období a žánrů (Pavel Josef Vejvanovský, 
Thomas Morley, Miloš Štědroň, Astor 
Piazzolla, Érik Satie, Giulio Regondi, Bo-
huslav Martinů, Máximo Diego Pujol...). 
O souboru blíže na www.trionete.com. 

Koncert se koná ve středu 14. září 
2011 v 19 hodin. Srdečně zve Klub přátel 
hudby. 

P. S. Působivé (téměř znějící) foto-
grafie pana Františka Cívely z koncertu 
Setkání 2011 jsou ke zhlédnutí na měst-
ském webu www.napajedla.cz/oficial-
ni-prezentace/fotogalerie/. 

Koncert táborového orchestru ZUŠ
Desetileté výročí trvání hudebních táborů oslavíme koncertem táborového orchestru 

(úterý 27. září 2011, tělocvična ZŠ Napajedla) a výstavou z historie konání táborů.

XII. Svatováclavské slavnosti 
v Napajedlích se letos konají 24. září 
2011. Podrobný program najdete 
na 12. straně NN.

Entomologická výstava 
se koná v sobotu 
15. října 2011 v pro-
storách budovy TJ 
Sokol Napajedla. 
Na programu je pro-
dejní výstava hmy-
zu, pavouků, plazů 
a přírodnin z celého 
světa.

Dan Čagánek

file:///Moje_vjeci/prace-zaloha/2011/NN2011-09/podklady/www.trionete.com 
file:///Moje_vjeci/prace-zaloha/2011/NN2011-09/podklady/www.napajedla.cz/oficialni-prezentace/fotogalerie/ 
file:///Moje_vjeci/prace-zaloha/2011/NN2011-09/podklady/www.napajedla.cz/oficialni-prezentace/fotogalerie/ 
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V rámci Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava uspělo město Napajedla 
se žádostí o dotaci na akci Naše Napajedla 
– město pro život, revitalizace veřejných 
ploch a komunikací v MPZ – 2. etapa 
a touto cestou získalo finanční částku ve výši 
19,0 mil. Kč. 

Akce řeší další etapu komplexní revita-
lizace veřejného prostranství v Městské 
památkové zóně Napajedla a přímo navazuje 
na 1. etapu projektu, která byla zrealizována 
v roce 2009. Hlavním cílem projektu je zlep-
šit současný neuspokojivý stav veřejných 
ploch v centrální části 7,5 tisícového města. 
Jedná se zejména o revitalizaci pěších zón 
a dopravních komunikací, městských parků 
a veřejného osvětlení. 

V měsíci červnu byla dokončena rekon-
strukce parku Na Kapli a parku Havlíčkovy 
sady. Také stavby, jejichž součástí byla nová 
parkoviště, jsou již hotovy. Provozu slouží 
nové desetimístné parkoviště u objektu kláš-
tera a nové parkoviště v ulici Žerotínova s 20 
místy, z toho je jedno vymezené pro imobilní. 
V plném proudu jsou práce na rekonstruk-
cích chodníků a veřejného osvětlení v ulici 
Komenského, kde se nachází dvě základní 

školy, mateřská škola a základní umělecká 
škola. Tuto práci bychom proto chtěli dokon-
čit do zahájení školního roku. Byly zahájeny 
rozsáhlé úpravy komunikací a chodníků 
v historicky cenné lokalitě Pod Kalvárií se 
starou domkařskou zástavbou a chodníku 
v ulici Divišova. Zásadní rekonstrukcí projde 
také nejkratší a nejfrekventovanější ulice 
města, ul. Svatoplukova, která je situována 
podél zatížené výpadovky z města směrem 
k Fatře.

Veškerou stavební betonovou suť, která 
při realizaci vznikne, shromažďuje město 
na mezideponii v areálu technických služeb, 
kde ji v zimním období nechá zrecyklovat 
a v příštím období ji využije při stavebních 
úpravách dalších místních chodníků případ-
ně komunikací.

V sobotu 13. srpna pořádalo Město Na-
pajedla v rámci Moravských chodníčků 
Farmářské trhy. I přes deštivé počasí se vy-
dařily a věřím, že i Vám se líbily a našli jste 
u prodejců vše, co jste potřebovali.

Velký úspěch opět slavila BIO zelenina 
a ovoce z Břeclavi, ale tentokrát jsme měli díky 
sezóně více zemědělců s čerstvou zeleninou. 
Novinkou byly také čerstvé bylinky, rakytník 
a produkty z rakytníku ze Vsetína a orchi-
deje ze Zlína. U stánku s Fair Trade výrobky 
(za které dostali zemědělci i výrobci férově 
zaplaceno) jste mohli ochutnat vynikající 
kávu i čokoládu.

Také dřevěné výrobky z Babic a výrobky 
Patchwork z Holešova slavily úspěch. Uzenář-
ské speciality z Břeclavi i kozí sýry z Lukova 
byly stejně jako minule výborné. 

Viděli jsme vystoupení dětí z Radovánku 
a pro děti byl také připraven program klienty 
i pracovníky Naděje o.s. Otrokovice.

Snad na ty příští Farmářské trhy nám počasí 
bude přát více.

Kateřina Barešová

Ministerstvo životního prostředí České 
republiky v roce 2011 vypsalo 8. výzvu 
pro získání grantu z Revolvingového fondu 
MŽP na podporu udržitelného rozvoje – 
Farmářské trhy. 

Snahou MŽP je podpora projektů, jejímž 
cílem je nastartování pořádání farmářských 
trhů na území obcí, která povede ke zvý-
šení zájmu tamějších obyvatel o produkty 

Realizace 2. etapy akce „Naše Napajedla – město pro život, revitalizace veřejných 
ploch a komunikací v městské památkové zóně Napajedla„ je v plném proudu

V rámci této akce budou zrekonstruovány 
chodníky v celkové délce 2500 bm a místní 
komunikace v délce 350 bm. Realizací pro-
jektu dojde k mnoha pozitivním efektům 
pro jednotlivé cílové skupiny. Zejména 
jde o zvýšení bezpečnosti a prostorové 
mobility pro místní obyvatele, především 

pak pro znevýhodněné skupiny důchodců 
a zdravotně postižené. Dojde i ke zlepšení 
průchodnosti a průjezdnosti centra města, 
stejně jako ke zlepšení estetické hodnoty 
revitalizovaného území. Projekt bude mít 
pozitivní přínos i pro horizontální témata 
udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.

Realizace akce: duben – listopad 2011.
Náklady na realizaci:
Celkové náklady 24,5 mil. Kč
Dotace z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj 19,0 mil. Kč
Vlastní zdroje města 5,5 mil. Kč

Ing. Irena Brabcová, starostka

Malé ohlédnutí za Farmářskými trhy

vyráběné a pěstované s ohledem na šetrné 
využívání přírodní a kulturní krajiny. 

Projekty by měly rozšířit tradiční povědomí 
o environmentálním dopadu produkce potra-
vin a zároveň propojit spolupráci veřejného 
a podnikatelského sektoru. „Cílem projektu 
Farmářských trhů v Napajedlích je přede-
vším podpora a propagace místních farmářů, 
zemědělců, drobných výrobců a tradičních 
řemesel. Zároveň také zpřístupnění kvalitních 
lokálních potravin veřejnosti. Zároveň bychom 
také chtěli docílit větší podpory a propagace 
trvale udržitelného rozvoje“

Kateřina Barešová, koordinátorka projektu

Grant z Revolvingového fondu MŽP na projekt „Napajedla podporují region“
„Město Napajedla se přihlásilo se svou 

žádostí a uspělo. 
Na projekt „Napajedla podporují region“ 

s celkovým nákladem 90.711 Kč získalo 
grant z Revolvingového fondu MŽP ve výši 
81.640 Kč. 

Získané peníze budou použity přede-
vším k pořízení chladících zařízení, celkové 
elektrifikaci stánků vč. jejich osvětlení, 
zajištění tekoucí pitné vody pro prodejce 
i veřejnost a zhotovení propagačního 
banneru.“ 

Zbyněk Ohnoutek, místostarosta

 Město Napajedla Vás srdečně zve 
na letos již třetí Farmářský trh, který se 

bude konat v rámci již tradičních Svatovác-
lavských slavností a to v sobotu 24. září 2011 
od 8.00 do 13.00 na napajedelském náměstí.

Tentokrát se ponesou v duchu slavností 
vína. Můžete se tedy těšit na ochutnávku vín 
z blízkého okolí i z Jižní Moravy a nebude 
chybět ani burčák.

Již nyní Vám můžeme slíbit Vaše oblíbené 
uzenářské speciality a pokud počasí dovolí, 
tak i domácí zabijačku, tradiční beskydské 
sýry, frgály, lokální zeleninu, sadbu i stromky. 

Opět nebude chybět stánek s výběrem 
těch nejlepších Fair Trade čajů, káv a čoko-
lád, které budete moci na místě ochutnat, 
dále ruční výrobky ze dřeva, kůže, šperky 
a mnoho dalších.

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

Kateřina Barešová, koordinátorka projektu

Pozvánka na Farmářské trhy  
v duchu slavností vína
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Milí naši divadelníci,
v neděli 4. září 2011 jste připravili krásné 

chvíle zpřístupněním všech prostor a herec-
kým umem nám všem, kteří jsme se za Vámi 
přišli potěšit. Akce dala jistě hodně příprav, ale 
stála za to. Připojujeme se s přáním a díkem 
za zachování dlouholetého ochotnického umě-
leckého působení v Napajedlích. Vzpomínáme 
rádi i na ty všechny členy, kteří mezi Vámi 
nejsou. V tuto krásnou prosluněnou neděli 
jste v pěkných prostorách za Klubem kultury 
dokázali, že jste stále nadšeni pracovat dobro-
volně a ochotně v nejrůznějších podmínkách 
a že máte divadlo rádi. 

Děkujeme všem, kteří obětují hodiny 
volného času, aby pohladili po duši dětské 
i dospělé obecenstvo.

Za členy SOZ Marie Vaňáčová

Hřebčín Napajedla
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás sezná-

mili s děním v napajedelském hřebčíně 
za poslední rok. Ten přinesl, jako odměnu 
za kvalitu práce zaměstnanců, výborné 
výsledky našich odchovanců. Mezi nejlepší 
se řadí výsledky Line Honeyho, který v roce 
2010 svým prvenstvím ve Svatováclavské 
ceně (L) a druhým místem v Kmet cupu 
(Gd3) získal pro naše chovatelské zařízení 
cenu Nejlepší kůň českého chovu roku 2010 
a cenu Nejlepší sprinter roku 2010. Letošní 
rok se prosadil vítězstvím ve Velké ceně 
ministerstva polnohospodárstva (Gd3). Na-
pajedelská odchovankyně Matter for Love 
za svá vítězství – l. místo v Pardubické zimní 

královně a 2. místo v Ceně zimní královny 
– si zasloužila titul Nejlepší dvouletá klisna 
roku 2010. Letos se prosadila jako vítězka 
Velké srpnové ceny ve Slušovicích. Nesmíme 
zapomenout také na Charccariho, který se 
převážně účastní dostihů v zahraničí. Jeho 2. 
místo v Corsa Sieti di Merano (Gd1) a letošní 
5. místo v Grand Corsa Sieti di Italia (Gd1) 
ho řadí mezi českou špičku, která je schopná 
konkurovat i v zahraničí. Také klientští koně, 
kteří byli odchováni v našem chovatelském 
zařízení, přinesli svým majitelům dostihové 
úspěchy. Nejúspěšnější byla klisna Vinnah 
se svým prvním místem ve Velké jarní ceně 
klisen (L), která byla mezi nominovanými 
na nejúspěšnější dvouletou klisnu 2010, kde 
ji předběhla napajedelská Matter for Love. 

V letošním roce se prezentoval dobře Fabio 
svým čtvrtým místem v klasickém dostihu 

St. Leger (L), Prima Lunette 4. místem v Ceně 
Pat´s Music (L) a 5. místem v Ceně Arvy (L). 
Tento dostih je pojmenován po vynikající 
napajedelské odchovankyni, klisně Arva. 
Dvouletý Decorus se stal vítězem Ceny 
Masise a pro napajedelský hřebčín získal 
vynikající výsledek v tomto dostihu pro 
dvouleté koně. Koní z Napajedel, kteří svůj 
rodný hřebčín dobře prezentují, je mnohem 
více a stránka by se dala zaplnit jmény, vítěz-
stvími a vzpomínkami. 

Za zmínku stojí jezdecký oddíl Azavero při 
Hřebčíně Napajedla, který se již čtvrtý rok 
výborně prezentuje v parkurovém skákání 
a drezuře. Rokem 2010 jsme vstoupili se dvě-
ma novými jezdci také do jezdecké oblasti 
military. V loňském roce Jan Holec s koněm 
Christo získal 3. místo ve Zlaté podkově 
v Humpolci a na Mistrovství ČR v military 
naše jezdkyně Andrea Lesáková na koni 
Seržant Pneu Plus obsadila také bodované 
3. místo. V jezdeckém oddílu se připravují 
koně na sportovní kariéru, s koňmi našich 
klientů se zúčastňujeme sportovních soutěží 
a připravujeme také nové jezdce. 

V roce 2011 se jezdci posunuli na vyšší 
úroveň. Mistrovství České republiky 2011 
v military bylo pořádáno v Pardubicích, 
za mimořádně těžkých povětrnostních pod-
mínek, na velmi podmáčené hluboké půdě. 
Ukázalo se, že naši jezdci patří mezi českou 
jezdeckou elitu a kvalitní příprava našich 
koní spolu s jejich potenciálem přinesla 2. 
příčku Andrei Lesákové se Seržantem Pneu 
Plus a 6. příčku Janu Holcovi na Christovi. 

Jezdecký oddíl při Hřebčíně Napajedla a. s. 
to není jen sport, ale i hipoterapie. Již třetím 
rokem provozujeme v rámci volnočasových 

aktivit hiporehabilitaci v jezdeckém kroužku 
Domu dětí a mládeže Sluníčko pro handicapo-
vané děti z Napajedel a Otrokovic. V prvním 
roce naší činnosti jsme začali s dotekovou 
terapií a postoupili pomalu k vlastnímu vození 
dětí, které se učily v rámci svých možností 
nové cviky na koni, které podporují jejich mo-
bilitu. V tomto roce byl koňským partnerem 
pro děti kůň Perthes pro naše děti “Peťošek“. 
Od tohoto roku také v kroužku bezplatně 
pracují studentky speciální pedagogiky Lenka 
Kovářová a Zuzana Krzempková. V následují-
cím roce odešel Peťka do koňského důchodu 
a připravil se pro děti koník Geret. „Gerča“ 
je jejich kamarádem a hipoterapeutickým 
partnerem i nyní. Dětí přibývalo a nezbylo 
než požádat o pomoc na zajištění provozu 
sponzory. Spolupráci přislíbil fyzioterapeut 
Dr. Jiří Novák a jeho „vojtovo terapeutické 
lehátko“, přibyla bezpečnostní certifikovaná 
rampa pro nasedání, ale hlavně dva noví koně 
Matanga a Repressa. Dvě krásné staroklad-
rubské klisny, které pracují s handicapova-
nými nejen pod sedlem, ale i v zápřahu. Pro 
„Maťku s Repií“ se již připravuje vozík pro 
handicapované, na kterém budou moci děti 
jezdit na „svých vozíčcích“. Obě klisny mohly 
být zapůjčeny díky podpoře Města Napajedla 
a Města Otrokovice, která přispěla na ustájení 
a výživu těchto koní, kteří jsou velkou posilou 
pro jezdecký kroužek, kam se hlásí stále další 
děti s různým stupněm postižení.

A co nás čeká v nejbližší době? V hřebčíně 
proběhnou v září dvě velké akce. První z nich 
bude Chovatelská přehlídka ve čtvrtek 22. 
září a druhá Den otevřených dveří v sobotu 
24. září. 

Chovatelská přehlídka navazuje na tradici 
každoročně pořádaných Chovatelských dnů. 
Letos však návštěvníci mohou vidět vynikají-
cí koně plemene anglický plnokrevník nejen 
z Napajedel, ale i z dalších chovatelských 
zařízení v ČR. Velkým lákadlem jistě bude 
plemenný hřebec Pop Rock, který v letošní 
sezoně připouštěl v Napajedlích a který 
za svou závodní kariéru vyběhal v přepočtu 
téměř 80 mil. korun.

Den otevřených dveří nabídne tradičně 
možnost prohlídky stájí, předvedení koní, 
ježdění na ponících pro děti a ukázky jez-
deckého umění. 

Pokud Vás čeká velká rodinná či jiná 
oslava, možná uvítáte poslední novinku 
v hřebčíně. Tou je možnost fotografování 
v areálu při slavnostních příležitostech, jako 
jsou svatby a oslavy výročí, nebo jen tak pro 
hezkou vzpomínku. Brzy se také představí 
kočár s dvojspřežím. Veškeré informace 
Vám rádi poskytnou zaměstnanci hřebčína 
na telefonu 606 696 666, na mailové adrese 
MartinaHradilova@seznam.cz nebo je 
najdete na stránkách hřebčína www.napa-
jedlastud.com.

Chtěla bych za všechny z napajedelského 
hřebčína poděkovat všem, kteří nám fandí, 
doprovázejí naše koně na dostihy a radují se 
z jejich vítězství.

Děkujeme všem za přízeň.
Martina Hradilová
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Opět se sešel rok s rokem a mohli jsme 
v Napajedlích přivítat tanečníky, muzikanty 
a zpěváky Slovácka, Valašska a Hané v jejich 
nádherných krojích. Již po jedenácté se kona-
ly Moravské Chodníčky, setkání folklórních 
souborů uvedených národopisných oblastí. 
Tradicí se již stala také účast slovenského 
souboru SLZA z Borského Mikuláše. Dětské 
soubory z Napajedel a Babic potěší oko 
i srdce každého diváka. Program folklórního 
odpoledne byl pestrý a zajímavý, kromě 

tradičních účastníků Radovanu, Pozdního 
sběru, Babčic a Chlapčisk ze Spytihněvi jsme 
pozvali řadu hostů nových. Velmi hezké 
programy měly soubory Rusavjan z Rusavy 
(Valašsko), Kosíř z Kosíře na Hané. Krajina 
Olomouc naplnila očekávání, kdy předvedla 
vystoupení napříč regiony. Slovácko připo-
mněli tanečníci Kaliny z Babic a Nedělňáci 
ze Spytihněvi. Muzicírování Černíkovců je 
vždy úžasné a je škoda, že „gajdy“ se pomalu 
z našich muzik vytrácí.

M
oravské Chodníčky - Napajedla 2011

Na úplném začátku programu překvapily 
diváky děti, které se v týdnu před chodníčky 
zúčastnily tanečního soustředění Radovánku, 
zatančily sestavu z úplně jiného soudku. 
Na písničku z mistrovství světa ve fotbale 
od Shakiry nacvičily taneční pásmo, a když 
jsme viděli jejich nadšení, museli jsme to pros-
tě divákům ukázat. Věřím, že nikoho neurazilo, 
že toto vystoupení děti předvedly v krojích.

Každý ročník bývá výjimečný z hlediska 
počasí a letos tomu nebylo jinak. Když nás 

asi ve druhé třetině programu překvapila 
bouřka, byli jsme hodně smutní. Díky internetu 
a radarům jsme věřili, že za 20 minut bude 
po dešti a moderátorovi našeho odpoledne 
Pavlu Holubovi se o tom podařilo přesvědčit 
také naše milé diváky. Diváci i účinkující se 
občerstvili díky stánkům napajedelských pod-
nikatelů a po rychlém úklidu v areálu se asi 
za půl hodinky v programu mohlo pokračovat.

Večerní program zajistila CM Dolňáci, která 
hrála k tanci i poslechu.

Tento ročník byl mimo jiné výjimečný 
novým krytým jevištěm, které bylo v letoš-
ním roce pořízeno pro městské potřeby. Přes 
technické problémy, způsobené vysokými 
nároky na stabilitu jeviště pro tancování, je 
tato investice výborným vylepšením v orga-
nizaci naší akce.

Velmi nás těší podpora města a paní sta-
rostky, která nás potěšila založením nové 
tradice, kdy pořadatele obdarovává vínem 
z napajedelských vinohradů v množství 

určeném ročníkem Moravských Chodníčků. 
K dobrému průběhu celého odpoledne 
za klášterem přispěly Služby města Napa-
jedla, pan ředitel Klubu kultury Napajedla 
Ing. Přikryl, už zmínění podnikatelé v ob-
lasti gastronomie a prodeje vína, tanečníci 
Radovanu a Pozdního sběru a samozřejmě 
všichni účinkující. Všem patří náš srdečný 
dík.

Těšíme se na setkání v roce 2012.
Jitka Šohajková 
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Jste spokojeni s dodávkami 
pitné vody a službami vodáren? 

Tuto otázku mohou zaslechnout zákaz-
níci společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. od září do října v telefonním 
sluchátku. Telefonický průzkum spoko-
jenosti zákazníků všech vodárenských 
společností skupiny Veolia Voda provádí 
nezávislá společnost Ipsos Tambor. 
Operátorky osloví asi tisíc zákazníků 
na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. 
Průzkum se týká spokojenosti zákazníků 
se službami vodáren, zákaznickým cent-
rem, ale i kvalitou dodávané vody.

„Osloveno bude asi 1000 zákazníků, 
z toho asi osm set domácností a stovka 
firem, stovka správců bytových domů 
nebo zástupců bytových družstev. Názory 
našich zákazníků jsou pro nás velmi dů-
ležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou 
možnost dozvědět se, s čím jsou naši 
zákazníci spokojeni, a kde máme podle 
nich rezervy,“ uvedla mluvčí společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Helena 
Koutná. Telefonický průzkum probíhá již 
sedmým rokem a jeho výsledky budou 
k dispozici v listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátorka 
zavolá zákazníkovi a ten, pokud má o roz-
hovor zájem, odpovídá asi patnáct minut 
na její otázky. Ty se týkají samozřejmě 
pitné vody a zvyků zákazníka: například 
zda je spokojen s kvalitou dodávané vody 
nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou 
také otázky: zda zákazník ví, kdo je jeho 
provozovatelem v regionu nebo zda je spo-
kojen se službami vodáren, či s množstvím 
a dostupností informací o vodě.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 – 24 h denně havárie 
vody a nově i zákaznické služby
www.smv.cz

• • •
Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-

SKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – 
vznikla fúzí společností Středomoravská 
vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská, a.s. 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen 
MOVO - působí na Olomoucku, Prostějov-
sku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 406. 
tis. obyvatel. MOVO má 479 zaměstnanců 
a provozuje celkem 33 úpraven vody, 158 
vodojemů a 25 čistíren odpadních vod a za-
jišťuje servis pro 2 075 km vodovodních 
a 1 166 km odpadních sítí. Pro kontakt se 
zákazníky slouží 5 zákaznických center 
v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově 
a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet 
hodin mohou zákazníci využívat zákaz-
nické linky 840 668 668. Webové stránky 
společnosti MOVO jsou www.smv.cz, 
e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické 
záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem 
skupiny Veolia Voda – více informací 
na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz. 

Projekt byl realizován na 1. základní 
škole Napajedla a 2. základní škole 
Napajedla. Každá škola získala jednu 
novou, moderně vybavenou učebnu pro 
jazykovou výuku.

Náplní projektu byly drobné stavební 
úpravy učeben a jejich vybavení nejnovější-
mi technologickými zařízeními a programy 
pro výuku cizích jazyků, s jejichž pomocí 
bude vzdělávání probíhat interaktivní 
a moderní formou. 

Kapacita každé z učeben je 24 žáků. 
Mimo žákovská pracoviště je v učebnách 
zřízeno jedno učitelské pracoviště s multi-
-mediální katedrou. Učebna je doplněna 

interaktivní tabulí, projekčním zařízením 
- videodataprojektorem, magnetickou ke-
ramickou tabulí a audio sestavou. 

Celkové náklady na projekt dosáhly část-
ky 3 383 930 Kč. Z toho finanční spoluúčast 
města Napajedla byla ve výši 507 589 Kč, 
zbývající finanční částka byla získána z do-
tace Regionálního operačního programu 
Střední Morava, výzva č. 16 podoblast 2.2.3 
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. 

Starostka města ing. Irena Brabcová 
a místostarosta Zbyněk Ohnoutek slav-
nostně předali učebny do užívání 1. září, 
kdy byl zahájen nový školní rok.

Ing. Z. Sukupová, ved. správního odboru

Projekt „Moderní výuka na ZŠ v Napajedlích“

Jako každoročně i letos připravil Sbor 
dobrovolných hasičů v Napajedlích pro svůj 
kolektiv mladých hasičů a jejich příznivce 
prázdninové soustředění. Konalo se ve dnech 
1. – 5. srpna 2011 v rekreačním středisku chata 
Camilla v Morkovicích – Slížanech, místní 
části Skavsko, v okrese Kroměříž.

Zde se mladí hasiči připravovali na svou 
činnost v novém školním roce 2011/2012. 
Měli hasičský den, kdy soutěžili v hasičských 
kuželkách a hadicové štafetě. Také navštívili 
profesionální hasiče HZS na požární stanici 
v Kroměříži. Při sportovním dnu stříleli ze 
vzduchovky na špalíky i do terče, házeli 
granátem na cíl, házeli míčky krtečkovi 
do tlamy; mladší hasiči závodili ve skocích 
v pytli a všichni společně soutěžili v uzlování. 
Navštívili také morkovické koupaliště, neza-
pomněli ani na hry v lese a sportovní míčové 
hry na hřišti (fotbal, volejbal aj.).

Chutné pokrmy pro nás, stejně jako loni, 
připravovali Hanka a Kamil, a to k všeobecné 
spokojenosti. O program se postarali vedoucí 
Alena, Zdeněk a Pepa – mladí hasiči i rodin-
ný tým Baroňů měli stále co dělat, takže se 
nikdo nemusel nudit. Nevynechala se ani 
noční hra – nejdřív se do lesa nikomu moc 
nechtělo, ale svítící tyčinky vše usnadnily. 
Pobyt na soustředění mladí hasiči zakončili 
táborákem s opékáním špekáčků a vyhod-
nocením soutěží.

Účastníci soustředění prožili 5 letních dnů 
v příjemném prostředí. Již teď přemýšlí, kam 
se vypraví v příštím roce.

(www.hasicinapajedla.cz)

Soustředění mladých hasičů 2011

Okolo Strážnice na kole
Datum konání:  22.–25. září  2011
Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů 

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

Program:  1. den: po cyklotrasách z Na-
pajedel do Strážnice 

2.–3. den k dispozici budou návrhy spo-
lečných tras. Např do Kuželova - větrný mlýn, 
rozhledna Travičná, zřícenina hradu Branč 
- Slovensko, vinné sklepy Petrov, Blatnice, 
Radějov, Lučina, Skalica na Slovensku apod.

4. den po cyklotrasách ze Strážnice do 
Napajedel

Ať se kola točí!!!

Se čtyřicítkou v emblému „Podzimními 
Chřiby“ se letos uskuteční klasický a tradiční 
turistický pochod pořádaný Klubem Českých 
turistů, odborem Napajedla a A -TOM Azimut 
Napajedla.

Pozvánka platí pro všechny milovníky 
podzimní přírody, přírodního parku Chřiby, 
turistiky a cykloturistiky.

Tedy po čtyřicáté se sejdeme v sobotu 
8. října na pochodu „Podzimními Chřiby“ 
u Turistické chaty Na Kapli v Napajedlích, 
kde proběhne od 7:00 hodin do 8:00 hodin 
prezence. Tradičně potom autobusy přepraví 
všechny přihlášené účastníky na místo startu. 
Věrní příznivci vědí, na co se mohou dále 
těšit. Ti, kteří s námi ještě nebyli, mohou 
být plni očekávání a Chřiby jejich očekávání 
určitě nezklamou. 

Připravovaná pěší trasa vede: z Babic 
po zelené značce přes Sušice na Zadní Paseky, 
kde zelenou značku opustíme a pokračujeme 
po žluté značce přes Vlčí jámy, Skalky, Sva-
tého Huberta, Milačku, Zuzančinu studánku 

Tradičně Podzimními Chřiby, jinak „40“
až přijdeme na Hradskou, zde žlutou značku 
opustíme a pokračujeme vpravo po Hradské 
až narazíme na červenou značku po které do-
jdeme přes Halenkovice do Napajedel -k že-
lezničnímu přejezdu a cestou na Radovany 
dojdeme až k „bývalému zahrádkářskému“ 
sklepu, kde je cíl letošního pochodu. 

Cyklotrasa vede z Napajedel do Starého 
Města – Velehrad – Salaš – Zlacká studánky 
– Bunč – Zdounky – Cvrčkovice – Milovice – 
Kostelany – Tabarky – Halenkovskou dolinou 
přes Halenkovice do Napajedel. 

Letošní trasu výročního ročníku slavnost-
ně ukončíme ve sklípku na Radovanech kde 
budou mít všichni možnost pobýt, občerstvit 
se po celodenním putování přírodou, popoví-
dat si s přáteli a společně tak oslavit jubilejní 
čtyřicáté výročí pochodu „Podzimními Chři-
by“. K dobré pohodě vám zahraje country 
kapela Kapabend.

Přijďte, jste všichni srdečně vítáni.
organizátoři akce - KČT, odbor  

Napajedla a A -TOM Azimut Napajedla 

Vzpomínáme
dne 1. září 2011 tomu 
bude čtyřicet let, kdy ze-
mřela naše matka, paní 
Jarmila Vystavělová, 
narozená 7. října 1913.
Děkujeme všem, kdo si 

v tyto dny na naši maminku vzpomenou 
s námi.

Ing. Jar. Vičarová a Ing. Vít. Vystavěl
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Jazykové kurzy na maximum!

Otrokovice (nová budova MÚ)
Tel.: 777 832 792, 573 331 194 www.JazykyNaMaximum.cz
AJ, NJ, ŠJ, FJ od 3 do 135 let. Profesionální individuální a � remní výuka.

S námi 
se vždy 

domluvíte

Kvalifikovaní 
lektori, malé

skupinky,
konverzace

ˇ

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá

v rámci podzimního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu, na-
chystejte jej, prosím, v sobotu 1. října 2011 v 7:00 hodin před Váš 

dům. Zajistíme jeho odvoz.
Akce se koná za každého počasí!

Všem předem děkuje Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Případný kontakt:   Petr Škopík - 724 178 684,   Dalibor Lidinec - 732 390 212

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
Včetně vystavení dokladu 

o ekologické likvidaci Vašeho 
autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

http://www.smv.cz
mailto:smv@smv.cz
mailto:zc@smv.cz
http://www.veolia.cz
http://www.veoliavoda.cz
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Napajedelskou uměleckou školu čekají 
v letošním školním roce několikeré význam-
né „kulatiny“. Oslavy 60. výročí založení 
ZUŠ R. Firkušného jsou v plném proudu už 
od května.

K uctění 100. výročí od narození Mistra 
Rudolfa Firkušného (*11. 2. 1912) se chystá 
nejen naše škola, ale také celé město Napa-
jedla. Jubilejní desítky se dočkal i hudební 
tábor pořádaný Společností přátel školy.

Už několik let jezdí děti a vedoucí z řad 
učitelů ZUŠ R. Firkušného na stejné místo - 
do rekreačního střediska Relaxx Čeložnice.

Letošní jubilejní tábor proběhl od 10. 7. 
do 17. 7. 2011. Všichni účastníci se na týden 
proměnili v piráty, rusalky, medúzy, plavčíky 
a stavitelele lodí. Téma tábora bylo totiž „V po-
hodě na vodě“. Vodní živly na táboře ovšem 
neměly za úkol jen hrát hry, chodit do přírody, 
koupat se v bazénu, učit se morseovku, lodní 
uzly, orientovat se v mapách a stavět lodě. 
Jejich hlavním cílem bylo secvičit v jednom 
velkém orchestru písničky, které pro ně za-
ranžovali a rozepsali pro jednotlivé nástroje 
učitelé ZUŠ R. Firkušného. Mladí muzikanti 
byli velmi šikovní a pracovití, a tak na ně čeka-
la odměna v podobě výletu lodí po Brněnské 
přehradě. Plavili se až z Veverské Bítýšky 
okolo hradu Veveří k hrázi v Brně – Bystrci.

Desetileté výročí trvání hudebních 
táborů oslavíme koncertem táborového 
orchestru (úterý 27. září 2011, tělocvična 
ZŠ Napajedla) a výstavou z historie konání 
táborů.

SlaVímE aneb
10 let hudebních táborů ZUŠ r. firkušného Napajedla

Děkujeme všem těm, kdo přispěli k mate-
riálnímu i organizačnímu zajištění hudebního 
tábora „V pohodě na vodě“ 2011.

NEKONČÍME – JEDEME DÁL!
Iva Kosová

DDM Matýsek má již spoustu let pestrou 
činnost nejen ve školním roce, ale i o prázdni-
nách. Letos v létě pořádal DDM Matýsek několik 
táborů jak pobytových, tak také příměstských. 
 Hurá do přírody byl pobytový tábor 

pro maminky s dětmi na Kopánkách v termí-
nu 11.–14. 7. Vedoucí: Petra Šulcová
 Dalším pobytovým táborem pro mamin-

ky s dětmi byl tábor v Horní Bečvě s názvem 
Trpasličí dovádění v termínu 16.–23. 7. 
Vedoucí: Hana Svobodová
 I letošní rok se ve dnech 13.–20. 8. konal 

tábor ve Vizovicích s názvem Roztančené 
léto. Jeho náplní byl tanec, sport a různé hry. 
Vedoucí: Soňa a Katka Mičákovy
 Posledním pobytovým táborem byl 

tábor s názvem Zpátky na Ječmínek 
ve dnech 14.–21. 8. v Osvětimanech. Náplní 
tohoto tábora byl pestrý program plný her, 
koupání a zábavy. Vedoucí: Šárka Janošková, 
Lenka Sigmundová

Letošním rokem prudce vzrostl zájem 
o příměstské (přídomečkové) tábory pořá-
dané v DDM Matýsek. Proto jsme jich letos 
uspořádali víc než v předchozích letech. 
 11.–15. 7. proběhl první přídomečkový 

tábor, kde pod vedením Šárky Janoškové 
a Lenky Sigmundové byl program plný her 
a zábavy, včetně Mysliveckého dne.

Hned další týden 18.–22. 7. proběhl druhý 
přídomečkový tábor, tentokráte pod vede-
ním Petry Šulcové a Lukáše Cívely. 
 1.–5. 8. se uskutečnil sportovní přído-

mečkový tábor s názvem: Olympia 2011.
Zde děti provázela po celou dobu tábora 

dobrodružná etapová hra o záchranu země 
Olympia, jejího krále a pokladu před špehy 

Zpátky na Ječmínek 
Od 14. do 21. srpna 2011 se konal letní 

tábor v Osvětimanech s tématem „Cesta 
časem“. 

Poděkování napajedelským 
myslivcům 

Dne 15. července 2011 si pánové 
z Českého mysliveckého svazu připravili 
pro děti z přídomečkového tábora DDM 
Matýsek zajímavý dopolední program. 
Děti si vyzkoušely hod na cíl, střelbu 
ze vzduchovky, troubení na lesní roh, 
dozvěděly se spoustu zajímavostí o lesní 
zvěři, rozeznávaly různé druhy kožešin 
apod. Na závěr byli oceněni nejlepší 
střelci a všechny děti čekal táborák 
s opékáním špekáčků. 

Za velmi pěkný program napaje-
delským myslivcům děkují děti a ve-
doucí z přídomečkového tábora DDM 
Matýsek.

Dům dětí a mládeže Matýsek - Tábory 2011
z cizí země. Děti byly rozděleny do 6 týmů, 
které nejen soupeřily, ale musely umět také 
spolupracovat. Program tvořily hry, stezka 
odvahy, táborák, bojovky, výlety, soutěže, 
sportování a spousta aktivit týkající se etapo-
vé hry. Vedoucí: Lukáš Cívela a Tomáš Novák.
 Poslední přídomečkový tábor se 

uskutečnil ve dnech 22.–26. 8. pod vedením 
Petry Šulcové. 

Součástí každého přídomečkového tábo-
ra jsou také 2 výlety, letos např. Aquapark 
Uherské Hradiště, ZOO Lešná, dopravní 
hřiště Malenovice, Hostýn, Zábavné centrum 
Galaxie Zlín, ZOO Ostrava a další. Jsme rádi, 
že v letošním roce byl opravdu velký zájem 
o tábory pořádané DDM Matýsek. Můžete 
se už teď těšit na příští rok na další nabídku 
pestré táborové činnosti DDM. Lukáš Cívela

bylo objeveno jízdní kolo, ocitly se mezi 
indiány a kovboji na dalekém západě a v ne-
dalekém lomu v Medlovicích rýžovaly zlato, 

které pak mohly večer utratit v saloonu při 
hazardních hrách. Prožily den ve středo-
věku, kdy je při návštěvě zříceniny hradu 
Cimburku provázela hradní paní Cimburína 
z Cimburka a její dvorní dámy Ruprechta 
a Filoména. Večer byli chlapci pasování 
na rytíře a dívky povýšeny do šlechtického 
stavu na dvorní dámy. Poslední den pro-
běhly Olympiské hry pod dohledem Cézara 
a krásné Kleopatry. Nechyběla ani stezka 
odvahy, kde se děti setkaly s kouzelníkem 
Lachimem a ten jim poradil jak se vrátit 
zpět do současnosti. 

Počasí nám přálo a děti se stmelily v bez-
vadný kolektiv. Tak snad příští rok zase...
Šárka Janošková, DDM Matýsek Napajedla

Na dětském hřišti děti nalezly deník, 
který zanechal budoucím generacím 
kouzelník Lachim. Byl v něm plán na vý-
robu stroje času, který umožňuje cestovat 
časem. Děti se rozdělily do pěti skupin 
a sestrojily si vlastní stroje času. S jejich 
pomocí se tak mohly setkat s pralidmi 
Hamem, Bamem a Ťukem, kterým musely 
postavit pravěkou chýši, ve starověkém 
Egyptě řešily egyptské šifry, plnily úkoly 
a hledaly mumie. Navštívily novověk, kdy 
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