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16. 7. PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
školní sraz

 Komedie USA, režie Jon Hurwitz, 
Hayden Schlossberg, přístupný od 15 
let. / 113 min. /Titulky / komedie, hrají: 
Jason Biggs, Alyson Hannigan, …
17. 7. OCELOVÁ PĚST

 Akční / Sci-fi  / přístupný / 127 min./ 
český dabing, režie Shawn Levy, hrají: 
Hugh Jackman, Evangeline Lilly … 
18. 7. ČTYŘI SLUNCE

 Komedie ČR / přístupný od 12 let / 
105 min., režie Bohdan Sláma, hrají: 
Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel 
Roden, Aňa Geislerová…

 19. 7. TADY HLÍDÁM JÁ
 Komedie ČR / rodinný/ 110 min., režie 

Juraj Šajmovič ml., hrají: Lukáš Vaculík, 
Jitka Ježková, Vladimír Javorský…

 20. 7. PROBUDÍM SE VČERA
 Komedie ČR / přístupný / Sci-Fi / 

120min., režie Miloslav Šmídmajer, 
hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip 
Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Tábor-
ský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata 
Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan 
Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbo-
vá,Martina Válková, David Matásek, 
Bohumil Klepl, Martin Zounar, Tomáš 
Váhala, Jakub Štáfek,Karel Šíp…
21. 7. MUŽI V NADĚJI

 Komedie ČR/ přístupný /110 min., 
režie Jiří Vejdělek, hrají: Jiří Machá-
ček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, 
Petra Hřebíčková, Simona Stašová, 
Lukáš Langmajer, Hynek Čermák, 
Michal Novotný, Emma Smetana, Ester 
Kočičková, Eliška Křenková,Ondřej 
Zach, Filip Antonio, Jitka Čvančarová, 
Berenika Kohoutová, Václav Jílek, 
Zuzana Onufráková, Milan Býček…

 22. 7. PŮLNOC V PAŘÍŽI
 USA / komedie / romantický / Fantasy 

/ 94 min./ titulky, režie Woody Allen, 
hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, 
Marion Cotillard…
• • •

 Začátky představení: 21.00 hod.
 Jednotné vstupné 80 Kč
 Občerstvení zajištěno
 Za nepříznivého počasí proběhne pro-

mítání ve stejném čase v budově kina

Pozvánka na fotbalový den v rámci oslav
100 let fotbalu v Napajedlích

SOBOTA 23. 6. 2012 od 10.00 hod, fotbalový stadion ul. Sadová

PROGRAM:

10.00 –  FS Napajedla přípravka - TJ Jiskra Staré Město přípravka
11.00 –  FS Napajedla žáci – TJ Jiskra Staré Město žáci
12.15 –  FS Napajedla ženy – SK Březůvky ženy
13.30 –  FS Napajedla „B“ – ALL Stars Napajedelské Emiráty
15.00 –  FS ALL Stars – FC Koliktochcete Újezd u Prahy
17.00 –  FS Napajedla „A“ – SK SIGMA OLOMOUC

Po skončení fotbalových zápasů taneční zábava v areálu fotbalového stadionu

Rada města Napajedla schválila 
formou vyhlášky nový 

Tržní øád mìsta
Novinkou je například zákaz podo-

mního prodeje, který mnohé občany 
obtěžoval. Tržní řád v plném znění 
najdete na internetových stránkách 
www.napajedla.cz.
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Hejtmanské odpoledne

Zlínský kraj ve spolupráci s vedením 
města Napajedla uspořádal 22. 5. 2012 
tradiční Hejtmanský den. Součástí vý-
jezdního zasedání v čele s hejtmanem 
Stanislavem Mišákem a napajedelskou 
starostkou Irenou Brabcovou byla série 
setkání se zástupci mikroregionu, zá-
stupci samospráv a podnikateli. 

Delegace zastupitelů zavítala i do Fa-
try, coby významného ekonomického 
subjektu regionu. Generální ředitel Petr 
Bláha představil hostům historii a sou-
časnost podniku a naznačil budoucí 
vývoj Fatry založený na diverzifi kaci 
a vysoké kvalitě produkce a na aktivní 
podpoře exportu. V závěru návštěvy se 
delegace podívala i přímo do výrobní 
praxe závodu, konkrétně do válcovny, 
kde se vyrábí hydroizolační fólie - ob-
chodně nejaktivnější segment Fatry.

Největší zájem hosté projevili o vý-
robu nafukovacích hraček, který dnes 
patří k mediálně nejatraktivnější části 
produkce Fatry. V současnosti totiž do-
chází k doplnění klasické trojice SLON 
- ŽIRAFA - BUVOL o dva nové přírůstky, 
DINOSAURUS a HOUSENKA. Tyto vý-
robky, byť produkčně okrajové, jinak 
vhodně doplňují a oživují sortiment 
a pomáhají šířit dobré jméno značky 
Fatra spolu s klíčovými produkty ze 
segmentů podlahovin, hydroizolací či 
výrobků z technických fólií.

Cíle návštěvy byly naplněny - význam-
ní hosté se seznámili s aktuální situací 
v podniku, naopak vedení Fatry vyjád-
řilo zájem se aktivně podílet na rozvoji 
a podpoře regionu. 

Hejtmanský den v Napajedlích Prùbìžná informace o plnìní Plánu Investièních akcí Mìsta v roce 2012
V úterý 22. 5. 2012 proběhl v našem městě 

Hejtmanský den, kterého se účastnili čelní 
představitelé Zlínského kraje. Na programu 
byla řada témat, která s napajedelským mikro-
regionem úzce souvisela. Společné jednání se 
zabývalo problematikou dopravy – podpora 
a koordinace veřejné dopravy ze strany 
Zlínského kraje, cestovního ruchu – podpora 
cestovního ruchu v oblasti Baťova kanálu ze 
strany Zlínského kraje, strategického rozvo-
je – dotace v plánovacím období 2013–2017 
a v období následujícím, životního prostředí 
– problematika odkanalizování, čištění 
odpadních vod pro obce do 2000 obyvatel, 
energetické agentury – nabídka služeb Ener-
getické agentury pro samosprávy, informace 
v oblasti podpory energeticky úsporných 
projektů.

Za Zlínský kraj jsme u nás v Napajedlích 
přivítali hejtmana pana MVDr. Stanislava Mi-
šáka, náměstka pro oblast dopravy Jaroslava 
Drozda, krajskou radní pro oblast zdravotnic-
tví Hanu Příleskou, dále zástupce Krajského 
úřadu Zlínského kraje, Koordinátora veřejné 
dopravy Zlínského kraje a Energetické agen-
tury Zlínského kraje. Hosty tohoto jednání 

byli starostové nebo místostarostové obcí 
napajedelského mikroregionu.

Za hostující město, které tento Hejtman-
ský den ve spolupráci s Krajským úřadem 
ve Zlíně organizovalo, byla přítomna 
starostka Ing. Irena Brabcová, místosta-
rosta Zbyněk Ohnoutek a tajemník MěÚ 
Bc. Jiří Foltýn.

Po dopoledním bloku se konal brífi nk s no-
vináři. Odpolední blok pokračoval pracovním 
setkáním se zástupci fi rem a podnikateli 
na zámku v Napajedlích. Po představení jejich 
činnosti zástupcům vedení Zlínského kraje 
následovala prohlídka zámku Napajedla. Hejt-
manský den byl zakončen návštěvou fi rmy 
Fatra, a. s. Napajedla, kterou nás provedl její 
ředitel Ing. Petr Bláha.

Celé jednání tohoto dne probíhalo v sr-
dečné a velmi příznivé atmosféře.

Iveta Bůžková

nou pozornost při pohybu na staveništi, kde 
se bohužel nevyhnete překonávání překážek 
vyvolaných samotnou realizací stavby. 

V rámci této 1. etapy bude provedena opra-
va chodníků včetně jejich konstrukčních vrs-
tev, výměna veřejného osvětlení a položení 
nového rozvodu vody. Povrch chodníku bude 
vydlážděný ze žulových kostek a mozaiky. 
Součástí akce je také odvedení podzemních 
vod a rekonstrukce sociálních zařízení vedle 
budovy márnice. Práce budou postupně 
probíhat od června do konce října 2012, 
v závislosti na klimatických podmínkách.

Stavební úpravy střechy objektu radni-
ce – 2. etapa
Od 18. června 2012 budou zahájeny 

stavební práce na střeše objektu radnice 
spočívající v přeložení stávající střešní kry-
tiny typu Holand, která místy nedoléhá či 
úplně chybí, instalací kontaktní fólie, která 
zabrání prostupu deště a sněhu do půdního 
prostoru a preventivní impregnací krovu. 
Práce budou probíhat z jihozápadní strany 
objektu – dvůr radnice. Délka stavebních 
prací se předpokládá 3 týdny, za příznivých 
klimatických podmínek. Tato akce je realizo-
vána za fi nanční podpory Zlínského kraje.

 Vestavba vnitřního osobního výtahu 
v objektu zdravotního střediska
Od konce června budou zahájeny stavební 

práce na akci vestavby vnitřního výtahu 
v tomto objektu. Výtah bude umístěn v tzv. 
zrcadle schodiště (prostor za schodištěm, 
kde není strop mezi 1. a 2. NP). Nejprve bude 
vybudována v podlaze 1. NP tzv. dojezdová 
šachta pro výtah včetně nutných rozvodů 
elektrické energie. Po ukončení těchto 
přípravných prací začne probíhat samotná 

vestavba výtahu, která by měla být ukončena 
koncem měsíce srpna. 

Děkujeme všem, kterých se jakýmkoliv 
způsobem stavební práce dotknou, za to-
leranci, spolupráci a trpělivost po dobu 
výstavby.

Odbor správy majetku, investic a rozvoje

 Rekonstrukce ulice Zábraní 
Na konci května 2012 se rozběhly staveb-

ní práce v horní části ulice Zábraní, které 
spočívaly ve výměně stávajících vodovod-
ních a kanalizačních přípojek. Jednotlivé 
přípojky si nechali na vlastní náklady 
opravit majitelé přilehlých nemovitostí. 
Po skončení této akce byly již zahájeny 
samotné přípravné práce na rekonstruk-
ci komunikace, pojížděného chodníku 
a veřejného osvětlení. V současné době 
jsou osazeny betonové obrubníky, které 
již vymezují budoucí šířkové i výškové 
poměry této ulice. Následovat budou práce 
na jednotlivých konstrukčních vrstvách 
vozovky a chodníku a dále práce na ve-
řejném osvětlení. V konečné fázi bude 
položen asfaltový koberec v šířce 3,5 m 
a délce cca 180 m, pojížděný chodník bude 
proveden ze žulové dlažby. V rámci této 
akce bude vybudováno jedno kontejnerové 
stání na separovaný odpad. Práce budou 
dokončeny ke konci měsíce srpna 2012. 

Rekonstrukce hřbitova – 1. etapa
Na začátku měsíce června byla zahájena 

1. etapa rekonstrukce pěších komunikací 
v areálu hřbitova, která se dotýká především 
horní části hřbitova. Rozsah prací je grafi c-
ky znázorněn na situaci, která je umístěna 
ve vývěsce na hřbitově.

V současné době byly zahájeny přípravné 
práce na zcela novém úseku chodníku, tj. 
od horní márnice po vsypovou loučku, které 
byly záhy přerušeny díky vandalismu spácha-
ném na stavebním stroji vykonávajícím tuto 
činnost. Práce budou probíhat po úsecích tak, 
aby byl zachován přístup, i když místy ztížený, 
do této budované lokality. Z tohoto důvodu 
Vás žádáme o trpělivost a především o zvýše-

v  N a p a j e d l í c h

Tržní øád

Rada města Napajedla na své schůzi 
dne 6. června 2012 přijala usnesení, kte-
rým schválila Nařízení města Napajedla 
č. 2/2012 – Tržní řád.

I když v Napajedlích není vymezen 
prostor pro prodej zboží a poskytování 
služeb mimo kolaudované provozovny 
jako tržiště, rozhodla se rada města vydat 
tuto právní normu.

Stanovují se v ní prodejní místa, která 
jsou vymezena pro prodej zboží na ka-
menných stolech v horní části Masaryko-
va náměstí a předsunutá prodejní místa 
před provozovnami na Masarykově 
náměstí, v ul. Komenského a Palackého.

Pro poskytování služeb je vymezen 
prostor v ul. Palackého před poštou 
o velikosti 3 parkovacích míst.

Součástí Tržního řádu je stanovení 
doby prodeje a poskytování služeb, 
včetně pravidel pro udržování čistoty 
a bezpečnosti.

Nezbytnou součástí pravidel řádného 
provozu na prodejních místech jsou úda-
je o prodejci, jeho identifi kačním čísle, 
adrese trvalého pobytu a údaje o osobě 
odpovědné za činnost na prodejním mís-
tě.Tyto údaje jsou nutné a jsou stanoveny 
v souladu se zákonem o živnostenském 
podnikání.

Dále tržní řád obsahuje ustanovení, 
kterým je zakázán podomní prodej 
a pochůzkový prodej zboží a posky-
tování služeb.

Kontrolu nad dodržováním těchto 
nařízení budou provádět pověření za-
městnanci města zařazeni do Městského 
úřadu Napajedla a strážníci Městské 
policie Napajedla.

Vzhledem k tomu, že prodejci i po-
skytovatelé služeb užívají veřejné pro-
stranství, jsou povinni za svoji činnost 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
města Napajedla č. 2/2010 zaplatit.

Sazba poplatku činí za každý i započa-
tý m2 a každý i započatý den, za zařízení 
pro poskytování prodeje a poskytování 
služeb částku 10 Kč.

Bc. Jiří Foltýn, tajemník MěÚ
  Celková rekonstrukce ulice Zábraní.  Foto M. Sudolský 
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Slavnostní vystoupení 40-letého 
Radovánku se stalo bez nadsázky 
hlavní událostí kulturního roku 

v Napajedlích. 

Fotoreportáž Fr. Cívela
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In-line Napajedla 2012

- Žďár nad Sázavou, druhé místo obsadila 
A. Plotzerová - FILA Black Ice a třetí místo 
A. Adresová - Tempish team. 

Toto byl hlavní závod a nyní postupně. 
Prvním závodem byla kategorie začátečníků 
s rodiči, kde naše starostka Ing. I. Brabcová 
odstartovala 40 závodníků, kteří neměli žádné 
obavy z kilometrové vzdálenosti. V cíli bylo 
následující pořadí:

ZAČÁTEČNÍCI S RODIČI kategorie 
chlapců: 1. M. Malaska, Kunovice, 2. M. No-
votný, 3. D. Solecký, 4. D. Kuchmister, 5. M. 
Tabara, 6. O. Odstrčilík, 7. D. Kubeš, 8. J. Šincl, 
9. N. Musil, 10. D. Šmigura, 14. D. Šimík, všichni 
Napajedla, kategorie dívky: 1. Z. Kovaříková, 
Vsetín, 2. S. Daňková , 3. S. Šimíková, 4. A. 
Maloušková, 5. B. Stoklásková, 6. L. Lipenská, 
7. A. Čablová… všechny Napajedla, 

 JUNIOŘI 05-06 kategorie chlapci: 1. 
V. Bis - Chrudim, 2. K. Chytil Napajedla, 3. 

J. Kovařík Vsetín, kategorie dívky: 1. A. 
Pískatá, Praha, 2. N. Novotná Napajedla, 3. 
V. Hanzelková, Veselí n.M.,…5. V. Macková, 
6. V. Šulcová, 8. B. Boudová, 10. A. Čechová, 
13. E. Kučerová, všechny Napajedla.

Závody na 2040 m 37 startujících:
Junioři 03–04 kategorie chlapci: 1. J. 

Hoferek – Hofi nteam, 2. F. Šindelek, 3. D. 
Lavička Hofi nteam, 4. L. Hanačík, 5. P. Seitl, 
6. J. Skýpala, všichni Napajedla, kategorie 
dívky: 1. L. Korvasová, 2. V. Korvasová, obě 
Veselí, 3. N. Bisová, 6. B. Mitevová, 7. T. Fer-
basová, 8. V. Kuchmister, 9. D. Hlucháňová,10. 
E. Hádalová,11. V. Bačová, 12. A. Ferbasová, 
všechny Napajedla

Junioři 01–02 kategorie chlapci: 1. D. 
Matuška – SSCO Team, 2. T. Samsonek, 3. M. 
Ševčík, 4. P. Kadlec, 5. L. Srnec, 6. M. Martínek, 
7. M. Seitl, 9. P. Potěšil, 10. E. Ceipek všichni 
Napajedla, kategorie dívky: 1. A. Horková, 

Fotorepor táž  Frant išek Cíve la  a  Josef  Souček

In-line Napajedla 2012
Sobotní ráno přivítalo závodníky 6. ročníku 

závodů In-line Napajedla 2012 krásným 
slunečným počasím. Napajedla viděla krásné 
závody ve všech kategoriích. Na půlmaraton-
ském hlavním závodě seriálu Českomorav-
ského poháru InLine 2012 nechybělo vůbec 
nic. Na start se postavilo 29 závodníků z celé 
republiky. V úvodu se hodně taktizovalo, 
diváci byli svědky mnoha nástupů a sólo-
vého úniku pozdějšího vítěze R. Kuděláska 
- Bruslárna cz. Druhé místo, po velké bitvě 
na cílové čáře, pro sebe vybojoval L. Trnavský 
- RKIC Team před českým reprezentantem M. 
Kuchařem - Winjay ISC Team a nepopulární 
čtvrté místo obsadil instruktor pořádajícího 
Fitcentra Slavia K. Hastík - SSCO Otrokovice. 
V ženách si prvenství odnesla N. Hlůšková 

Otrokovice, 2. P. Janotová, 3. D. Stuchlíková, 
4. L. Bergerová, 5. V. Prici, 6. A. Jelínková, 7. 
D. Bačová, 8. J. Kotlabová, 9. A. Maloušková, 
všechny Napajedla

 Závod na 4080 m 16 startujících:
Junioři 99–00 kategorie chlapci: 1. M. 

Uherska – Otrokovice, 2. F. Piskatý – Praha, 
3. T. Janošek, 4. L. Bureš ,5. J. Zdráhal, 8. M. 
Jakvid ,všichni Napajedla, kategorie dívky: 
1. M. Štruncová - InlajnCZ, 2. T. Štěrbová – 
Otrokovice, 3. J. Holečková, 4. K. Matulíková, 
5. B. Ferbasová, 6. M. Hanačíková, všechny 
Napajedla

Junioři 97–98 kategorie chlapci: 1. S. 
Briešťanský - Novis team, kategorie dívky: 
1. V. Buková

 Závod HOPE Sport open na 10200 m, 
na startu 28 účastníků: První závod dospě-
lých sprint na 10 okruhů – Open po souboji 
na pásce mezi muži vítězí: 1. M. Kuchař – 

Winjay Praha, 2. M. Štrunc – Inlajn.cz, 3. M. 
Král- Fila Black Ice, pořadí mezi ženami: 1. 
M. Štruncová – Inlajn.cz, 2. A. Plotzerová - Fila 
Black Ice, 3. T. Janoušková – Bruslárna.cz

 Závod Hobby Fitcentra Slavia na 5 
okruhů, vyhrála domácí P. Tunysová před 
otrokovickou L. Horkovou a třetí místo obsadila 
domácí P. Šulcová, další umístění domácích: 
5. V. Máselníková, 6. T. Máselníková, 7. M. 
Pfeilerová. V mužích obsadili první místo 
L. Konvička – Dětské boty.cz, 2. M. Malaska 
– Kunovice, 3. L. Kovařík - Vsetín. Umístění 
Napajedláků – 4. P. Bureš, 5. M. Bača, 7. S. Su-
chánek, 8. J. Kropáček, 9. R. Švec, 11. J. Horecký, 
12. K. Chytil, 13. J. Němec, 14. P. Máselník, 15. 
V. Koutný, 18. T. Mrázek, 19. P. Macek, 20. R. 
Vajdík. Startovalo 29 závodníků. 

Závodů se zúčastnilo okolo 200 závodníků 
z celé České republiky a v pátek si večerní 
bruslení vyzkoušelo asi 60 bruslařů, což 

při počasí, kterým strašili meteorologové, je 
číslo neuvěřitelné. Spojení Napajedel a in-
-line bruslení je dnes již celorepublikovým 
pojmem. Stačí citovat slova šéfa Českomorav-
ského poháru v in-line bruslení Ing. V. Žaluda: 
“Napajedla opět nezklamala a překonávají 
každoročně má všechna očekávání, ne na-
darmo byla vyhlášena již čtyřikrát po sobě 
jako nejlepší závod seriálu.“ 

Součástí závodů byl velký doprovodný 
program přímo na trati závodu, na kterém se 
podílely sportovní gymnastky SV-GYM Sokol 
Napajedla a Dům dětí a mládeže Matýsek.

Více informací o závodech i nádherné foto-
grafi e naleznete na stránkách www.inlajn.cz.

To, že in-line brusle a muzika tvoří dob-
ré spojení se přesvědčili sami závodníci 
i návštěvníci, kteří si protáhli sportovní 
odpoledne až do pozdních večerních hodin 
na Music InLine párty.



IDEÁLNÍ 
PODLAHA PRO 
MODERNÍ ŽENU 
www.fatra.cz

Vyrábí společnost Fatra a.s. Více informací najdete na www.fatrafl oor.cz
Navíc máme pro Vás nyní zábavnou soutěž na facebooku, kde můžete nyní vyhrát tablet nebo 
populární nafukovací hračky od Fatry. Staňte se našimi fanoušky a kromě užitečných informací 
se i dobře bavte!

Proč by měl jen muž vybírat podlahu, kterou sám stejně 
neuklízí? Toužíte po moderně řešené domácnosti, kde se 
stane úklid podlahy časově velmi nenáročným? Uvažujete 
o výměně podlahy, ale zatím jste se nerozhodla pro ten 
správný typ? 
Dle sociologických průzkumů se domácím pracím věnují stále 
převážně ženy, a to až dvě hodiny denně. Každá moderní 
žena se ale také ráda věnuje svým zájmům, chce trávit svůj 
čas aktivně, a tak jistě ocení jakékoliv prostředky, které jí úklid 
domácnosti usnadní. Vzhledem k tomu, že podlaha je místo, 
které je v interiéru nejpoužívanější, její vhodný typ a správný 
výběr je velice důležitý a to nejen z estetického hlediska, ale 
i praktického. Chcete se bát, že když se vám rozlije omylem 
olej, zůstanou vám na podlaze skvrny nebo že vám podlahu 
poškrábe váš domácí mazlíček? Že vám ji děti počmárají? Či 
že ji budete muset pořád leštit a nakupovat samé speciální 
drahé prostředky na mytí podlah?

Máme pro vás tip - vyzkoušejte vinylovou podlahu Thermofi x, 
která v poslední době prošla inovacemi. Mezi přednosti těchto 
podlah patří zejména jejich estetické a funkční vlastnosti. Podlahy 
Thermofi x jsou velice příjemné na chůzi, s nízkou hladinou 
hluku, vysoce odolné proti opotřebení, mechanickému po-
škození a vlhkosti. Ale především, a to ocení zejména moderní 
hospodyňky, tyto podlahy mají minimální nároky na údržbu 
a jejich úklid je tak časově velmi nenáročný! Stačí je pouze 
setřít mopem a je po úklidu, odpadá tak náročné luxování, či 
leštění podlahy apod. Psi ani jiní domácí mazlíčci nemají šanci 
je poničit. Vinylové podlahy jsou tak ideální pro celou rodinu 
i s jejich čtyřnohými kamarády!
S ohledem na své vlastnosti jsou podlahové krytiny Thermofi x 
také vhodné do domácností, kde žijí alergici. Nejen, že jsou 
velmi odolné proti vlhkosti, a tím zabraňují možnosti vytváření 
plísní, snadno se udržují v čistotě, a tím přispívají k zdravějšímu 
prostředí našeho domova. "Za poslední roky významně přibyl 
počet alergiků. Je odhadováno, že alergickým onemocněním 
trpí 20 % světové populace. Výskyt alergií má i v Evropě stále 
rostoucí trend a Česká republika není výjimkou. Počet alergiků 
u nás také roste, ve věkové skupině dětí dokonce za posledních 
10 let téměř dvojnásobně," vysvětluje MUDr. Lucie Lančová 
z FN Motol. Proto je nutné dbát i na kvalitu našeho vnitřního 
prostředí, jehož podlaha je základním prvkem.

Vinylové podlahy Thermofi x jsou nabízeny v moderním de-
signu, dokonale imitujícím přírodní materiály - dřevo (kolekce 
Elegance a Rustikal) či kámen (kolekce Stone). Jejich životnost 
je velmi dlouhá, garance záruky je 10 let a to vše za velmi 
přijatelnou cenu. A navíc, pokud chcete vidět inspiraci, jak 
tyto podlahy vypadají krásně v interiéru, můžete je v květnu 
a červnu shlédnout v televizních pořadech o bydlení, kde je 
používají přední čeští architekti.
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Vážení občané Napajedel,
alespoň touto cestou si Vám dovolujeme oznámit, že nás v dubnu L. P. 2012 opustil náš dlouholetý spoluobčan, vzácný a vážený 
člověk, především muzikant tělem i duší, pan Josef Vogeltanz ve věku nedožitých 86 let. Poslední 2 roky svého života bydlel u své 
dcery ve Vyškově. Kdo jste jej znali, zachovejte mu, prosím, tichou vzpomínku tak jako my, 

jeho kamarádi a přátelé.

Při teplých letních dnech se doporučuje dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpříjemnější je, 
osvěžit se v bazénu. Zájmem každého majitele bazénu je mít v bazénu průzračnou vodu bez 
jakýchkoliv nečistot. Jak na to? Chcete-li využít vodovodní přípojky k napuštění svého bazénu, 
hlavně napouštějte pomalu a mimo špičku! Tedy v noci nebo během poledních hodin.

Při rychlém a prudkém napouštění bazénů, dochází k nárazovým změnám hydraulických 
poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního 
potrubí a dochází k zakalení vody. Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě 
zakalení vody, může dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou současně projevit 
i u jiných odběratelů. 

„Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen napustit zakalenou vodu přímo 
do bazénu, ale navíc může způsobit zakalení vody i svým sousedům. Častým důsledkem je pak 
zabarvené prádlo v pračce,“ vysvětluje možné nepříjemnosti Markéta Bártová, tisková mluvčí 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Napouštění bazénu můžete kdykoliv konzultovat 
s pracovníky call centra nebo dispečinku na zákaznické lince 840 668 668.

Váš dodavatel vodohospodářských služeb
www.smv.cz

Jak si správně napustit bazén?

AUTODÍLY Vitáskovi
Masarakovo nám 72, Napajedla
Kontakt tel.: 577944110, 605217916
autodilyvit@seznam.cz | www.autodily-vitaskovi.cz

 Přesné autopotahy 
a rohože, pro osobní, 
dodávkové i nákladní 
vozy

 Prodej a montáž 
tažných zařízení

 Zadní nosiče kol 
na tažné zařízení

 Autokosmetika 
hobby + profi 

Prodej elektrokol a elektroskútrů

MP Korado
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V pátek 4. května 2012 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů v Napajedlích slav-
nostní nástup u příležitosti svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů. Nástup se konal 
uprostřed Masarykova náměstí, kde socha 
tohoto světce stojí.

Nástup začal zahoukáním hasičské cis-
terny. Napajedelští hasiči nastoupili pod 
velením M. Mikeše, který následně podal 
hlášení veliteli P. Škopíkovi. Ten přivítal 
přítomné členy SDH Napajedla a přihlížející 
spoluobčany a seznámil je s důvody, proč 
se zde napajedelští hasiči sešli. Připomněl 
legendu o Floriánovi, římském vojákovi, který 
tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. 
Když byl roku 304 n. l. prozrazen a umučen, 
stal se patronem proti požárům a vodě.

Dále P. Škopík připomněl, že letos 1. září 
proběhnou oslavy 130. výročí dobrovolné 
požární ochrany v Napajedlích. V této souvis-
losti zdůraznil nelehké začátky při založení 
dobrovolného hasičského sboru v roce 1882 
a v prvních letech jeho existence 

Po malé kulturní vložce, kdy A. Škopíková 
přednesla Modlitbu hasiče, položili zástupci 
SDH Napajedla kytice k Floriánově soše. Pak 
již následoval povel k rozchodu a závěrečné 
zahoukání cisterny.

(www.hasicinapajedla.cz)

V Domě dětí a mládeže Matýsek Napa-
jedla je o kroužek fl orbal (hra s hokejkami 
a míčkem) velký zájem. Máme zde přípravku 
(1.–3. tř.), mladší žáky (4.–6. tř.) a starší žáky 
(7.–9. tř.). 

Kromě pravidelných tréninků a soustředě-
ní se fl orbalisti zúčastňují také různých turna-
jů konaných na různých místech Zlínského 
kraje. Jak už to u každého sportu bývá, tak 
i tady jsou výhry i prohry. Debakl mladších 
žáků v březnu na domácí půdě v Napajedlích 
a tehdy 5. místo byl pro naše mladší žáky 
impuls k většímu tréninkovému nasazení a to 
také zúročili v sobotu 19. 5. 2012 na turnaji 
v Luhačovicích, kde získali krásné 1. místo! 

Kluci si tak odvezli domů vytoužené zlaté 
medaile a pohár. Na turnaji jsme odehráli cel-
kem 8 zápasů. První zápas jsme sice prohráli 
2:1, ale potom jsme se sebrali a následovala 

Aerobik TEAM 
Chtěla bych touto cestou moc pochválit 

trenérku, choreografku TEAM aerobiku DDM 
Matýsek Napajedla, energickou mladou 
dámu Magdu Vopatřilovou, za velký kus 
práce s našimi napajedelskými slečnami, 
které vznešeně reprezentují DDM Matýsek  
a vlastně celé Napajedla na Aerobik Tour 2012 
– závody skupin ve sportovním aerobiku. 
Magda se svými 18 svěřenkyněmi ve věku 
od 9 do 15 let trénují 2–3krát týdně a o ví-
kendech se účastní závodů, kde se umísťují 
na předních místech. Ve velké konkurenci 
na fi nále Aerobik Tour Hodonín 2012 – 13. 
5. 2012  holky vybojovaly krásné 3.místo.

Holky a Magdi, jste jedničky, skvělé, 
aerobik s Robinem Hoodem vám moc sluší…

Děkujeme za příjemné zážitky a těšíme 
se na novou sestavu 2013.

fanynka Leona H. a spol.

„Bezpeènou cestou“ 
V pátek 4. 5. uspořádala naše školní družina 

zábavné, ale i poučné odpoledne s doprav-
ní výchovou pod názvem „BEZPEČNOU 
CESTOU“. Tento den nám počasí opravdu 
nepřálo a museli jsme přesunout veškerou 
činnost z nádvoří školy do prostor družiny 
a školních chodeb. Na nadšení nám to ovšem 
opravdu nic neubralo.

Na prvním stanovišti ožila chodba u tře-
tích tříd, kde si naši žáci zajezdili na koloběž-
kách. Nešlo ovšem o žádnou zběsilou jízdu, 
ale o spořádaný přesun podle dopravních 
značek a semaforů. Na dalším stanovišti pak 
při malém testíku předvedli své znalosti ze 
silničního provozu. Při plnění dalších úkolů 
si soutěžící připomenuli správné vybavení 
jízdního kola a ukázali znalost dopravních 
značek, k nimž přiřazovali jejich správné 
názvy. Na závěr pak kreslili oblíbené a zají-
mavé dopravní prostředky.

Odměnou za splnění všech úkolů bylo 
získání průkazu „CHODCE A CYKLISTY“ 
a také malé sladkosti. Doufáme, že se žáci 
nejen dobře bavili a strávili smysluplné 
odpoledne, ale že jsme také přispěli k jejich 
bezpečnosti v dopravním provozu.

Vlasta Geherová, 
vychovatelka 2. ZŠ Napajedla

Florbalisti DDM Napajedla získali zlato!
jedna výhra za druhou (nejvíc 8:0), celkem 
1 prohra a 7 výher. 

Jeden z našich hráčů Martin Kašík 
nastřílel za turnaj 17 gólů a stal se tak nej-
lepším střelcem celého turnaje. Dovednost 
jednoho by ale ve fl orbale nebyla nic platná 
bez dovednosti a hlavně spolupráce všech 
hráčů v týmu. Naši fl orbalisti však předvedli 
skvělou souhru, kombinaci a zúročili tak své 
fl orbalové dovednosti, co se na tréninku 
naučili. 

Florbal je už v počtu členů v ČR na 2. 
místě hned za fotbalem. Proto se dá fl orbal 
nazvat populárním sportem. My jsme rádi, 
že v tomto krásném a dynamickém sportu 
můžeme reprezentovat naše město a určitě 
budeme reprezentovat i nadále. Třeba 9. 6. 
v Otrokovicích. 

trenér Lukáš Cívela

Florbalisti DDM Napajedla (mladší žáci) na turnaji v Luhačovicích. 

Slavnostní nástup napajedelských hasièù

ale vážně opravdový strach, když jsem vi-
děla ty děsivé masky – smrtky, čarodějnice, 
mumie a loupežníky, než jsem pochopila, že 
je to jen karneval. Ale řeknu ti, že někteří 
vypadali opravdu hodně hodně děsivě. 
Ale potom si mě děti usmířily opékáním 
špekáčků. Špekáčky – ty já zbožňuji. Dám 
si jeden nebo dva, budou dobří oba tři. Také 
jsi ochutnala?“

„Víš, mě je to moc líto, že už děti od-
jíždí. Bude se mi po nich móóóc stýskat. 
Víš, jsou to přece jen ještě děti – vlastně 
mládež. Někdy zlobivé, někdy protivné 
a neposlušné, podivočené, ale (přiznejme 
si) i usměvavé, milé a hodné, kamarádské 
a dobrosrdečné. Jsou to prostě děti a děti 
takové jsou.“

Šulcová Simona školní družina

a
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Škola v pøírodì
Každý rok jezdí naši žáci 2.–4. třídy 

do přírody mezi své dvounohé, čtyřnohé 
i šestinohé kamarády.

Nechme tedy naše lesní přátele promluvit 
za nás, jak se jim naše škola v přírodě líbila, 
jestli se s námi nenudili, neobtěžovali jsme 
je přespříliš? 

„No, v tomto roce je těch dětí opravdu 
hodně, že? Počítalas to? Já jich napočítala 
68. Jsem moc ráda, že už jsou podruhé u nás 
na Viniu v Rožnově pod Radhoštěm. Aspoň 
s nimi můžeme celý týden chodit na výlety 
a pořádně si to užít.“

„A kam se chystají?“
„Já, jak jsem seděla za oknem a vyhří-

vala se na sluníčku, jsem zaslechla, že 
půjdou do skanzenu do Rožnova, potom 
na celodenní výlet na Pustevny, ale nejvíc 
se těším do svíčkárny a brusírny kamenů. 
Tam jsem ještě nikdy nebyla. Prý ve svíč-
kárně si mohou děti udělat jednu svíčku. 
To jsem zvědavá, jak si s tím poradí. Chci 
být nablízku, abych jim když tak pomohla 
a poradila, jak na to. To víš, jsou to přece 
ještě děti – vlastně mládež.“

„I když někdy pěkně rozjívená a nepo-
slušná. Někteří by si nejraději vykládali 
třeba až do rána.“

„O tom mi povídej. Musím se ti s něčím 
svěřit. Mám je moc ráda. A víš proč? Děti mi 
postavily nádherný domeček z listí, kapradí, 
kamínků a květinek. Teď mám nejkrásnější 
domeček v celém lese. To se mám, viď? Ale 
jednou mě opravdu hodně vyděsily.“

„Kdy, prosím tě?“
„No, jak běhaly po lese s palicemi a prý 

je tady vlk nebo co…“
„Ale, to byla jen taková hra s plněním 

úkolů. Děti ji milují. To já měla opravdový, 
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S Klubem èeských turistù
Jesenickem na kole

Datum konání: 30. 6. – 8. 7. 2012

Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů 
Napajedla – Cykloturistický oddíl

Informace: tel. mob. 732 883 246 formou 
SMS nebo e-mail: napalku@centrum.cz

Cena akce: 2300 Kč pro účastníky z Na-
pajedel a okolí se společnou jízdenkou, 
2080 Kč pro účastníky, kteří se přepravují 
individuálně

Přihlášky: do 20. 6. 2012 včetně úhrady 
osobně nebo na účet a zaslat sms o platbě 
na mobil 732 883 246 adresa: Jiří Kučera, Nad 
Zámkem 1092, Napajedla 763 61

Úhrada: na účet číslo: 1125296153/0800
v. s. 300612

V ceně: jízdné vlakem, 8x nocleh na poste-
lích, turistické poplatky, organizační výdaje

Ubytování: Černá Voda, Zlaté Hory, 
Kněžpole

Přeprava kol: Rozšířená přeprava zavaza-
del vlakem – tzn. každý si kolo nakládá sám 
a během přepravy si za něj zodpovídá

Odjezd: Vlakem z Otrokovic 30. 6. 2012 
v 8.15 hod. na společnou jízdenku, sraz 
na nádr. ČD Otrokovice v 8.00!!! Příjezd 
do Ramzové v 10.40 hod. 

Ukončení: 8. 7. 2012. Podle počasí a chuti 
na kole domů, nebo z Olomouce vlakem…

Program: Individuální, k dispozici budou 
návrhy společných cyklotras. Navštívíme 
Jeseník, jeskyně Na Pomezí, Žulovou, Javor-
ník, Město Albrechtice, Osoblahu, v Polsku 
Zloty Stok, Paczków, Otmuchowské jezero, 
Glucholazy, Prudnik… 

Náročnost: Středně obtížná, doporučuji 
kolo trekové, nebo horské a plavky taky 
vzít s sebou

Pokyny: Ubytování je na postelích včetně 
lůžkovin, WC a sprchy. Stravu řeší každý sám.

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků.
Ať se kola točí!!! 
Naši činnost podporuje Město Napa-

jedla

V sobotu 19. 5. vyrazilo téměř 150 tu-
ristů na výlet na Králický Sněžník, který 
pořádal KČT z Napajedel. Výchozím mís-
tem bylo polské městečko Miedzygórze 
vzdálené asi 8 km od vrcholu a cílovým 
místem Dolní Morava. Pohoří Králického 
Sněžníku je třetí nejvyšší pohoří České 
republiky, z této „Střechy Evropy“ 
plynou vody do tří moří a pramení zde 
řeka Morava. Trasu dlouhou 20 km ab-
solvovali úspěšně děti i dospělí. 

Opět se potvrdila prověřená zkuše-
nost - pokud si všichni vezmou pláš-
těnky - nebude pršet a pokud je dobrá 
parta - cesta utíká vesele a kilometry 
jen naskakují.

Jana Sedláčková


