VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

ÈERVEN 2005

CENA 5,- KÈ

Napajedelské námìstí v soutìži stavba roku 2004
Krajská stavební společnost při Svazu
podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě a Česká komora architektů pod
záštitou Rady Zlínského kraje a náměstka
ministra pro místní rozvoj Ing. Jana Slaniny
udělují Čestné uznání v soutěži stavba roku
2004 městu Napajedla v kategorii Dopravní
a inženýrské stavby - dopravní řešení Masarykova náměstí. Při slavnostním vyhlášení
soutěže v Sněmovním sále v Arcibiskupském
zámku v Kroměříži převzala toto ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše
místostarostka Ing. Irena Brabcová. Napajedla
obstály se ctí v konkurenci takových projektů
jako je obchvat Uherského Hradiště za 1,82
miliardy korun, nebo vítězná rekonstrukce
Baťova mrakodrapu ve Zlíně. V případě Masarykova náměstí porota ocenila především
originalitu a funkčnost.
Blahopřejeme.

Čestné uznání za řešení Masarykova náměstí převzala Ing. Irena Brabcová 20. června 2005

Návštìva u pøátel
Po mnoha letech vyjel z Napajedel plný
autobus do slovenských obcí Kľak a Ostrý
Grůň. Sobota 14. května byla plná setkání, kladení kytic k pomníkům i bohatého pohoštění.
Návštěva navázala na dlouhá léta vřelých vztahů mezi Napajedlany a obyvateli obcí, které
byly na sklonku války vypáleny soldateskou
Edelweis. K pomníkům více než sto šedesáti
zavražděných mužů, žen a dětí položili kytice
místostarostka Ing. Irena Brabcová, starosta

MVDr. Antonín Černocký a europoslanec
Mgr. Tomáš Zatloukal.
Při návštěvě pamětní síně jsme získali další
dokument o napajedelské pomoci postiženým
obcím. Je z roku 1985 a Ján Benč, předseda
MNV v Kľaku, v něm popisuje začátek napajedelské pomoci. Paní Anna Parolková přišla
s peněžní sbírkou do Kľaku již koncem dubna
1945, pěšky z Žarnovice, 18 kilometrů ve sněhu.
V květnu 1945 pak z Napajedel přijelo další auto
s šatstvem, obuví a dalšími potřebnými věcmi.
Podle tohoto dokumentu, který potvrzují
pamětníci, tedy přejela paní Parolková protektorátní hranice, přešla frontu a z Žarnovice
došla do Kľaku. To vše s kasičkou pověšenou
na krku, jak říkali v památníku. Můžeme na ni
být právem hrdí, i po šedesáti letech.
Doufáme, že naše přátele ze Slovenska
budeme moci co nejdříve přivítat v Napajedlích.
J. Souček

DNES SI PØEÈTETE
 Z jednání městské rady a zastupitelstva
 Půjčky na bydlení
 Prodej pozemku
 Než začnou prázdniny
 Kamenná svatba

Součástí návštěvy bylo uctění památky obětí II. světové války

 Kultura, sport
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zastupitelstvo města dne 16. května 2005
• Slib člena ZM složili noví členové zastupitelstva města Mgr. Zdeněk Nesrsta a Zdeňka
Vrzalová.

Majetkové záležitosti
• schválilo prodej pozemku PK p. č. 3182/1
v k. ú. Otrokovice společnosti SCH consult,
spol. s ro. se sídlem ve Zlíně
• projednalo stanovisko manželů Bémových
k rozhodnutí o odkoupení části pozemku
v ulici Husova a neschválilo zvýšení ceny za
odkoupení části pozemku KN p. č. 1460/52
• neschválilo prominutí úhrady za zaměření
části pozemku PK p. č. 402/3 a části PK p. č.
6426/3 a poplatku za vklad do katastru nemovitostí panu Dufkovi a panu Veltruskému
a stanovilo dobu trvání platnosti usnesení č.
9/2/2005 ze dne 21. 2. 2005, kterým byl prodej
části pozemku schválen do konce roku 2005
• neschválilo žádost pana ing. Kubiše
o prodej části pozemku v areálu bývalého
kláštera
• schválilo odkoupení pozemku PK p. č. 1417/2
v lokalitě Díly za humny od spoluvlastnic pozemku paní Holbíkové a paní ing. Houbové
• schválilo prodej části pozemku KN st. p. č.
1481 pod garáží v lokalitě Malina II ing. Vystavělovi
• schválilo závěrečnou zprávu o provedení
inventarizace majetku a závazků města Napajedla za rok 2004
• souhlasilo se záborem části pozemku p. č.
4830 pro stavbu usazovací nádrže o výměře cca
do 85 m2 Českých drah s.o. u propustku pod
železničním koridorem v místě železničního
přejezdu na Zámoraví směrem na Halenkovice,
s cílem zamezit usazování splavované zeminy
z lokality Šardice
• souhlasilo s umístěním stavby “Silnice R
55 – stavba 5505 Otrokovice obchvat JV” na
pozemcích ve vlastnictví města Napajedla
• schválilo revokaci usnesení ZM č. 7/2/2005
ze dne 21. 2. 2005 týkajícího se vyhlášení
záměru poskytnutí a prodeje části pozemku
p. č. KN 130/1 v ul. Palackého
• vyhlásilo záměr prodeje pozemku v centrální části Napajedel p. č. KN 130/76 o výměře
642 m2 pro výstavbu v souladu se schválenou
změnou ÚPN č. 4

Pøíspìvkové organizace
• schválilo provedení změn ve zřizovací
listině příspěvkové organizace Služby města
Napajedla
• zřídilo příspěvkovou organizaci Dům dětí
a mládeže Matýsek s platností od 1. 7. 2005
- příspěvková organizace převezme činnosti
a podle § 249 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku
práce v platném znění – i práva a povinnosti
vyplývající z pracovně právních vztahů vůči
zaměstnancům zrušené příspěvkové organizace Zlínského kraje (Dům dětí a mládeže
Napajedla) v plném rozsahu i v případě statutárního zástupce
• schválilo zrušení dozorčí rady Technické
správy města, s.r.o., Napajedla, k 1. 7. 2005
a přerušení provozování vybraných živností
Technickou správou města, s.r.o.

• neschválilo poskytnutí úvěru společnosti
Technická správa města, s.r.o., IČO 26238641,
v maximální výši 1,0 mil. Kč na nákup
sekačky a malotraktoru pro zimní údržbu
komunikací

Finanèní záležitosti
• schválilo rozpočtové opatření č. 9/2005
o přesunu finančních prostředků za účelem
poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,-- Kč na pořádání Sportovního dne, 6 650,- Kč na úhradu
části výdajů spojených s účastí dorostenců na
házenkářském turnaji Praga cup, na činnost
družstva mužů oddílu házené ve výši 50 000,Kč, 5 000,- Kč panu Chybíkovi na pořádání
VI. ročníku Napajedla cup 2005 v nohejbalu
a 5 000,- Kč Českému svazu včelařů Napajedla na úhradu výdajů spojených s vydáním
odborné publikace o včelařství
• schválilo rozpočtové opatření č. 11/2005
o přesunu finančních prostředků v objemu
100 000,- Kč za účelem opravy chodníku Tř.
T. Bati, číslo akce 5052
• schválilo rozpočtové opatření č. 12/2005
o přesunu finančních prostředků v objemu
300 000,- Kč za účelem překlenutí časového
nesouladu mezi úhradou výdajů za stavební
práce na úpravě technického zázemí sportov-
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ního areálu u škol a poskytnutím dotace na
tyto úhrady od Zlínského kraje
• schválilo rozpočtové opatření č. 13/2005
- na straně příjmů ve třídě 8 snížení o částku
1 650 000,- Kč a ve výdajové části rozpočtu
snížení o částku 1 650 000,- Kč v souvislosti
s akcí půjčka příspěvkové organizaci ZŠ I na
profinancování dotace z evropských fondů
• schválilo rozpočtové opatření č. 14/2005
v objemu 2 600 000,- Kč o odprodeji podílů
fondu Sporoinvest za účelem profinacování
záruky za akreditiv na nákup nemovitosti
– budovy školky od firmy Davex - CZ, spol.
s r.o.
• schválilo rozpočtové opatření č. 16/2005
o přesunu finančních prostředků v objemu
70 000,- Kč z položky zachování a obnova
kulturních památek, obnova fasády zámku,
na opravu hasičské zbrojnice
• schválilo rozpočtové opatření č. 17/2005
o přesunu finančních prostředků v objemu
50 000,- Kč na úpravu šaten, sprch a WC u tělocvičny ZŠ č. p. 268, č. akce 5012
• schválilo rozpočtové opatření č. 18/2005
o přesunu finančních prostředků v objemu
200 000,- Kč na úpravu zázemí sportovního
areálu, Klášter č. p. 304, číslo akce 5065

Bytové záležitosti
• schválilo prodej bytu 1376/1 manželům
Bilecovým a prodej bytu 1376/7 manželům
Hetmerovým

Trávu v Napajedlích
seká Japonec
Kubota GZD 21HD Zero Turn - tak se jmenuje
naše nová japonská sekačka na trávu. Sílu
má jako jedenadvacet koní, jezdí na naftu
a otáčet se umí na místě. Co poseká, hned
sebere a vysype do kontejneru. Za den naplní
tři velké kontejnery, na podzim bude sbírat
i spadané listí. Výkonem nahradí dvě staré
sekačky, však také její cena se dá srovnat
s Oktávií Superb. Ale ta zase neumí sekat
trávu.
-js-

NAPAJEDELSKÉ

èerven/2005

• schválilo lhůtu k uzavření smlouvy o koupi
bytu – jako doplnění Zásad pro prodej bytů
– jako vložený článek VII a: „Kupní smlouvu
je nájemce povinen uzavřít do 3 měsíců ode
dne doručení návrhu kupní smlouvy.“
• schválilo pozastavení aktualizace pořadníku
na pronájem bytů v majetku města vše s účinností dnem schválení
• uložilo Ing.I.Brabcové, místostarostce města
• zajistit informování zájemců o koupi bytů
v domě čp. 1365-67 a čp. 1376-77 o stanovení lhůty k uzavření smluv
• odeslat návrhy smluv s tímto termínem
zájemcům o koupi
• zajistit informovanost všech dalších občanů o stanovení lhůty k uzavření smluv
zveřejněním
• na úřední desce MěÚ a jiným vhodným
způsobem a v případě nájemců – zájemců o koupi bytů v ul. Nábřeží a Nerudova
– upozornit na změnu Zásad v textu
dopisu o schválení prodeje bytu
• připravit nové podmínky pronájmu bytů
v majetku města
• schválilo výměnu bytu, kterou se paní Rožková stane nájemcem bytu č. 1376/2 Zábraní
a byt č.1332/2 Nábřeží výměnou připadne
městu Napajedla s podmínkou: nájemkyně
uvede byt do stavu způsobilého k užívání na
svůj náklad a současně se vznikem nájemního
vztahu se zaváže byt koupit
• schválilo žádost obyvatel domů č. p. 1365,
1366, 1367, 1376 a 1377 o opravu stupaček
zdravotechniky domů a bytů v majetku města
určených k privatizaci za podmínky dofinancování akce ze strany vlastníků bytů, kteří nabyli
byt před r. 2005 a opravu hydroizolační vrstvy
střechy domu č. p. 1376, 1377

Rùzné
• schválilo partnerství na projektu Statutárního města Zlín „Kongresové centrum Zlín“
• vzalo na vědomí zápis z jednání finančního
výboru ze dne 11. 5. 2005
• schválilo smlouvu o podmínkách odstranění objektu bývalé MŠ na ul. Nábřeží č.
p. 1352 mezi městem Napajedla a společností
PETRIOR, spol. s r.o.
• schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení finančních prostředků na částečné financování provozu pečovatelské služby
• schválilo termíny konání zasedání zastupitelstva města na II. pololetí r. 2005
• schválilo vyřazení hm. majetku dle přílohy
• schválilo dodatek k soubornému stanovisku jako závazný podklad k dopracování
návrhu změny č.1 územního plánu města
Napajedla pro lokalitu č. 6 Zámoraví
Rada města dne 16. 5. 2005 v Napajedlích
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 08032005 ze dne 11. 3. 2005 se spol. Plynosystém Zlín, s.r.o. v souvislosti s vícepracemi
souvisejícími s rekonstrukcí rozvodů ZTI domu
č. p. 1350 a 1351
• schválila oslovení společnosti AZ STAV Zlín
spol. s r.o. za účelem provedení akce „Stavební
úpravy šaten u tělocvičny ZŠ č. p. 268“
• schválila provedení a trvalé uložení přípojky plynu společnosti STT a.s. v délce 5 m na
pozemku města Napajedla p. č. 1254/1 PK
• schválila smlouvu o dílo č. 18/2005 se
společností STABOS s.r.o. na akci „Stavební

úpravy kláštera č. p. 304 – technické zázemí
sportovního areálu Napajedla“
• schválila navýšení kapacity Mateřské školy
Komenského na 200 dětí od 1. 9. 2005
Rada města dne 30. května 2005
• jako jediný společník v působnosti valné
hromady NTV cable s.r.o. vzala na vědomí
Výroční zprávu za rok 2004, Zprávou o vztazích
mezi propojenými osobami, Zprávu Dozorčí
rady za r. 2004 a Výrok auditora k účetní závěrce
za rok 2004, uložila společnosti NTV cable s.r.o.
zajistit v r. 2005 minimální zisk 90 000,- Kč
• schválila příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 2,5 % z hrubé měsíční mzdy a zřízení
FKSP ve výši 2 % z hrubé měsíční mzdy

Majetkové záležitosti
• schválila pronájem části pozemku KN
p. č. 1718 v lokalitě „U Hřbitova“ paní Míšové
k pěstitelským účelům
• vyhlásila záměr výpůjčky uvolněných nebytových prostor po Městské policii Napajedla
Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Napajedla s tím, že tyto prostory bude užívat také
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
• schválila smlouvu o dílo č. 13/2005 se
společností DIPS Zlín s.r.o. na provedení akce
„Oprava chodníku tř. T. Bati“
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100310“ s firmou VW WACHAL a.s.,
jehož obsahem je odsunutí termínu realizace
díla a způsob úpravy ceny pro předpokládaný
termín realizace

Rùzné
• schválila zvýšení nákladu Napajedelských
novin na 3000 ks výtisků a distribuci zdarma
do všech domácností v městě Napajedla
prostřednictvím České pošty s.p.
• neschválila zpracování návrhu za účelem
zřízení vstupní branky pro pěší v horní části
hřbitova na základě žádosti pí. Dvorníkové
• souhlasila s provedením ohňostrojných
prací dne 4. 6. 2005 od 21:30 hodin do 21:55 hodin v prostoru zámecké zahrady za podmínky
informování veřejnosti o akci
• vzala na vědomí zápisy z jednání sociální
komise ze dne 2. 5. 2005, sboru pro občanské
záležitosti ze dne 3. 5. 2005, kulturní komise ze
dne 4. 5. a zprávou o činnosti Městské police
Napajedla za měsíc duben 2005
• schválila využití části garáže v objektu Klubu kultury pro kulisárnu loutkového divadla
• souhlasila s účastenstvím společnosti
Compas Capital Consult s.r.o. na straně žalobců v řízení o vyslovení neplatnosti valné
hromady Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
(50 cm 191/2001 – 77)
• schválila pořízení osobního automobilu
Škoda Fabia Elegance 1,2 / 47 kW od společnosti
AUTOCENTRUM Otrokovice, a.s. pro potřeby
Městského úřadu

Finanèní záležitosti
• schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 98 000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Napajedla, Komenského
268, za účelem úhrady výdajů spojených se
závodním stravováním zaměstnanců organizace od 1. 6. 2005 do 31. 12. 2005
• schválila navýšení investičního příspěvku
pro příspěvkovou organizaci Služby města
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Napajedla za účelem úhrady části výdajů spojených s pořízením sekačky a malotraktoru

Bytové záležitosti
• souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy
na společný nájem bytu paní Pešlovou a její
dcerou, slečnou Pešlovou
• souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy
na společný nájem bytu manž. Sedláčkovými
a jejich dcerou, slečnou Sedláčkovou
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
s paní Rožkovou na byt na dobu určitou 5 let
za standardních podmínek

Když zazní sirény
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné,
protože přicházejí většinou neočekávaně
a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním
prostředí. Mohou vzniknout škodlivým
působením sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy nebo jejich
kombinací. V případě hrozby nebo vzniku
mimořádné události jsou obyvatelé varováni především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento
signál je charakterizován kolísavým tónem
sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít
třikrát po sobě ve zhruba tříminutových
intervalech. Obyvatelstvo je následně
informováno např. rozhlasem, televizí,
vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o
tom, co se stalo a co se má v takovém
případě dělat.
K vyhlášení požárního poplachu
existuje v České republice signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu
1 minuty za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“
vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“,
„HO-ŘÍ“.
V Napajedlích jsou instalovány dvě
sirény. První z nich je umístěna na budově
hospodářské školy a je vybavena přijímačem dálkového spouštění (v případě
potřeby ji spouští Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje), zatímco druhá je
umístěna na budově městského úřadu
a je spouštěna ručně. Sirénu do ledna
tohoto roku používala Jednotka sboru
dobrovolných hasičů města k vyhlašování
požárního poplachu, v posledních letech
střídavě s telefonickým vyhlašováním
poplachu. Od února 2005 používá JSDHM
k vyhlašování poplachu kombinovaný
svolávací systém - radiové pagery a poplachové SMS zprávy.
Každou první středu v měsíci je pak
provozuschopnost systému varování a
vyrozumění ověřována akustickou zkouškou sirén nepřerušovaným zkušebním
tónem, a to přesně ve 12 hodin po dobu
140 vteřin.
Bc. Zdeňka Sukupová,
vedoucí správního odboru
MěÚ Napajedla
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Zmìny územního plánu
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo
dne 16. května 2005 změnu číslo 4 územního
plánu města Napajedla – lokality Z4.1 ul. Nábřeží
a Z4.2 ul. Palackého
Lokalita Z4.1 ul. Nábřeží je určena pro výstavbu bytového domu. Při realizaci bude v plné
míře respektován nadregionální biokoridor
podél toku Moravy a podmínky pro výstavbu
v záplavovém území. Bude respektována výšková hladina okolní zástavby bytových domů.
Lokalita Z4.2 ul. Palackého je určena pro
výstavbu integrovaného domu v proluce mezi
stávající zástavbou objektů památkového zájmu.
Při realizaci budou respektovány podmínky
a prostorové regulativy stanovené pro zástavbu
v městské památkové zóně, ochranné pásmo
kabelového vedení VN a objektu trafostanice
Městské zastupitelstvo současně schválilo
pořízení změny č. 5 územního plánu města
Napajedla
Požadavky na řešení změny:
1. Provést změnu funkčního využití území
v ulici Komenského, pozemku parcelní číslo
494, v katastrálním území Napajedla, z plochy
veřejné sídelní zeleně na plochu bydlení, v rodinných domech (požadavek Aliachem a.s.
odštěpný závod Fatra Napajedla).
2. Provést změnu funkčního využití území v lokalitě Jestřabí na pozemku parcelní
číslo 5669, v katastrálním území Napajedla,
z plochy trvale travních porostů na plochu
bydlení, v rodinných domech (požadavek paní
Janouškové).
3. Provést změnu funkčního využití území
v lokalitě Chmelnice v části 1 z plochy bydlení,
v rodinných domech a plochy zeleně sídelní
– veřejné na plochu bydlení v bytových domech.
Dále provést změnu funkčního využití území
v lokalitě Chmelnice v části 2 z plochy smíšené,
komerční a výrobní, plochy zeleně sídelní – veřejné a plochy krajinné zeleně a ostatní plochy
na plochu bydlení v rodinných domech.

Pùjèky na bydlení
Rada města Napajedla vyhlásila druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení na území
města Napajedla pro rok 2005.
Termín pro podání žádosti o poskytnutí
této účelové půjčky je stanoven na dobu od
15. června 2005 do 26. srpna 2005.

Zámìr prodeje pozemku v centrální èásti
Město Napajedla zveřejňuje záměr prodej
pozemku v centrální části Napajedel p. č. KN
130/76 o výměře 642 m2 dle geometrického
plánu 1998-051/2005 pro výstavbu v souladu se
schválenou změnou ÚPN č. 4 (plocha městského centra se smíšenou funkcí – viz regulativy)
formou obálkové metody nejvyšší nabídce za
následujících podmínek:
- minimální cena 800,- Kč/m2
- pozemek se nachází v památkové zóně,
podlažnost 2NP + krov
- prodej se uskuteční na základě smlouvy
kupní, která bude obsahovat základní
podmínky smlouvy (respektování stávajících sítí, respektování okna a vstupu v
štítové zdi sousedního objektu) závazek
zkolaudovat stavbu do 4 let od podpisu
smlouvy, trpět stávající buňky do 31. 12.
2005)
- kupní smlouva bude uzavřena do 1 měsíce
po schválení v ZM
- kupující se ve smlouvě zaváže v případě
nedodržení podmínky zkolaudovat stavbu
do 4 let od podpisu smlouvy odprodat městu
Napajedla ve lhůtě 4,5 roku od podpisu
smlouvy zpět pozemek za cenu o 50 % nižší
(= sankce) a objekt na pozemku za cenu dle
znaleckého posudku
- v případě, že má být pozemek nabyt do
společného jmění manželů, přihlásí se do
výběrového řízení oba manželé
- předložená nabídka musí být vlastnoručně
podepsána uchazečem (uchazeči)
- v případě neuzavření kupní smlouvy s
vítězi výběrového řízení, resp. po jejich
odstoupení, uzavřít kupní smlouvu s dalšími
v pořadí
- město Napajedla si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z
předložených nabídek
Výběrové řízení vyhodnotí na neveřejné
schůzi Rada města Napajedla.
Ve druhém kole budou přijímány žádosti
na účel a za podmínek uvedených v následující
tabulce.
Podmínky výběrového řízení, formulář
žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbytné
informace podá finanční odbor, budova radnice,
přízemí vpravo, dveře č.102 (tel. 577 100 932,
M. Janošková), informace k půjčkám a vzory
žádostí jsou také zveřejněny na webových
stránkách města. Ing. I. Šlíma, finanční odbor

Název / účel
Lhůta
Poř.
Úrok
splatnosti
č. Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací spojených se stap.a.
max.
vebními akcemi:

Horní
hranice
půjčky
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Zřízení plynového nebo el. topení

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

7

Vybudování WC, koupelny, sprchového koutu v byt. jednotce,
kde není

4 roky

4%

do 80 tis. Kč

8

Připojení na veřejnou kanalizaci, sítě plynu, vody, el. energii

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

9

Rekonstrukce rozvodů energií, (elektřina, plyn)

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

10

Obnova, rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu

3 roky

4%

do 60 tis. Kč

5 let

4%

do 100 tis. Kč

5 let

4%

do 100 tis. Kč

5 let

4%

do 100 tis. Kč

11
12
13
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Půdní nástavba domů nebo vestavba do půdního prostoru při
vzniku alespoň 1 bytové jednotky
Rozšíření stávající bytové jednotky (přístavba) min. o 1
místnost
Přestavba nebytových prostor na bytovou jednotku

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu
polyfunkčního nebo obytného domu si musí
podat žádost v termínu do 15. července.
2005 na Městský úřad Napajedla, v zalepené
obálce s označením v levém dolním rohu: „Zástavba proluky„ osobně nebo doporučenou
poštou na adresu: Městský úřad Napajedla,
Odbor SMIR, Masarykovo náměstí 89, 763
61 Napajedla
Podrobné informace zájemci obdrží v odboru SMIR, tel. 577 100 920.
V Napajedlích dne 25. 5. 2005
MVDr. Antonín Černocký,
starosta města

Urbanizovaná území
Plochy mìstského centra
Území městské převážně historické zástavby v centru, kde převládají zařízení občanské
vybavenosti městského a obvodního významu
s integrovanou funkcí bydlení. V území jsou
také výrazně zastoupena veřejná prostranství
a plochy veřejné zeleně.
Přípustné
• stavby pro bydlení – integrované nízkopodlažní bytové domy
• obchodní domy, maloobchodní zařízení
• stavby pro služby nevýrobní
• stavby pro administrativu a veřejnou
správu
• stavby pro dočasné ubytování
• stavby pro kulturu obvodního a městského
významu
• stavby pro zdravotnictví obvodního a městského významu
• stavby a zařízení pro církevní účely
• stavby pro veřejné stravování
• stavby a zařízení pro školství
• parkovací plochy vyhrazené
Podmíněně
• stavby pro bydlení - rodinné domy
• stavby a zařízení pro prodej
• stavby výrobních a opravárenských služeb
bez negativních vlivů na okolí
• hromadné garáže a parkování, odstavné
plochy
• účelové a místní komunikace
• dětská hřiště
• stavby a zařízení pro krátkodobé odkládání
separovaného TKO
• stavby a zařízení technického vybavení
• tržnice a tržiště
• sportovní zařízení, doplňková sportovní
zařízení v objektech
• stavby a zařízení pro bydlení sociálního
charakteru
Nepřípustné
• čerpací stanice PHM
• prodej a služby v dočasných objektech
- stánky
• velkoplošné reklamní poutače
• stavby a zařízení pro chov domácího drobného zvířectva
• stavby a zařízení průmyslové a zemědělské
výroby, skladových areálů
• stavby a zařízení individuální rekreace
• velkoplošné prodejny typu supermarket
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Charita v Napajedlích
Charita sv. Anežky Otrokovice rozvíjí
svou činnost nejen v samotných Otrokovicích, ale do její působnosti spadají i okolní
obce (Tlumačov, Žlutava, Halenkovice,
Spytihněv, Komárov, Oldřichovice a Pohořelice) a město Napajedla. Charita je zřejmě
v regionu nejvíce „viditelná“ v době konání
Tříkrálové sbírky, ale i v jiném období roku
má co nabídnout.
Charita v Napajedlích, díky pochopení
městského zastupitelstva, má pronajaté prostory v budově bývalého kláštera od léta 2002.
S nezbytnými stavebními úpravami (odpracováno více jak 600 hod. dobrovolníky z Napajedel a klienty AD Samaritán), které probíhaly na
podzim 2002 a potom také v průběhu r. 2003, se
postupně rozbíhala i vlastní činnost střediska
charity. Postupně vykrystalizovala skupina
dobrovolníků, kteří se s chutí chopili nabízené
šance jak pomoci lidem v tíživé životní situaci,
tak i příležitosti k setkávání se s lidmi, kterým
nejsou ostatní lhostejní.

Co poskytuje Charita obèanùm
Napajedel?
 Charitní šatník - 2x v týdnu (Út, Čt
15 – 17 hod.). Střídá se zde 6 dobrovolnic
a šatník navštíví průměrně 10 – 15 lidí, kteří
v převážné většině věci přinášejí, popř.
vyměňují za jiné. Přijímá se šatstvo čisté
a nepoškozené, přičemž každý dárce by měl
dle svých možností věnovat na přepravu
darovaných věcí kamionem asi 2 – 3 Kč na
1 kg šatstva. Více než 80 % darovaných věcí
končí na Zakarpatské Ukrajině, zbylé věci jsou
rozdány potřebným v našem regionu. Vlastní
doprava je zajišťována buď samostatně naší
charitou, ale častěji ve spolupráci s jinými
humanitárními organizacemi (Adra, Diakonie Broumov). V roce 2004 věnovali občané
města na 3,5 t šatstva a na dopravu přispěli
částkou ve výši 9 tis. Kč.
 Schůzky dětí. Konají se 4x v týdnu
a pravidelně se zde schází každý týden 40 až
50 dětí. Jedna schůzka je věnována sborovému zpěvu (účast na vystoupení farních schol
ve Zlínském děkanátu), ostatní jsou zaměřené
na klubovou činnost. Kromě pravidelných
schůzek jsou pořádány různé jednorázové
akce o víkendech (účast cca 30 dětí) či letní
tábor pro 35 – 40 dětí.
 Akce pro veřejnost. V r. 2004 se
uskutečnila Tříkrálová sbírka, o Velikonocích
divadelní vystoupení dětí v kostele, v květnu tradiční oslava svátku matek v klášterní
kapli, v letních měsících noční pochody pro
děti a mládež; v září celodenní akce pro děti
i dospělé, na začátku prosince Mikulášská

nadílka a o vánočních svátcích velmi zdařilý
Živý betlém.
Prostory charity jsou také využívány jako
zázemí pro vystupující soubory či jednotlivce
na akcích, které probíhají v průběhu roku
v klášterní kapli.

A co mùžeme obèanùm mìsta
ještì nabídnout?
Z již známých a využívaných služeb
Azylového domu Samaritán (v r. 2004 poskytl
azyl 12 občanům města) se postupně dostává
do podvědomí i druhý azylový dům – Nový
domov, který pomáhá řešit tíživou životní
situaci ženám s dětmi. Charitní domov je
zařízení pro seniory typu DD, který kromě trvalého bydlení nabízí i přechodné ubytování
na dobu 1 – 6 týdnů a nově je zde v provozu
Denní centrum pro seniory, kteří jsou sice
mobilní, ale potřebují zvýšený dohled, anebo
jsou osamoceni. Nejvíce využívanou službou
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z řad veřejnosti je domácí péče, tj. komplex
ošetřovatelských a pečovatelských služeb
nejen pro seniory, ale i pro lidi ještě pracující,
kteří se doléčují po úrazech a nemocech.
Charita nabízí nejen různé sociální služby
a pomoc lidem v nouzi, ale dává příležitost
i těm, komu osud druhých lidí není lhostejný,
ale nevědí jak pomáhat. Charita umožňuje
zapojení lidí do charitativní pomoci v rámci
různých dobrovolných aktivit, neboť principem práce dobrovolníka je, že nabízí svůj čas,
zájem, schopnosti a znalosti v takové míře,
aby mu práce přinášela uspokojení a radost
z obdarování druhých.
Závěrem děkuji všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporujete a umožňujete nám
pomáhat všude tam, kde je třeba. Děkuji všem
zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům
a sponzorům, bez nichž by naše práce byla
málo účinná.
Milan Šiška,
ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice

Povinnosti drobných podnikatelù v Napajedlích
Odpadové hospodářství nejen celé naší
republiky, ale i jednotlivých měst a obcí, je
dynamicky se rozvíjející oblast. V posledních letech dochází k nárůstu povinností
vyplývajících z přijatých zákonů a dalších
dokumentů, které souvisejí s procesem implementace práva Evropské unie, upravujícího
odpadové hospodářství, do práva českého.
Přijaté zákony ukládají všem podnikatelům,
včetně provozovatelů drobných živností, ve
vztahu k produkci jejich odpadů a dalším
nakládání s nimi, řadu povinností, které musí
jako původci odpadu plnit.
Obecně lze konstatovat, že každý podnikatel při své činnosti produkuje (vzniká mu)
odpad. Tím se stává původcem odpadu. Dle
platného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž
činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.
Každý původce odpadu je povinen
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze
a jen způsobem stanoveným výše uvedeným zákonem (č. 185/2001 Sb.) a ostatními
právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí.
Drobný podnikatel má v podstatě dvě
možnosti, jak dostát zákonným povinnostem
při nakládání s vlastním odpadem, který mu
při podnikatelské činnosti vzniká.
1. Podnikatel má možnost se zapojit
do systému nakládání s komunálním
odpadem v obci, ve které podniká. To lze
udělat pouze na základě uzavřené písemné

Meteorologická srážkomìrná stanice
Český hydrometeorologický ústav hledá ochotného spolupracovníka se zájmem o počasí, nejlépe důchodce, pro měření a pozorování na srážkoměrné stanice
v NAPAJEDLÍCH, případně blízkém okolí, s možností jejího umístění.
Kontaktujte nás, prosím na tel: 541 421 042, 605 747 392
nebo na adrese revize.okbrno@chmi.cz.

smlouvy s obcí. Smlouva obsahuje cenu,
kterou podnikatel zaplatí za služby, které
mu obec poskytne. Pro podmínky našeho
města je zde nutno podotknout, že cena za
vývoz jedné sběrné nádoby není shodná
s výší úhrady za vývoz sběrné nádoby od
občana města. V současné době, kdy město
zavedlo změnu v systému výběru úhrad
od občanů, nemá město uzavřenu žádnou
smlouvu s podnikatelem.
2. Druhou možností pro podnikatele je
ošetření nakládání s odpady vznikajícími
podnikatelskou činností smlouvou, kterou
uzavře s oprávněnou osobou. Na území
našeho města se ve většině případů jedná
o Technické služby Otrokovice, s.r.o. nebo
Marius Pedersen a.s.
V každém případě je však nutné, aby
každý podnikatel nakládal s odpady, které mu
vznikají při jeho činnosti, řádně a v souladu
se zákonem.
Z výše uvedených důvodů bude oddělení životního prostředí Městského úřadu
Napajedla provádět namátkové kontroly systému nakládání s odpady u podnikatelských
subjektů a drobných podnikatelů tak, jak mu
ukládá § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů. Stává
se totiž to, že podnikatel nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání odevzdává odpad
ze své podnikatelské činnosti do sběrného
dvora, dokonce jsou zkušenosti i s takovým
chováním podnikatelů, že byly na území
města nalezeny nepovolené tzv. „černé“
skládky, kde se prokazatelně nacházel odpad
z podnikatelské činnosti.
Závěrem tedy v kostce řečeno, pracovník
oddělení životního prostředí (po prokázání
se služebním průkazem) bude kontaktovat
drobné podnikatele, kteří jsou dle zákona
povinni prokázat, zda mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se
zákonem.
Bližší informace lze získat přímo na oddělení životního prostředí Městského úřadu
Napajedla – tel. 577 100 917 nebo e-mail:
kozmikova@napajedla.cz.

NAPAJEDELSKÉ

6

Než zaènou prázdniny
Školní rok pomalu končí. Vysvědčení
jsou napsána a je čas i na bilancování dalších aktivit, se školní výukou a výchovou
souvisejících. S úspěchy svých žáků seznamují napajedelskou veřejnost následujícími
zprávami pedagogové Základní školy Komenského 298.

Podporujeme charitu
V Základní škole Komenského 298 (nová
škola) proběhla humanitární sběrová akce
s názvem Spoutaná vlna, jejíž výtěžek byl
přislíben na humanitární pomoc obětem
tsunami. Do tohoto sběru starého papíru se
tentokrát zapojili nejen žáci, ale také široká
veřejnost. Akce se setkala s velkým úspěchem, každý, kdo přispěl svým „balíčkem“
dostal spoutanou vlnu jako symbol lidské
solidarity a ochoty pomoci. Výtěžek sběru
činil 4 180,- a tato částka byla zaslána nadaci
UNICEF.
Mgr. Kristýna Janečková

Soutìž v cizích jazycích
Co si lze představit pod pojmem jazyková
konverzační soutěž? Je to jedna z možností
jak si porovnat se svými spolužáky jazykové znalosti a konverzační dovednosti,
nastřádané během studia. Soutěž se skládá
ze tří částí a během vyučovacích hodin děti
trénují jednotlivé disciplíny. Je to jednak
poslechová část, kdy odpovídají na otázky
dle audionahrávek, pak následuje vyprávění
na přichystaná témata (např. moje rodina,

město, volný čas a koníčky, sporty, nákupy,
jídlo a pití…), Třetí, pro mnohé nejobtížnější
částí, je řešení jazykových situací.
Konverzační soutěže v cizích jazycích se
v naší škole konaly i letos. A výkony našich
žáků opět potvrdily, že kvalita výuky cizích
jazyků na naší škole je výborná.
V kategorii angličtinářů 6. ročníků byla
nejlepší Ester Sátorová a druhé místo obsadila Denisa Jadrníčková, obě z 6. C. Mezi
sedmáky byla nejúspěšnější Jana Niklová
ze 7. B. V nejstarší kategorii bylo pořadí
následující:
1. Monika Talašová, 8. A
2. Alena Jurčová, 9. A
3. Martinu Beck, 9. B.
Monika Talašová reprezentovala školu
také v okresním kole ve Zlíně a v silné konkurenci získala s přehledem opět první místo.
Tímto však pro Moniku boj nekončil. Pokračoval krajským kolem ve Vsetíně a Monika opět
potvrdila své kvality. Přes opravdu velkou
náročnost jednotlivých disciplín a obrovskou
konkurenci dokázala, že je v angličtině opravdu výborná. Jako nejmladší ze soutěžících
ve své kategorii obsadila nádherné a hrdé
druhé místo.
V němčině bylo v kategorii 6. a 7. ročníků
po absolvování jednotlivých kol soutěže
umístění následující:
1. Marek Valouch, 7. C
2. Otto Ramstorfer, 6. C
3. Iva Ježíšková, 7. C a Martina Bradáčová,
6. C.

èerven/2005

Jan Zelda z 8. B a Lukáš Hůrek z 9. B
se v silné konkurenci rozhodně neztratili.
Umístili se v první desítce úspěšných řešitelů
a svými znalostmi vysoce předčili i studenty
zlínských gymnázií.
Ekologické aktivity naší školy však
nekončí jen u přírodovědných soutěží.
V letošním roce jsme se stali členem sítě
M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy), která sdružuje školy
aktivně uplatňující prvky ekologické výchovy
ve vyučování. Není to jen recyklace odpadu
a sběr papíru nebo pomerančové kůry, ale
hlavně úspěšné projekty našich žáků „Životní
prostředí v okolí naší školy a jeho monitorování“, „Den trifidů“ a „Sinice“. Ekologie
hravou formou se stala oblíbeným zpestřením
přírodovědného vyučování.
Mgr. Alexandra Sahajová

Lukáš Hůrek se umístili v první desítce
úspěšných řešitelů okresní biologické
olympiády a jako deváťák svými znalostmi
předčil i studenty zlínských gymnázií.

Všemi deseti

Marek Valouch, 7.C, je ve své věkové kategorii třetím nejlepším němčinářem v okrese.
V kategorii 8. a 9. tříd obhájil 1. místo
Ondřej Bradáč z 9. C, který nás také reprezentoval spolu s Markem a Ottou v okresním
kole ve Zlíně. V silné konkurenci vybojoval
vynikající 3. místo Marek Valouch, na 4. místě
skončil Otto Ramstorfer a Ondřej Bradáč byl
ve své kategorii šestý.
Sekce cizích jazyků

Pøírodovìdné úspìchy
Monika Talašová z 8.A postoupila s klidem
Angličana až do krajského kola a jako nejmladší soutěžící obsadila druhé místo.

Soutěží a olympiád z přírodovědných
předmětů se žáci účastní každoročně. V letošním roce získali několik významných
ocenění v okresním kole biologické olympiády ve Zlíně.

Letos poprvé se konala krajská soutěž
v psaní na klávesnici PC. Ve škole je psaní
na stroji volitelným předmětem. Píšeme
sice na klasických Consulech, ale proč to
nezkusit, když dětem jde psaní na stroji
opravdu velmi dobře. Tak jsme se přihlásili
a dopadlo to výborně. Z 52 účastníků se
umístila Kristýna Vašková z 8. A na 5. místě,
Hanka Šenkeříková z 8. B na 8. a Michaela
Bartuňková z 8. B na 12. místě. Společně
v soutěží družstev vybojovaly 2. místo
v kraji. Kromě krásných cen si děvčata
přivezla zážitek z exhibiční vystoupení
juniorského mistra světa v psaní na stroji
Vaška Mikuly.
Soutěž to byla moc pěkná a už teď se
těším na další ročník.

Matematická olympiáda
je velmi náročná soutěž a získat v ní
umístění mezi žáky škol s rozšířenou výukou
matematiky a gymnázií není snadné. Proto
patří velká pochvala žákům ZŠ Napajedla
Komenského 298 (nová škola), kteří to dokázali. Největším úspěchem bylo 2. místo Lenky
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z šestých až devátých tříd. Na množství
soutěžících se při postupu do okresního kola
nepřihlíží a tak mohli postoupit, bohužel,
z každé kategorie pouze vítězové - Martina
Bradáčová z 6.C, Adam Strašák z 7.A a Pavel
Nesrsta z 9.C.
V okresním kole olympiády se v žádném případě neztratili, Adam Strašák byl
ve své kategorii šestý a Pavel Nesrsta jako
vítěz své kategorie postoupil do kraje. To,
že zeměpis opravdu umí, dokázal tím, že
v krajském kole obsadil nádherné 2. místo.
Moc blahopřejeme a děkujeme Pavlovi za
reprezentaci nejen naší školy, ale i našeho
města.
Mgr. Ludmila Poláková

Naše školní družina
Lenka Pavlíková, 9.C, druhá v krajském
kole matematické olympiády.
Pavlíkové z 9.C v krajském kole matematické
olympiády, kam postoupila z 1. místa, které
obsadila v okresním kole. V krajském kole
nás reprezentoval i Lukáš Hůrek z 9.B, ten
byl v okrese 2.a stal se úspěšným řešitelem
krajského kola. Pochválit je nutno i Petra
Krajču za 2. místo v okrese v kategorii 7.
ročníků a Petru Poláškovu z 9.C za 4. místo
v okrese.

Zemìpisná olympiáda
Zeměpis je oblíbený předmět a není divu,
že se ve školním kole zeměpisné olympiády
sešlo ve třech kategoriích na 70 soutěžících

Pavel Nesrsta, 9.C, se se svými znalostmi
zeměpisu dostal až do krajského kola a
obsadil druhé místo.

V končícím školním roce byla otevřena
při ZŠ Komenského 298 (nová škola) čtyři
oddělení školní družiny. Pravidelně je navštěvovala stovka žáků a několik dalších
dětí docházelo do družiny nepravidelně.
Družina dávno není místem, kde děti jenom tráví čas do příchodu rodičů. Slouží
k odpočinku a relaxaci, ale podílí se také
na výchově a vzdělávání a děti se zde
připravují také na další vyučování. Práce
v družině se řídí plány činnosti specializovanými pro jednotlivá oddělení.
„Dáreček“ je název oddělení, ve
kterém děti zhotovují drobné předměty
z papíru, skla, textilií, vlny, ale i z netradičních výtvarných materiálů jako jsou
třeba těstoviny. V oddělení „malování
pro každého“ se uplatní děti, které rády
malují, a to nejrůznějšími technikami,
tradičními i speciálními barvami na různé
materiály. „Dovedná ručka“ je oddělení
pro šikovná děvčátka, která zde pronikají
do tajemství šití, vaření, zdobení cukroví
a učí se zacházet s háčkem i jehlicemi.
Děti s hereckým talentem si zase přijdou
na své v „divadélku“. Navštěvují divadelní
představení, samy si zkouší práci na jevišti
a dokáží dokonce vyrobit loutky.
Celá řada je i společných úkolů – výzdoba učeben podle ročního období či

Matika je vìda
Baví vás matematika? Nebo dáváte raději
přednost humanitním vědám? Ať tak či tak,
dáte mi za pravdu, že vítězství v matematické
olympiádě je úspěch, který stojí za zmínku.
V závěru školního roku se stal nejúspěšnějším řešitelem školního kola matematické
olympiády Tomáš Stuchlík, žák 8. B „staré“
školy a krátce nato zvítězil i v okresním kole.
Dalším úspěšným matematikem je Martin
Kráčala ze 7. B, který reprezentoval starou
školu na okrskové Pythagoriádě a obsadil
velmi pěkné třetí místo. Prostě, máme u nás
ve škole šikovné děti.
S. Šulcová

významných dnů a svátků, výroba dárečků
pro nové prváčky, blahopřání k Vánocům či
přání pro maminky. Ke Dni matek vyrobily
děti 800 přáníček! Děti připravují výzdobu
pro školní besídky, školní ples, karneval
i pro Dům s pečovatelskou službou.
Trvalé vzdělávání vychovatelek a dobrá spolupráce s vedením školy i rodiči je
na vzrůstající úrovni práce družiny znát.
O vybavení družiny se stará zejména
vedení školy, i při stálém nedostatku financí, společně s nejrůznějšími dárky od
sponzorů. Díky vynalézavosti družinářek
všechny dary najdou uplatnění při rozvíjení dovedností dětí. A že se dětem daří,
o tom svědčí i cena poroty ve výtvarné
soutěži „Zvířátka a my“, kterou připravila
družina ZŠ Komenského 268.
Přejeme všem dětem hezké prázdniny,
učitelům i veškerému personálu zasloužený odpočinek a hodně energie v dalším
školním roce.
Marie Vaňáčová,
školní družina ZŠ Komenského 298
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Místní pøebor Klubu vojákù v záloze Napajedla
Prvním závodem členů KVZ Napajedla bývá
vždy místní přebor ve střeleckých disciplinách.
Letošní místní přebor se konal na střelnici v Březolupech, zúčastnilo se ho dvacet sportovních
střelců. Střílelo se z velkorážné pistole a malorážné pušky v disciplinách mířená 5 + 10 ran, akční
střelba, volná úloha a střelba z malorážky na
biatlonový terč. Nejlépe si vedl Stanislav Košař,
který se nástřelem 222 bodů stal přeborníkem
KVZ Napajedla pro rok 2005. Na druhém místě se
umístil Josef Rozumek s 217 body, třetí byl Libor
Kubíček s 210 body. V mířené střelbě na 10 ran
získali František Pavlas a Jindřich Přikryl první
výkonnostní třídy s nástřelem 94 bodů.
Celá soutěž měla dobrý průběh, nebylo
žádných protestů ani sporných zásahů.

Oblastní pøebor KVZ Valašskoslovácké
oblasti ve støeleckém víceboji
Oblastního přeboru v Kroměříži se zúčastnilo 32 závodníků z osmi Klubů vojáků v záloze
Valašskoslovácké oblasti. Z Napajedel se ho
zúčastnilo 7 sportovních střelců.
Střílelo se šest disciplin z velkorážné pistole
a dvě discipliny z malorážné pušky. Soutěž byla
velmi zajímavá, plná zvratů a překvapivých
výkonů, po každé disciplině se měnilo pořadí
jak jednotlivců tak i družstev.
Vítězem oblastního přeboru KVZ se v jednotlivcích stal Jan Dvořák z Kroměříže se ziskem
481,92 bodů, druhé místo získal Josef Grohman
se 480,46 body a třetí skončil Petr Adámek se 478,
16 body, oba z Valašského Meziříčí. Z napajedelských závodníků byl nejlepší František Pavlas
na 18. místě se ziskem 346,76 bodů, na 22. místě
se umístil Jiří Maňásek se 317,36 body a Libor
Kubíček na 25. místě s 266,58 body. Celkově se
napajedelským střelcům nedařilo. Je to důsledek
toho, že stále nemohou trénovat na své domácí
střelnici na Zámoraví. Mistrovskou třídu v mířené střelbě z pistole získalo celkem 6 střelců,
mezi nimi i František Pavlas z KVZ Napajedla,
když z 15 ran nastřílel 146 bodů.

S těmito výsledky se napajedelští střelci neprobojovali do Středomoravské divizní soutěže,
snad to příští rok bude lepší.

Valašskoslovácká liga KVZ – po 3 kolech
Valašskoslovácká liga KVZ je celoroční
střelecká soutěž, střílí se na šest kol a finále.
Pořadatelem každého kola je jeden KVZ z oblasti. Napajedla pořádala 1. kolo, střílelo se na
střelnici v Kroměříži V každém kole jsou jiné
střelecké discipliny jak z velkorážné pistole tak
i malorážné pušky. Po každém kole se vyhodnocuje pořadí jednotlivců, pořadí družstev, pořadí
o nejlepšího střelce z pistole a pušky.
Po třech kolech jsou v celkovém pořadí jednotlivců na prvních třech místech Petr Adámek
z Val. Meziříčí, Jan Dvořák z Kroměříže a Libor
Dubčák ze Vsetína. Z napajedelských střelců je
na 13. místě Jiří Maňásek, na 14. místě František
Pavlas, na 19. místě Jaromír Strmiska. Celkem
se hodnotí 65 závodníků. V družstvech jsou
KVZ Napajedla na pěkném 4. místě. V soutěži
o nejlepšího střelce z velkorážné pistole je Jiří
Maňásek na 4. místě, František Pavlas na 7.
místě a Jaromír Strmiska na 9. místě. V soutěži
o nelepšího střelce z pušky je náš Libor Kubíček
na 9. místě a František Pavlas na 13. místě.
Další 4. kolo valašskoslovácké ligy KVZ se
bude střílet na střelnici v Březolupech, pořadatelem je KVZ Halenkovice a kromě pistolových a puškových disciplin se bude též házet
granátem na cíl, což patří mezi velmi atraktivní
disciplinu, která dokáže zamíchat pořadím jak
v jednotlivcích tak i družstvech.
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vítězství v kategorii do 16 let ve střelbě z pušky
TAU. V kategorii do 12 let s puškou TAU získala
pohár, diplom a věcnou cenu Eliška Sedlářová
ze Slušovic s nástřelem 190 bodů. V kategorii
do 12 let s puškou Slavia zvítězil Adam Volný
z Trnavy, druhý byl Lukáš Kovačík z Napajedel,
třetí Věroslav Vitásek z Trnavy. V kategorii do
16 let s puškou Slavia byl první Lukáš Dvořák
z Trnavy, druhé místo získal Michal Schovajsa
z Napajedel a na třetím místě se umístil Radek
Malovaný rovněž z Napajedel.
Hlavním rozhodčím krajské soutěže byl
Libor Kubíček

Krajská konference AVZO TSÈ Zlínského
kraje
Ve čtvrtek 2. června 2005 se ve společenské
místnosti Střelnice Zámoraví v Napajedlích konala Krajská konference AVZO TSČ Zlínského
kraje. Konference se zúčastnilo 20 delegátů a 5
hostů ze Zlínska, Vsetínska a Uherskohradišťska.
Mezi hosty krajské konference byl předseda
AVZO TSČ České republiky pan Evžen Pour a mistryně Evropy ve střelbě ze vzduchové pušky
a malorážky Adéla Sýkorová z Trnavy.

Krajská støelecká soutìž mládeže ze vzduchové pušky
Z pověření Krajského výboru Asociace víceúčelových základních organizací technických
sportů a činností Zlínského kraje uspořádala
ZO AVZO Napajedla na střelnici na Zámoraví
Krajskou střeleckou soutěž mládeže ve střelbě
ze vzduchové pušky.
Soutěžilo se ve věkových kategoriích do
12 let a do 16 let. Střílelo se 20 ran vleže na mezinárodní terč na 10 m ze vzduchových pušek
Slavia s otevřenými miřidly a z pušek značky
TAU s dioptrem.

Celkem se soutěže zúčastnilo na 30 závodníků do 16 let ze Slušovic, Trnavy, Březolup
a Napajedel. Pořadatel připravil pro vítěze
hodnotné věcné ceny, diplomy a poháry. Absolutním vítězem Krajské soutěže mládeže
se stal Jakub Sýkora z Trnavy s nástřelem 197
bodů. Od předsedy Krajského výboru AVZO
Zlínského kraje Jaromíra Strmisky převzal
poháry dva, a to za absolutní prvenství a za

Delegáti konference vyslechli zprávy o činnosti a hospodaření krajské organizace AVZO za
uplynulé volební období let 2001 – 2004, schválili
složení nového Krajského výboru a Krajského kolegia AVZO Zlínského kraje, schválili 9
delegátů na 8. sjezd AVZO ČR. Předsedou KV
a Krajského kolegia AVZO Zlínského kraje byl
opět zvolen Jaromír Strmiska z Napajedel.
Na krajské konferenci byla oceněna obětavá práce funkcionářů, rozhodčích a trenérů,
sedm z nich obdrželo Čestné uznání KV AVZO
Zlínského kraje. Jako nejúspěšnější sportovkyně AVZO Zlínského kraje za rok 2004 byla
oceněna sportovní střelkyně Adéla Sýkorová
z Trnavy, které byl předán pohár, čestné uznání
a finanční odměna.
Pro další volební období 2005 – 2008 přijala
krajská konference AVZO Zlínského kraje usnesení k dalšímu rozvoji technických a sportovních
činností, většímu zapojení mládeže a dospělých.
Koncem září 2005 se v Kutné Hoře uskuteční 8.
sjezd AVZO TSČ České republiky.
Jaromír Strmiska
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Sto let loutkáøù v Napajedlích - V.
V nové budově loutkového sálu v zámeckém
parku se všichni členové
pustili s chutí do další
práce. První akcí, která se
zde konala, byl 7. krajský
festival loutkových souborů. Domácí soubor
se na festivalu představil s novou hrou – Kaimovo dobrodružství od Vojtěcha Cinybulka.
Kaima měl ještě toho roku čtyři reprízy a je
jednou z her, která se hraje ještě dnes.
Pro zajímavost uvádíme dochovaný záznam o obsazení této hry v roce 1960, který
současně vypovídá o tehdejším složení souboru: režie a vedení souboru: J. Rosenzweig;
světla: S. Brettšnajdr; zvuk: A. Harník; inspicie:
M. Kraml; scéna: M. Grossman.

Osoby: mluví/vodí: Kaima, černošský chlapec: J. Buroň O. Mikšík; Šekele; jeho maminka:
M. Kramlová/M. Kurtinov; Dugumbi, hrnčíř: M.
Hodný / J. Bureš; Bamankvata, kouzelník: B. Solecký / J. Odstrčilík; Kabako, stařec: O. Žurman

Svatba po 65. letech
„Kdybys víru měl a lásku neměl,
nic nejsi!“
Dne 8. června roku 1940 si v Milíčově
sboru v Kroměříži řekli své „ANO“ slečna
Jarmila Rašťáková z Kroměříže a pan
Otakar Červinka ze Zlína.
Ojedinělé výročí spolu slaví právě
v těchto dnech. Jedná se o tzv. kamennou
svatbu – 65 let společného manželského
soužití.
Manželé Červinkovi si dnes tímto
právem zaslouží ode všech velkou úctu.
Vždyť, ruku na srdce, kdo z nás se právě
takového výročí dočká.
Paní Jarmila Červinková, rozená Rašťáková (původně bydlela v Resslově ulici č.
12 v Kroměříži), pracovala jako prodavačka
v cukrárně U Malotů ve Zlíně. Je z pěti
sourozenců (děvčat), z nichž žije ještě její
nevlastní sestra. Maminka jí zemřela, když
byla malá.
Pan Otakar Červinka (dříve Bydlel
v Bartošově ulici ve Zlíně) působil jako
krejčí ve Zlíně. Je z deseti sourozenců,
bohužel z nich již zůstal jediný.
Manželé po svatbě bydleli nějaký čas ve
Zlíně, později se odstěhovali do Otrokovic.
Spolu vychovali své tři děti. Prvorozený syn
Rostislav žije ve Zlíně. Další syn ing. Otakar
bydlí se svou rodinou v Pardubicích. Poslední je dcera Jarmila Nikodémová, která bydlí
v Otrokovicích. Kromě tří dětí mají radost
ještě ze 7 vnoučat a 3 pravnoučat.
Jejich společným koníčkem byly hlavně
společné dovolené u vody, nyní je to spíše
televize. Pán byl vášnivý rybář, a tak často
spolu chodili „na ryby“. Navštívili několikrát
Vranovskou, Sečskou, i Oravskou přehradu,
ale vždy se rádi vraceli domů. O jejich vitalitě hovoří i to, že pán ještě v 90-ti letech jezdil
k vodě na kole. Je silný kuřák již sedmdesát
let. Říká, že už nemůže přestat kouřit. Paní,
i přes horší zrak, dodnes velice ráda a krásně vyšívá, plete, háčkuje, šije a také síťuje.
Hodně ráda také vaří a peče, za mlada hodně
pekla také na svatby – je výborná kuchařka,
všechny recepty nosí sebou, pouze v hlavě.
Pán má zase na starosti hlavně mytí nádobí.

Manželé Červinkovi 8. června 1940.
Jinak velice rád sleduje různé sporty – hlavně
fotbal. Oba prostě rozdávají radost a lásku dál
i ve svém pokročilém věku. V loňském roce
paní oslavila krásných 90 let a pán je o dva
roky starší. Na otázku, která doba pro ně byla
nejkrásnější, odpověděli shodně, že doba mezi
světovými válkami. Lidé v té době měli k sobě
hodně blízko, měli se víc rádi a nebylo tolik
závisti a nenávisti jako dnes.
V současné době manželé bydlí na zámku
v Pohořelicích. Právě zde se totiž nachází Domov pokojného stáří, který zde zřídila Obec
Pohořelice. Již dva roky zde bydlí s ostatními
seniory a jsou zde spokojeni. Zdravotní důvody je přiměli k rozhodnutí přestěhovat se
právě sem. Pravidelně se zúčastňují všech
kulturních akcí v DPS. Paní velice pěkně
a ráda zpívá. A má kolem sebe vždy spoustu

Manželé Červinkovi 18. června 2005.
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/ F. Mičák; Nˇgolo, lovec: K. Košut / F. Janota;
Udu, papoušek: M. Hodný / S. Kurtin; Levhart:
B. Solecký / J. Odstrčilík; 1. lovec: O Žurman
/ A. Janota; 2. lovec: M. Kraml / M. Krepler; 1.
opice: - / J. Bureš; 2. opice: - / F. Janota
V letech 1962 až 1970 soubor dobře fungoval a zvládl uvést ročně v průměru 4 – 5 her
a každá měla několik repríz. V roce 1971 to
byly již jen tři tituly, v roce 1972 pouze jeden
a v roce 1973 dva tituly. Začíná se projevovat
vliv televize na vkus a náročnost diváka
a soubor na základě toho mění v roce 1974
koncepci zkoušek a styl nácviku her. Upouští
od přímého mluvení postav a přechází na
magnetofonový záznam (tzv. playback). To
má za následek zvýšení průměrného počtu
zkoušek na premiérové představení ze čtyř na
10 – 15. Z toho důvodu soubor zvládne nacvičit
maximálně dva tituly za jednu sezónu.
(Pokračování)
Dagmar Kouřilová, vedoucí souboru
přátel, které si zde našla. Prostě dá se říct,
že mnohdy baví celou společnost. I přesto,
že jsou nejstaršími obyvateli DPS jsou stále
laskaví, tolerantní vůči ostatním a co je hlavní - plní života. I když občas nemoc potrápí,
dokáží se s ní velice rychle vyrovnat a zase
se zotavit. Paní Červinková je i bez lodiček
a klobouku (i když je ráda a často nosí)
pořád dámou s velkým D a pan Červinka
je neustále gentleman. Před takovými lidmi
opravdu klobouk dolů!
V plné síle si oba rádi zopakují svůj
manželský slib. Svatba s velkou parádou se
konala na zámku v Pohořelicích v sobotu
18. června v 11 hodin.
A návod na to, jak společně tak dlouho
vydržet? „Určitě vzájemná tolerance, úcta,
ohleduplnost a také pevná vůle. A ještě něco,
raději se kolikrát kousnout do jazyka, než říci
tomu druhému něco, co Vás potom mrzí,“ říká
paní Červinková a pán jen tiše přitakává.
Chtěla bych jim touto cestou popřát
hlavně pevné zdraví, hodně spokojenosti,
vzájemné lásky, tolerance a porozumění. Šedesát pět let manželského soužití si zaslouží
obdiv a úctu a je vzorem pro současnou
mladou generaci
Doufám, že manželé Červinkovi budou
spolu šťastně žít ještě dlouhé roky.
Jarmila Bochezová, vedoucí DPS

NAPAJEDELSKÉ
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Hudební pohádka v ZUŠ R. Firkušného
Když se Křemílek a Vochomůrka ztratí
v lese a nemohou najít nejen svou pařezovou chaloupku, ale i celou večerníkovou
říši, je to hotová katastrofa. Na pomoc musí
přijít řada pohádkových postav – Popelka,
princ a dvorní dáma, Sněhurka, Beruška
a broučci.
No a protože se tento příběh odehrál v sále
napajedelské základní umělecké školy, byl
plný muziky, písniček a samozřejmě legrace.
Učitelé se pro jednou stali herci amatérského divadla a skrze pohádku, kterou si sami
vymyslili, zrežírovali a vyrobili k ní kulisy,
ukázali dětem hudební nástroje. Dvě představení tohoto „muzikálu“ navštívilo 150 dětí
z mateřských škol z Halenkovic, Komárova,
Napajedel, Pohořelic, Spytihněvi a Žlutavy.
Cílem bylo ukázat dětem, jak hezké je zahrát
si na hudební nástroj písničku, umět si ji
pěkně zazpívat.
Pohádka dopadla nakonec dobře. Křemílek a Vochomůrka svou chaloupku našli za
pomoci ostatních postaviček a samozřejmě
nejlepším pomocníkem jim byla kouzelná
písnička.

Nejkouzelnější ovšem
byly spontánní reakce dětí,
jejich zaujetí pro děj a z toho plynoucí soustředěná
pozornost. A z toho plynoucí radost učitelů ZUŠ R.
Firkušného Napajedla.
L.Hanáčková

Závody na modeláøském letišti v Pohoøelicích
Modelářské letiště v Pohořelicích se poslední květnovou neděli stalo v letošním roce
již podruhé místem klání mladých modelářů
z „Napajedlských emirátů“ a Otrokovic. Žáci
z Halenkovic, Napajedel, Otrokovic a Pohořelic se sjeli na soutěži volně létajících modelů,
kterou pořádal Modelářský kroužek při obecním úřadu Pohořelice. Celkem 32 přihlášených
účastníků závodilo v kategoriích házadel
a větroňů A3. Nadšení pro létání z kluků doslova sálalo. Let modelu je přece odměnou
za pečlivou práci v dílně. Zejména v kategorii
A3, kdy úspěšné lety často končily dlouhým

během za modelem, se prokazovala všestrannost modelářského zápolení. Je potěšující,
že v době počítačových her, videa a jiných
pasivních druhů zábavy, vyrůstá v našem okolí
další generace manuálně a technicky zručných
všestranných aktivních lidí. Podpora, kterou
jim přitom poskytují jak vedoucí modelářských
kroužků tak i jejich zřizovatelé a v neposlední
řadě rodiče, zaslouží uznání.
A ještě na závěr – poslední víkend ve školním roce pořádá obec Halenkovice modelářské
soustředění s návštěvou leteckého muzea ve
Vyškově. Kluci se mohou těšit na soutěže
modelářské i sportovní a na závěr táborák
s nerozlučným opékáním špekáčků.
Antonín Krejčí, Zdeněk Hubáček

Zájmy žáka Honzíka
Když se Honzík přišel zeptat k nám do
družiny, zda by mohl pro děti připravit besedu
o leteckých modelech a válečném letci Ing. Františku Fajtlovi, samozřejmě jsme to uvítali. Děti
se těšily, my dospělí jsme byli zvědaví. Honzíku
Hubáčkovi je teprve osm let.
Vlastnoručně vyrobené modely a mapy
mu pomohla přinést maminka, ale všechno
ostatní obdivuhodně zvládl sám. Při besedě se
řídil poznámkami ve svém čtenářském deníku,
který si vede od mateřské školy. Zvláštní místo
v něm má kniha Františka Fajtla Sestřelen. Autor,
člen anglického královského letectva, v něm
vypráví vlastní příběh stíhacího letce II. světové
války, sestřeleného nad Němci okupovanou
Francií. Honzíkův zájem o letadla je hluboký
což potvrzuje jeho obdivuhodná trpělivost při
sestavování modelů, ale nezůstává jen u letadel.
Se stejným zaujetím dokáže vyprávět o českých
pilotech za druhé světové války. Obdiv k nim
vyjádřil i citací vybraných pasáží z oblíbené
knihy. Honzík se však nespokojil jen s četbou
oblíbeného autora. Když se dověděl, že dnes již
třiadevadesátiletý Fr. Fajtl žije v Praze, napsal
mu dopis. Odpověď generála Ing. Františka
Fajtla, autora řady knih faktů, nositele četných
vyznamenání včetně Záslužného leteckého
kříže a Řádu Bílého lva, Honzík dětem rovněž
přečetl. Část tohoto psaní s dovolením adresáta
otiskujeme jako poselství významného českého
občana všem dětem:
„Milý Honzíku, máš celý život před sebou,
proto přijmi ode mne několik rad. Uč se a vzdělávej, to je bohatství, které Ti nikdo nevezme
a které využiješ a uplatníš kdykoliv a kdekoliv.
Cti své rodiče a važ si rodinného prostředí. Je
to pevný bod a ochrana, kde najdeš bezpečí
při eventuálních nezdarech a ranách, které Ti
život přinese. Zůstaň skromný, nepovyšuj se
nad ostatní. Odolej nástrahám tohoto století
a stanov si jiný žebříček hodnot – čestnost,
pravdomluvnost, buď hrdý, že jsi Čech. Pěstuj
sport, kamarádství a přátelství. Jdi přímě a hrdě
bez úskoků a lstí za svým cílem.“
Když se Honzík přišel zeptat k nám do
družiny, zda by mohl pro děti připravit besedu,
vůbec jsme netušili, jak poučná bude pro nás
všechny. Děkujeme, Honzíku. Přejeme Ti hodně úspěchů v modelářském kroužku a mnoho
dalších ocenění v leteckých soutěžích.
M. Vaňáčová, škol. druž. ZŠ Komenského 298
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2. - 10. Prázdniny na kole - Slovensko, KČT
8. Taneční večer před klubem, KK
15. Taneční večer před klubem, KK
22. Taneční večer před klubem, KK
23. Turnaj v nohejbalu o pohár starosty
města Napajedel, zámecký park
 29. Taneční večer před klubem, KK
 29. - 31. Přejezd Orlických hor, cyklo a
lezení, KČT

Kino Napajedla
Program červenec
 Neděle 3. 7. v 19.30 hodin
HRA NA SCHOVÁVANOU
 Středa 6. a čtvrtek 7. 7. v 19.30 hodin
xXx – NOVÁ DIMENZE
 Neděle 10. 7. v 17.00 a 19.30 hodin
STAR WARS EPIZODA III – Pomsta Sithů
 Středa 13. a čtvrtek 14. 7. v 19.30 hodin
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
 Neděle 17. 7. v 17.00 hodin
ROBOTI
 Středa 20. a čtvrtek 21. 7. v 19.30 hodin
SUPERSTAR
 Neděle 24. 7. v 19.30 hodin
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
 Středa 27. a čtvrtek 28. 7. v 19.30 hodin
BOŽSKÁ JULIE
 Neděle 31. 7. v 19.30 hodin
LETEC

Sportovní den aneb hledání talentù
„Byl krásný hřejivý slunečný den, v korunách stromů pozpěvovali ptáci, tráva se
zelena pod kvetoucími stromy, u rybníčka se
proháněli vážky ………byl 1. květen.“
Dovolili jsme si trošku poezie na úvod
sportovního dne v zámeckém parku, věnovaného dětem i rodičům, nazvaného HLEDÁNÍ TALENTŮ. Na organizaci „sportovního
svátku“ se podíleli - TJ Fatra-Slavia, Sokol,
Skauti, sportovní komise v čele s Mgr. P. Dratvou, ZUŠ s ředitelem Mgr. E. Slámou, který
s dětmi vytvořil 150 medailí, DJ Chybík
a zdravotní setra E. Kyflová. V zámeckém
parku se sešlo na 200 dětí s rodiči, někteří
ze zvědavosti, jiní náhodně, většina však
s úmyslem závodit.

Slovácké divadlo
červenec na hradě Buchlově
 1. pátek Cyrano de Bergerac
 2. sobota Cyrano de Bergerac
 3. neděle Sen noci svatojánské
 4. pondělí Sen noci svatojánské
 5. úterý Rychlé šípy
 6. středa Rychlé šípy

Výstavy
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
 Buchlovice, areál zámku: Střelecké terče
ze sbírek Slováckého muzea, do 2.10.2005
 Česká spořitelna, Dvořákova 1210 - přízemí: 135 let spořitelny v Uherském Hradišti,
do 8 června 2005
 Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179 - malý sál: Nejsvětější Trojice,
národopisná výstava do 30. 10. 2005
 Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179 - velký sál: Lidová
umělecká výroba v České republice, do
11. září 2005
Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín
 Zámek Zlín - hlavní sál: Ach, ty marnivé
ženy, dějiny módy oblékání, do 28. srpna
2005
 Zámek Zlín - malý sál: Národní soud
versus Jan Antonín Baťa, do 11. září 2005
 Zámek Zlín - přednáškový sál: Výstava
modelů letadel a vojenské techniky k 60.
výročí ukončení druhé světové války, do
31. srpna 2005
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Zkrácené svalové skupiny „volaly o pomoc“
na stanovišti ohebnosti, kde udivovala svým
umem M. Talašová. Fandům fotbalu připravili
Mgr. P. Dratva, M.Talaš a nadějný fotbalista
R. Laciga obratnostní rychlostní soutěže
s míčem. Na děti, které si na tuto disciplinu
netroufly, čekalo skákání v pytli. Děti od třetích tříd se utkaly v orientačním běhu jako
jednotlivci i skupiny. Kromě orientačních
schopností předvedli vědomosti z přírodovědy, vlastivědy, literatury, dějin. Připravená
„Stezka moudrých stromů“, jak ji pojmenovali
napajedelští Skauti, vedla směrem na Kalvárii
a zpět do zámeckého parku.
A jaké výkony tento den padaly? Výborné
a bylo jich mnoho!
Např. P. Skrášková v kategorii nejstarších
dětí zvládla 531 přeskoků přes švihadlo bez
přestávky, v mladší kategorii třeťačka Š.
Muchová skončila u čísla 76. V hodu míčkem
byly nejlepší K. Menšíková (nar. 2000) 8 m,
T. Hromadníková (1999) 7 m, M. Hradilová
(2000) 6,5 metru. Mezi kluky vynikli V. Rožek
12 m, J. 10 m a T. Jurásek 9 m - všichni ročník
1999. Nejdále poslali kriketový míček R.
Lacina (1991) - 52 m, R. Samohýl (1992) 45 m
a J. Karas (1993) - 41 m. Z dívek K. Nováková
(1993) - 34,5 m, P. Hrisidisová (1992) - 33 m a T.
Kadlecová (92) - 31 m.
V orientačním běhu „Stezka moudrých
stromů“ zvítězila v I. kategorii M. Sigmundová,
druhé byly P. Hrisidisová, M. Šibičková, L. Říčařová a L. Čevorová a třetí T. Možnarová.

Nejmladší sportovci se narodili
v letech 2002 a 2001, nejstarší v roce 1990. Všichni si vyzkoušeli své
pohybové schopnosti a dovednosti
na několika stanovištích. Speciální
část byla připravena pro nejmladší
závodníky, které povzbuzovala k co
největším výkonům Mgr. Geržová.
Hudebně podbarvené bylo stano-

viště na házenkářském hřišti, které připravili
členové Asociace sportu pro všechny.
Na celé ploše parku se zápolilo v dlouhém
běhu, hodu do dálky, skoku z místa a snad
nejpopulárnějším se stalo skákání přes
švihadlo. U „tenisové zdi“ si všichni mohli
vyzkoušet manipulaci s raketou a míčkem, pohyblivost pak na volejbalovém hřišti. Travnatá
plocha před rybníčkem patřila gymnastům
Sokola Napajedla a jejich překážkové dráze.
Nezapomněli ani na silový trojboj, který prověřil ochablé svaly na končetinách a bříšku.

II. kategorie skončila pořadím 1. J. Bubela,
M. Bubelová, 2. M. Staviařová, K. Mikušová
a 3. R. Lacina, L. Piňko. Sportovní výkony
nadšených děti i některých odvážných rodičů
byly zajímavé. Nelze zmínit všechny. Pozornost
však určitě zasluhuje skok z místa. Nejdále
doskočili R. Lacina (1991) a M. Štark (1990) oba
2,20 a T. Kadlecová (1992) - 2,15 metru.
Podobné i jiné sportovní akce by se měly
v našem městě organizovat častěji. Významný
krok byl již udělán, a to vybudováním krásného sportovního areálu při II. ZŠ. Doufáme,
že se vždy najde i dostatek lidí ochotných
pomáhat.
Akce jsme připravili jako odpověď na
konstatování předsedy TJ pana Chaloupky
na výroční schůzi v březnu letošního roku,
že počet sportujících dětí a mládeže rok od
roku klesá. Kde je chyba? Zamysleme se,
rodičové. Jste svým dětem vzorem.
Jiřina Muchová, Tomáš Čabla
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Hasièi dìtem
V rámci preventivně výchovné činnosti města Napajedla uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Napajedlích (SDH)
ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Napajedla (JSDHM) ve
středu 1. června 2005 u příležitosti Mezinárodního dne dětí propagační akci pro žáky
mateřské a základní školy – hasiči dětem.
Navázali jsme tak na úspěšnou akci loňského
roku, kdy tato nová tradice vznikla.
V 9 hodin se na prostranství před
Městským kinem shromáždilo
130 dětí napajedelské mateřské školy a přivítali je
A. Škopíková, referentka
mládeže SDH a Z. Hradil,
vedoucí Mladých hasičů.
Krátce jim pověděli, kdo
to vlastně hasiči jsou, jak
se hasilo v dávných dobách
a jak se hasí dnes. Mladí hasiči
R. Lauman, J. Plšek, H. Kroupová, T.
Hýžďal a T. Matula dětem předvedli dřívější
řetězové hašení pomocí kbelíků s vodou
a několika básničkami upozornily na nebezpečí hry malých dětí se zápalkami. Pomocí
kreslených pohádek, kde jsou hlavními
hrdiny dětem blízké postavičky kočičky
Majdy a pejska Chlupa, seznámili děti s častými příčinami vzniku požárů. Následovalo
veselé stříkání džberovými stříkačkami na

barevné plechovky, což se
dětem vždy líbí. Počasí nám
přálo, takže ani malé osvěžení
vodou nevadilo.
Malých návštěvníků se poté ve dvoře
radnice před garážemi hasičské zbrojnice
ujali velitel JSDHM P. Škopík a zástupce velitele M. Mikeš, kteří dětem předvedli požární
automobily. Cisternovou automobilovou
stříkačku CAS 8 - A 31 a dopravní automobil
se stříkačkou DVS 12 - A 30. Po prohlídce
vozidel dostali malí hosté sladkou odměnu
a plni zážitků se vraceli zpět do školky.

V 10.45 je vystřídali žáci druhých a pátých
tříd „nové“ základní školy. Program byl podobný, jen mladí hasiči předvedli školákům
více ukázek ze své činnosti - štafetu požárních
dvojic, uzlovou štafetu a na závěr požární
útok z cisterny na trávníku za kinem, kde
si mohli zastříkat i „nehasiči“, což mnozí
rádi uvítali.
Celá akce měla za úkol propagaci požární
ochrany a pobavení dětí u příležitosti jejich
svátku. Již dnes uvažujeme, co připravíme
pro děti v příštím roce.
SDH Napajedla

Úspìchy v tanci a pohybu
V květnu si děvčata z Domu dětí a mládeže Napajedla
vybojovala postup do finále celorepublikové soutěže skupinových choreografií aerobiku a tance - Děti Fitness, které se
konalo v Praze.
Do bojů o medaile zasáhl tým aerobiku dívek od 10 do
13 let se skladbou Hastrmanky a dívek ve věku 14 až 17 let se
skladbou Amazonky. Skupina mažoretek (originální kategorie)
nastoupila se skladbou První pokus.

Kroužek Aerobiku dívek od 14 do 17 let. Vedoucí Hanka Srncová
a Veronika Horková.

Kroužek aerobiku ve věku 10-13 let (Hastrmanky). Vedoucí Hanka
Srncová.

Všechna děvčata
předvedla své sestavy
na jedničku a Amazonky za svůj úžasný
výkon získaly stříbrný pohár. Trenérkou
a choreografkou tohoto týmu je Hanka
Srncová a Veronika
Horková.
Všem gratulujeme!

Kroužek mažoretek (První pokus),
vedoucí Marcela Černá.
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