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Český zahrádkářský svaz Napajedla
Vinařská sekce si Vás dovoluje pozvat na

38. výstavu vín s ochutnáváním
V sobotu 12. 5. 2012 od 9 hodin. Sál 
Sokolovny v Napajedlích. Občerstvení 
zajištěno. Hraje cimbálová muzika Linda.
Degustace s hodnocením vzorků se 
koná 6. 5. 2012 ve společenské místnosti 
na Pálenici

Srdečně zvou vinaři z Napajedel

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá u příležitosti svátku svatého Flori-

ána, patrona hasičů

Slavnostní nástup
Datum: pátek 4. května 2012 v 18 hodin.
Místo: Masarykovo náměstí, u sochy sv. 

Floriána. Všechny občany města srdečně zve
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

Otevírání sezóny na Pahrbku
28. dubna 2012 od 15 hodin. Kapely Darkill, Rock show, TURBO.
Občerstvení zajištěno, sportoviště, minigolf

Pietní akt k 67. výročí
Vzpomínková slavnost k 67. výročí 

osvobození Napajedel se uskuteční 
2. května 2012 položením věnců u po-
mníku umučeným partyzánům na Kal-
várii v 15.30 hod. a u pomníků obětem II. 
světové války, na Masarykově náměstí 
pod kostelem v 16 hodin.

Varhanní festival
3. ročník 2012 chrám sv. Bartoloměje 

 Neděle 13. května 2012 v 16 hodin.
Varhany: Martin Kubát (pedagog Cír-

kevní konzervatoře v Opavě a proslulý 
interpret výchovných koncertů pro mlá-
dež po celé republice). Zazní varhanní 
hudba baroka (J. S. Bach, J. Pachelbel), 
klasicismu (W. A. Mozart), romantismu 
(F. Mendelsohn-Bartholdy) a také ozvěny 
prastarých duchovních písní (P. Eben 
a sólistova improvizace na gregoriánský 
chorál).
 Neděle 20. května 2012 v 16 hodin 

Zpěv: AFFETTO – mužské vokální 
kvarteto (netradiční soubor pěvců mladší 
generace). Varhany: Martin Jakubíček 
(přední český interpret, improvizátor, 
skladatel…). Zazní krásy duchovní hudby 
pozdního středověku, renesance i černoš-
ských spirituálů.
 Neděle 27. května 2012 v 16 hodin 

Program bude upřesněn
Více na: 
www.napajedla.farnost.cz/varhany/
Pořádá Římskokatolická farnost Napa-

jedla pod záštitou Města Napajedla 
Vstupné dobrovolné 

ZUŠ R. Firkušného 
Napajedla Vás zve na absolventské 
koncerty a výstavy:
 18. 4. - Absolventský koncert a výstava 
 25. 4. - Absolventský koncert a výstava
 2. 5. - Absolventský koncert a výstava 

Všechny koncerty se konají v Kon-
certní síni R. Firkušného - Klášterní kapli 
v 17 hodin.

Mladí hasiči obhájili putovní pohár 
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Oslava 101. narozenin paní Šambůrkové

Již podeváté se v Napajedlích uskutečnila 
jedinečná akce k Měsíci knihy. Vznikla v roce 
2004 jako reakce na tehdejší, nově zavedený 
Měsíc internetu, který tradici Měsíce knihy 
začal vytlačovat z medií. 

Nápad byl jednoduchý, staré knihy nelze 
jen tak bezcitně hodit do odpadků a nejdou 
ani hodit do kamen. Tedy komu je starých knih 
líto a má k nim citový vztah, může je přinést 
a nezištně nabídnout ostatním. Koho naopak 
staré knihy zajímají, může za symbolickou 
pětikorunu za kus doplnit svoji knihovnu.

Akce se ujala hned v prvním roce a dnes 
již vlastně nemůžeme přestat. Začínáme vždy 
první čtvrtek v březnu a otevřeno bylo každé 
úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. Měsíc knihy 
se konal v prostorách Turistického a infor-
mačního centra Emila Spiro v Napajedlích, 
ulice Na Kapli 387. 

Úctyhodného věku 101 let se dne 24. 
února 2012 dožila v plném zdraví obyvatelka 
Domova pro seniory Napajedla paní Marie 
Šambůrková. Paní Šambůrková je i přes svůj 
věk stále ve velmi dobré kondici, jak fyzické 
tak psychické. Pravidelně, ráda a aktivně 
se zúčastňuje všech akcí, které probíhají 
v domově.

Samotná oslava narozenin se konala 
v prostorách jídelny. Účastnila se jí nejbližší 
rodina oslavenkyně a klienti domova. Mezi 
gratulanty byla většina zaměstnanců domova 
v čele s ředitelem Bc. Libigerem. Nechyběly 
ani členky Sboru pro občanské záležitosti 
v Napajedlích. Oslava byla emotivní, paní 
Šambůrkovou velmi potěšilo, když jí ostatní 
obyvatelé domova zazpívali její oblíbené 

Letošní zájem překonal všechny rekordy 
minulých ročníků, konečné číslo je 1 157 knih, 
zakoupených za symbolickou pětikorunu. 
Zisk neuvěřitelných 5 785 korun je určen 
na podporu amatérských souborů Klubu 
kultury Napajedla. 

Nabídku vyprázdnit svou knihovnu vyu-
žily desítky zájemců, odhadujeme, že naším 
Měsícem knihy prošlo přes 7 000 svazků. 
Knihy o které nikdo neprojevil zájem pečlivě 
protřídily emeritní napajedelské knihovni-
ce. Šest beden kvalitních titulů ukládáme 
do příštího roku. 

Zbytek, ač neradi, jsme pietně uložili 
do kontejneru se starým papírem. Naši 
praktickou oslavu Měsíce knihy opět na-
bízíme jako dobrý nápad všem, kdo by ji 
chtěli napodobit. Není mnoho kulturních 
akcí, které přinesou radost i nezanedba-
telný zisk.

Josef Souček
Městské informační centrum NapajedlaInLine Napajedla 2012 - 6.ročník

Dětský den
Tak jako každý rok, tak i letos chystá Dům 

dětí a mládeže Matýsek Napajedla k oslavě 
Mezinárodního dne dětí velkou akci. V mi-
nulých letech děti slavily např. v mraveništi 
Ferdy mravence nebo se na chvíli proměnily 
do olympioniků světové olympiády. Minu-
lý rok mohly děti procestovat celý Svět, 
vyzkoušet si jak se žije u indiánů, zalovit si 
ryby v Norsku, proběhnout se na běžkách 
po Severním pólu, postavit si pyramidu nebo 
ovázat mumii v Egyptě, v Japonsku je čekalo 
skládání origamů nebo v Rusku shazování 
kuželek. Nechyběla ani ochutnávka světové 
kuchyně. Na cestu je vyprovodil rychlík 
z nádraží a na konečné zastávce je čekala 
na nástupišti odměna.

V letošním roce na děti čeká Cesta 
časem. Chvíli si prožijí v pravěku, chvíli 

Správa nemovitostí NBTH, s.r.o.
Upozorňuje klienty na nově otevřené webové stránky www.nbth.cz.
Pro interní informace o konkrétních společenstvích či domech je z důvodu ochrany dat 
nutná registrace.
Na stránkách NBTH je rovněž možno bez jakéhokoliv poplatku inzerovat prodej a koupi 
nemovitostí.

Zahájení sezóny 2012 
na Baťově kanálu

Zahájení cykloturistické sezóny 2012 
na Baťově kanálu se soutěží o historii 
a současnosti Baťova kanálu se uskuteční 
dne 28. 4. 2012. V rámci této akce vyrazí 
v ranních hodinách dva cyklopelotony 
po cyklostezce podél Baťova a navazujících 
stezkách. Jeden vystartuje z Hulína, druhý 
z Uherského Ostrohu a oba se potkají ve 12.00 
hod na Pahrbku. V jednotlivých obcích, přes 
které pelotony pojedou, budou připraveny 
zastávková místa s občerstvením a vědo-
mostní soutěž, jejíž výsledky a vyhlášení 
vítězů bude zveřejněno na v cíli na Pahrbku. 
Do pelotonu jsou zváni všichni, malý velcí 
a také recesisté v kostýmech připomínají-
cích začátky plavby na Baťově kanálu. Pro 
účastníky v kostýmech budou připraveny 
zvláštní ceny. Dárek bude připraven také 
pro děti s cyklistickou přilbou.

Kategorie kostýmů: 
•	 dobový kostým na historickém kole (40 

léta), 
•	 kostým námořník říční plavby

Jirka Durďák
Dobrovolný svazek obcí Sdruže-

ní obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě

Největší napajedelská sportovní organi-
zace – Tělovýchovná jednota Fatra-Slavia 
hodnotila svou činnost za rok 2011. Dne 21. 
března 2012 se sešlo na 60 řádně zvolených 
delegátů z jednotlivých oddílů a odborů 
na jednání valné hromady, aby vyslechli 
a posoudili výsledky své činnosti za uply-
nulé období.

Jedním z hlavních bodů programu byla 
vlastní zpráva o činnosti. Obsahovala mnoho 
zajímavých informací, ze kterých se přítomní 
například dověděli, že:
•	 přestože jsou v Napajedlích i další sportov-

ně zaměřené organizace, počet jejich členů 
je již po několik let stabilní a pohybuje se 
v rozmezí 800–850 členů.

•	 chod jednoty zajišťuje sedmičlenný výkon-
ný výbor, který se schází každé tři týdny 
a na jeho jednání jsou zváni pravidelně 
předsedové oddílů.

•	 celkové náklady na činnost byly za rok 
2011 téměř 3 450 000 Kč

•	 největší příspěvek poskytlo město Napa-
jedla ve výši 1 150 000 Kč

•	 za pronájem tělocvičen bylo zaplaceno 
více jak 213 000 Kč

•	 za elektřinu, plyn a vodu bylo zaplaceno 
celkem 205 000 Kč

•	 po provedení každoroční inventarizace 
je hodnota drobného hmotného majetku 
1 566 815 Kč 

•	 že město Napajedla poskytlo na rekon-
strukci sociálního zázemí na stadionu 
kopané účelovou dotaci ve výši 350 000 Kč.
Přestože město poskytuje tělovýchovné 

jednotě v rámci svých možností finanční 
podporu, musí členové jednotlivých oddílů 
na pokrytí své činnosti zajistit další peníze 
ve výši více jak 2 000 000 Kč, ať již od sponzorů 
nebo z vlastních příspěvků. 

V letošním roce oslaví oddíl kopané 
stoleté výročí od založení tohoto sportu 
v Napajedlích. Již z předstihem připravuje 
vedení oddílu ve spolupráci s dalšími sub-
jekty důstojnou oslavu, která se uskuteční 
na stadionu kopané.

Kromě soutěžních utkání uspořádaly 
oddíly mnoho zdařilých akcí určených pro 
nejširší veřejnost. Za všechny můžeme 
například jmenovat turistické pochody 
„Podzimní Chřiby“ nebo tradiční „Silvest-
rovský pochod“. 

Nesmíme zapomenout ani na akce pořá-
dané cyklistickým oddílem Klubu českých 
turistů po vlastech českých.

V průběhu celého jednání valné hromady 
si každý z účastníků uvědomil, že členové 
tělovýchovné jednoty i přes problémy 
provázející jejich činnost, odvádí nejen pro 
sebe, ale také pro občany našeho města kus 
poctivé práce.

Petr Chaloupka

Napajedelští sportovci

Březen měsíc knihy

ve středověku, mrkneme se na život 
na hradech, ve westernu, ochutnáme život 
60.let a strojem času se přeneseme zpátky 
do reality. 

Tento nevšední zážitek si děti můžou 
užít v sobotu 26.května 2012 v prostorách 
na Kapli pod kinem v den, kdy se pojedou 
závody na In-line bruslích. 

Program nám zpestří vystoupení vítězů 
pěvecké soutěže Talent show, na své si 
přijdou i milovníci čtyřnohých mazlíčků 
při představení pejsků z kroužku Agility 
a hostem bude skupina mladých zpěváků 
Spirits days.

I tato akce se tak jako každý rok neobe-
jde bez sponzorů, které Dům dětí oslovuje 
a kterým patří velké díky za to, že svým 
příspěvkem rozzáří dětem oči a vykouzlí 
jim úsměv na rtech.  

Petra Šulcová

hodnotili svou činnost

písničky, za klavírního doprovodu paní 
Muchové.

Ještě jednou tímto přejeme paní Marii 
Šambůrkové do dalších let hodně pevného 
zdraví, pohody, vitality a samé krásné dny 
prožité v našem domově.

P. Čablová, vrchní sestra

Blíží se nám 26. květen a právě v tento 
den oslavíme v Napajedlích svátek dne dětí 
a zároveň pátý ročník závodu na kolečko-
vých bruslích „Napajedla in-line 2012“, 
který je letos opět součástí prestižního 
Českomoravského poháru. Záštitu nad 
letošním ročníkem převzala starostka města 
Napajedla I.Brabcová a statutární náměstek 

hejtmana L.Lukáš. Českomoravský pohár se 
v letošním roce uskuteční, kromě Napajedel, 
také v Opavě, Praze, Brně, Liberci - další 
termíny se upřesňují. Napajedelský závod 
je v této konkurenci hodnocen pořadatelem 
seriálu serverem Inlajn.cz stále jako nejlepší.

A nyní vás seznámíme se scénářem ce-
lého dne:

	Od 12.00 budou pro veškerý provoz uzavřeny silnice Na Kapli, Svatoplukova, Sady, 
Palackého a náměstí T.G.Masaryka. 

	Od 12.30 bude v městském kině probíhat prezentace všech závodníků a ve 14.15 nám 
vyráží za startovní čáry první závodníci v tomto pořadí: 

	14.15 – závod na 1.020 m, začátečníci s rodiči 2006 a mladší, junioři F 2004-2005
	15.35 – závod na 2.040 m, junioři D 2000 – 2001, junioři E 2002 – 2003
	14.55 – závod 4.080 m, junioři B 1996 – 1997, junioři C 1998-1999
	15.20 – závod na 10.200 m, HOPE Sport open sprint
	15.55 – závod na 5.100 m, Hobby pro příchozí cena Fitcentra Napajedla – povoleny 

pouze vysoké boty a průměr koleček max. 91 mm
	16.25 – závod na 21.420 m, Českomoravský pohár 2012 open půlmaratón 
	18.00 – vyhlášení výsledků závodů – v prostoru dvora radnice

Ve všech mládežnických kategoriích 
budeme vyhlašovat nejlépe umístněné 
napajedláky. Propozice a více informací 
na www.inlajn.cz

 18.30 – zahájení sreetparty InLine 
music 

A aby toho bruslení nebylo pořád ještě 
dost, v předvečer závodů připravili po-
řadatelé s Fitcentra Slavia ve spolupráci 
s Návštěvnickým centrem a firmou HOPE 
Sport, na páteční večer 25. 5. od 17.00 
– 20.00 hod tréninkové jízdy po části 
závodního okruhu, který bude od bu-
dovy Městského úřadu až po vinárnu 
Na Kapli uzavřen pro veškerý provoz. 
V návštěvnickém Centru u Přístavu bude 
připraveno vše pro vaše brusle – servis, 
poradenská služba, půjčovna, prodej 
náhradních dílů a i pro vás – občerstvení 
a bruslařský instruktor. 

Miroslav Vycudilík

http://www.nbth.cz
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Májová olympiáda
Každoročně pořádaná olympiáda, kterou 

v minulých letech organizovalo ASPV Napaje-
dla, se stala velkou akcí, která je vyvrcholením 
oslav dne Země.

Pro uspořádání bylo vybráno místo na lou-
ce za klášterem, kde je pro děti a všechny 
občany připraven program, který je nejen 
zábavný, ale především velmi poučný.

Je zaměřený na ochranu přírody a for-
mou her, soutěží, kvízů, otázek, zápolení 
a dovádění se účastníci učí, jak se k přírodě 
a v přírodě chovat.

Ohlédnutím do minulého ročníku si může-
me připomenout jednotlivé disciplíny, mezi 
které patří: třídění odpadů, slalom z pet-lahví, 
skládaní obrázků z vršků od pet-lahví, eko-
-módní přehlídka, zakopávání odpadu, který 
se bude v letošním roce vykopávat a zkou-
mat s kterým a jakým odpadem si příroda 
poradí a s kterým ne. Součástí pro příchozí 
byla trasa Kalvárií, na které účastníci plnili 
různé úkoly opět úzce spojené s přírodou 
a její ochranou. Odměnou jim byla medaile 
ve tvaru čtyřlístku, který jim měl přinést 
štěstí a připomenout, že příroda je štěstí, bez 
kterého se nedá žít. 

Závěrem této akce byl velký táborák, 
na kterém se opékal jeden špekáček za dru-
hým.

Minulý ročník Májové olympiády byl velmi 
podařený, proto pevně doufáme, že i letos 
nám příroda nadělí v neděli 6. května 2012 
krásné počasí abychom mohli alespoň trošku 
přispět k její ochraně a kráse.

Tak jak už je v dnešní době skoro téměř 
pravidlem, tak i na těchto akcích se podílí 
kromě pořadatelů také řada sponzorů, bez 
kterých by bylo téměř nemožné tyto akce 
uskutečnit. Patří mezi ně město Napajedla, 
společnost CEMEX Sand, k.s., MATCHBALL 
s.r.o. Všem těmto patří velké díky..

Touto cestou zveme všechny fajn lidi, kteří 
si chtějí užít krásný den.

Petra Šulcová DDM Matýsek

Dětský věk je nejkrásnější, ale nejcitlivěj-
ší období v životě člověka. Proto to musí 
být doba plná porozumění a pohody. Děti 
by měly vyrůstat v harmonickém prostředí 
protkaném láskou. Je to především rodina, 
která by je měla vést k pěknému vztahu 
k lidem, k práci, ke vzdělávání, k zemi, 
ve které žijí.

Dobrým pomocníkem v tomto úsilí je 
práce v kolektivu vrstevníků – v dětském 
národopisném souboru.

Při zpěvu a tancování děti poznávají po-
klady, které vznikly v našem kraji – naučí se 
mnoha písním, které by snad už byly zapo-
menuty, tancování přispívá k vytváření pěk-
ných pohybových návyků. Zvyky a obyčeje 
v průběhu celého roku jsou také vhodnými 
náměty k poznávání života na Slovácku.

Veškerá tato činnost vede k uvědomělé 
kázni, ohleduplnosti, zodpovědnosti ke ko-
lektivu.

Nejpěknější chvíle nastávají, když se děti 
oblékají do krojů. Jsou to pro ně okamžiky 
téměř sváteční. Vtom se z rozpustilých kluků 
a rozverných holek stávají šohajové a děvčice 
a jsou patřičně pyšní, že jsou z Radovánku 
z Napajedel. 

A věřte, nevěřte, tak tomu je již čtyřicet 
let, co se malí Napajedlané oblékli do krojů 
poprvé.

Sázení stromů
Napajedla, 4. dubna 2012 – Sérii oslav 

u příležitosti Dne Země zahájilo Sázení 
stromů v areálu štěrkovny Spytihněv. 
Akce, ve které hrály hlavní roli děti, uspo-
řádal CEMEX ve spolupráci s občanským 
sdružením Občané Napajedel a městem 
Napajedla se záštitou místostarosty Zbyň-
ka Ohnoutka.

Miroslav Tuček

Kolik jich bylo? Některá stovka určitě. 
Vždyť v 80. letech bylo kolem 60 dětí, nyní 
35 ročně.

A co přinesla tato činnost do života chlapců 
a děvčat – dnes už dávno dospělých? To už 
by museli říci sami. Někteří jen tak prošli, jiní 
se zapojili do souborů dospělých.

Je potěšitelné, že se u mnohých stala práce 
v souboru celoživotním koníčkem. Důkazem 
je i to, že se na vedení současného dětského 
souboru podílejí bývalí Radovánci.

Pracujeme dál. Děti dobře zpívají a rády 
tancují. A jak je to s kázní, na kterou si mnozí 
stěžují? Děti jsou ukázněné, k nácvikům 
přistupují zodpovědně, protože kdo zpívá 
a tancuje, nezlobí.

Po všechna ta léta jsme se zapojovali 
našimi vystoupeními do všech významných 
akcí a oslav v Napajedlích.

A naše úspěchy?
Téměř pravidelně jsme vyhrávali okresní 

kola soutěží. Pak jsme soutěžili na krajských 
i na celostátních přehlídkách. Naši zpěváčci 
dobře reprezentují město i soubor a stávají 
se účastníky vrcholných soutěží např. ve Vel-
kých Losinách a Karlových Varech.

Národopisné festivaly ve Strážnici, 
v Luhačovicích, v Kyjově, Hluku, Vlčnově, 
Kunovicích a konečně i na „Napajedelských 
chodníčcích“ jsou vrcholem práce. Zde se 

Radovánek - 40. výročí založení souboru děti setkávají se svými vrstevníky z jiných 
souborů a zdravá soutěživost je vede k ještě 
lepším výkonům.

Je příjemné být dobrým nebo nejlepším, 
ale to není to nejdůležitější. Důležité je, aby 
si chlapci a děvčata odnesli do života pěkné 
vzpomínky, pěkné kamarádské vztahy a zna-
losti mnoha písní a tanců.

Vždyť patříme na Slovácko – kraji boha-
tému tolika vzácnými poklady – které je 
třeba chránit, oživovat je, pečovat o ně, aby 
i budoucím pokolením zbylo něco z té krásy.

 Věra Holubová

Radujme se  
s Radovánkem

je název slavnostního pořadu, který 
se připravuje ke 40. výročí založení 
dětského souboru a který se uskuteční 
1. června 2012 v 17 hod. na Klubu 
kultury v zámeckém parku.

Chceme tak důstojně oslavit toto naše 
výročí, a proto zveme představitele 
města, naše příznivce, rodiče a všechny 
příbuzné. 

Především se těšíme na bývalé ta-
nečníky, zpěváky a muzikanty. Určitě 
se rádi sejdou, zavzpomínají, zazpívají 
si zatančí. Snad se budou s námi cítit tak 
pěkně, jako kdysi v dětství.

Těšíme se na shledanou
Vaši Radovánci

Den země
Minulý rok naše město zahájilo sérii 

ročníků oslav a akcí pořádaných ke Dni 
Země. Ta se skládá z několika akcí pořáda-
ných různými společnostmi, jako je město 
Napajedla, DDM Matýsek, SAM Napajedla, 
základní školy, skauti, policie, Klub včelařů 
napajedla, Služby města Napajedla, mateř-
ská škola, Občané Napajedel a Myslivecké 
sdružení Napajedla.

Snahou všech pořadatelů je připravit 
program, který by přiblížil nejen dětem, ale 

především veřejnosti fakt, jak důležitá je pro 
nás všechny příroda, její dary a krása.

Mezi akce pořádané ke Dni Země patří: 
sázení stromů, čištění místního potůčku 
Boříčka, čištění Moravy, farmářské trhy 
a Májová olympiáda.

Petra Šulcová DDM Matýsek
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Více informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525

Více informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525

ODVOZ 
A LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ 

ZDARMA
Včetně vystavení dokladu 

o ekologické likvidaci Vašeho 
autovraku NA MÍSTĚ.

Tel: 777 550 621, 
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice 
 

Za kompletní 
autovrak vyplatíme 

Kč 500,-

Mladí hasiči obhájili putovní pohár

Ve středu 14. března 2012 navštívili členové 
Sboru dobrovolných hasičů v Napajedlích 
a Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Napajedla místní Mateřskou školu. 
Tato návštěva proběhla po dohodě ředitelky 
školky a vedení hasičů zejména proto, aby děti 
měli inspiraci při účasti v celostátní soutěži 
„Požární ochrana očima dětí“.

Hasiči nejdříve dětem předvedli, společně 
s třemi vybranými zástupci z řad žáků školky, 
jak se hasilo v historii pomocí kbelíků s vodou 
a následně pak malou dětskou hasičskou 
cisternou. Poté jim vedoucí mladých hasičů 
povykládala o činnosti hasičské přípravky 
a ukázala jim nástěnku z činnosti z předcho-
zích let. Zájemci z řad dětí si mohli vyzkoušet 
dětské hasičské uniformy. Následovala krátká 
informace o činnosti mladých hasičů zakon-
čená ukázkou vázání uzlů. Další bodem byla 

POŽÁRNÍ OCHRANA

Vypalování porostů
Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, 

které je s výjimkou zákazů týkajících 
se konkrétního prostředí (např. lesa) 
nebo období (např. doba mimořádného 
sucha) jinak na vyhrazených místech 
povoleno, je vypalování porostů všeo-
becně zakázáno. 

Vypalování znamená spalování su-
ché trávy a křovisek na ploše, nikoliv 
na hromadě. Právě v tom, že jde o plošné 
vypalování, spočívá jeho nebezpečnost, 
pokud se do této činnosti pustí jednotli-
vec. Stačí prudší závan větru a oheň se 
vymkne jeho kontrole a rozšíří se tak, že 
se jeho uhašení nedá zvládnout. Za vě-
tru se pak oheň rychle šíří a vůbec mu 
nejsou na překážku drátěné či dřevěné 
ploty soukromých a jiných pozemků. 
Od vypalování vzniká každoročně ob-
rovský počet požárů. 

Vypalování je podle zákona o po-
žární ochraně samostatným pře-
stupkem, za který může být fyzické 
osobě uložena pokuta ve výši až 
25.000 Kč. Dojde-li ke škodě většího 
rozsahu, zranění, usmrcení nebo 
k přímému ohrožení většího počtu 
osob, je vypalování překvalifikováno 
na trestný čin.

Vypalování velmi často nezpůsobí 
hmotné škody, má ale za následek vážné 
zranění nebo i smrt viníka přestupku.

Občané, nevypalujte plošně poros-
ty. Vyhnete se tak nejenom možnosti 
uložení pokuty, ale především nebu-
dete ohrožovat život a majetek svůj 
ani svých spoluobčanů!

 (www.hasicinapajedla.cz)
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Návštěva hasičů v Mateřské škole
ukázka zásahové výstroje hasičů na členu 
jednotky: od přilby se svítilnou přes více-
vrstvý zásahový oblek až po zásahovou obuv 
s membránou a dále pak vzduchový dýchací 
přístroj určený k zásahům v zakouřených 
prostorech. Hasiči pak zodpověděli zvídavé 
otázky dětí a pro případné zájemce nechali 
u učitelek několik přihlášek do přípravky.

Závěrem návštěvy si děti ve dvoře školky 
prohlédli zásahový speciál, hasičskou cis-
ternu na podvozku Avia 31, kde jim členové 
jednotky předvedli veškeré vybavení vozidla. 
Po vyfotografování jednotlivých tříd u cister-
ny se děti s hasiči rozloučili.

(www.hasicinapajedla.cz)

Členové kolektivu mladých hasičů SDH 
Napajedla se v sobotu 3. března 2012 zúčastnili 
Velkého okrskového uzlování. Tuto soutěž pro 
mladé hasiče napajedelského okrsku a SDH 
Kvítkovice, který s napajedelským okrskem 
již několik let na úseku mládeže spolupracuje, 
uspořádal letos SDH Napajedla za finanční 
podpory města Napajedla ve sportovním 
areálu TJ Napajedla u 2. Základní školy. Sou-
těže se zúčastnili mladí hasiči z Halenkovic, 
Kvítkovic, Napajedel, Oldřichovic a Žlutavy.

 Napajedelští jednotlivci obsadili v kate-
gorii mini 2., 4. a 7. místo, v kategorii mladší 
8., 10. a 13. místo, v kategorii starší 1., 2., 4., 
6., 8., 11., 12., 13., 17. a 18. místo a v kategorii 
dorostenci 2. místo. V soutěži družstev v ka-
tegorii mladší obsadili napajedelští 4. mís-
to a v hlavní kategorii, kategorii starší 1. místo 
a stali se tak na další rok držiteli putovního 
poháru Velkého okrskového uzlování.

(www.hasicinapajedla.cz)
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Jako každým rokem, i letos, 11. 3. 2012, se 
konala výroční schůze Mysliveckého sdružení 
(MS) Napajedla. Kromě napajedelských mys-
livců se jako hosté schůze zúčastnili i bývalí 
dlouholetí napajedelští myslivci pánové Luděk 
Janiš a Antonín Sobek, zástupci MS z Pohořelic, 
jejich předseda Zdeněk Lapčík a pan František 
Žižlavský, ze Spytihněvi předseda Pavel Koruna 
a za Halenkovice jejich člen a předseda OV ČMS 
Dr. Ing. František Libosvár, za Honební spole-
čenstvo (HS) a jako zastupitel Ing. Vystavěl.

Na schůzi, řízené předsedou MS p. Anto-
nínem Odstrčilíkem, byly předneseny zprávy 
místopředsedy MS a starosty HS Jaroslava 
Hrouzka, jednatele Luboše Žaludka, finančního 
referenta Petra Zelnitiuse, mysliveckého hos-
podáře Františka Adámka a předsedy revizní 
komise Michala Svatoše. 

Součástí výroční schůze bylo i slavnostní 
a tradiční pasování lovců černé zvěře, tentokrát 
byli pasováni na lovce pánové Lubomír Říha 
a Michal Svatoš, pasování provedli předseda 
OV ČMS Dr. Ing. František Libosvár a předseda 
MS Napajedla Antonín Odstrčilík, viz foto. 

Na dvou honech, které se v minulém roce 
konaly, bylo uloveno dvacet bažantů, zajíci se 
nelovili pro jejich malý počet. Obou honů se 
zúčastnilo 31 střelců, devět loveckých psů a tři 
honci. Ulovení bažanti byli rozděleni po jed-
nom kuse mezi držitele loveckých psů, zbytek 
byl součástí tomboly konané po honech, lépe 
je rozdělit nešlo. Výše uvedená čísla mluví 
sama za sebe.

Mimo tyto dva hony bylo uloveno devět 
srnců, čtyři srny a pět srnčat, dále byli loveni 
holubi hřivnáči a divoké kachny.

Zvláštní zmínku zaslouží lov černé zvěře, 
divokých prasat. Těch bylo uloveno v minulém 
roce sedm kusů, dvě selata a pět „lončáků“, 
starší se lovit nesmí. Tato zvěř sežere vše, na co 
v přírodě narazí, vejce nejrůznějších ptáků, 
i sotva narozená mláďata. Z polí tato zvířata 
udělají předčasně oraniště a působí značné 
škody na úrodě. 

V přírodě má být klid. Kromě automobilů 
a traktorů, případně i jiných zemědělských 
strojů, ruší zvěř občané, kteří vyrazí do přírody 
se svými domácími mazlíčky, kteří si v terénu 

rádi pohrají s malými zajíčky, bažanty nebo 
koroptvemi a proženou srnčí zvěř. 

Jen u srnčí zvěře došlo ke ztrátě sedmi 
kusů, několik jich bylo sraženo autem a další 
uhynuly po pastvě na řepkovém poli.

Tyto nepříznivé vlivy na stav zvěře doplňuje 
nadměrná ochrana predátorů, např. dravých 
ptáků, kterou prosadili do zákonů tzv. „ochránci 
přírody“. Proto je likvidována jen část ze zvířat 
působící nadměrné škody, tzv. „škodná“, tj. 
zákonem povolená. I tak napajedelští myslivci 
zastřelili 9 kun, 12 strak, 12 lišek, 5 jezevců, 2 
psíky mývalovité a několik toulavých koček. 
I toto patří k ochraně přírody. 

V lednovém vydání NN byl uveřejněn pří-
spěvek paní Jany J., které se před Vánocemi 
vrátila domů z výletu jedna z jejích koček, 
Rozárka, postřelená, a kterou bylo nutno utratit. 
Je to smutný příběh, ale příspěvek vyzněl tak, 
jako by naše myslivce nebavilo nic jiného, než 
si jít zastřílet do koček… I o tomto případu se 
na výroční schůzi hovořilo. Toulá-li se pes nebo 
kočka daleko od svého domova, riskuje, že 
se případně domů nevrátí. Zkušený myslivec 
pozná, zda takové toulající se zvíře zabloudilo, 
nebo zda pytlačí. Vzniká tak otázka, kdo střílel, 
nemusí to být vždy myslivec. 

Vím, o čem píšu, také jsme doma měli 
kočky, ta poslední se dožila skoro devatenác-
ti let. Držela se doma a chodila maximálně 
do sousedních zahrad. I my budeme na naši 
Kikinku dlouho vzpomínat. Její příbuzné 
se naopak rády toulaly, nedaly si domluvit, 
až se domů jednou nevrátily, nikdy jsme se 
nedověděli proč.

Napajedelští myslivci nejsou „imbecilové“, 
kteří jen tak pro zábavu střílí po kočkách, na-

opak se o svou honitbu pečlivě starají nejen tím, 
že střílí škodnou, ale i tím, že zvěři pomáhají 
přežít hlavně nepříznivé zimní období. Chrání 
tím i přírodu a životní prostředí vůbec. Toto 
ale většina veřejnosti o myslivcích už neví.

Myslivci ve svém volném čase vysazují 
v přidělených lokalitách jabloně a hrušně, 
zakoupené ve školce v Malenovicích, a jiné 
stromky a dřeviny, zakoupené v Mor. Písku, 
vysazené stromy pak zalévají, okopávají, aby 
nepřišly nazmar. 

Bylo nakoupeno a postupně rozvezeno 
do zásypů a koroptvích bud 15 q pšenice, 10 pyt-
lů po zadku, a individuálně si myslivci nasbírali 
kukuřici a plevy, to vše pro bažanty a koroptve. 
Pro srnčí a drobnou zvěř bylo nakoupeno 15 q 
granulí, 20 pytlů ovsa a 90 kg kamenné soli. 
Sečením a sušením trávy ve vlastních zahra-
dách myslivci získali kvalitní seno, které pak 
rozvezeno do krmelců pro srnčí zvěř. 

Samozřejmostí je údržba a výstavba nových, 
již zmiňovaných krmelců, zásypů i koroptvích 
bud, ale i mysliveckých posedů. Na bývalém 
smetišti (u býv. STS) byla vybudována umělá 
nora. Na nákup některých z vyjmenovaných 
věcí bylo využito dotace z rozpočtu města 
Napajedla, tuto dotaci obdrží MS za stejným 
účelem i v tomto roce. 

I v minulém roce členové MS zorganizovali 
ve spolupráci se školami dětský den, kde se děti 
formou her, zábavy a soutěžením seznámili se 
základy myslivosti. Nejúspěšnější děti pak byly 
oceněny a na závěr se opět opékaly špekáčky.

Nebylo účelem této zprávy oslnit její čtenáře 
popisem čísel, nýbrž zdůraznit, jak velkou prací 
je vykoupeno vcelku velmi malé množství 
ulovené zvěře. Nemít rádi přírodu, tak by to 
myslivci nedělali.

Ing. Vítězslav Vystavěl

Výroční schůze napajedelských myslivců


