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Letní Farmářské trhy v Napajedlích se ko-
nají 11. srpna opět na Masarykově náměstí. 
Od 8 do 13 hodin zde můžete nakoupit bylinky 
sušené i čerstvé, uzeniny i sýry, košíky, ke-
ramiku, mýdla i šperky. Nebude chybět ani 
občerstvení. Vše najdete na internetových 
stránkách www.nalok.cz.

Klub kultury v Napajedlích ve spolu-
práci se slováckými soubory Radovan 
a Pozdní sběr Napajedla pořádá  12. setká-
ní folklórních souborů tří národopisných 
oblastí Slovácka, Valašska a Hané

Moravské chodníčky
 Pátek 10. 8. 2012 od 20.00 hodin 

v klášterní kapli v Napajedlích - 
Zpívání o koních
V programu pěveckých sborů vystou-

pí: Mužský sbor Napajedla, Ženský sbor 
Napajedla, Babčice Spytihněv, Chlapčis-
ka Spytihněv, Mužský sbor Old star´s 
Hradišťan,  Ženský sbor z Kudlovic, CM 
Josefa Černíka
 Sobota 11. 8. 2012 od 16.00 hodin 

v areálu za klášterem v Napajedlích
V programu vystoupí: Slovácké 

soubory Radovánek, Radovan, Pozdní 
sběr Napajedla, CM Dolňáci, Babčice 
a Chlapčiska ze Spytihněvi, Nedělňáci 
Spytihněv, DFS Kordulka Starý Poddvo-
rov s gajdošskou muzikou, VS Ovčák 
Hovězí, HS Cholinka z Choliny, CM Josefa 
Černíka, Slza Borský Mikuláš.
 Po skončení programu bude k tanci 

a poslechu hrát CM Dolňáci.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dob-

rovolné.

Program oslav 130. výročí napajedelských hasičů
Oslavy 130. výročí dobrovolné požární ochrany v Napajedlích proběhnou v sobotu 

1. září 2012.
První část oslav začne po obědě před hasičskou zbrojnicí ve dvoře napajedelské 

radnice a bude zahrnovat:
•	 žehnání nového hasičského praporu
•	 žehnání modernizované hasičské cisterny
•	 výstavku napajedelské hasičské techniky doplněnou o historické exponáty a prohlídku 

síně tradic.
Následovat bude druhá část, a to na cvičišti u Moravy naproti podniku Fatra a.s.:

•	 ukázka z činnosti mladých hasičů
•	 soutěž požárních družstev O putovní pohár města Napajedla
•	 výstava současné hasičské techniky.

Oslavy budou zakončeny posezením s hudbou u hasičského bufetu, opět na cvičišti 
u Moravy.

Upřesnění programu včetně časového harmonogramu bude zveřejněno na interneto-
vých stránkách napajedelských hasičů a v dalších médiích.

(www.hasicinapajedla.cz)

Dožínky 2012
Rádi bychom vás pozvali na 2. ročník 

Dožínkových slavností v Napajedlích, 
které se konají dne 18. 8. 2012. Dožínkový 
den bude zahájen dožínkovým jarmarkem 
v prostorách Centra U Přístavu, poté bude 
následovat sportovní dětský den s DDM 
Matýsek. Večerní kulturní program proběhne 
na radničním dvoře, kde se jako hlavní hvězda 
představí zpěvák David Deyl a po něm i Bětka 
Kolečkářová. Další informace o programu 
a předprodeji vstupenek naleznete na našich 
plakátech ve městě, nebo na www.facebook.
com/pristavnapajedla.

Setkání 2012
Koncert se uskuteční v pondělí 30. 

července 2012 v 19 hodin v Klášterní 
kapli, Koncertní síni Rudolfa Firkušného 
v Napajedlích. Účinkovat budou opět vy-
nikající umělci a program bude tradičně 
žánrově velmi pestrý. 
Srdečně zve Klub přátel hudby Napajedla

http://www.nalok.cz
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Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí požáru

Když byl v roce 1979 zbudován Dům s pe-
čovatelskou službou v ulici Pod Kalvárií, bylo 
započato s poskytováním služeb sociální péče 
obyvatelům tohoto domu a postupně také 
občanům města Napajedla, kteří o tuto službu 
projevili zájem. V začátku to byly dobrovolné 
pečovatelky. Postupem času se však začala 
rozšiřovat nabídka poskytovaných služeb 
a v roce 1984 se začalo s dovážkou obědů, 
nákupy, úklidy, pedikúrou apod. Současně 
se začal navyšovat počet klientů.

V roce 1987 po vybudování střediska osobní 
hygieny na DPS Pod Kalvárií byly činnosti 
pečovatelské služby dále rozšířeny o koupání, 
praní prádla a ošetření nohou.

V roce 1999 byl zbudován druhý Dům 
s pečovatelskou službou v ulici Sadová.

Činnosti pečovatelské služby provádí kva-
lifikované pečovatelky na obou domech s pe-
čovatelskou službou a služba je poskytována 
nejen v Napajedlích, ale i v přilehlých obcích.

Až do konce roku 2004 byla tato činnost 
na úseku sociální péče poskytována pří-
spěvkovou organizací Krajského úřadu Zlín 
– Pečovatelskou službou Zlín.

K 1. 1. 2005 Zastupitelstvo Zlínského kraje 
schválilo převod věcí, práv a závazků z uvede-
né příspěvkové organizace na město Napaje-

Vyfoť a vyhraj je motto soutěže o zajímavé 
ceny, které lze vyhrát s Regionálním operač-
ním programem Střední Morava v roce 2012. 
Jde o to vyfotit projekt financovaný z ROP 
v Olomouckém a Zlínském kraji a fotku na-
hrát na webovou stránku www.mujprojekt.
eu. Fotografie projektů mohou být nahrávány 
od 1. července do 31. října letošního roku.

„Navazujeme tak na loňské velmi úspěšné 
hlasování veřejnosti o nejzajímavější projekt. 
Do soutěže bylo loni zapojeno dvanáct a půl 
tisíce hlasujících, kteří si rozklikli stránky 
www.mujprojekt.eu a dali svůj hlas projektu. 
Proto bychom i nadále chtěli pokračovat v ob-
dobných aktivitách,“ řekl ředitel Úřadu Regi-
onální rady Ivan Matulík. Soutěžící si mohou 
na stránkách www.mujprojekt.eu prohlédnout 
seznam projektů podpořených z ROP Střední 
Morava a vyrazit s fotoaparátem či mobilním 
telefonem pořídit zajímavé fotografie. Ty je pak 
potřeba nahrát na www.mujprojekt.eu. O tom, 
která z fotografií bude ta nejlepší, rozhodne 
sama veřejnost prostřednictvím hlasování 
na www.mujprojekt.eu. „Fotografie, která 
v jednom měsíci dostane nejvíce hlasů, vítězí 
a její autor bude odměněn zajímavou cenou. 
Zkrátka nepřijdou ani hlasující,“ pokračoval 
Matulík. Pro autory fotografií i hlasující jsou 
připraveny mobilní telefony, fotoaparáty, 
čtečky či iPody. Po ukončení hlasování ředitel 
Úřadu Regionální rady z každého kraje vylo-
suje jméno jednoho hlasujícího, který získá 
let balonem pro tři osoby. Pravidla soutěže, 
včetně rozpisu cen v jednotlivých měsících 
jsou na www.mujprojekt.eu. 

V současné době je v Olomouckém 
a Zlínském kraji realizováno 521 projektů, 
které slouží přímo obyvatelům regionu nebo 
turistům, kteří do regionu přijíždějí zejména 
v letních či zimních měsících trávit dovole-
nou a volný čas. Další dvě stovky projektů 
se připravují. Na období let 2007 až 2013 bylo 
pro Olomoucký a Zlínský kraj v Regionálním 
operačním programu Střední Morava vyčle-
něno 17,7 mld. korun. 

Renata Škrobálková - Tisková mluvčí
Renata.skrobalkova@rr-strednimorava.cz 

Jedním z bodů červnového jednání zastu-
pitelstva města bylo i schválení Závěrečného 
účtu města Napajedla za rok 2011. K projedná-
ní zastupitelé dostali návrh závěrečného účtu 
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za uplynulý rok. Závěreč-
ný účet města byl již projednán v radě města 
a ve finančním výboru a v obou případech 
s výsledkem doporučujícím zastupitelstvu 
města předložený návrh schválit. Zastupi-
telé po projednání předložených materiálů 
schválili Závěrečný účet města Napajedla 
za rok 2011 a vyjádřili souhlas s celoročním 
hospodařením města za rok 2011, a to bez 
výhrad. Návrh závěrečného účtu poskytl 
přehled o celkovém plnění upraveného roz-
počtu města za uplynulý rok. Celkové příjmy 
města činily 141,8 mil. Kč, výdaje 144,7 mil. 
Kč a výsledkem je saldo ve výši - 2,9 mil. Kč. 
Ukazatele rozpočtu na výdajové stránce byly 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz 

 Zastupitelstvo města dne 20. 6. 2012
mimo jiné
• schválilo Kupní smlouvu s Mgr. Hladi-

lovou na prodej pozemku v blízkosti jejího 
domu

• schválilo směnu pozemků na základě 
„Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlou-
vy o převodu vlastnictví k nemovitostem 
a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ná-
jemní“ ze dne 21. 12. 2011, a to pozemku KN 
p. č. 3180/21 o výměře 2489 m2 ve vlastnictví 
města Napajedla za pozemek ve vlastnictví 
spol. CEMEX Sand, k.s. KN p. č. 3180/22 
o výměře 3873 m2 dle geometrického plánu 
č. 2822-130/2011 s tím, že hodnota obou po-
zemků je srovnatelná

• schválilo Kupní smlouvu za účelem 
dořešení majetkoprávních vztahů pod 
chodníkem v ulici Dr. Beneše, který byl 
v rámci akce „Napajedla – bezbariérová trasa 
– 8. etapa“ zrekonstruován, cena za výkup 
pozemku pod chodníkem činí 50,00 Kč/
m2, veškeré náklady spojené s uzavřením 
kupní smlouvy (správní poplatek na vklad 
do katastru nemovitostí a poplatek za ově-
ření podpisu na kupní smlouvě) bude hradit 
město Napajedla

• neakceptuje nabídku společnosti Čes-
ké dráhy, a.s. na prodej nádražních budov 
a k nim náležejících pozemků železniční 
stanice Napajedla, a to budovy č. p. 520 
umístěné na pozemku st. p. č. 645, pozemku 
st. p. č. 645 o výměře 630 m2, budovy veřej-
ných WC bez č. p. umístěné na pozemku st. 
p. č. 763, pozemku st. p. č. 763 o výměře 56 
m2 a pozemků p. č. 884/30 o výměře 473 m2 
a p. č. 884/31 o výměře 79 m2, které vznikly 
na základě geometrického plánu č. 2724-
91/1020 oddělením z pozemku p. č. 884/27

• vzalo na vědomí informaci, že na zákla-
dě vypracovaného a schváleného Pasportu 
komunikací vyplynula potřeba dořešit 
majetkoprávní vztahy pod strategickými 
komunikacemi města ve dvou lokalitách 
– v ulici Husova, komunikace před Domo-
vem důchodců, a spojnicí mezi ul. Podluží 
a Pod Zahrádkami

• schválilo Směnnou smlouvu, jejímž 
předmětem je částečná směna pozemků, 
která fyzicky nesouvisí s trasou plánované 
cyklostezky; jedná se o směnu pozemku 
KN p. č. 2162/5 o celkové výměře 305 m2, 
který vznikl oddělením z p. č. 2162/3, v k. ú. 
Napajedla, ve vlastnictví města, za pozemky 
p. č. 6428/4, 6428/5 a 1540/21 o celkové vý-
měře 291 m2 a pozemek p. č. 20/2 o výměře 
14 m2, vše v k. ú. Napajedla, ve vlastnictví 
společnosti Slaviamotor, s.r.o., na základě 
geometrického plánu č. 2886-37/2012

• schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení 
věcného břemene“ pro stavbu „Cyklostezka 
podél Baťova kanálu – 7.b stavba – Napajedla 

Z jednání zastupitelstva města
– 2. část“ se společností Povodí Moravy, s.p. 
za cenu Kč 161.755,00 + DPH 20 % na dobu 
životnosti stavby na základě „Smlouvy o bu-
doucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene“ ze dne 17. 3. 2010 
a s tím související rozpočtové opatření č. 
26/2012 ve výši Kč 195.000,00

• schválilo Závěrečný účet města Napa-
jedla za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením města za rok 2011, a to 
bez výhrad

• schválilo hospodářský výsledek města 
za rok 2011 před zdaněním zjištěný podle plat-
ných právních předpisů v oblasti účetnictví 
ve výši Kč 18.203.842,42 a jeho převedení 
v plné výši na účet 432 – nerozdělený zisk 
minulých let

• schválilo navýšení příspěvku příspěv-
kové organizaci Služby města Napajedla, 
p.o. o částku Kč 67.912,00 v souladu se 
schváleným kalkulačním vzorcem pro sta-
novení výše příspěvku z důvodu navýšení 
odpisů v letošním roce a s tím související 
rozpočtové opatření č. 24/2012 ve výši 
Kč 68.000,00

• schválilo s účinností od 01.01.2013 zru-
šení organizační složky Pečovatelská služba 
Napajedla, která byla zřízena s účinností 
od 01. 1. 2005 usnesením Zastupitelstva města 
Napajedla č. 136/11/2004, a v souvislosti 
s tím schválilo s účinností od 01. 1. 2013 
začlenění zaměstnanců města Napajedla 
nyní zařazených do stávající organizační 
složky Pečovatelská služba Napajedla (mimo 
místa stávajícího vedoucího) do organizační 
struktury Městského úřadu Napajedla, od-
boru sociálních věcí, pro další zajišťování 
činnosti pečovatelské služby v rámci měst-
ského úřadu

• schválilo Smlouvu o partnerství pro 
projekt OP LZZ – Monitoring a zkvalitňování 
komunitního plánování sociálních služeb 
na Otrokovicku

• pověřilo Bc. Milana Smělíka plněním 
některých úkolů v předloženém znění při 
řízení Městské policie Napajedla, ve funkci 
ředitele Městské policie Napajedla, a to 
za podmínky získání odborné způsobilosti 
dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších právních předpisů, 
s účinností ode dne získání této odborné 
způsobilosti.

 Zabezpečení požární ochrany v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
ve Zlínském kraji, a tedy i v Napajedlích,  
upravuje Nařízení Zlínského kraje č. 
4/2002, kde se mj. uvádí:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru, tzn. v období sklizně pícnin, obi-
lovin a slámy a období od 1. 4. do 31. 10. 
kalendářního roku (tzv. období sucha), 
nelze na místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím: rozdělávat nebo udržovat 
otevřené ohně • kouřit • odhazovat 

hořící nebo doutnající předměty • spalovat 
hořlavé látky na volném prostranství • tábo-
řit mimo vyhrazená místa • zakládat ohně 
a manipulovat s nimi bez přítomnosti osoby 
starší 15 let • používat v přírodním prostředí 
zábavné pyrotechniky.

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru se rozumí lesní porosty, suché 
travní porosty, plochy zemědělských kul-
tur, sklady pícnin, obilovin a slámy a místa 
v přírodním prostředí využívaná k rekre-
ačním účelům.

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

Porušení povinností stanovených tímto 
nařízením fyzickou osobou může být po-
stiženo dle zákona o přestupcích.

(www.hasicinapajedla.cz)

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2011
dodrženy s výjimkou oddílu 63 – Finanční 
operace, kde došlo k překročení upraveného 
rozpočtu o částku 22 tis. Kč z titulu vyššího 
než očekávaného odvodu daně z přidané 
hodnoty. Účetní pohled na výsledek hos-
podaření města je doložen výkazem zisku 
a ztráty, rozvahou a přílohou účetní závěrky. 
Hospodářský výsledek za uplynulý rok je zisk 
ve výši 18,2 mil. Kč. Součástí závěrečného 
účtu je i přehled hospodaření jednotlivých 
útvarů města, přehled významných staveb-
ních akcí a všech investic (kapitálové výdaje 
za celý rok činily 58,2 mil. Kč). Vztah ke stát-
nímu rozpočtu a dalším veřejným rozpočtům 
je doložen přehledem všech dotačních 
vztahů s přehledem čerpání, popř. vracení 
nevyužitých finančních prostředků (na do-
tacích bylo přijato 57,9 mil. Kč). Dále jsou 
uvedeny výsledky hospodaření zřízených 
příspěvkových organizací města. Všech šest 
příspěvkových organizací hospodařilo v loň-
ském roce s kladným výsledkem. Přezkum 
hospodaření města za rok 2011 byl proveden 
kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlín-
ského kraje. Ve zprávě bylo konstatováno, 
že vytknuté nedostatky nevedly k porušení 
rozpočtové kázně, k neúplnosti, nesprávnosti 
a neprůkaznosti účetnictví ani k porušení po-
vinností nebo překročení působnosti města 
stanovených v jiných právních předpisech. 
Celá zpráva o provedeném přezkumu hospo-
daření i závěrečný účet města jsou k dispozici 
na webových stránkách města. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 

Vyfoť a vyhraj s ROP

Městská policie

Dnem 23. 6. 2012 nastoupil do funkce 
Městské policie Napajedla Bc. Smělík. 
Jmenovaný působil do roku 2009 u Po-
licie České republiky více než 30 let. 
Z jeho strany priority městské policie 
budou směřovány hlavně do oblasti ve-
řejného pořádku a dodržování vyhlášek 
a nařízení Městského úřadu Napajedla, 
a to především na úseku podávání alko-
holu mladistvým a podávání alkoholu 
podnapilým osobám, rušení nočního 
klidu a zajištění bezpečnosti silničního 
provozu v rámci města Napajedel. V ne-
poslední řadě je úzká spolupráce při 
potírání běžné kriminality a prevence 
v rámci území Napajedel s OOPČR Na-
pajedla. S příchodem rekreační sezóny 
Městská policie upozorňuje v důsledku 
zvýšeného provozu na silnicích, jak 
ze strany cyklistů a majitelů vozidel, 
že této problematice Městská policie 
bude věnovat zvýšenou pozornost, 
jak ze strany dodržování rychlosti 
v obci, tak i dodržování pravidel dle 
zákona 361/2000 Sb. ze strany cyklistů. 
V současné době je problém s provo-
zem cyklistů na ulici Dr.E. Beneše, kde 
cyklisté užívají k jízdě chodník, který 
je určen výhradně pro chodce. Cyklisté 
by měli užívat jednak vozovku ve smě-
ru na Otrokovice nebo cyklostezku 
vedoucí na břehu řeky Moravy. Zvý-
šenou pozornost bude Městská policie 
věnovat rychlosti a nedodržování zá-
kona 361/2000Sb. v prostoru na vjezdu 
do rekreačního střediska Pahrbek, kde 
dochází k porušování a překročování 
rychlosti vozidel, což zavdává příčiny 
ke stížnosti obyvatel této lokality v Na-
pajedlích. V rámci běžných kontrol se 
Městská policie zaměří i na kontrolu 
chat a zahradních kolonií k zabránění 
krádeží a vloupání do těchto objektů. 
K činnosti bude kromě PČR Napajedla 
po domluvě využit i oddíl jízdní policie 
Zlín a oddělení kynologie Zlín. 

Bc. Smělík,  ředitel MP Napajedla

Poskytování služeb sociální péče v Napajedlích
dla, které k uvedenému datu zřídilo v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, organi-
zační složku Pečovatelská služba Napajedla. 
Tato organizační jednotka zajišťuje v souladu 
s platnými právními předpisy v této sociální 
oblasti (zákon č. 108/2006 Sb.) pečovatelskou 
službu v potřebném rozsahu doposud.

Zastupitelstvo města Napajedla na svém 
zasedání dne 20. června 2012 rozhodlo o zru-
šení organizační složky Pečovatelská služba 
Napajedla, veškerá činnost, tak jak byla 
vykonávána doposud, bude pokračovat 
dále beze změn, ale pod hlavičkou sociál-
ního odboru Městského úřadu, s vedoucí 
paní Alenou Kašnou.

Snahou vedení města Napajedla je touto 
změnou, která vstoupí v platnost 1. 1. 2013, do-
sáhnout účinnější součinnosti ve spolupráci 
mezi oběma uvedenými organizačními jednot-
kami v sociální oblasti pod jedním vedením.

Spolupráce organizační složky Pečovatel-
ská služba Napajedla a odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Napajedla se již v delším 
časovém horizontu dostávala do velmi blízké 
a úzké spolupráce v mnoha oblastech, např: 
poradenská činnost, spolupráce v oblasti 
komunitního plánování, řešení různých 
sociálních situací seniorů, zdravotně posti-

žených občanů, sociální šetření k žádostem 
o byt na DPS, správa vyčleněných finanč-
ních prostředků v této oblasti, spolupráce 
na koncepčních, metodických a analytických 
materiálech v oblasti rozvoje sociálních 
služeb a sociální pomoci na území města, 
propagace sociálních služeb mezi cílové 
skupiny, činnost klubu důchodců, koordinace 
sociálních služeb ve městě apod.

Začlenění pracovnic vykonávajících 
pečovatelskou službu do odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Napajedla je tedy 
cíleným vyústěním této vhodné praktické 
organizační změny.

Bc. Jiří Foltýn, tajemník MěÚ

http://www.mujprojekt.eu
http://www.mujprojekt.eu
http://www.mujprojekt.eu
http://www.mujprojekt.eu
http://www.mujprojekt.eu
http://www.mujprojekt.eu
mailto:Renata.skrobalkova@rr-strednimorava.cz
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 Voda byla, je a bude živlem, který za-
sahuje náš život více, než kterýkoliv jiný. 
Není to jen proto, že člověk bez vody umírá 
po několika dnech, ale při nedostatku vody 
se dříve úrodná místa mění v poušť, při 
povodních má voda takovou sílu, že bere 
vše, co jí stojí v cestě a může způsobit 
i smrt mnoha lidí. 

Zdá se to být neuvěřitelné, ale je to sku-
tečně tak. Letos je tomu přesně patnáct let, 
kdy naše město postihla velká voda. Vlastně 
ta největší, stoletá. 

Začalo horké prázdninové léto roku 1997, 
které s sebou přineslo bouřky a vytrvalý déšť. 
Pršelo tehdy nepřetržitě 50 hodin a spadl 
trojnásobek maximálních červencových 
srážek za uplynulých deset let. Obrovské 
množství vody tak nestačily bezpečně 
odvést ani potoky, ani řeka Morava, a tak 
došlo k přírodní katastrofě, která neměla 
v moderních dějinách naší země obdoby. 
V našem městě bylo zatopeno více jak 130 
rodinných domů a bytů a občanům byla 
způsobena škoda ve výši téměř 67 mil. korun. 
Nejvíce postiženým průmyslovým objektem 
byla akciová společnost Fatra, kde se výše 
škody vyšplhala na neuvěřitelných 300 mil. 
korun. Další škody na majetku města a na ze-
mědělsky obdělávaných pozemcích dosáhly 
výše téměř 16 mil. korun.

V polovině července řeka kulminuje, je 
odvolán stav ohrožení, evakuovaní občané 
se vrací do svých nemovitostí a začínají 
práce na odstraňování škod způsobených 
velkou vodou. Soudržnost a vzájemná po-
moc jak občanů navzájem, tak i příslušníků 
armády a hasičských sborů, je neskutečná. 
A právě v tomto hektickém období začíná 
také neskutečná práce starostů postižených 
měst a obcí spočívající v přípravě budování 
protipovodňových opatření. Společný cíl je 
jasný. Velká voda nás již nikdy nesmí pře-
kvapit tak nepřipravené.

Stát uvolňuje nemalé finanční prostředky 
na protipovodňová opatření a na městech 
a správcích toků je vyřízení všech legislativ-
ních kroků. I když se to ze začátku nezdálo, 
samotné budování protipovodňových hrází 
se stalo během na dlouhou trať. 

Protipovodňovou ochranu zástavby na le-
vém břehu Moravy se podařilo v našem městě 
v následujících letech 2003 – 2006 za velmi 
složitých legislativních procesů, v hodnotě 
téměř 29 mil. korun, připravit a vybudovat 
Povodím Moravy s.p., závod Střední Morava 
Uherské Hradiště. Stavba byla rozložena 
do dvou etap, jejichž hranicí byl silniční 
most u Fatry. 

Oficiální kolaudace proběhla 11. dubna 
2006. Nebudeme raději vzpomínat na to, jak 
někteří občané rychle zapomněli na velkou 
vodu v roce 1997 a zbrzdili zahájení staveb-
ních prací na protipovodňových opatřeních. 
Taktéž některá ekologická sdružení svými 
stanovisky upřednostňovala zájmy ochrany 
přírody před ochranou občanů.

Máme úspěšně za sebou ochranu zástavby 
na levém břehu Moravy, nedořešena zůstává 
ochrana zástavby a areálu a.s. Fatra na pra-
vém břehu řeky Moravy. 

Další zkoušku nám řeka Morava připravila 
na jaře roku 2006. Přináší sebou vydatné 
jarní přívalové deště. 28.března je na řece 
Moravě v Napajedlích vyhlášen třetí stupeň 
povodňové aktivity, vláda vyhlašuje pro 
naši oblast nouzový stav, starostka města 
svolává zasedání povodňové komise a jsou 
zahájeny všechny práce k ochraně jak obča-
nů, tak i majetku, zejména na pravém břehu 
řeky Moravy, který není před velkou vodou 
chráněn. Na město se řekou valí dvacetiletá 
voda, která devět let po ničivé povodni pro-
věří naši připravenost. V této další zkoušce 
jsme obstáli a 8. dubna v poledne je odvolán 
I. stupeň povodňové aktivity. Obstály hlavně 
protipovodňové hráze vybudované na levém 
břehu Moravy. Pravý břeh zachránila čerpací 
stanice Fatry a to, že se jednalo „pouze“o dva-
cetiletou vodu, přesto se škody na majetku 
vyšplhaly téměř k 25 mil Kč. Nově nastavený 
systém dotací v oblasti ochrany vod po této 
povodni nově umožňuje, aby se město samo 
mohlo stát navrhovatelem na realizaci pro-
tipovodńové ochrany. Toho bezprostředně 
využívá a na základě studie proveditelnosti 
podává v dubnu 2007 žádost na Ministerstvo 
zemědělství ČR. Žádost byla ministerstvem 
v následujících třech letech hodnocena 
nakonec s kladným výsledkem. Tak jsme 
mohli v loňském roce u příležitosti 14. výročí 
od povodní, slavnostně převzít od stavbařů 
dokončenou stavbu protipovodňové ochrany 
pravého břehu řeky Moravy. Tato stavba byla 
plně financována Ministerstvem zemědělství 

a to ve výši 22 mil Kč. v rámci Programu 
129120 Podpora prevence před povodněmi. 
Investorem stavby bylo Povodí Moravy, 
navrhovatelem Město Napajedla 

Realizací této stavby byla dokončena 
komplexní protipovodňová ochrana města 
se 7 500 obyvateli. 

Nacházíme se uprostřed měsíce, ve kterém 
u nás před patnácti lety vládla řeka Morava 
a po jejím opadnutí tuny bahna a naplavenin. 
Dovolte, abychom se k těmto událostem 
v krátkosti vrátili. Po prvních horkých 
prázdninových dnech se ohlásily bouřky, 
které přinesly vytrvalé, stále se zesilující 
deště naprosto mimořádné úrovně, v pěti 
dnech spadlo na Lysé hoře 586 mm srážek, 
na Pradědu 454 a vysoké srážkové úhrny 
vykázaly všechny stanice. Řeka Morava 
kulminovala v pátek 11. července. V tento den 
proteklo korytem Moravy každou sekundu 
661 krychlových metrů vody. Průměrný 
průtok je přitom 50 až 6O m3 za sekundu.

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

•••
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem zasloužili o to, abychom mohli 
konstatovat, že byla v našem městě se 7 500 
obyvateli dokončena komplexní protipo-
vodňová ochrana. Děkujeme za to, že se 
u nás již nebudou opakovat těžké chvíle, 
které jsme zde prožili v roce 1997. 

Ing. Irena Brabcová, starostka
Stanislava Kozmíková, DiS. - odd. ŽP MěÚ

Rekonstrukce ulic 
Žerotínova – Podzámčí 
Vážení občané, 
jak jste již byli informování v Napajedel-

ských novinách o plánu investičních akcí 
města na rok 2012 s potěšením Vám můžeme 
oznámit, že město Napajedla bylo úspěšné 
v získání dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci Napajedla - bezbari-
érová trasa - 9. etapa. 

Předmětem této akce je rekonstrukce 
chodníku v ulici Podzámčí v délce cca 230 m 
a v ulici Žerotínova v délce cca 120 m. V obou 
úsecích bude provedena výměna veřejného 
osvětlení, tzn. sloupy vč. kabelu. Realizací 
tohoto úseku chodníku v ulici Podzámčí a Že-
rotínova se ukončí rekonstrukce páteřního 
chodníku celým městem Napajedla podél 
komunikace III. tř., tzn. od vjezdu do Napa-
jedel, ulice Dr. Beneše až po výjezd z města, 
ulice Lány. Z hlediska bezpečnosti chodců 
se jedná o páteřní trasu chodníku, která 
bude splňovat podmínky pro pohyb osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Práce na tomto posledním úseku chodníku 
ulici Podzámčí, Žerotínova budou zahájeny 
v měsíci srpnu až září 2012. Tímto žádáme 
všechny občany běžně využívající tento úsek 
chodníku, aby v průběhu stavebních prací 
dbali informací zhotovitele stavby a využívali 
po dobu rekonstrukce chodník na protější 
straně a tak se vyhnuli eventuelním úrazům 
a ohrožení svého zdraví. 

Již předem děkujeme všem občanům. 
dotčeným touto stavbou, za jejich toleranci, 
trpělivost a spolupráci, bez které se akce 
takového rozsahu neobejdou. 

Odbor správy majetku, investic a rozvoje

Jak jsme Vás již v minulém čísle Napaje-
delských novin informovali, v plném proudu 
se již rozběhly a byly již ukončeny některé 
investiční akce města. Nyní přinášíme aktuál-
ní informaci o postupu prací na jednotlivých 
akcích:

 Rekonstrukce ulice Zábraní 
V polovině měsíce července byla již do-

končena celá stavební část investiční akce 
a do konce měsíce proběhly terénní úpravy 
pozemků dotčených stavbou. Tato akce byla 
dokončena s měsíčním předstihem i přes 
drobné počáteční problémy, které se díky 
zhotoviteli stavby a spolupráci většiny ob-
čanů této ulice podařilo překonat a v plném 
proudu zahájit celou stavbu.

Město Napajedla děkuje Všem obyvatelům 
horní části ulice Zábraní, nejen těm, kteří byli 
stavbou přímo dotčeni, ale i těm zbývajícím, 
kteří byli stavbou omezeni, za jejich trpělivost, 
spolupráci a součinnost v průběhu staveb-
ních prací a děkujeme zhotoviteli – společ-
nosti STRABAG a.s., za věcný a operativní 
přístup k problémům, které přinesla samotná 
realizace stavby.

Věříme, že zrealizovaná stavba bude slou-
žit obyvatelům této části ulice dlouhá léta 
bez jakýchkoliv problémů a určitě přispěla 
ke zkrášlení našeho města. 

 Stavební úpravy střechy objektu radni-
ce – 2. etapa

V polovině měsíce června 2012 byly zahá-
jeny práce na střeše objektu radnice, které 
možná ani občané města výrazně nezazna-
menali, protože probíhaly ve dvorní části 
objektu. Práce na střeše byly dokončeny 
druhý týden v měsíci červenci 2012, a to 
i přes vysoké teploty vzduchu a intenzivní 
sluneční paprsky, které ztěžovaly práci 
zhotovitele. Město Napajedla touto formou 
děkuje za finanční podporu Zlínskému 
kraji a zhotoviteli - společnosti ROMAX 
CZ, s.r.o. za hladkou a bezproblémovou 
realizaci akce. 

 MŠ Napajedla – Rekonstrukce dětského 
hřiště

V krásném areálu Mateřské školy se 
nacházelo dětské hřiště, které již několik 
let nesloužilo svým účelům a spíše se stalo 
předmětem hrozby úrazu v důsledku jeho 
havarijního stavu. V červnu 2012 proběhla 

oprava tohoto hřiště a toto bylo zrekon-
struováno do své současné podoby a plné 
funkčnosti pro naše nejmenší občany – děti, 
navštěvující mateřskou školu. Realizace této 
akce mohla být uskutečněna díky štědrému 
sponzorskému daru společnosti FATRA a.s., 
za což město Napajedla a vedení Mateřské 
školy velmi děkuje a váží si dosavadní spo-
lupráce.

 Vybudování vnitřního vybavení výtahu 
ve zdravotním středisku 
Jak si již mnozí občané všimli, poslední 

víkend v měsíci červnu 2012 byly započaty 
„hrubé“ stavební práce v objektu zdravot-
ního střediska. Výsledkem této třídenní 
práce byla připravena dojezdová šachta 
v podlaze 1.NP pro samotný výtah vč. elek-
tro přívodu, která byla první týden v měsíci 
červenci 2012 dokončena do finální podoby 
a předána bez vad zhotoviteli samotného 
výtahu. Občané vyhodnotili toto dílo jako 
„napajedelský aquapark“, zřejmě s ohledem 
na parné léto. 

Za tuto rychlou a „hodinářskou práci“, 
kterou TRADIX REALIZACE, s.r.o. předved-
la, patří ze strany města Napajedla velké 
poděkování. 

S ohledem na probíhající práce na samot-
né výtahové šachtě a při montáži zařízení 
výtahu, žádáme návštěvníky i personál 
zdravotního střediska o zvýšenou pozornost 
při pohybu kolem tohoto staveniště. Kom-
pletní dokončení všech prací, tj. pokládka 
podlahoviny a vymalování chodby 1.NP by 
mělo proběhnout do konce srpna, nejpozději 
začátkem měsíce září. 

 Rekonstrukce hřbitova – 1. etapa
Stavební práce na 1. etapě rekonstrukce 

pěších komunikací v areálu hřbitova neu-
stále probíhají, v měsíci červnu byly práce 
zpomaleny díky opakujícím se přívalovým 
dešťům. Postup prací je oproti jiným stavbám 
obdobného charakteru je pomalý v důsledku 
nepřístupnosti větší mechanizace do této 
lokality. V průběhu stavebních prací, které 
budou probíhat do konce měsíce října 2012, 
žádáme občany o zvýšenou pozornost při 
pohybu staveništěm.

 Nový klášter multifunkční komunitní 
centrum Napajedla – stavební úpravy 
3. NP
Začátkem měsíce července 2012 byla za-

počata další etapa stavebních úprav ve 3. NP 
objektu bývalého Kláštera, spočívající v re-
konstrukci elektroinstalace, zdravotechniky, 
topení a úprav místností na prostory budou-
cího muzea. Stavební práce budou probíhat 
do poloviny měsíce září 2012. Poté budou 
zahájeny práce na dokončení interiéru.

Odbor správy majetku, investic a rozvoje

Poděkování
- obyvatelům domu č.p. 1381–1382 

v ulici Komenského, kteří v rámci rea-
lizace 2. etapy projektu Naše Napajedla 
– město pro život byli nečekaně dotčeni 
výkupem pozemků pod chodníkem 
v blízkosti jejich bytového domu. Děkuje-
me za pochopení celé situace a nutnosti 
dokončení legislativy s ohledem na do-
tační titul, ale především za Váš velmi 
vstřícný a operativní přístup nejen při 
podpisu kupních smluv, ale i v průběhu 
celého stavebního řízení. Vážíme si ta-
kového přístupu občanů města, protože 
se stává velmi ojedinělým.

Patří i všem obyvatelům části ulice 
Dr. Beneše, kteří v rámci realizace Napa-
jedla – bezbariérová trasa – 8.etapa byli 
dotčeni výkupem pozemku pod chodní-
kem. Přes neustále množící se problémy 
v průběhu uzavírání kupních smluv ze 
strany prodávajících věříme, že se je 
podaří postupně vyřešit a poté proběhne 
převod vlastnictví pozemků na město 
Napajedla a to bude moci celou akci i vůči 
dotačnímu titulu definitivně ukončit.

Za pracovníky odboru SMIR 
Ing. Monika Chrástová, vedoucí odboru 

Ohlédnutí za velkou vodou… Průběžná informace o plnění plánu investičních 
akcí Města Napajedla v roce 2012
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 Pomáhají a chrání…
7. června 2012 se Mateřská škola Napa-

jedla proměnila. Navštívili ji příslušníci 
Obvodního oddělení PČR Napajedla, pří-
slušníci Útvaru preventivně-informační 
služby a psovodi SZKČ Zlín. Ti všichni 
si připravili pro děti naučně zábavný 
program. Jeho hlavním účelem bylo 
seznámení s činností policie, její funkcí 
a významem vůbec.

Nejstarší předškoláci se zapojili do řešení 
problémových situací, situací spojených 
s dopravním provozem. Společně pak děti 
ze všech tříd školy měly možnost prohléd-
nout si a prakticky vyzkoušet vybavení 
policejního automobilu i policejního zá-
chranného člunu.

Pro všechny děti bylo největším zážitkem 
sledování praktických ukázek z výcviku 
policejních psů (zajišťování pachatelů, plnění 
pokynů, hledání stopy…).

V letošním roce bylo součástí dopoledne 
ještě jedno překvapení. Děti měly možnost 
projížďky na koni, který je rovněž využíván 
policií při vybraných zákrocích.

Díky vstřícnému přístupu všech poli-
cistů si téměř každé dítě mělo možnost 
prohlédnout či vyzkoušet to, co jej nejvíce 
zaujalo.

Vydařená akce byla ještě dalším dárkem 
pro naše nejmenší k MDD. Chtěla bych proto 
jménem téměř 200 dětí z naší „školky“ podě-
kovat všem zúčastněným policistům za její 
náročnou přípravu a samotnou realizaci.

Doufám, že tradice spolupráce mezi ma-
teřskou školou a Policií ČR bude i nadále 
pokračovat, aby si i nejmladší generace dětí 
uvědomovala, že „Pomáhat a chránit“ je pro 
všechny důležité a potřebné.

M. Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

Hasiči dětem
V pondělí 4. června 2012 kolem 9. hod. ožilo 

prostranství před napajedelským kinem dět-
skými hlásky. „Dobré ráno, děvčátka a chlap-
ci, dobrý den, paní učitelky“ - toto uvítání 
se ozvalo během dne hned třikrát - za hasiči 
sem přišlo v 9 hod. 160 dětí z mateřské školy, 
v 10:45 hod. 150 dětí z obou základních škol 
a ve 13:15 ještě 60 dětí ze školní družiny.

Následovalo přivítání návštěvníků členy 
Sboru dobrovolných hasičů, mladí hasiči 
předvedli krátký kulturní program a už do-
šlo na ukázky z činnosti hasičské mládeže: 
nejdříve nejmenší děti z hasičské přípravky 
předvedly sportovní a hadicovou štafetu, 
štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60 m 
a ukázky ukončili uzlovou štafetou. Děti se 
pak rozdělily na 4 skupiny: první si zastří-
kali ze džberových stříkaček na pyramidu 
barevných plechovek, druhá si vyzkoušela 
zdolat sportovní štafetu, třetí se shromáždila 
u hasiče Zdeňka, kde si společně povídali 
nad hasičskými knížkami, a čtvrtá skupinka 
se zastavila u stánku Českého červeného 
kříže. Zde byl paním učitelkám změřen krevní 
tlak a děti se dozvěděly spoustu zajímavých 
informací, jak pečovat o své zdraví, a to od čiš-
tění zubů až po ošetření odřeného kolena. 
Skupiny se vystřídaly na všech stanovištích 
a postupně odcházely na radniční dvůr, kde 
je již očekávaly hasičské vozy: dopravní 
automobil Avia 30 a cisterna Avia 31. Řidiči 
jednotlivých vozidel dětem ukázali, co vše 
se skrývá za jejich dveřmi. Děti si také vy-
zkoušely, jak se uvnitř aut sedí a zasypaly oba 
řidiče svými otázkami. Poslední zastávka byla 
ve zbrojnici, kde si malí i velcí návštěvníci 
prohlédli alba z činnosti mladých i starších 
hasičů, dále sbírku hasičských autíček, vysta-
vené staré přilby a poháry získané v různých 
hasičských soutěžích. Ještě lízátko na cestu 
a malí školáčci se s námi rozloučili.

Pro školáky byl program o něco bohatší 
- dozvěděli se více o činnosti mladých hasi-
čů, na radničním dvoře shlédli také ukázku 
výstroje a výzbroje hasičů vyjíždějících k po-
žárům. Po prohlídce ve zbrojnici se všichni 

se toho dne konalo krajské finále Dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Zde se potkali 
ve dvou kategoriích vždy zástupci a vítě-
zové 4 okresů kraje. Zlínský okres v obou 
kategoriích reprezentovala právě naše 2. 
základní škola z Napajedel. Všichni soutěžící 
postupně soutěžili v pěti disciplínách (jízda 
zručnosti, jízda na dopravním hřišti, testy 
pravidel silničního provozu, první pomoc 
a práce s mapou). V těžké konkurenci naši 
žáci sice na postup do celostátního finále 
konaného v Chomutově nedosáhli, nicméně 
bylo o naší škole slyšet. Družstvo starších 
soutěžících ve složení Jana Palová, Kateřina 
Plichtová, Jan Moravčík a Lukáš Bureš obsa-
dilu celkové 2. místo. V kategorii mladších 
nás reprezentovali Lenka Bachová, Zuzana 
Skapálková, Daniel Marišler a Tomáš Veče-
řa. Bodové rozdíly mezi prvním a třetím 
mužstvem byly minimální a i přesto, že naše 
škola v tomto ohledu obsadila až 3. místo, 
jde o velký úspěch. Na druhé naši ztratili 
celkem 12 bodů a na postup do celostátního 
finále nám chybělo bodů pouhých 26. To je 
při naší první účasti v kraji velkým příslibem 
do budoucna a věřím, že se nám podaří 
již příští rok nahlédnout i do celostátního 
kola. Všem zúčastněným děkujeme za vý-
bornou reprezentaci a celoroční intenzivní 
přípravu. 

Michal Marek, trenér a doprovod dětí

školáci i s učiteli shromáždili na trávníku 
za zbrojnicí, kde společně s kolemjdoucími 
diváky sledovali požární útok od cisterny, 
kteří předvedli mladí hasiči. Vystoupení pro 
družinu oproti ukázkám pro školy muselo 
být trochu zkráceno - donutil nás k tomu 
prudší déšť.

Propagační akci Hasiči dětem pořádají 
napajedelští u příležitosti Mezinárodního dne 
dětí každoročně, letos již po deváté.

(www.hasicinapajedla.cz)

Den s Policií ČR v Mateřské škole Napajedla

Žáci 2. základní školy bodovali 
v Dopravní soutěži mladých cyklistů
Pro některé žáky naší školy páteční 

deštivé ráno Dne dětí (1. 6. 2012) začalo 
mnohem dříve než obvykle. Sraz u školy 
měli již 15 minut po šesté hodině, protože 
je čekala cesta do Valašského Meziříčí, kde 
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Po několika měsíčních pří-
pravách oslavili napajedelští 
fotbalisté sto let od vzniku 
organizované kopané v Napa-
jedlích. A oslavy to byly velké. 

Již od ranních hodin bylo na fotbalovém 
stadionu v ulici Sadová rušno. Probíhaly 
poslední přípravy, aby od deseti hodin mohl 
vypuknout fotbalový maraton. 

Přesně v deset hodin zahájilo oslavy 
utkání mladších a starších přípravek proti 
soupeři z TJ Jiskra Staré Město. Utkání pro-
bíhala za velké účasti rodičů malých hráčů 
a doprovodného komentáře Petra Suchoně 
– sportovního redaktora TV NOVA, který 
přijel rovnou z Mistrovství Evropy ve fotbale 
v Polsku, kde sledoval dění kolem týmu české 
reprezentace.

Po utkání přípravek za nádherného letního 
počasí následovalo utkání žáků obou klubů 
a utkání mužstva napajedelských žen proti 
celku z Březůvek. V odpolední části programu 
se nejdříve utkaly mužstva napajedelského 
„béčka“ proti výběru Napajedelských Emirá-
tů. V tomto týmu se potkali hráči z okolních 
mužstev, kteří v minulosti hrávali za napa-
jedelské týmy. Posledním zápasem před 

vyvrcholením odpoledního programu byl 
zápas bývalých napajedelských hráčů proti 
FC Koliktochcete Újezd Praha, v jehož týmu 
se objevili např. Jakub Kohák, který je velmi 
známý z televizního seriálu a stejnojmen-
ného filmu Okresní přebor, Jan P. Muchow, 
napajedelský rodák Slávek Horák, Miki Křen 
a další. Proti nim nastoupili někteří bývalí 
hráči Napajedel – Pavel Sedláček, Miroslav 
Dýšek, Jiří Saibert, Antonín Rožek, Antonín 
Kaštánek a další. 

Vyvrcholením fotbalového dne bylo utkání 
napajedelského „A mužstva“ proti mužstvu 
první ligy SK SIGMA Olomouc. V dresu soupe-
ře se představil např. Michal Ordoš, či bývalý 
reprezentant Marek Heinz. V dresu obou muž-
stev nastoupil bývalý hráč Napajedel a nyní 
fyzioterapeut mužstva Olomouce Jiří Herbert 
Procházka. Všechna utkání, která v průběhu 
dne sledovalo bezmála tisíc diváků, proběhla 
ve slavnostním a přátelském duchu.

V průběhu celého fotbalového dne se 
v Napajedlích objevilo mnoho významných 
hostů - statutární náměstek hejtmana Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš, který převzal záštitu 
nad pořádáním oslav, předseda krajského fot-
balového svazu Vlastimil Hrubčík, starostka 

Napajedelští fotbalisté slavili sto let
města Irena Brabcová, 
místostarosta Zbyněk 
Ohnoutek, bývalý trenéři 
napajedelských mužstev 
– Bohumil Kraváček, Antonín 
Samsonek, Zdeněk Ševela, Petr Zapletal, 
Bohuslav Elšík, Miroslav Vybíral a mnoho 
dalších.

Na závěr oslav proběhla taneční zábava 
s ohňostrojem. Zábava se uskutečnila v při-
praveném amfiteátru přímo na stadionu kopa-
né. O dobrou zábavu pro všechny přítomné 
se starala kapela Showband ze Zlína. 

Celý fotbalový den hodnotí organizátoři 
slavnosti jako velmi důstojný a zdařilý. Je 
třeba poděkovat všem, kteří se podíleli přímo 
na organizaci nebo se jinak podíleli na úspěš-
ném průběhu oslav. Jedná se především 
o Zlínský kraj, město Napajedla, akciovou 
společnost Fatra, společnost CEMEX Sand 
a mnoho dalších. 

Napajedelský fotbalový klub rovněž vydal 
k významnému výročí knižní publikaci 100 
let kopané v Napajedlích, která mapuje his-
torii napajedelské kopané od jejího vzniku 
po současnost. 

Pavel Ratiborský

FA
TRA

-SLAVIA NAPAJEDLA•
100 LET KOPANÉ V NAPAJ

ED
LÍC

H•
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Čas plyne, vzpomínka zůstává
Dne 2. července 
2012 by se dožil 100 
let pan Oldřich 
Basel st. Kdo jste 
ho znali, vzpomeň-
te s námi. Rodina 
Baselova, Chrást-
kova a Hrdinova.

Irena Fuchsová 
v Knihovně Boženy 
Benešové Napajedla
Dne 6. června 2012 zavítala do napajedel-

ské knihovny populární česká spisovatelka 
Irena Fuchsová, autorka 29 knih. Mezi její 
díla patří Když se žena svléká, Když je 
žena v lázních, Když staré děti pláčou, 
Když žena prosí o potrat atd. Poslední 
kniha jí vyšla letos a jmenuje se Když Aleš 
nosí moji sukni aneb třiasedmdesát 
mých stříbrných blogů. Jedná se o řadu 
pohledů na život, na muže, ženy, děti, 
na lásku, na stáří, na vraždy, na manžel-
ství, na dojíždění, na herce, na novináře, 
na politiky, na otce a dcery, na rozvedené 
muže a jejich děti atd. 

Za návštěvu paní Fuchsové vděčíme 
náhodě. Oslovili ji pracovníci slovenského 
pořadu Pošta pro tebe s tím, že ji někdo hledá. 
Když se svěřila své devadesátileté mamince, 
tu napadlo, že by ji mohl hledat nevlastní 
sourozenec z Napajedel nebo blízkého okolí. 
Její tatínek totiž po skončení 2. světové války 
a návratu z koncentračního tábora v Napa-
jedlích nějakou dobu žil. Pracoval jako řidič 
u některého ze zdejších sedláků. Přátelil se 
se sedlákovou dcerou, a když vyšlo najevo, 
že je těhotná, sedlák ho vyhodil. 

V Poště pro tebe ji však hledala kamarád-
ka Jolana a paní Fuchsová se rozhodla, že 
se obrátí na naši knihovnu, zda bychom jí 
v pátrání po sourozenci pomohli. My jsme 
kontaktovali členy zdejšího klubu důchod-
ců a muzejního spolku, kronikářku města 
a objevili jsme několik lidí, kteří v inkrimi-
novanou dobu pracovali na napajedelské 
radnici. Ale bohužel si nikdo na tuto událost 
nevzpomněl. 

I když jsme se ničeho nedopátrali, paní 
Irena přislíbila, že přijede k nám na besedu 
bez nároku na honorář, a svůj slib dodržela.

Na 25 posluchačů strávilo s paní Fuch-
sovou příjemný středeční podvečer. Živě 
se besedovalo na téma tatínek, literatura, 
divadlo a došlo i na vážnější témata - týrané 
ženy a dokonce i týraní muži. Na závěr pře-
četla ukázku ze své poslední knihy a slíbila, 
že její návštěva v Napajedlích rozhodně 
není poslední.

Svatava Ondrášová
Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Vážení zákazníci,
začátkem měsíce července přichází kabe-

lová televize s nabídkou všech programů 
v digitální kvalitě. Přizpůsobujeme se tím 
novému trendu v oblasti televizního příjmu, 
který postupně prochází územím České 
republiky. Naše programy jsou vysílány 
v normě DVBT v pásmu UHF (frekvenční 
pásmo 470–860 MHz). Jedná se o další 
vstřícný krok vůči našim zákazníkům, 
jelikož současné televizní přijímače tento 
příjem umožňují bez potřeby nakupovat 
další zařízení. Nákup případného Set Top 
Boxu je pak na zvážení zákazníka, který má 
starší televizní přijímač. Ten může zvolit 
mezi analogovou nabídkou, která zůstá-
vá zachována, nebo kvalitnější digitální 
s nutností nákupu Set Top Boxu.

V naší nabídce jsou začleněny progra-
my s vyšším rozlišením, vysílání HDTV. 
K příjmu tohoto typu vysílání je nutné mít 
televizní přijímač či Set Top Box s podporou 
MPEG-4. S přicházejícími olympijskýni 
hrami rozšiřujeme naši nabídku o program 

TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ STANICE V TKR od 16. 6. 2012
Základní programová nabídka  210+DPH = 252 Kč

1 S8 154,25 STV1 všeobecný slovensky
2 S9 161,25 INFOKANÁL místní informace česky
3 R6 175,25 ČT 1 všeobecný česky
4 R8 191,25 NOVA všeobecný česky
5 R10 207,25 ČT 2 všeobecný česky
6 R11 215,25 ČT 24 zpravodajství česky
7 R12 223,25 PRIMA všeobecný  česky
8 S12 238,25
9 S13 245,25 DISNEY CHANNEL dětský česky
10 S14 252,25 UNIVERSAL CHANNEL filmy, seriály česky a slovensky
11 S15 259,25 STV 2 všeobecný slovensky
12 S16 266,25 EUROSPORT sport česky
13 S17 273,25 MINIMAX dětský česky
14 S18 280,25 NOVA SPORT sport česky
15 S19 287,25 TV NOE křesťanská TV česky
16 S20 295,25 ČT 4 sport česky
17 S21 303,25 CS MINI/CS FILM filmy, seriály česky a slovensky
18 S22 311,25 STANICE O hudební česky
19 S23 319,25 VIASAT EXPLORER / SPICE věda a technika / erotika česky
20 S24 327,25 ANIMAL PLANET příroda česky a slovensky
21 S25 335,25 VIASAT HISTORY historie česky
22 S26 343,25 DISCOVERY technika česky a slovensky
23 S27 351,25 Nova Cinema seriály, filmy česky
24 S28 359,25 TV BARRANDOV seriály, filmy česky
25 S29 367,25 MGM filmy česky
27 S34 407,25 PRIMA COOL všeobecný česky
28 S35 415.25 BBC zprávy anglicky

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ v TKR od 16. 6. 2012
C21 474 DVB-T (Multiplex 1) ČT1,ČT2, ČT4,ČT24, Rádia,Infokanál
C22 482 DVB-T (Multiplex 2) Nova, Nova Cinema,Prima, Prima Cool, Barrandov
C 23 490 DVB-T (Multiplex SK) STV1, STV2, BBC
C24 498 DVB-T (Multiplex HD) ČT4 HD, Nova HD
C25 506 DVB-T (Multiplex 3) Prima Love, ČT HD
C26 514 DVB-T (Multiplex 4) MGM,Disney channel,CS film/CS mini,Universal channel
C27 522 DVB-T (Multiplex 5) Nova sport,Minimax,Noe
C28 530 DVB-T (Multiplex 6) Eurosport,Animal planet,Viasat history,Viasat explorer
C29 538 DVB-T (Multiplex 7) Discovery,Óčko, Fanda

V minulém čísle NN jsme si vysvětlili 
myopii = krátkozrakost a hypermetropii = 
dalekozrakost. Dnes si povíme o astigma-
tismu a presbyopii.

Pro laickou představu se kreslí oko jako 
dokonalá koule.Tohoto tvaru ale dosahuje oko 
jen zřídka. Častěji bývá v některém směru více 
nebo méně zakřivené než ve směru jiném.
Velmi často bývá větší zakřivení ve směru 
90-ti stupňů (ve směru shora-dolů). Někte-
ré teorie uvádí, že je to způsobeno tlakem 
víček a zemskou gravitací. Když se člověk 
s takovou vadou podívá např. na budovu, tak 

Oční optika Kotas informuje
potřebuje jinou dioptrii na zaostření ve směru 
nahoru–dolů a jinou ve směru vodorovném zle-
va-doprava.Přitom obě tyto hodnoty mohou být 
jak myopické, tak hypermetropické (viz minulý 
díl NN). Na předpisu brýlí jsou pak uvedeny obě 
hodnoty a osa účinku druhé hodnoty. Např. 
+1,0 +1,5 Ax 90.

Posledním bodem je presbyopie = staro-
zrakost.

Jedná se o přirozený stav, o fyziologický 
úbytek akomodace. Akomodace je schopnost 
oka změnit svou dioptrickou hodnotu při po-
hledu do blízka. 

Tak jako neoznačujeme za vadu nebo 
nemoc to, že v padesáti letech nepodáváme 
stejný sportovní výkon jako ve dvaceti, ne-
měli bychom vadou nazývat to, že ve vyším 
věku vidíme hůře do blízka (pokud zraková 
ostrost do dálky zůstala zachována). Přestože 
se nejedná o vadu, tak i tento stav řešíme 
pomocí brýlí.

Tímto jsme vyčerpali hlavní body odpovědi 
na otázku: „Proč nosíme brýle ?“

V příštím čísle NN si povíme něco o tom, jak 
se všechny výše uvedené stavy řeší a na co 
je třeba dát si pozor při výběru brýlí. 

Na vaši návštěvu, event. další dotazy, se 
těšíme v prodejně Oční optiky Kotas na adre-
se Napajedla, Svatoplukova 1281 – u mostu 
k Fatře. S přáním hezkého dne Váš oční optik 

Tomáš Kotas.

Letos uspělo ve výběrovém řízení se svou 
žádostí o MiNiGRANT VEOLIA celkem 8 
zaměstnankyň a zaměstnanců společnosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (podáno 
bylo 17 žádostí). Celkem bylo předáno 
200 000 Kč. Finanční podporu získali pro 
různé organizace a občanská sdružení. 
Peníze jsou určeny k podpoře aktivit dětí, 
zdravotně znevýhodněných spoluobčanů, 
ekologických projektů nebo např. canisterapii 
či sledgehokejový klub. 

Slavnostní předávání Minigrantů za společ-
nost MOVO se uskutečnilo ve Zlíně 26. 6. 2012 
v 10:00 hodin v obřadní síni zlínské radnice, 
za přítomnosti vážených hostů. Diplomy našim 
zaměstnancům a zástupcům jednotlivých 
organizací, které peníze získávají, předávala 
Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora 

Minigranty zaměstnanců společnosti Moravská vodárenská, a.s. 

Upozornění !J
Buďte opatrní na dovolené v cizině, Napajedelské noviny Vám přejí krásné prázdniny!
Lékařský výzkum a skutečnost:

1. Japonci jedí velice málo tuků a trpí méně infarkty než Britové nebo Američané.
2. Mexičané jedí hodně tuků a také trpí méně infarkty než Britové nebo Američané.
3. Japonci pijí málo červeného vína a nemají infarkty jako Britové a Američané.
4. Italové pijí nadměrná množství červeného vína, ale také trpí méně infarkty, než Britové 

nebo Američané.
5. Němci pijí hodně piva a jedí spoustu klobás a tuků a trpí méně infarkty než Britové nebo 

Američané.
ZÁVĚR: Jezte a pijte, co chcete. Je jasné, že to, co zabíjí, je angličtina.

města Zlína a Ing. Martin Bernard, generální ře-
ditel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. 
Celým programem předávání provázel Mgr. Jan 
Dolínek, ředitel nadačního fondu Veolia. 

Děkujeme všem dobromanům z řad našich 
zaměstnanců, kteří se rozhodli nezištně pomoci 
druhým, vážíme si jejich úsilí pro dobrou věc. 
V úspěšném projektu Minigranty bude naše 
společnost pokračovat i v následujících letech.

Více informací Vám ráda zodpoví: 
Markéta Bártová, 
tel.: 577 124 257, mob.: 602 758 164, 
bartova@smv.cz

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. - (dále jen MOVO) - působí na Olomoucku, 
Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 
400 tis. obyvatel. MOVO má 478 zaměst-
nanců a provozuje celkem 31 úpraven vod, 
158 vodojemů a 25 čistíren odpadních vod 
a zajišťuje servis pro 2 093 km vodovodních 
a 1 198 km odpadních sítí. 

Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zá-
kaznických center v Olomouci, Prostějově, 
Zlíně, Uničově, Valašských Kloboukách 
a Konici. Čtyřiadvacet hodin mohou zákaz-
níci využívat zákaznické linky 840 668 668, 
web: 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. 

„Večer o Zemi, kde zítra již znamená včera“
	 Místo	a čas:	Centrum U Přístavu Napajedla, pátek 10. 8. 2012, od 19 hod.
	 Program	promítání	s komentářem
	 	Krátká	úvodní	 část	o  loňské	 cestě	na dálný	 ruský	východ	po stopách	 legionářů.	

Moskva	+	Vladivostok	+	Chabarovsk.
	 	Hlavní	část	o letošním	putování	-	Nižnij	Novgorod	+	Kamčatka.

Srdečně	zve	Aleš	Podhorský	|	www.plasty-eshop.cz

Informace kabelové televize
ČT4 HD. Během měsíce července spouští 
Společnost CET 21 provozovatel kanálů 
Nova, Nova Cinema, Nova Sport, svůj další 
kanál, stanici s názvem FANDA. Také tento 
program rozšíří digitální nabídku. 

Frekvenční pásmo UHF je náchylné 
na kvalitní propojení, proto věnujte prosím 
zvýšenou pozornost výběru propojovacích 
kabelů či montáži konektorů. Pokud máte 
problémy s digitálním příjmem a nejste si jisti 
kvalitou propojovacích kabelů, kontaktujte 
nás. Vaši kabeláž můžeme proměřit a v pří-
padě nekvalitních spojů vyměnit.

Během letních měsíců začaly zemní 
práce kabelové televize v oblasti pokládky 
chrániček optických kabelů. Tato činnost je 
prováděna spolu s rekonstrukcí chodníků 
na ulici Zábraní a v rámci přeložky elektrické 
sítě na ulici Zahradní. Občanům těchto ulic 
děkujeme za vstřícnost při provádění prací. 
Podíleli jsme se také na přeložce rozvodů 
kabelové televize při realizaci okružní kři-
žovatky v Pohořelicích.

Ing. Lubomír Náplava, ředitel NTV cable s.r.o.

mailto:bartova@smv.cz
http://www.smv.cz
mailto:smv@smv.cz
mailto:zc@smv.cz
http://www.veolia.cz
http://www.veoliavoda.cz
http://www.veoliavoda.cz
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Výstava se podařila
Hezkou neděli prožili 17. června 2012 

všichni, kteří se přišli podívat na Výstavu 
dovedných rukou do Domu dětí a mládeže 
Matýsek. Tuto akci zde pravidelně pořádají 
členové Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., 
místní organizace Napajedla. Výstava byla 
velmi pěkná, bylo možno obdivovat vyšívané 
ubrusy, drátkované ozdoby, pletené či háč-
kované svetříky a ostatní rukodělné práce 
(viz foto). Všichni zúčastnění byli spokojeni, 
o čemž svědčí pochvalné zápisy v knize 
návštěv. Výstava dala všem pořadatelům 
zabrat, ale všichni byli spokojeni, že se jejich 
práce setkala s velkým ohlasem spoluobčanů.

A děkují všem, kteří byli ochotni podat 
pomocnou ruku. Poděkování patří především 
Městu Napajedla za dotaci.

Světlo orientu
O tom, jak moc je populární a žádaný 

kroužek orientálních tanců svědčí fakt, 
že ho v letošním roce pod Domem dětí 
a mládeže Matýsek Napajedla navště-
vuje 132 dívek rozdělených do sedmi 
skupin, a to v Napajedlích, Spytihněvi 
a Halenkovicích. 

I v letošním roce se dívky z tohoto 
kroužku zúčastnily několika soutěží, 
přehlídek a vystoupení v různých 
koutech celé České republiky. Svým 
tancem zpestřily program u příležitosti 
Dne Matek a také předvedly krásu tance 
při různých sportovních a zábavných 
akcích. 

Za zmínění určitě stojí umístění dívek 
v krajské soutěži Světlo Orientu, kde 
skupina pod vedením Ivety Maniakové 
obsadila 2. místo a skupina pod vede-
ním Martiny Řezaninové 4. a 5. místo 
v různých věkových kategoriích. Dal-
ším úspěchem bylo semifinálové kolo 
Děti fitness, z kterého naše tanečnice 
zajistily postup na mezinárodní finále 
v Brandýse nad Labem a obsadily 
krásné 4. místo.

Dívky se na tato vystoupení připravují 
1x týdně a všechny zkoušky navštěvují 
pravidelně s velkým zájmem. Svědčí 
o tom výsledky, kterých dosahují. 

Přejeme nejen dívkám, ale i jejich 
vedoucím, aby jim tanec a pohyb při-
nášel v dalších letech jen samou radost 
a pohodu. Poděkování patří i rodičům, 
kteří své tanečnice podporují.

•••
Dům dětí ukončil 15. 6. 2012 svou 

pravidelnou činnost kroužků. Děkujeme 
tímto všem, kteří se podíleli na jejich ve-
dení i těm, kteří je tak rádi navštěvovali.

Přejeme všem pohodové, krásné 
a slunečné prázdniny a těšíme se v říjnu 
nashledanou.

Pracovníci DDM Matýsek

Letos na jaře byl vyhlášen již sedmý 
ročník výtvarné a literární soutěže „Voda 
štětcem a básní“, jehož vyhlašovatelem 
je Povodí Moravy. Tématem byly „Po-
hádky o vodě“. Naše ŠD se do soutěže 
zapojila poprvé. Děti vytvářely výtvarná 
dílka, na nichž se objevovala různá vodní 
pohádková stvoření. Ze všech prací jsme 
vybrali ty nejzdařilejší, které putovaly 
v obřím balíku do Brna. Děti pak už jen 
netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků. 
Na konci května se dočkaly. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 50 škol 
a přišlo přes 600 prací do výtvarné 
části soutěže. V této velké konkurenci 
získala 3. místo za model Vodníka Če-
sílka Barborka Kupková, cenu redakční 
rady za Vodní vílu Kačenka Škrabalová 
a zvláštní ocenění a dárek patří také Ane-
tce Rakušanové za Malou mořskou vílu 
a za Vodníka, dále Anežce Hubníkové 
za Žabího prince, Vítu Dobrovolnému 
za Vodní svět a Eriku Cejpkovi za Hledá 
se Nemo.  Děti byly nadšené z úspěchu, 
my jim gratulujeme a přejeme mnoho 
dobrých nápadů a nespoutanou fantazii 
v další tvorbě.

Krejčiříková M.,
ved. vychovatelka ŠD, 2. ZŠ Napajedla

Mladí výtvarníci 
z 2. základní školy

Výstava dovedných rukou v Domu dětí a mládeže Matýsek.

Vítězové sedmého ročníku výtvarné a literární soutěže „Voda štětcem a básní a jejich práce“
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VI. Kongres svazu vojáků 
v záloze České republiky

V sobotu 19. května 2012 se v Praze 
ve velkém sále Domu Armády ČR konal 
VI. Kongres Svazu vojáků v záloze ČR. 
Ze Zlínského kraje z Valašskoslovácké 
oblasti se ho zúčastnilo 8 delegátů, 
mezi nimi také předseda KVZ Napajedla 
Jaromír Strmiska.

Kongres SVZ ČR zvolil svého nového 
předsedu – plk. Ing. Svatopluka Senevi-
če, přijal nové Stanovy SVZ ČR, zvolil 
novou Ústřední Radu, ocenil zasloužilé 
a obětavé členy KVZ, přijal usnesení 
k dalšímu rozvoji SVZ ČR.

Mezi oceněnými byl také Jaromír 
Strmiska, který převzal nejvyšší svazo-
vé vyznamenání – medaili „Za zásluhy 
o SVZ ČR“.

Srdečně blahopřejeme.
Libor Kubíček 

Přebor klubu vojáků 
v záloze Napajedla
Za účasti téměř dvaceti členů KVZ Napa-

jedla se na Střelnici v Napajedlích, Zámoraví 
uskutečnil přebor klubu. 

Ředitelem soutěže byl předseda Jaro-
mír Strmiska, hlavním rozhodčím Libor 
Kubíček. Soutěžilo se ve čtyřech discipli-
nách, z toho ve dvou pistolových a dvou 
puškových, z nichž vždy jedna byla mířená 
a druhá akční, u které se kromě bodů hod-
notil čas střelby.

Nejlépe se dařilo Pavlu Galatíkovi, který 
nastřílel mistrovskou třídu v pistoli a stal se 
vítězem klubového přeboru pro rok 2012. 
Druhé místo si vystřílel Jiří Maňásek, který 
také získal mistrovskou třídu v pistoli. Třetí 
místo obsadil Stanislav Košař, který byl nej-
lepší v akčních střelbách.

První tří závodníci získali poháry, diplomy 
a věcné ceny. Cenu útěchy za poslední místo 
si převzal František Mikeš.

Jaromír Strmiska

Setkání jubilantů
Sobota 2. června byla slavnostním dnem 

pro ročník 1932 – letošní osmdesátníky. 
Po pěti letech jsme se opět sešli, žáci tehdejší 
měšťanské školy v Napajedlích.

V 10 hodin nás přijala na radnici starostka 
města ing. Brabcová. V krátkém projevu 
vyjádřila radost z toho, že se rádi vracíme 
do města našeho mládí a seznámila nás se 
změnami, které ve městě proběhly během 
uplynulých pěti let. Nastínila také plány 
do dalších let. To, že je město zase krásnější 
jsme si nemohli nevšimnout a všechny nás 
to potěšilo. Potom ti z nás, kterým to jejich 
nohy dovolily, se vydali na prohlídku školy. 
Tou nás provázel pan školník. Překvapilo 
nás technické vybavení některých učeben. 
Po černých tabulích a lavicích, na kterých 
jsme my kluci o přestávkách hrávali „min-
cák“, nebylo ani stopy. Přesto nám v pod-
vědomí zněla slova pana učitele Lukašíka: 
„Mincáci k tabuli“, s následnou „odměnou“. 
V myšlenkách každého z nás se odvíjel 
nekonečný film radostných i smutných 
vzpomínek. Vždyť v těchto lavicích jsme se 
dozvěděli o mobilizaci hned v 1. třídě a 15. 

března o vyhlášení Protektorátu, o atentátu 
na říšského protektora i vypálení Lidic. 
V nich jsme zažili příchod Hitlerjungend 
do města a zabrání školy, v nich jsme pro-
žívali strach, jestli si pro někoho z rodičů 
nepřijde gestapo, z nich jsme utíkali před 
nálety amerických bombardérů, prožívali 
radost nad osvobozením města a ukončení 
války v květnu 1945.

S úctou a láskou jsme vzpomínali na své 
učitele a obdivovali jejich statečný postoj 
v této těžké době. Nikdy jsme totiž od žád-
ného z nich neslyšeli slova obdivu k vel-
koněmecké říši nebo souhlas s nacismem. 
I když nás proti své vůli museli učit zpívat 
„Deutschland, Deutschland uber alles“.

Ale připomněli jsme si i veselé historky, 
kterých během 9 let školní docházky nebylo 
málo. Pak už nás čekal jen oběd v restauraci 
na Kapli, sdělování osobních zážitků a písnič-
ky při harmonice.

Vzpomněli jsme také těch, kteří se dneš-
ního setkání nedožili.

Byli jsme šťastni, že se zase vidíme a na-
čerpali jsme energii do dalších let. A slíbili 
jsme si, že se znovu sejdeme za dva roky.

Tak nashledanou v roce 2014.
Karel Máťa

Pachové ohradníky
Řidiči jedoucí z Napajedel po staré 

silnici na Kvítkovice nebo na Topolnou 
si jistě všimli řady kůlů lemující obě 
silnice po obou stranách, a mnozí mar-
ně přemýšleli o jejich účelu. Tyto kůly, 
vysoké cca 70 cm, nahoře označené 
oranžovou barvou a na vršku opatřené 
čepičkou ze žluté pěny, se objevily u sil-
nice na rozmezí měsíců května a června. 
O jejich postavení se zasloužili členové 
Mysliveckého sdružení Napajedla a na je-

jich pořízení využili dotace z Ministerstva 
zemědělství ČR. 

Tyto kůly se nazývají „pachové ohradníky“ 
a jejich účelem je snížení možnosti střetu 
motorového vozidla se zvěří přecházející 
silnici. Tyto střety mají za následek nejen 
zranění zvířete, které zpravidla končí jeho 
usmrcením, ale i zraněním osádky motoro-
vého vozidla a taky jeho poškozením.

Pachové ohradníky nahrazující elektrické 
nejsou pro zvěř zcela neprůchodné jako 
pletivo, ale na základě vyhodnocení v ČR 
i v zahraničí jsou účinné až z 80 %. Pěnová 

čepička může být i z montážní pěny, má 
životnost cca 3 až 5 let, je napuštěna spe-
ciálním pachovým repelentem, který musí 
být dvakrát ročně obnovován. Repelent 
působí na zvěř jako červená na semaforu 
pro člověka, inzeruje zvěři blízké nebezpe-
čí a zvyšuje její pozornost. Obě látky jsou 
zcela ekologické.

Je v zájmu nejen řidičů, aby tyto pachové 
ohradníky nebyly poškozovány nebo do-
konce ničeny. Chrání nejen jejich zdraví, 
životy i majetek, chrání i přírodu. 

V.V.

80Léto 2012
Letošní rozmarné léto přináší velké teplotní 

rozdíly a velké deště, přesto hřiby zatím po-
řádně nerostou. Pokud se zrovna nekoupete 
v moři, zkuste si prázdniny zpestřit trochou 
kultury, malým výletem v našem okolí. Na-
bízím několik pozvánek, které jsem vybral 
vlastně i pro sebe, rád bych vše stihnul 
navštívit. 

Josef Souček MIC Napajedla

 KOSTEL sv. JAKUBA VĚTŠÍHO v Tečovicích
Románský kostel v Tečovicích patří k nej-

starším v regionu. Unikátní jsou nástěnné fres-
ky ze 14. století, které se v chrámu dochovaly. 
Kostel je v sezóně otevřen turistům, pondělí 
až pátek od 9 hodin do 17 hodin, v sobotu 
od 10 hodin a v neděli od 13 hodin. Od 12 
hodin do 13 hodin je polední přestávka.

Možnosti prohlídek: květen–září. Ob-
jednávky průvodce telefonicky na tel.  
731 604 304. V době církevních obřadů, 
koncertů aj. akcí se od prohlídek upouští.

Románský kostel v Tečovicích je součástí 
jedinečného projektu Otevřené brány, díky 
němuž jsou zpřístupněny významné sakrální 
památky ve Zlínském kraji. Od počátku květ-
na do konce září jsou vyškolení průvodci 
připraveni seznámit veřejnost s historickým 
dědictvím ukrytým v kostelích. Jedná se 
o památky, které mají svoji cenu v poznání, 
historickou, duchovní a architektonickou. 

Zlínský kraj je dosud jediným regionem 
v ČR, kde je veřejnosti tato forma prezentace 
historického, duchovního a architektonické-
ho dědictví k dispozici.

Provoz otevřených kostelů koordinují jed-
notlivé farnosti; režim prohlídek je různorodý, 
od každodenního provozu po víkendový, tj. 
sobota a neděle. V některých kostelích je pro-
hlídka doplněna doprovodnými programy. 
O informovanost návštěvníků se stará 145 
vyškolených průvodců. Informační zázemí 
dotváří Zlínský kraj vydáváním propagačních 
materiálů v češtině a v cizojazyčných muta-
cích. Tiskoviny jsou k dispozici v kostelích 
a informačních centrech regionu.

V letošním roce bude částečně omezen 
provoz v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, kde 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Přehled památek zapojených v projektu 
v roce 2012:
•	 Sv. Hostýn
 - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
•	 Zlín
 - kostel sv. Filipa a Jakuba
 - kostel Narození Panny Marie (Štípa)
 - Evangelický kostel
•	 Tečovice - kostel sv. Jakuba Většího
•	 Provodov - kostel Panny Marie Sněžné
•	 Luhačovice - kostel Sv. Rodiny
•	 Kroměříž 
 - kostel sv. Jana Křtitele
 - kostel sv. Mořice
 - kostel Nanebevzetí Panny Marie
•	 Holešov

 - kostel Nanebevzetí Panny Marie
 - kostel sv. Anny
•	 Chropyně - kostel sv. Jiljí
•	 Střílky - kostel nanebevzetí Panny Marie 

a barokní hřbitov (národní kulturní pa-
mátka)

•	 Rajnochovice - kostel narození Panny 
Marie a svaté Anny

•	 Uherské Hradiště - kostel sv. Fr. Xaverského
•	 Uherský Brod- kostel Neposkvrněného 

početí Panny Marie
•	 Vsetín - kostel nanebevzetí Panny Marie
•	 Rožnov pod Radhoštěm - kostel Všech 

svatých
•	 Zašová - kostel Navštívení Panny Marie

 HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený jen několik 

kilometrů z Napajedel nabízí hradní interié-
ry, lovecké trofeje, vyhlídku z věže a noční 
prohlídky hradu.

Stálé expozice
-  Hrady jihovýchodní Moravy
-  Šternberkové v Malenovicích a Pohořeli-

cích 1804–1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné 

výrobě, nová a krásná expozice
 Výstava
- Řemesla ve starých Malenovicích

Otevřeno: červenec–srpen 10–17 hodin
V pondělí zavřeno.
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením 

objektu.
Noční prohlídka hradu v sobotu 18. srpna 

2012 od 21:00 hodin do 23:00 hodin

	Výstava	KLÁŠŤOV	–	HORA	ČARODĚJŮ
Výstava o pravěkém hradisku Klášťov 

s unikátními objevy. Pořádá ji Městské kul-
turní středisko Brumov-Bylnice v městském 
muzeu na Podzámčí. Výstava je věnována 
nedožitým 60. narozeninám PhDr. Jiřího 
Kohoutka a potrvá v Městském muzeu 
do konce října 2012. Otevřeno je denně od 9 

hodin do 17 hodin. Muzeum najdete přímo 
pod Brumovským hradem.

 SVATÝ HOSTÝN
Den hlavních oslav 100. výročí korunovace 

sochy Panny Marie proběhne v sobotu 18. 
srpna, kdy se na Svatém Hostýně poprvé 
rozezní sedm nových zvonů, sjedou se zde 
biskupové z Čech a Moravy i ze zahraničí. 
Koncelebrovanou mši sv. doprovodí velký 
sbor složený ze schol moravských farností.

Aktualizovaný program oslav Jubilejního 
roku je zveřejněn a průběžně doplňován 
na stránkách www.hostyn.cz.

	KROMĚŘÍŽ
Provokativní spojení barokních fresek 

a moderního umění jednadvacátého sto-
letí vytvoří letos v létě v Rotundě Květné 
zahrady v Kroměříži německý výtvarník 
českého původu Stanislav Vajce. Je autorem 
podivuhodných obrazů, které jsou složeny ze 
světelných bodů či panelů. Nedílnou součástí 
jeho uměleckých expozic je hudba či zvuk.

Výstava s tajemným názvem Actis Effector 
(Tvořeno světlem) naváže na úspěch obdob-
ně koncipované výstavy Orbis Pictus, kterou 
v létě roku 2007 navštívilo více jak dvacet 
tisíc nadšených diváků. Interaktivní výstava 
potrvá do 26. srpna 2012.

 ZÁMEK CHROPYNĚ
Výstava Housle 500 – pět století houslí 

v evropské hudební kultuře - otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12 hodin a 13–17 hodin.

Vystavená sbírka Karla Zapletala a Struna-
lu CZ a.s. ukazuje tvarovou pestrost houslí 
a je rozdělená typologicky podle modelů 
(Stradivari, Guarneri, Amati…) a způsobu 
výroby (mistrovské, manufakturní, industri-
ální produkce) aj. 

•••
Mnoho dalších zajímavostí najdete 

na www.vychodni-morava.cz.

Napajedelský rodák - mistr světa v inline hokeji 2012!!!
Michael Janota, hokejista (junior) PSG Zlín, zároveň hráč inline hokeje IHC Devils Zlín 
se stal mistrem světa v inline hokeji 2012 - první zprava (číslo dresu 9). Zdroj: http://sport.
idnes.cz/cesti-juniori-poctvrte-za-sebou-vyhrali-mistrovstvi-sveta-v-inline-hokeji-163-/sporty.
aspx?c=A120708_105925_sporty_ald. Konečné pořadí MS FIRS: 1. ČR, 2. Kolumbie, 3. USA
Video z finále: http://www.youtube.com/watch?v=erd1CD_Sy38
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Krajská soutěž ve střelbě 
ze vzduchové pušky

Již 10. ročník této populární střelecké 
soutěže se konal na střelnici v Napajedlích.

Pořadatelem soutěže byl Krajský výbor 
Asociace víceúčelových ZO technických 
sportů a činností Zlínského kraje, organizá-
torem soutěže Základní organizace AVZO 
TSČ Napajedla.

Střílelo se 20 ran vleže ze vzduchové 
pušky s otevřenými miřidly nebo s dioptrem, 
na vzdálenost 10 m. Závodníci byli rozděleni 
do věkových kategorií do 12 let, do 17 let 
a nad 18 let.

Ředitelem soutěže byl předseda KV AVZO 
Zlínského kraje Jaromír Strmiska, hlavním 
rozhodčím Miloslav Kašík. 

Soutěže se zúčastnili též členové KV AVZO 
Josef Andrýsek a Hana Doleželová.

V kategorii do 12 let – OM zvítězil Viktor 
Chaloupka ze Spytihněvi, druhý byl Štěpán 
Bartůnek z Napajedel a třetí Matěj Joura ze 
Spytihněvi.

Kvalifikace 
na Mistrovství ČR
Jeden ze šesti celostátních kvalifi-

kačních závodů ve střeleckém víceboji 
Svazu vojáků v záloze ČR se konal 
na Střelnici v Napajedlích.

Domácí pořadatelé připravili střelnici 
a jednotlivé střelecké discipliny ke spo-
kojenosti všech soutěžících družstev 
KVZ. Tříčlenná družstva soutěžila 
ve čtyřech pistolových a jedné puškové 
disciplině ve střelbě na různé papírové 
a kovové terče.

Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmis-
ka, hlavním rozhodčím Libor Kubíček.

Postup na Mistrovství ČR si vybojo-
vala první tři družstva - KVZ Znojmo, 
Vsetín a Rožnov.

Družstvo KVZ Napajedla, ve složení 
Libor Kubíček, Karel Řezanina a Zdeněk 
Hubík, obsadilo 5. místo.

Jaromír Strmiska

MISTŘI
versus STŘELCI
Tak se nazýval 1. ročník srovnávací 

soutěže mezi držiteli mistrovských tříd 
a ostatními střelci z velkorážné pistole. 
Soutěže, která se konala v pěkném 
prostředí Napajedelské střelnice, se 
zúčastnilo 20 závodníků a závodnic 
z Valašskoslovácké oblasti. 

Střílelo se 10 ran na tři různé terče – 
na mezinárodní pistolový 77P, nekrytě 
ležící figuru 135P a dvoustředový barev-
ný terč označení SČS-D1.

Vítězem této zajímavé soutěže se stal 
mistr střelby Ing. Jan Šiller ze Vsetína-
-města, druhé místo získal Jiří Sichler, ml. 
ze Zbrojovky Vsetín a třetí místo obsadil 
Zdeněk Kotrla z Kostelce u Holešova.

Z napajedelských závodníků se nej-
lépe dařilo Stanislavu Košařovi, který 
získal 5. místo. Nejlepší ženou byla Eva 
Ondrejková ze Zbrojovky Vsetín, která 
obsadila 12. místo.

Na soutěži bylo nastříleno celkem 
37 výkonnostních tříd, z toho dvě mi-
strovské.

Všichni se již těší na další 2. ročník 
této zajímavé střelecké soutěže.

Jaromír Strmiska

Za krásného slunečného počasí a účasti 
65 závodníků se na Střelnici v Napajedlích 
konal v sobotu 16. června 2012 již 8. ročník 
této populární střelecké soutěže. Střílelo 
se 20 ran vleže

ze vzduchových pušek s otevřenými 
miřidly a dioptrem, ve věkových kategori-
ích do 12 let, do 17 let a nad 18 let. Kromě 
domácích střelců přijeli závodníci z Bře-
zolup, Kunovic, Uh. Hradiště, Spytihněvi, 
Otrokovic a Slušovic, z nichž bylo 15 žen 
a dívek. 

Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmiska, 
hlavním rozhodčím Miloslav Kašík, velite-
lem střelnice a řídícím střelby Bc. Karel Ře-
zanina a vedoucím výpočetního střediska 
Libor Kubíček.

Absolutním vítězem 8. ročníku Napa-
jedelské vzduchovky se stal Bc. Karel 
Řezanina z Napajedel, který nastřílel 
ze vzduchovky s otevřenými miřidly 
188 bodů. Získal tak putovní pohár, 
pohár ZO AVZO TSČ Napajedla, medai-
li, diplom a věcnou cenu. Zvítězil tím 
také v kategorii nad 18 let. Druhé místo 

V kategorii do 12 let – dioptr byl první Erik 
Horák, druhá Nikola Řezaninová, třetí byl

Václav Maniak, všichni z Napajedel.
V kategorii do 17 let – OM zvítězil Miroslav 

Horák z Březolup, druhý byl Viktor Doležal
také z Březolup. V této kategorii již nebylo 

dalších závodníků.
V kategorii nad 18 let, která střílí pouze 

s otevřenými miřidly, zvítězil Bc. Karel Řeza-
nina s nástřelem 190 bodů, který se stal také 
absolutním vítězem Krajské soutěže.

Druhé místo získal Stanislav Košař se 
177 body a třetí místo si vystřílel František 
Pavlasse 162 body, všichni z Napajedel.

Letos poprvé ze všech ročníků se stal 
absolutním vítězem závodník střílející ze 
vzduchové pušky s otevřenými miřidly, jinak 
vždy zvítězili závodníci s dioptrem.

Vítězové jednotlivých kategorií získali 
medaile, diplomy a věcné ceny, absolutní 
vítěz navíc pohár Krajského výboru AVZO 
TSČ Zlínského kraje.

Jaromír Strmiska

v této kategorii obsadil Miroslav Velísek 
z AVZO Napajedla s nástřelem 184 bodů, 
třetí místo se 179 body získal Vlastislav 
Doležal z Březolup.

V kategorii 13 – 17 let ve střelbě ze vzdu-
chové pušky s otevřenými miřidly zvítězil 
Miroslav Horák z Březolup, ve střelbě 
s dioptrem Tomáš Lorenc z Kunovic.

V kategorii do 12 let – vzduchová puška 
s dioptrem zvítězila Lucie Juráková z Bře-
zolup se 178 body, druhá byla Barbora 
Nováková se 177 body, také z Březolup 
a třetí místo obsadil Michal Matějčný ze 
Slušovic se 168 body.

V téže věkové kategorii ve střelbě 
s otevřenými miřidly získal prvenství 
Michal Matějčný ze Slušovic za nástřel 
154 bodů, druhý byl Viktor Chaloupka 
ze Spytihněvi se 150 body a třetí místo 
obsadila Barbora Nováková z Březolup 
s nástřelem 146 bodů.

První tři závodníci z každé kategorie 
získali medaile, diplomy a věcné ceny, 
které byly zakoupeny z příspěvku Města 
Napajedla.

Vítězům blahopřejeme a všem přejeme 
hodně dalších sportovních úspěchů.

Jaromír Strmiska

Napajedelská vzduchovka 2012
8. ročník 
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