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Jazz trio Szabó, 
Hamaj, Šlapanský

Pátek 29. března 2013 od 20 hodin
Srdečně Vás zveme na poslední ja-

zzový koncert této sezóny v Klášterní 
kapli. Představí se Vám nové jazzové 
trio, založené pianistou, akordeonistou 
Vojtěchem Szabó v doprovodu fenome-
nálního zpěváka a kontrabasisty Rolanda 
Hamaje, za zvuku bicích v podání Marka 
Šlapanského. V jejich repertoáru převa-
žují jazzové standardy s příměsí latina 
a bebopu. 

Kateřina Barešová

56. Divadelní festival 
ochotnických souborů

Od 13. do 19. dubna 2013 budou Napa-
jedla patřit už po 56. divadlu a ochotníkům 
z různých koutů České republiky.

Letos bude mít festival podtitul „Divadlo 
v barvě“.

Více na straně 4  

28. březen – Den učitelů
Všichni pedagogičtí pracovníci mají svátek. 

Připomínáme si den, kdy se narodil Učitel 
národů – Jan Amos Komenský.

Máme pocit, že se na tento DEN poslední 
dobou trochu zapomíná.

Posíláme proto našim učitelům a vychova-
telům gratulaci s přáním pevného zdraví, tr-
pělivosti, obětavosti a tvůrčí inspirace v jejich 
nelehké, náročné, ale záslužné a zodpovědné 
práci při výchově mladé generace.

Sbor pro občanské záležitosti

Komedie 
Hra lásky a náhody 

Pátek 22. března 2013 v 19 hodin – 
Divadelní sál Klubu kultury Napajedla

Komedie dell‘arte Hra lásky a náho-
dy francouzského klasika P. de Marivau-
xe v podání Divadla Scéna Zlín a režii 
Gustava Řezníčka. Co všechno se může 
stát, když A miluje B, C šílí po D a nikdo 
z nich netuší, že A je ve skutečnosti C 
a D zase B? 

Dva snoubenci dostanou stejný ná-
pad: převléknou se za své sluhy, aby 
mohli v přestrojení sledovat svého 
budoucího partnera.

Srdečně Vás zve 
Klub kultury Napajedla  

a Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

III. Napajdelský výtvarný salon 
Zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna v 19 hodin v budově nového 

kláštera. 
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Z jednání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz 

 Zastupitelstvo města dne 20. 2. 2013
mimo jiné
• schválilo navýšení základního kapitálu 

ve společnosti NTV cable s.r.o. o částku 
o 1 mil. Kč v roce 2013, a to peněžitým 
vkladem města Napajedla ve výši 1 mil. Kč 
v témže období

• schválilo Smlouvu o právu provést 
stavbu – „R 55 Otrokovice, obchvat JV“ 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle návrhu 

• schválilo realizaci investičních záměrů 
ve vazbě na dotace zařazených ve skupině A

• schválilo zajištění financování realizace 
těchto projektů, a to v průběhu jejich realiza-
ce až do konečného finančního vypořádání 
včetně zajištění vlastního finančního podílu 
a následného financování udržitelnosti 
projektů

• schválilo záměr zpracovat Program 
rozvoje obce Napajedla

• schválilo pro rok 2013 ceník výše úhrad 
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů ve výši roku 2012

• se seznámilo se zápisem z jednání 
finančního výboru dne 13.02.2013

• schválilo přidělení finančních pří-
spěvků na rok 2013 spolkům a organizacím 
na činnost a akce v celkové částce 2.435.500 Kč

Celkově byly příjmy ve výši 108,4 mil. Kč 
a výdaje ve výši 110,4 mil. Kč. Z toho plyne 
saldo -2,1 mil. Kč. Tento schodek rozpočtu byl 
vyrovnán financováním, použitím prostřed-
ků z minulých let. Přitom celkové provozní 
výdaje tvořené především výdaji na činnost 
městského úřadu, neinvestičními příspěvky 
pro příspěvkové organizace města, opravami 

Den otevřených dveří v MŠ Napajedla – zápis do MŠ

• schválilo rozpočtová opatření č. 1 až 4 
v rozpočtu města na rok 2013

• se seznámilo se stavem pohledávek 
ke dni 31. 12. 2012: pohledávky v samostatné 
působnosti a pohledávky v přenesené působ-
nosti a bere uvedené na vědomí.

• se seznámilo s plněním rozpočtu měs-
ta za rok 2012, se stavem finančních rezerv 
města a se zůstatky na bankovních účtech 
města k 31.12.2012 a bere uvedené přehledy 
na vědomí

• schválilo peněžité plnění, které je 
možno poskytnout fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva města a plnily 
výkon funkce členů výborů a komisí, za vý-
kon člena výboru nebo komise ve výši 130,00 
Kč/člen/účast na jednom zasedání výboru 
nebo komise za rok 2012 a na rok 2013, a to 
maximálně za 12 zasedání/rok

• schválilo vyřazení nepotřebných vo-
zidel Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Napajedla z majetku města (dopravní 
auto DVS, hasící vůz CAS 8) formou prodeje, 
příp. likvidaci sešrotováním

• schválilo prodej ojetého osobního 
automobilu ŠKODA Felicia Combi, RZ 1Z9 
7880, za tržní cenu Kč 6.000,00 včetně DPH 
dodavateli nového automobilu společnosti 
DOBE – CAR s.r.o.

• schválilo zařazení správního území 
města Napajedel do území působnosti In-
tegrované strategie území regionu Severní 
Chřiby a Pomoraví na období 2014–2020 
realizované místní akční skupinou Severní 
Chřiby a Pomoraví a přípravu ISÚ na svém 
území

• se seznámilo s aktivitami Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
jehož je město Napajedla členem, v roce 2013

• se seznámilo se Zápisem z jednání 
Valného shromáždění Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě, jehož je město Napajedla členem

• se seznámilo se zápisy z jednání kont-
rolního výboru dne 12. 11. 2012 a 10. 12. 2012

Maminky a tatínkové, kluci a holčič-
ky, dovolujeme si Vás pozvat na Den 
otevřených dveří v MŠ Napajedla, který 
se uskuteční ve středu 10. dubna 2013 
od 8.30–11 a 14–16 hod. ve všech bu-
dovách školy.

Součástí Dne otevřených dveří bude 
vydávání žádostí k přijetí dětí k před-
školnímu vzdělávání v MŠ Napajedla pro 
školní rok 2013/2014 (zápis).

Na rodiče a děti se těší celý kolektiv 
pracovníků mateřské školy.

Martina Švandová, ředitelka MŠ

Hodnocení plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2012 

Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2012 
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost skutečnost / upravený 

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % 

třída 1 daňové příjmy 66 572 69 872 70 828,8 101,4

třída 2 nedaňové příjmy 19 615 20 900 22 855,1 109,4

třída 3 kapitálové příjmy 0 0 223,8  

třída 4 přijaté dotace 10 025 14 415 14 482,3 100,5

 příjmy celkem 96 212 105 187 108 390,0 103,0

třída 5 běžné výdaje 79 798 84 856 77 404,9 91,2

třída 6 kapitálové výdaje 19 412 38 263 33 074,3 86,4

 výdaje celkem 102 584 123 119 110 479,2 89,7

saldo   -2 089,2  

třída 8 financování celkem 6 372 17 932 2 089,2 11,7

a údržbou majetku města s příspěvky pro 
organizace a spolky tvoří částku 77,4 mil. 
Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů 
byly daňové příjmy (70,8 mil. Kč), nedaňové 
příjmy (22,8 mil. Kč) a neinvestiční dotace 
od státu na výkon přenesené působnosti (6,5 
mil. Kč). To je dohromady částka 100,1 mil. 
Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespo-

třebovala celá tato částka a naopak 22,7 mil. 
Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje. 
Prostředky z minulých let ve výši 2,1 mil. Kč 
použité na profinancování záporného salda 
také neskončily v provozní části výdajů, ale 
byly použity na kapitálové výdaje. 

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, ve-
doucí odboru finančního 

Odpady v roce 2013
Máme za sebou další rok a nastal čas 

na malou rekapitulaci, jak jsme hospodařili 
s odpady v roce minulém a co nás čeká 
v roce letošním.

V loňském roce bylo z našeho města 
odvezeno a uloženo na řízenou skládku 
do Kvítkovic o 129 t směsného komunálního 
odpadu méně než v roce 2011. Co se týká 
tříděných složek odpadů, tak výsledek 
je také potěšitelný, i když máme v této 
oblasti ještě značné rezervy. V roce 2012 
jsme nasbírali téměř o 55 t méně papíru, 
naopak jsme odevzdali o půl tuny více 
skla a o 1,5 t více plastu. Na naší komu-
nitní kompostárně bylo vyrobeno o 384 t 
více kompostu než v roce 2011. Novinkou 
ke konci roku 2012 bylo umístění kontej-
neru na uložení starého šatstva a oděvů 
ve sběrném dvoře v ulici Lány. Za měsíce 
listopad a prosinec 2012 a leden 2013 zde 
občané uložili přes 700 kg starých oděvů, 
které by jinak skončily na řízené skládce. 
Koncem roku také naše město vstoupilo 
do společného projektu se společností 
EKO–KOM, a.s., kdy byly do domácností 
v lokalitě Malina I. a Malina II. rozneseny 
bezplatně barevné tašky na tříděné složky 
(papír, sklo, plast), ve kterých pak občané 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá

v rámci jarního úklidu

Ž E L E Z N O U  S O B O T U
 Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu,
nachystejte jej, prosím, v sobotu 6. dubna 2013 v 8.00 hod. 

před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

Nachystejte nám, prosím, sběr, pokud možno, až ráno, ať nám z něho něco zbude!

Akce se koná za každého počasí!
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích všem předem děkuje!

Případný telefonní kontakt: Petr Škopík - 724 178 684

mohou tyto vytříděné komodity odnášet 
do označených kontejnerů. Celkově město 
v roce 2012 doplácelo na odpadové hospo-
dářství částkou 849 377 Kč, což je zhruba 
o 460 000 Kč méně, než v roce 2011. 

V roce 2013 nás nečekají žádné razantní 
změny v oblasti nakládání s odpady. Nadále 
budeme pokračovat v projektu se společností 
EKO-KOM, a.s. ve sběru tříděných složek. Po-
dle schválené studie rozšíření sběrných hnízd 
budou nově vybudována stání pro kontejnery 
na plast, papír a sklo, a to konkrétně v ulicích 
B.Benešové, v ulici Na Malině, Moravní, 
Jiráskova, Pod Kalvárií a v ulici Chmelnice 
tak, aby se opět pro občany trochu snížila 
donášková vzdálenost a v tomto záměru 
hodláme pokračovat i v letech budoucích. 
Konečný finanční výsledek hospodaření 
města v oblasti odpadů vedl jak radu měs-
ta, tak zastupitelstvo města k rozhodnutí, 
že v roce 2013 nebude navýšena úhrada 
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů a její výše tedy zůstane na úrovni roku 
2011 a 2012. Úhrady se budou vybírat od 1. 
března do konce dubna na finančním odboru 
Městského úřadu Napajedla (budova radnice, 
přízemní, dveře č. 102) a opět bude platit, 
že kdo nebude mít od 1.května 2013 svou 
sběrnou nádobu označenou novou známkou 
pro rok 2013, nebude mu odpad z této nádoby 

Upozornění pro zdravotně 
postižené občany
K výměně parkovacích průkazů O1

Parkovací průkaz O1 AA šestimístné 
číslo (zvláštní označení vozidla pro parkování 
zdravotně postižených osob - v podobě čtver-
ce s vozíčkem) je nutno vyměnit za nový 
parkovací průkaz O7 šestimístné číslo 
(mezinárodní platnost - s fotografií žadatele).

Parkovací průkazy se vyměňují zdarma 
a na počkání na Městském úřadu v Otro-
kovicích, odbor sociální, odd. soc. pomoci, 
pí. Dudová, tel. 577 680 429.

Prosíme tímto občany, kteří si ještě nestihli 
vyměnit parkovací průkaz O1, aby tak učinili 
co nejdříve a předešli tak možným kompli-
kacím při převozu zdravotně postiženého 
občana – od 1. 1. 2013 je neplatný!

Připomínáme, že správné umístění 
parkovacího průkazu je za předním sklem 
motorového vozidla, fotkou dovnitř. 

Alena Kašná
vedoucí odboru soc. věcí 

Ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů od fyzických osob na území města Napajedla pro rok 2013

varianta Počet svozů za rok Kontejner 1100 l Nádoba 240 l Nádoba 110-120 l

2x týdně 104 30 456 Kč

lx týdně 52 17 316 Kč 4 320 Kč 2 172 Kč

1 x týdně v zimě
1 x za 14 dní v létě

39 1 980 Kč

l x za 14 dní 26 9 996 Kč 2 280 Kč 1 140 Kč

l x za měsíc 13 720 Kč

 Starý průkaz

 Nový průkaz od 1. 1. 2013

vyvezen. Pro rok 2013 se nemění ani systém 
ukládání odpadů ve sběrném dvoře. 

Pokud se během roku 2013 objeví další 
novinky v oblasti nakládání s odpady, budou 
občané včas informováni prostřednictvím 
Napajedelských novin či odkazu na smyčce 
našeho infokanálu.

 Stanislava Kozmíková, DiS.
 životní prostředí
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Od 13. do 19. dubna 2013 budou Napa-
jedla patřit už po 56. divadlu a ochotníkům 
z různých koutů České republiky.

Letos bude mít festival podtitul „Divadlo 
v barvě“ a každý den bude jedné barvě věno-
ván se vším, co se do dané barvy dá sladit. Je 
to hravé oživení, do něhož se mohou zapojit 
i diváci s doplňkem či částí oděvu v barvě 
toho představení, na nějž se přijdou podívat.

V sobotu 13. dubna (barva oranžová) bude 
sál Klubu kultury patřit tradičně domácímu 
souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla, který 
si pro letošní rok připravil detektivní aktovky 
Roberta Thomase „Mandarínkový pokoj“. 

V neděli 14. dubna (barva červená) zavítá 
do Napajedel staronový soubor Rádoby-
divadlo Klapý s dramatem Petra Shappera 
„Amadeus“. 

V pondělí 15. dubna (barva zelená) bude 
divadelní sál Klubu kultury patřit oblíbenému 
souboru z Divadla Dostavník Přerov, který 
přiveze muzikál Terry Prattcheta a Zdeňka 
Hilberta „Maškaráda“.

V úterý 16. dubna (barva modrá) se diváci 
mohou těšit na drama Jeana-Paula Daumase 
„Hřbitov slonů“ v podání Divadelního sou-
boru NaKopTyjátr Jihlava.

Ve středu 17. dubna (barva žlutá) přiveze 
Divadlo Tyjátr Otrokovice komedii Nikolaje 
Vasiljeviče Gogola „Ženitba“.

Ve čtvrtek 18. dubna (barva fialová) čeká 
publikum drama Hadara Garlona „Mikve“ 
v podání Divadelního spolku Kroměříž.

Stejný soubor pak v pátek 19. dubna 
(barva duhová) zakončí 56. ročník festivalu 
nesoutěžním představením „Bůh masakru“, 
což je komedie Yasmina Reza.

56. Divadelní festival ochotnických souborů
Začátky představení budou vždy od 19:30 

hod. v divadelním sále Klubu kultury. 
Předprodej vstupenek bude i letos probí-

hat v Knihovně Boženy Benešové Napajedla. 
Permanentky budou v prodeji od 25. 3. 2013 
v hodnotě 300 Kč a vstupenky na jednotlivá 
představení od 8. 4. 2013 v hodnotě 50 Kč. 
Jednotlivé vstupenky budou také k zakou-
pení před představením ve vestibulu Klubu 
kultury. 

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé Klub 
kultury Napajedla a Divadelní soubor Zdeňka 
Štěpánka Napajedla.

DEN ZEMĚ 2013
Jako každý rok, i letos se v Napajedlích 

uskuteční několik akcí, kterými si připome-
neme mezinárodní svátek, který oficiálně 
připadne na 22. dubna – Den Země.

Historie tohoto svátku se začala psát už 
roku 1970 v USA a dnes ho slaví víc než 
miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země 
se tak stal největším sekulárním svátkem, 

 Napajedelský výtvarný salon 
Muzeum Napajedla zve na první letošní 

výstavu - 3. Napajedelský výtvarný salon, 
na kterém se představí více než deset 
výtvarníků úzce spjatých s Napajedly. Jen 
namátkou jmenujme např. sochaře Emila 
Slámu a Dagmar Jahodovou, malíře Radka 
Petříčka a Kamila Mikela a další. Zahájení 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 
v 19 hodin v budově Nového kláštera. 
O hudební doprovod se postarají žáci ZUŠ 
R. Firkušného Napajedla.
 Pomozte svému Muzeu.
Napajedelský fotbal slavil v loňském 

roce významné kulaté jubileum 100 let 
od svého založení. A protože je fotbal 
nejpopulárnějším sportem u nás, připome-
neme si v květnu jeho zdejší historii také 
v Muzeu Napajedla. V této souvislosti se 

Pěstuj a vyměňuj
Na Jarním farmářském trhu, který se koná 

při příležitosti Dne Země v sobotu 27. dubna, 
na vás bude opět čekat stánek, kde můžete 
sdílet vše dobré, co nám příroda nabízí.

Vítán je každý. Chcete-li sdílet, vyměňo-
vat si, dávat či odnášet sazenice, semínka, 
ovoce, domácí výrobky (zavařeniny, ovocné 
nápoje atd.), 
rostliny, re-
cepty i zají-
mavé nápa-
dy, jak udělat 
naše životní 
prostředí pří-
jemnější, jste 
srdečně zváni. 
Přijďte, i když 
nemáte ,  co 
byste přinesli, rádi si s vámi popovídáme 
u šálku čaje. Za tým Pěstuj a vyměňuj se 
na vás těší

Isabel Landeros

Brány památek dokořán
V sobotu 27. dubna se Napajedla přidají 

k mezinárodnímu Dni otevřených památek, 
který letos dostal jméno Brány památek 
dokořán. V tento den budete moci v Muzeu 
zhlédnout výstavu 3. Napajedelský výtvarný 
salon od 10 do 15 hodin zdarma. Od 10 do 16 
hodin bude zpřístupněna radniční věž k vy-
hlídkám na město. Otevřen k prohlídkám bude 
Zámek, který nabídne dětem vstup zdarma 
od 10 do 16 hodin. Můžete zde navštívit 
i výstavu pohádkových kostýmů Z pohádky 
do pohádky. Dále můžete navštívit  Hřebčín, 
který se Vám otevře již v 8 hodin v rámci 
Jarních slavností a exkurze s průvodcem 
budou ve 13 a 15 hodin zdarma.

Kateřina Barešová

který slaví lidé společně na celé planetě 
bez ohledu na původ, víru či národnost.

Podpořit Den Země můžete i vy svojí 
účastí na různých akcích s environmentální 
tématikou:
	Vysazování stromů na výbězích 
 6. 4. – Komise životního prostředí, Hřebčín 

Napajedla a. s. 
	Čištění Boříčka – odstraňování černých 

skládek 13. 4. – DDM Matýsek
	Čištění břehů řeky Moravy
 20. 4. – Skaut Napajedla
	Jarní slavnosti
 27. 4. – Klub kultury Napajedla, Hřebčín
	Den Země na Bezedném – sázení stromů 

s bohatým programem pro děti i dospělé 
4. 5. – Občané Napajedel o. s., Cemex s.r.o.

	Májová olympiáda
 11. 5. – DDM Matýsek

Sledujte webové stránky www.zpnapa.net 
a dozvíte se víc.

Kateřina Barešová

obracíme na širokou veřejnost s pomocí o za-
půjčení exponátů spojených s FS Napajedla. 
Pokud tedy vlastníte například starý dres, 
kopačky, poháry, fotografie či jiné předměty 
a dokumenty vztahující se k tomuto tématu, 
napište prosím na adresu muzeum@napaje-
dla.cz nebo volejte na číslo 604 524 105 a to 
do konce března.
  Muzeum se pomalu probouzí ze 

„zimního spánku“
Výstava o Rudolfu Firkušném trvala jen 

do konce ledna, a proto si možná mnozí z Vás 
říkají, co se nyní děje za zdmi Nového kláštera. 
Dalo by se symbolicky říci, že se napajedel-
ské muzeum probouzí ze zimního spánku. 
Nyní se intenzivně pracuje na dokončení 
zázemí pracovníků Klubu kultury, které bude 
hotové nejpozději na konci června. Mezitím 
muzeum připravuje přestěhování sbírkových 

předmětů ze starého muzea, historickou ex-
pozici i celkový výstavní plán na tento rok. 
A na co se můžete v nejbližších měsících 
těšit? Duben bude patřit okruhu výtvarníků 
těsně spjatých s Napajedly. V květnu se 
budeme věnovat 101 letům napajedelské 
kopané, o měsíc později budou moci 
děti oslavit svůj svátek při otevření stálé 
expozice hraček Libuše Niklové z Fatry 
Napajedla. Na podzim v muzeu oslavíme 
60 let folklórního souboru Radovan a téma 
krojů v nezvyklém úhlu pohledu před-
staví v současnosti vyhledávaný zlínský 
fotograf Dušan Tománek. A to není vše. 
Rozjednány máme výstavy malíře Borise 
Jirků či fotografa Jindřicha Štreita. Také 
bychom byli velice rádi, kdyby se ke konci 
roku podařilo otevřít i stálou expozici fy 
Slavia Motor bratří Paříků. Pevně věřím, že 
i když bude letošní provoz muzea zkušební, 
máme návštěvníkům, co nabídnout. 

Ivan Bergmann

Novinky v napajedelském muzeu

První jarní slavnosti
Oslavte s námi jaro! Klub kultury 

a Hřebčín Napajedla pro Vás na poslední 
dubnovou sobotu připravili bohatý pro-
gram. Celé město bude žít. Tento den je 
zároveň i Dnem otevřených památek. 

V sobotu 27. dubna od 8 do 12 ho-
din opět naplní Masarykovo náměstí 
stánky s regionálními potravinami, 
ručními výrobky a přírodní kosmeti-
kou. Těšit se můžete na tradiční frgály, 
beskydské sýry, domácí uzeniny, med, 
koření a mnoho dalšího. Na jarním trhu 
nebudou chybět také stromky, sazeničky 
a čerstvé i sušené bylinky. Nabídku pak 
doplní ruční výrobky všeho druhu – 
od košíků, přes šperky až po ručně šité 
hračky nebo výrobky ze dřeva. 

V areálu napajedelského hřebčína Vás 
celé dopoledne čeká chovatelský trh, kde 
v rotundě proběhne prodej všelijakého 
domácího zvířectva. Abyste si mohli užít 
celý den se svojí rodinou a přáteli a nemu-
seli odbíhat domů vařit, můžete za velmi 
lidovou cenu poobědvat přímo v hřebčí-
nu. Od 13 hodin je pak připravený pestrý 
program pro děti, projížďky na ponících, 
komentovaná prohlídka hřebčína, od 14 
hodin bude k vidění parkurové a drezurní 
ježdění a přehlídka plemenných hřebců. 
Součástí doprovodného programu bude 
přehlídka agility, posezení s hudbou 
a nebude chybět občerstvení s domácím 
pivem a vínem. 

Celý den budete mít také možnost 
projet se kočárem taženým koňmi.

Kristina Frascaová

Březen - Měsíc knihy
Jako každoročně, každé úterý a čtvrtek 

probíhá v prostorách Informačního centra 
Na Kapli prodej knih za pětikorunu. 

Knihy, které doma překážejí a nechce-
te je jen tak vyhodit, můžete přinést do 
čtvrtka 28. března.  

js

http://www.zpnapa.net


6 7

B ř e z e n  3 / 2 0 1 3    w w w . n a p a j e d l a . c z

Vítání občánků
V sobotu 2. března jsme přivítali do života pat-

náct krásných malých spoluobčánků našeho 
města. Přejeme jim zdraví, hodně radosti 

a lásky. Ať vyrůstají ke spokojenosti 
svých rodičů a nás všech. Marie 

Vaňáčová
Foto František Cívela
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Nechte si na jaře zkontrolovat 
vodu ve svých studních 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. doporučuje svým zákazníkům, 
aby si nechali zkontrolovat vodu ve svých studních během jarních měsíců. 
Zvláště po dlouhém zimním období a tání sněhu může dojít ke zhoršení kvality 
vody ve studni. Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné po-
vinné kontrole. V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno 
vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu 
ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Mít vlastní studnu 
je výhoda. Voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá 
„ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale 
zdrojem starostí a zdravotního rizika. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně 
chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané 
vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na pohled křišťálově 
čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. 

Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 
1446 MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, 
e-mail laboratore@smv.cz

Kontakty na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 
Olomouc, tel. 585 412 031-32 / Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – 
Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441 / Laboratoř Zlín, 
ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654. Zde se 
domluvíte, kdy si můžete vyzvednout připravené lahve (sterilní vzorkovnice), 
do kterých provedete odběr vody z Vaší studny. Dozvíte se, jak správně odběr 
uskutečnit a kdy je možné vzorky donést. Součástí protokolu o zkouškách je 
také interpretace výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, 
je zákazníkům doporučen i vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
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ODVOZ A LIKVIDACE  
AUTOVRAKŮ ZDARMA

Včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

Za téměř kompletní autovrak vyplatíme 500,-

Schůzky členů KD budou probíhat pravi-
delně každé 2. úterý v měsíci od 14.00 hodin 
v jídelně Domu s pečovatelskou službou v ul. 
Sadová s následujícím hlavním programem: 
 15. ledna:
„Finanční gramotnost seniorů“ – beseda 

s finančním poradcem. Seznámení s hlavními 
tématy plánu činnosti na r. 2013
 12. února: 
„Bezpečnost seniorů“ – beseda s Policií 

ČR 
 13. března - středa 13.30: 
Návštěva Knihovny B. Benešové Na-

pajedla
 Seznámení se s prostorem a provozem 

knihovny včetně vyhodnocení seniorského 
kvízu z r. 2012, nabídek akcí knihovny na rok 
2013 a nabídky bezplatného přihlášení 
do knihovny. Sraz seniorů před Klášterem 
(před vchodem do knihovny)

  27. března v Knihovně B.B.N.
  Internet pro seniory – od 9.00 do 15.00 

hod. (zdarma)
  9. dubna:
„Homeopatie a bylinky“ - beseda s ve-

doucí lékárny
 14. května:
Sváteční odpoledne ke Dni matek (děti 

z MŠ)
 Informace o chystaném zájezdu
 11. června: 
Tipy na výlety – Napajedla a okolí
 – beseda s pracovníkem Infocentra 
 18. června:
Zájezd – Živé muzeum gobelínů ve Valaš-

ském Meziříčí
 Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
 odjezd v 8.00 hod. od radnice
 Červenec, srpen: Prázdniny
 10. září:
Návštěva Muzea Napajedla s výkladem 
(sraz před budovou Kláštera!)

 8. října: 
Beseda se starostkou města
V průběhu měsíce října se uskuteční 

polodenní zájezd. Termín a místo zájezdu 
bude upřesněno.
 12. listopadu:
„Nekalé obchodní praktiky vůči senio-

rům“ (podomní prodej, předváděcí akce, aj.)
 Po schůzce posezení v restauraci (dle 

zájmu).
 10. prosince:
Vánoční klubové posezení – vánoční 

zvyky a zpívání 
 13. prosince: 
Vánoční beseda pro důchodce – 

sokolovna - pořádá Sbor pro občanské 
záležitosti 

 Mimo dohodnuté termíny a dle zájmu bu-
dou mít senioři možnost během roku navštívit 
muzejní výstavy v Napajedlích, představení 
divadelního festivalu a další akce pořádané 
Klubem kultury a městem. Dále budou mít 
možnost zúčastnit se akcí pořádaných místní 
organizací Svazu tělesně postižených, místní 
organizací ČČK a akcí pro veřejnost Domu 
dětí a mládeže Matýsek. 

Jednotlivé pozvánky a propagační materi-
ály budou aktuálně předávány na schůzkách 
KD. 

Pozvánky je možno sledovat i prostřednic-
tvím infokanálu kabelové televize.

Pozn. Změna programu vyhrazena.
 Alena Kašná 

 vedoucí odboru sociálních věcí

Zahájení turistické sezóny 
2013 u Baťova kanálu 

Zahájení cykloturistické sezóny 2013 
u Baťova kanálu se soutěží o historii 
a současnosti Baťova kanálu se usku-
teční dne 20. 4. 2013. V rámci této akce 
vyrazí v ranních hodinách dva cyklo-
pelotony po cyklostezce podél Baťova 
kanálu a navazujících stezkách. Jeden 
vystartuje z Hulína, druhý z Veselí nad 
Moravou a oba se potkají ve 12.00 hod 
na Pahrbku. Do pelotonu jsou zváni 
všichni, malí, velcí a také recesisté 
v kostýmech připomínajících začátky 
plavby na Baťově kanálu. Na Pahrbku 
bude připravena hudba, občerstvení 
a vyhlášení soutěže.

Jiří Barouš,
Dobrovolný svazek obcí Sdružení 

obcí pro rozvoj Baťova kanálu

Jako každý rok, také letos se v zám-
ku Napajedla uskuteční TRADIČNÍ 
VELIKONOCE NA ZÁMKU. Můžete se 
těšit na malé velikonoční trhy s ukázkou 
tradičních řemesel a dětskou dílničku 
pro nejmenší, kde děti budou tvořit 

velikonoční dekorace. Letos navíc mů-
žete se svými dětmi navštívit zámeckou 
kuchyni a vyzkoušet péct velikonoční 
muffiny, perníčky či připravit vajíčkovou 
pomazánku. Více informací naleznete na  
www.zameknapajedla.cz. 

Hana Štulerová

 Plán činnosti Klubu důchodců v Napajedlích na rok 2013

http://www.zameknapajedla.cz/
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Dne 1. března 2013 tomu byly již dva 
roky, co se v nových prostorách bývalého 
napajedelského kláštera slavnostně otevřela 
Knihovna Boženy Benešové Napajedla. 

Nové prostředí přivítalo v loňském roce 
celkem 1491 registrovaných čtenářů, z toho 
576 dětí. Za úspěchem stojí nejen příjemný 
interiér, ale také neúnavná práce knihovnic. 

Strategická poloha knihovny přímo vybízí 
ke spolupráci s mateřskou školou i oběma 
základními školami, a tak bylo pro děti při-
praveno téměř osmdesát besed s širokým 
tematickým zaměřením.

První třídy byly zapojeny do celostát-
ního projektu Už jsem čtenář – knížka 
pro prvňáčka. Za splnění nejrůznějších 
úkolů, které začaly vyplněním přihlášky 
do knihovny a skončily namalováním dlou-
hé punčochy pro oblíbenou hrdinku Pipi, 
získaly děti na závěr školního roku zdarma 
knihu Školníci od Miloše Kratochvíla s ilus-
tracemi Renáty Fučíkové, jež byla vydána 
jen pro tento účel.

V dřívějších letech jsme nabízeli všem 
dětem z druhých tříd v projektu Pohádkový 
dotazník průkazku do knihovny zdarma, a to 
za vyplnění dotazníku a přihlášky do knihov-
ny. Ročníky, které tento projekt zahajovaly, 
jsou nyní již v deváté třídě, a pokud by naší 
nabídky každý žák využil, mohli jsme se nyní 
radovat z toho, že všechny napajedelské děti 
od 7 do 15 let jsou čtenáři knihovny. Jediné, co 
bylo potřeba získat, byl podpis rodičů, kterým 
museli souhlasit s tím, aby se jejich dítě stalo 
naším čtenářem. A tady jsme narazili. Vždy se 
našli někteří rodiče, kteří dětem navštěvovat 
knihovnu nedovolili, což odůvodnili tím, že 
mají doma knížek dost. To nám bylo docela 
líto, a myslím, že dětem také.

V knihovně se také soutěží. Pro žáky 
základních škol byla v loňském roce připra-
vena soutěž o zlatou vařečku Pohádkový 
kuchtík. Vyhlášena byla v říjnu loňského 
roku. Úkolem soutěžících - kuchtíků bylo 
po dobu tří měsíců přečíst co nejvíce knih 
a po přečtení každé knihy vyplnit jídelní 
lístek. Do něj měli vepsat své jméno, název 
knihy, autora a stručný obsah děje. Za takto 
vyplněný jídelní lístek získali soutěžící zla-
tou vařečku. Hodnotil se počet získaných 
vařeček. Vyhlášení vítězů proběhlo v obou 
základních školách začátkem února letošního 
roku a šestnáct nejpilnějších kuchtíků získalo 
sladkou odměnu.

Připravili jsme také Mikulášskou nadílku. 
Děti si mohly za alespoň dvě půjčené knihy 
vybrat od čerta malý dárek. Využili jsme tak 
maličkostí jako jsou bločky, tužky, korálky, 
kalendáříky, peněženky, řetízky atd., které 
nám chodí s nejrůznějšími časopisy v rámci 
předplatného.

Děti z mateřské školy si v knihovně zahrály 
pohádku O veliké řepě.

Pro dospělé čtenáře bylo uspořádáno 
divadelní představení Past na osamělého 
muže v podání amatérského divadelního 
souboru ASPIK. Jednalo se o divadelní 
komedii z pera francouzského herce, 
spisovatele a dramatika Roberta Thomase. 
V hlavních rolích se představili naši kole-
gové z Krajské knihovny Františka Bartoše 
ve Zlíně, kteří se ve svém volném čase věnují 
amatérskému divadlu. Diváci byli nadšeni 
a my se těšíme na další spolupráci.

V klubu důchodců byly vyhlášeny výsled-
ky již 4. seniorského kvízu, který pro seniory 

Petr Žůrek Trio 
V rámci druhého únorového jazzového 

pátku se představilo ryze instrumentální 
seskupení Petr Žůrek Trio. V jejich podání 
zazněly v Klášterní kapli převážně jazzo-
vé standardy v tradičních i neotřelých 
úpravách, což dalo vyniknout veškerým 
hudebním kvalitám těchto zkušených 

Každý rok je to stejné a přitom jiné – myslím 
KARNEVAL ve školní družině.

Vyzdobená třída, soutěže, diskotéka, rozzá-
řené oči dětí, masky všeho druhu… Vlastně, 
téměř všeho druhu. Jedna maska chybí již 
kolikátý rok. A to maska prince. Vojáky, ninji, 
princeznami, vílami, černokněžníky se to jen 
hemží, proč ne tedy princi?

No, schválně. Co si představíte, když usly-
šíte slovo princ? Já – vysokého, blonďatého 
(nevím proč), krásného a mladého muže, 
udatného, se slušným chováním, milým 
úsměvem, mečem a koněm. A také zámkem, 
na ten bych málem zapomněla.

A holky, přiznejme si, že takového prince 
bychom braly každá. (Tímto se omlouvám 
všem vodníkům, čarodějům, vojákům apod., 
princ je prostě princ…).

Jenomže tato pohádková postava nějak 
není a nebude?

Pokud knihu, kterou čtenář potřebuje, 
nemáme v našem fondu, můžeme ji pro-
střednictvím meziknihovní výpůjční služby 
objednat z jakékoli knihovny z celé České 
republiky. O tyto výpůjčky v minulém 
roce projevilo zájem osmdesát tři našich 
čtenářů. 

V loňském roce jsme získali grant ve výši 
70 000 Kč od Ministerstva kultury z programu 
Veřejné informační služby knihoven 3 na pro-
jekt Vytvoření společné databáze středisek, 
zlepšení služeb pro čtenáře. Vytvoření 
společné databáze středisek umožnilo naší 
knihovně propojit se přes internet se všemi 
osmi obecními knihovnami napajedelského 
knihovnického střediska, kterým poskytuje-
me v rámci regionálních služeb metodickou 
pomoc, což přispělo k dalšímu zlepšení naší 
knihovnické práce. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
Ministerstvu kultury ČR za přidělení dotace 
a Klubu kultury Napajedla za dofinancování 
projektu.

Od podzimu 2012 je v prostoru knihovny 
možnost připojení k internetu pomocí bez-
drátové technologie Wi-Fi.

Na naši knihovnu se přijely podívat ko-
legyně z knihoven okresu Kroměříž. Byla 
to velmi příjemná setkání, která skončila 
výměnou pracovních zkušeností a ujiště-
ním, že Napajedla mají opravdu krásnou 
knihovnu.

Svoji odbornou praxi u nás absolvovaly tři 
studentky ze Střední odborné školy Luhačo-
vice se zaměřením na knihovnictví.

O činnosti knihovny se můžete více do-
vědět na našem webu – http://knihovna.
napajedla.cz.

Na závěr bych vás do naší knihovny chtěla 
pozvat, a to v půjčovní době:

Pondělí  13.00 – 17.30
Úterý 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Středa  15.30 – 17.30
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Pátek  13.00 – 17.30

Přijďte, jsme tady pro vás. 
Svatava Ondrášová, 

Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Karneval ve školní družině
Dnešní kluci o postavu prince zájem pří-

liš neprojevují. Vlastně vůbec ne. Prý je to 
postava trapná a nudná, tak vážně nevím…

Že by princové byli už jen na draka?
A co ty naše sny, holky? A sny desítek 

a stovek dalších dívek? Kdo jim to vysvětlí? 
No, na mě se nedívejte, já to určitě nebudu.

A víte proč? Protože pořád doufám, že 
jednou bude KARNEVAL, kde se objeví 
aspoň jeden princ, vysoký, štíhlý, s mečem, 
slušným vychováním, koněm…

muzikantů. Jejich skvělá sóla v rámci skla-
deb byla oceněna průběžným potleskem 
posluchačů a o příjemně stráveném večeru 
svědčí i několik přídavků, které si publikum 
vyžádalo. Neformální atmosféra, kterou 
s povděkem přivítali i muzikanti, poté ještě 
chvíli do ticha doznívala v přilehlé kavárně 
Klášterní kaple.

Petra Jarmarová

foto a text Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Ohlednutí knihovny za rokem 2012 každoročně připravujeme. V roce 2012 nesl 
název Máte kulturní přehled? Na podzim 
jsme pro členy připravili přednášku Historie 
písma a knihy, při které si přítomní také 
zasoutěžili – hmatem poznávali různé druhy 
papíru. Na závěr našeho setkání byl vyhlášen 
5. ročník seniorského kvízu, tentokrát s ná-
zvem Umíme ještě slovensky? Vyhlášení 
výsledků se uskuteční v knihovně 13. března 
2013 a bude spojeno s exkurzí do knihovny, 
doporučením vhodné literatury k četbě 
a všem nečtenářům nabídneme členství 
v knihovně zdarma.

Pro všechny zájemce byla připravena be-
seda s populární českou spisovatelkou Irenou 
Fuchsovou, která v Napajedlích a blízkém 
okolí hledala své sourozence. To se jí sice 
nepodařilo, ale myslím, že se jí u nás líbilo 
a všem účastníkům besedy také.

V letošním roce v pátek 15. března pořádá 
knihovna besedu s mladou populární spi-
sovatelkou Klárou Janečkovou a v jednání 
je i setkání s Kateřinou Tučkovou, autorkou 
velmi úspěšných Žítkovských bohyní.

Avšak i přes nejrůznější aktivity by ne-
bylo tolik čtenářů, kdybychom jim nemohli 
nabídnout nové knihy. Sledujeme novinky 
a snažíme se, abychom šli s dobou a měli 
všechno, o co je zájem. Největší je o již 
zmiňované Žítkovské bohyně, na které 
máme k dnešnímu dni osmnáct rezervací, 
a o současné bestsellery Padesát odstínů 
šedi a Padesát odstínů temnoty. Tyto kni-
hy máme v několika exemplářích, abychom 
zájemce co nejdříve uspokojili.

Stále se mimořádně čtou všechny knihy 
Simony Monyové, slovenské spisovatelky 
Táni Vasilkové-Keleové, Jo Nesba, Vlastimila 
Vondrušky, Magdy Váňové, Dominika Dána 
a Milénium švédského spisovatele Stiega 
Larssona.

http://knihovna.napajedla.cz
http://knihovna.napajedla.cz
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sobota 20. dubna

Jarní kilometry - první jarní vycházka

Myslivost v Napajedlích
V sobotu 23. února 2013 se konala, tak jako 

každým rokem, výroční schůze Mysliveckého 
sdružení Napajedla (MSN). Kromě napa-
jedelských myslivců se jako hosté schůze 
zúčastnili bývalý dlouholetý napajedelský 
myslivec pan Antonín Sobek, slavící ten den 
80. narozeniny, zástupci MS z Pohořelic a ze 
Spytihněvi a za Honební společenstvo Napa-
jedla (HSN) a jako zastupitel Ing. Vystavěl.

Na schůzi, řízené předsedou MSN Antoní-
nem Odstrčilíkem, byly předneseny zprávy 
místopředsedy MSN a starosty HSN Jaroslava 
Hrouzka, jednatele Romana Žaludka, finanč-
ního referenta Petra Zelnitiuse, mysliveckého 
hospodáře Františka Adámka a předsedy 
revizní komise Michala Svatoše. 

Pan Jaroslav Hrouzek se ve svém vystou-
pení zmínil i o volbách výboru HSN, které 
proběhly ke konci minulého roku. Do nového 
výboru byli navrženi stávající členové výbo-
ru HSN Ing. Josef Blažek, František Nepor 
a Ing. Vítězslav Vystavěl a jako noví členové 
Jiří Baštýř, Bc. Jaroslav Hrouzek ml. a Viktor 
Marišler. V korespondenční volbě byli všichni 
navržení kandidáti zvoleni. Jejich funkční ob-
dobí je deset let. Na povolební schůzi nového 
výboru HSN byl výsledek voleb potvrzen 
a do funkce místostarosty HSN byl znovu 
zvolen Ing. Vystavěl a do funkce revizora 
Ing. Blažek. I funkční období starosty HSN je 
desetileté, končí v r. 2017. V tomto roce 2013 
bude uzavřena nová smlouva o pronájmu 
honitby mezi HSN a MSN.

Součástí výroční schůze bylo i slavnostní 
a tradiční pasování lovce srnčí zvěře, tentokrát 
byli pasován na lovce pan Jiří Baštýř, pasování 
provedl předseda MSN Antonín Odstrčilík. 

V minulém roce se konaly opět jen dva 
hony. Na prvním honu, jehož se zúčastnilo 21 

střelců, 2 honci a 6 loveckých psů, bylo ulove-
no osm bažantů a jedna kachna. Na druhém 
honu, za účasti 17 střelců, 6 honců a 6 psů, se 
ulovilo deset bažantů. Pro malý počet zajíci 
loveni nejsou. Ulovení bažanti byli rozděleni 
mezi držitele loveckých psů, zbytek byl sou-
částí tomboly konané po honech. Tato čísla 
mluví sama za sebe.

Mimo tyto dva hony bylo uloveno osm 
srnců nejrůznějších věkových skupin, pět 
srn a sedm srnčat. Dále byly nalezeny dvě 
uhynulé srny, sražené autem nebo uhynulé 
na řepce. 

Tyto nízké stavy ulovené zvěře jsou způ-
sobeny nadměrnou ochranou „škodné“, 
kterou prosadili do zákonů tzv. „ochránci 
přírody“. Proto je jí likvidována její malá část. 
I tak napajedelští myslivci zastřelili 12 kun, 
8 strak, 11 lišek, 3 jezevce a 1 šakala. I toto 
patří k ochraně přírody. 

Černé zvěře, divokých prasat, bylo ulove-
no v minulém roce třináct kusů, čtyři selata 
a devět „lončáků“, starší se lovit nesmí.

Napajedelští myslivci se o svou honitbu 
pečlivě starají nejen tím, že střílí škodnou, 

TOM Azimut 1403 a KČT, odbor Napajedla 
zve příznivce pěší turistiky v sobotu 20. dubna 
na první jarní vycházku roku 2013. Tentokrát 
zamíříme do CHKO Moravský kras, která je 
nejznámější a nejvýznamnější krasovou ob-
lastí České republiky. Nachází se tam unikáty 
živé i neživé přírody a více než 1000 jeskyní. 
Putování zahájíme v Blansku, po zelené 
značce přes Skalní mlýn do Vilémovi a dále 
o červené značce přes Macochu, Koňský 
spád, U Dubu, Sloupsko-šošůvské jeskyně 
do Sloupu. V případě zájmu možno navští-
vit přístupné jeskyně Kateřinská, Punkevní 
a Sloupsko-šošůvská. Délka trasy cca 16 km. 

ale i tím, že zvěři pomáhají přežít hlavně 
nepříznivé zimní období. Chrání tím i přírodu 
a životní prostředí vůbec. 

 Myslivci také ve svém volném čase 
vysazují v přidělených lokalitách jabloně 
a hrušně a jiné stromky a dřeviny. Vysazené 
stromy pak zalévají, okopávají, aby nepřišly 
nazmar. 

 Bylo nakoupeno a postupně rozvezeno 
do zásypů a koroptvích bud 15 q pšenice, 
10 pytlů pozadku, a individuálně si myslivci 
nasbírali kukuřici a plevy, to vše pro bažanty 
a koroptve. Pro srnčí a drobnou zvěř bylo 
nakoupeno 15 q granulí, 20 pytlů ovsa a 90 kg 
kamenné soli. 

 Sečením a sušením trávy ve vlastních 
zahradách myslivci získali kvalitní seno, které 
pak rozvezli do krmelců pro srnčí zvěř. 

 Také v letošním roce se myslivci podíleli 
na vypuštění a zazvěření v naší honitbě ohro-
ženým druhem koroptve polní. Koroptve byly 
vypuštěny ve stáří šesti týdnů z aklimatizační 
voliéry v počtu 25 kusů v části revíru zvaném 
„U Hrušky“.

 Na nákup některých z vyjmenovaných 
věcí bylo využito dotace z rozpočtu města 
Napajedla, tuto dotaci obdrží MSN za stejným 
účelem i v tomto roce. Byla také využita 
dotace z HSN.

 Z jiné dotace, 10 tisíc Kč přidělených 
Krajským úřadem, byly myslivci instalová-
ny pachové ohradníky v délce 4 km podél 
staré cesty na Kvítkovice a podél silnice 
na Topolnou. Účelem těchto ohradníků je 
snaha o snížení střetů zvěře, hlavně srnčí, 
s dopravními prostředky při přecházení 
pozemních komunikací.

I v minulém roce členové MS zorganizovali 
ve spolupráci se školami dětský den, kde se 
děti formou her, zábavy a soutěžením sezná-
mily se základy myslivosti. Nejúspěšnější děti 
pak byly oceněny.

 Na to, že napajedelských myslivců je 
tak málo, je množství jimi provedené práce 
na ochraně přírody úctyhodné. Je potřebné 
to znát a za tuto činnost jim poděkovat.

Ing. Vítězslav Vystavěl

Sraz účastníků a odjezd autobusu v 6:30 
hod. od Vinárny Na Kapli. Účastnický po-
platek 280 Kč, děti do 15 let 150 Kč, členové 
pořádajícího odboru 200 Kč a 100 Kč. Přihlásit 
se můžete, včetně úhrady startovného, do 15.
dubna 2013, vždy v pondělí po 20 hodině 
na chatě KČT nebo v prodejně „Švadlenka 
Zdeňka–jízdní kola Pacholík“ Na Kapli 1557 
nejlépe v době 15.00–17.00 hod., případně 
na tel.: 603 489 387 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. 
Vyhrazuje si právo při malém zájmu účast-
níků akci zrušit a vrátit účastnický poplatek 
v plné výši. 

Činnost oddílu Azimut 1403 a KČT, 
odbor Napajedla je podporována Městem 
Napajedla.


