
Představitelé města Napajedla položili věnce k pomníkům obětí I. světové války a k hrobu 
armádního generála Josefa Šnejdárka. Foto František Cívela.
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V neděli 5. a v pondělí 6. října se v Klubu kultury uskutečnila již 19. výstava hub spojená s vý-
stavou motýlů a brouků, bonsají a mysliveckých trofejí. Za dva dny si vystavované vzrorky hub 
prohlédlo přes 800 návštěvníků. V pondělí  přišlo 360 žáků z 18 tříd napajedelských škol. Z 209 
vystavovaných vzorků hub jich 16 ještě nikdy v Napajedlích vystaveno nebylo. Foto: F. Cívela

Den otevøených dveøí
TJ Sokol Napajedla pořádá v pátek dne 

21. 11. 2008 v době od 15:00 do 19:00 
hodin Den otevřených dveří.

Návštěvníci se mohou podívat na právě 
probíhající hodiny gymnastiky, dozvědí 
se, jaké zde máme cvičební oddíly, a je 
připravena malá ukázka z našeho cvičeb-
ního rozvrhu. Nabízíme také prohlídku 
celé sokolovny včetně posilovny, kde si 
můžete vyzkoušet cviky na posilovacích 
strojích. 

Rádi uvítáme návrhy, nápady a připo-
mínky, které by nám pomohly v naší práci. 
(Doporučujeme si vzít sportovní obuv)

Těšíme se na Vaši návštěvu a zájem 
o Sokol Napajedla. 

Výbor TJ Sokol Napajedla

Psaníèko pro sv. Mikuláše
Loutkové představení v loutkovém sálu 

KK Napajedla
•  pátek 5. prosince 2008 v 8:00 a 9:30 hod 

(pro školy a školky)
•  neděle 7. prosince 2008 v 15:00 hod (pro 

veřejnost)

Strategická hra Warhamer
Turnaj ve stolní strategické hře WARHAMER 

v divadelním sále KK Napajedla
•  sobota 6. prosince 2008 registrace hráčů 

v 9:00; zahájení v 10:00 (předpokládaný 
závěr 18:30 hod)

•  neděle 7. prosince 2008 zahájení v 10:00 
hod; ukončení v 15:00 hod a následovat 
bude vyhodnocení

Beseda se seniory
Opět nadešel předvánoční čas a my se tě-

šíme na setkání s našimi seniory na tradiční 
vánoční besedě – letos s Topolankou.

Na sokolovně v pátek 12. 12. 2008 
v 15:00 hodin.

Zvou a těší se na Vás členové SOZ v Na-
pajedlích.

Zpívání u vánoèního stromu
se uskuteční již tradičně u městského kina 
1. prosince 2008 v 17 hodin.
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Volby do zastupitelstev krajù 17.–18. 10. 2008
Z celkového počtu 6208 voličů se v Napa-

jedlích zúčastnilo voleb 2517 voličů, což je 
40,54% účast. Volby probíhaly v šesti okrs-
cích. Nejvíce voličů (46,88 %) volilo v okrsku 
č. 2 – volební místnost Hřebčín, nejméně 
(32,25 %) ve volebním okrsku č. 5 – volební 
místnost městský úřad. Nejvíce hlasů získala 
ČSSD - 924, na druhém místě byla ODS s 491 

hlasy. Na dalších místech podle počtu hlasů 
byla Koalice nestraníků (416), Komunistická 
strana Čech a Moravy (324). Nejméně hlasů 
(2) získalo Sdružení pro rep. -  Republ. str. 
Čsl. Kompletní výsledky celkové i za jednot-
livé okrsky najdete na webových stránkách 
www.volby.cz.

Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správního odb.

Léto nám všem defi nitivně dalo sbohem 
a přichází podzimní pošmourný čas, kdy 
se nám ani nechce vycházet z domovů. 
Naopak ale toto období vytáhlo ven pra-
covníky Služeb města Napajedla, na které 
po celoletním sečení trávníků a podzimním 
shrabování listí čeká další nelehká práce, 
kterou je kácení dřevin. 

Nastupuje takzvané období vegetačního 
klidu, kdy je možno provést kácení dřevin 
rostoucích mimo les. V letošním roce Město 
Napajedla zahájilo nebo připravuje zahájení 
několika investičních akcí, součástí kterých 
bude i kácení dřevin. Největší zásah čeká 
ulici Palackého, kde již byla provedena nová 
výsadba lipové aleje a zcela nová úprava 
(včetně nové výsadby) prostoru pod tzv. 
„zmolou“. V ulici Palackého byla realizo-
vána stavba části nové cyklostezky, kterou 
doposud lemovaly kulovité kultivary javorů. 
Spousta lidí tak zaregistrovala problémy jak 
s jízdou na kole v tomto úseku cyklostezky, 
tak i někteří pěší měli problém se v tomto 
úseku pohybovat a v neposlední řadě jistě 
spousta občanů zaregistrovala i vzhled 
tohoto kousku javorové aleje. 

Město Napajedla proto zadalo zpracování 
projektové dokumentace, která problemati-
ku zeleně v městské památkové zóně (MPZ) 
řeší ve dvou etapách. Jedná se o projekt 
rozvoje systému zeleně zahrnující návrh 
vegetačních úprav a pěstebních opatření 
v rámci naší MPZ, který přímo navazuje 
na projekt „Naše Napajedla – město pro 

život“, který řeší revitalizaci veřejných ploch 
a komunikací v MPZ. 

V zimním období 2008 – 2009 tedy proběhne 
kácení kulovitých javorů v ulici Palackého 
před činžovními domy, kdy jejich zdravotní 
stav a estetické hodnocení je součástí projektu 
rozvoje zeleně v MPZ a bylo posouzeno od-
bornými dendrology. Jak jsem uvedla výše, 
vykácené javory již nahradila lipová alej, kdy 
bylo v celém úseku vysazeno 19 kusů lípy 
srdčité Tilia cordata ´Greenspire´. 

Součástí projektu je dále revitalizace ze-
leně u zdravotního střediska v ulici Sadová, 
Havlíčkovy sady v ulici Komenského, plocha 

Obnova zelenì v našem mìstì pokraèuje

Devadesáté výročí vzniku Československé 
republiky jsme si v Napajedlích připomenuli 
v pátek 24. října položením věnců u pomníku 
padlých vojínů a u hrobu armádního generála 
Josefa Šnejdárka. Krásný projev přednesla již 
tradičně paní Libuše Kovářová, malá slavnost 
byla zakončena skvělým přednesem státní 
hymny v podání slečny Hanáčkové.

Slavnostní odpoledne pokračovalo v napaje-
delském muzeu. Setkání při příležitosti státního 
svátku na aktualizované výstavě Napajedla 
1898 – 2008 uvedla paní Věra Holubová.  Příjem-
nou atmosféru ocenili nejen pamětníci vývoje 
Napajedel, ale i vnuk paní starostky.

-JS-

před 2. základní školou, park Na Kapli, 
ulice Žerotínova a Podzámčí, plocha pod 
Domem s pečovatelskou službou Pod Kal-
várií 90, ozelenění prostoru na konci ulice 
Komenského před novými bytovými domy 
a nesmíme zapomenout na plochu kolem 
kostela. Samostatným projektem je pak řešen 
návrh lesoparku Kalvárie. 

Do projektu obnovy zeleně v MPZ – etapa 
I. ulice Palackého a plocha u kostela je možno 
již nyní nahlédnout na oddělení životního 
prostředí Městského úřadu Napajedla (budo-
va radnice, 1. patro). U dalších etap plánuje 
město projednání s veřejností za přítomnosti 
odborných dendrologů. 

Stanislava Kozmíková
oddělení životního prostředí

Devadesáté výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky
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dáním s odpady při jejich 
činnosti.

Podívejme se na proble-
matiku nakládání s odpa-
dy podnikajícími osobami 
z konkrétního pohledu na-
šeho města. Do odpadového 
systému našeho města není 
na základě písemné smlouvy 
zapojena žádná právnická 
ani fyzická osoba podnikající. 
Všichni podnikatelé by tedy 
měli mít uzavřenu smlouvu se 

svozovou společností na likvidaci odpadu jak 
komunálního, tak i vytříděných složek. Co se 
tímto myslí? Určitě všichni registrují rozmístění 
barevných a označených sběrných nádob 
na určitých místech města, do kterých jsou 
ukládány vytříděné složky odpadu, a to papír, 
sklo a PET. Tyto nádoby jsou však určeny pro 
ukládání vytříděných složek občany našeho 
města, nikoliv pro podnikatele. Taktéž nejsou 
určeny pro ukládání odpadů z podnikatelské 
činnosti odpadové koše rozmístěné po celém 
městě, jak se tomu v minulosti mnohokrát stalo. 

K uložení odpadu z podnikatelské činnosti ne-
jsou určeny ani sběrné dvory na území města. 
Takže pokud podnikateli z jeho podnikatelské 
činnosti vznikne jako odpad např. papír, podni-
katel má možnost jej buď odevzdat v některé 
sběrně (POZOR – sběrnou není sběrný dvůr 
města), nebo si na tento druh vytříděné složky 
zajistit prostřednictvím svozové společnosti 
určenou nádobu (podle produkovaného množ-
ství nádobu o obsahu 240 l nebo 1100 l), a to 
opět na základě písemné smlouvy. Podnikatel 
prostě musí dokladovat, jakým způsobem se 
odpadu ze své podnikatelské činnosti zbavil. 
Pokud takto podnikatel nečiní, vystavuje se 
velkému riziku kontroly nakládání s odpady ze 
své podnikatelské činnosti, kde zákon stanoví 
nemalé fi nanční postihy. 

Pokud budou jak ze strany občanů města, 
tak i ze strany podnikajících osob vzneseny 
dotazy k problematice nakládání s odpady, je 
možno se obrátit přímo na oddělení životního 
prostředí Městského úřadu Napajedla, nebo se 
informovat přímo u svozových společností.

Stanislava Kozmíková
oddělení životního prostředí

Jak s odpady z podnikatelské èinnosti a co èeká naše obèany v roce pøíštím
O problematice naklá-

dání s odpady toho již 
bylo napsáno mnoho, ale 
přesto asi nebude na škodu 
si některá základní práva 
a povinnosti oživit.

Co se týká občanů našeho 
města, v roce 2009 nedojde 
k žádným razantním změnám 
v systému nakládání s odpady. 
I v příštím roce zůstává v platnosti 
stejný „nálepkový“ systém. Obča-
né budou s výší úhrad seznámeni 
po schválení ceníku zastupitelstvem města 
na zasedání v prosinci 2008. Úhrady budou 
probíhat stejným způsobem do konce února 
2009 v kanceláři fi nančního odboru napaje-
delské radnice. Snad jenom bychom chtěli 
vyzvat občany, aby dobře zvážili četnost svozu 
pro rok 2009. Stává se, že si občané zaplatí 
vývoz odpadu jednou za 14 dní a v polovině 
roku zjistí, že jim tato četnost nestačí a chtějí 
si doplatit částku na četnost jednou týdně. 
Pochopitelné je to u případů, kdy se v rodině 
narodí dítě, přistěhuje se nový občan nebo si 
lidé zakoupí během roku novou nemovitost. 
Nastávají potom totiž problémy s opravami 
platebních předpisů.

A teď několik informací pro osoby, které 
v našem městě podnikají. Na rozdíl od obča-
nů, kdy původcem odpadů od občanů města 
je samo město, u podnikatelů je původcem 
odpadů sám podnikatel, kterému ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá nejedna 
povinnost. 

Doposud jsme každého podnikatele poučili 
v tom směru, že pokud ze své činnosti produ-
kuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů 
jako odpad podobný komunálnímu, uzavře 
přímo s oprávněnou osobou smlouvu o likvi-
daci odpadu. V praxi to znamená, že většina 
našich podnikatelů uzavírá smlouvu přímo 
se společností, která zároveň i provádí svoz 
odpadů – např. Technické služby Otrokovice 
s.r.o., Marius Pedersen a další. Druhou mož-
ností je vstup do odpadového systému města 
na základě písemné smlouvy mezi městem 
a podnikatelem. 

Co se týká kontrolní činnosti, je zde také 
rozdíl. Zatímco dodržování povinností vy-
plývajících z obecně závazné vyhlášky, která 
stanovuje systém nakládání s odpady v našem 
městě a je určena hlavně občanům, kontroluje 
samo město, právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby kontroluje přímo Česká inspekce 
životního prostředí. Inspekce při své kontrolní 
činnosti úzce spolupracuje s obecními úřady, 
s orgány ochrany veřejného zdraví, celními 
úřady, Hasičským záchranným sborem, Policií 
ČR a fi nančními úřady. 

Podnikající osoby jsou povinny vést eviden-
ci odpadů a hlášení zasílat vždy do 15. 2. daného 
roku za rok předešlý úřadu obce s rozšířenou 
působností (v našem případě Městský úřad 
Otrokovice). Dále jsou povinny zabezpečit 
odpady před znehodnocením či zcizením, 
umožnit kontrolním orgánů výkon kontrolní 
činnosti ve svých provozovnách a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s naklá-

Tak, jak populace stárne, přibývá i těch, 
kteří využívají služeb Pečovatelské služby 
Napajedla. Dostávají se do situací, že i kou-
pání může být problémem. Pak je nutná 
asistence pečovatelek. Když pečovatelky léta 
dřiny zocelila, pomoc do vany byla náročná 
práce. I pro jejich klienta bylo nepříjemné 
být závislý na jejich svalech.

Proto jsme hledali vhodné zařízení, které 
by dokázalo pomoci. Nebylo to jednoduché, 
neboť pro některé typy zařízení neměl strop 
potřebnou únosnost.

Dodané zařízení řeší nejen přístup do 
vany, ale je možné s ním odvézt klienta od 

Pomoc klientùm peèovatelské služby 
„jeho lůžka až do vany“, a to i když je třeba 
využít výtah.

Právě nákupem těchto pomocníků chceme 
zkvalitnit pobyt seniorů v našich zařízeních 
i těch, kteří jsou za službami přiváženi. 

Ještě mi však dovolte poděkovat dárci, 
který si nepřál být jmenován, ale přispěl na 
lepší podmínky lidem, kteří byli mnohdy 
jeho bývalými zaměstnanci.

Vzhledem ke stáří vozového parku dou-
fám, že i jeho modernizací se zlepší podmínky 
těch, kteří prožívají podzim života ve svých 
domovech.

Ing. Milan Vybíral

Nové zařízení pro imobilní klienty Domu s pečovatelskou službou v Napajedlích Pod Kalvárií, 
uvedl do provozu místostarosta města Ing. Milan Vybíral
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Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Vás zve na 

Den otevøených dveøí 
v sobotu 15. 11. 2008, 10:30 – 15:30

Přijďte se podívat, v jakém prostředí naše děti navštěvují hru na hudební nástroje, zpěv, 
pěvecké sbory, cimbálové muziky, akordeonové, fl étnové, houslové, kytarové, keyboar-

dové, jazzové nebo bigbeatové soubory.
Prohlédnete si učebny výtvarného oboru včetně počítačové grafi ky.

V interiéru školy shlédnete i výstavky výtvarníků.
Budete mít příležitost shlédnout výstavu o letošním hudebním táboře 

a prolistovat kroniky z let minulých.  Těšíme se na Vás!

Hudební škola, lidová škola umění, základní 
umělecká škola – takovým vývojem ve svém 
názvu prošla současná Základní umělecká 
škola Rudolfa Firkušného. 

Přestože byl klavírní virtuos Rudolf Firkušný 
ve své vlasti po dlouhá léta neznámý, v naší 
škole visel v upomínku jeho portrét po celá 
má léta docházky k panu Josefu Noskovi do 
houslí. Později, z podnětu pana profesora Jiřího 
Šafaříka z kroměřížské konzervatoře a díky 
benevolenci tehdejšího kolektivu profesorů, 
jsem mohla v roce 1983 obhajovat absolvent-
skou práci o tomto velkém klavírním Mistru, 
jehož umělecká hvězda zářila po desetiletí na 
zahraničních pódiích a mezi několika málo 
zasvěcenými v naší republice. Díky aktivitě 
bývalé paní ředitelky Věry Žákové jsme roce 
1991 dostali svolení Rudolfa Firkušného po-
jmenovat ZUŠ jeho jménem. Navštívil nás, 
koncertoval na Závodním klubu, poseděli jsme 
u skleničky v družném hovoru s ním i s paní 

Taťánou Firkušnou. Přestože v Napajedlích 
nebydlel  dlouho, vzpomínal na ně rád. Jeho 
tatínek zde byl advokátem a rodina měla vazby 
k Napajedlům dlouho poté, co se po smrti otce 
odstěhovali do Brna.

Velmi ráda vzpomínám na okamžiky prožité 
s manželi Firkušnými a všichni zúčastnění se 
mnou. Jsme pyšní na to, že naše škola nese 
jméno Rudolfa Firkušného. 

Lenka Hanáčková 

Rudol Firkušný a napajedelská ZUŠ

Program - Festival Pocta Rudolfu Firkušnému
Pátek 14. listopadu
Ondřej Hubáček, klavír

program koncertu:

• Leoš Janáček

 Po zarostlém chodníčku, Lístek odvanu-

tý, Sýček neodletěl

• Bohuslav Martinů

 Etudy a polky: 1. sešit, Polka in A, Pasto-

rale

• Edvard Grieg

 Balada op. 24 g-moll

přestávka

• Sergej Rachmaninov

 Etuda-obraz op. 39 D-dur

• Fryderyk Chopin

 Nokturno op. 48 c-moll

• Franz Liszt

 Mefi stův valčík č. 1

Sobota 15. listopadu
Milan Langer, klavír, 

Dana Vlachová, housle, 

Miroslav Petráš, violoncello

program koncertu:

• Sergej Rachmaninov

 Elegické trio č. 1 g-moll

• F. Mendelssohn-Bartholdy

 Trio č. 1 d-moll op. 49, Molto allegro ed agi-

tato, Andante con moto tranquillo, Scher-

zo. Leggiero e vivace, Finale. Allegro assai 

appassionato

přestávka

• B. Smetana

 Trio g-moll op. 15, Moderato assai, Allegro, 

ma non agitato, Finale. Presto

Nedìle 16. listopadu
Aleš Bárta, varhany

program koncertu:

• B. M. Černohorský

 (1684–1742) Toccata C-dur, Fuga a-moll

• F. X. Brixi

 (1732–1771)  Fuga D-dur

• J. K. Kuchař

 (1751–1829)  Fantasie e-moll

• J. Pachelbel 

 (1653–1706) Ciaccona F-dur

• G. Muffat 

 (1653–1704) Toccata Duodezima

 („Apparatus musico-organisticus“)

• J. S. Bach 

 (1685–1750) Toccata a fuga d-moll (BWV 

565), Pastorale F-dur (BWV 590), Preludi-

um a fuga e-moll (BWV 548
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Program zakonèení oslav 110. výroèí povýšení Napajedel na mìsto

Pátek 14. listopadu
16:00 Uvítání hostů Igora a Veroniky Fir-

kušných v obřadní síni radnice 
představiteli města 

17:00 Zahajovací koncert festivalu Po-
cta Rudolfu Firkušnému 

 Klavírní koncert v podání Ondřeje 
Hubáčka - v klášterní kapli

20:00 Společenský večer na zámku u pří-
ležitosti 110. výročí povýšení Napa-
jedel na město pro pozvané hosty

 V průběhu večera proběhne křest 
knihy Průvodce památkami a zají-
mavostmi města a křest DVD Napa-
jedla ve fi lmu 

 K poslechu bude hrát Cimbálová 
muzika Stanislava Gabriela 

Sobota 15. listopadu
12:30 – 15:30 Přednáška PhDr. Pískové 

o historii Napajedel, představení 

knihy Průvodce památkami a zají-

mavostmi města Napajedla a premi-

éra DVD Napajedla ve fi lmu - v kině 

 10:30 – 12:30 poprvé, 

 13:30 – 15:30 podruhé. 

 Ve vestibulu kina bude probíhat pro-

dej knihy a DVD 

12:30 – 13:30 Koncert dechové hudby Topo-

lanka (před kinem)

10:30 – 15:30  Doprovodný program 

 - Výstava Napajedla městem v měst-

ském muzeu 

 - Den otevřených dveří Základní umě-

lecké školy Rudolfa Firkušného

 - Prohlídka reprezentačních prostor 

radnice a věže radnice - pozor pouze 

12:00 – 15:30

 - Výstava historické i současné hasič-

ské techniky s ukázkami z činnosti 

mladých hasičů ve dvoře napajedel-

ské radnice (pořádají napajedelští ha-

siči – Masarykovo náměstí, Na Kapli

 - Zabíjačkové hody

 -  Výstava historických vozidel a sta-

ré techniky s předevedením za 

účasti diváků v ulici Na kapli (zú-

častní se zejména členové Slovác-

kého Veteran Car Clubu Uherské 

Hradiště)

17:00 Komorní koncert v podání České-

ho Tria v rámci festivalu Pocta Ru-

dolfu Firkušnému - v klášterní kapli 

Nedìle 16. listopadu
 Kostel sv. Bartoloměje

16:00 – 17:00 Varhanní koncert v podání 

Aleše Bárty

 (předpremiéra nových varhan) 

v rámci festivalu Pocta Rudolfu Fir-

kušnému 

17:00 – 18:00 Slavnostní Mše svatá, při 

které bude požehnána nová insig-

nie města - závěsný znak

18:00 – 18:15 Te Deum

Napajedla mìstem - 8
Hospodářský rozvoj města po vzniku ČSR 

umožnil také obnovu spolkové činnosti, která 
měla v Napajedlích kořeny hluboko v 19. 
století. Jejími iniciátory byli i nadále hlavně 
učitelé. V čele Čtenářsko-vzdělávacího spol-
ku v Napajedlích, jehož knihovna a čítárna 
byly k dispozici veřejnosti více než deset let 
před přijetím prvního knihovnického zákona 
o veřejných knihovnách z roku 1919, stál učitel 
a historik Václav Sova. Napajedelská knihovna 
byla k dispozici také občanům okolních vesnic 
(Topolná, Halenkovice, Žlutava) formou tzv. 
kočovných knihoven, které byly přiváženy až 
k nim. V čítárně spolku měli čtenáři na pade-
sát časopisů a novin. V neděli dopoledne se 
zde také hrály šachy a jiné stolové hry. Když 
byla postavena nová radnice, přestěhovala 
se knihovna s čítárnou do jejích přízemních 
prostor. Po roce 1919 převzala tato knihovna 
funkce veřejné knihovny se vším všudy 
a postupně byla postavena na profesionální 
úroveň. V roce 1923 měla 2153 svazků knih, 
a to beletrie, naučné literatury, knížek pro děti 
a mládež aj. Jen čítárnu navštívilo průměrně 
ročně osmnáct set čtenářů. O roku 1919 byl 
jmenován knihovníkem ředitel měšťanské 
školy Jaroslav Šebík, o čítárnu se starala 
učitelka Marie Konečná. Předsedou Čtenář-
ského a vzdělávacího spolku byl JUDr. Alois 
Horák, známý v literárním světě jako básník 
a spisovatel R. Bojko.

Divadlo se hrálo v Napajedlích už v 18. 
století, tehdy hlavně pro pobavení šlechty. 
V 19. století připravovali divadelní představení 
o prázdninách studenti. Velký zájem byl také 
o loutkové divadlo, vesměs kočovné. V 70. 
letech 19. století se ustavil v Napajedlích 
Spolek divadelních ochotníků, jehož tradice 
pokračuje ve městě dodnes.

Národní osvobození přivítali napajedelští di-
vadelníci velkolepě, pozvali k pohostinskému 
vystoupení soubor Národního divadla v Brně. 

Činnost napajedelského divadelního spolku byla 
natolik úspěšná, že mohl podporovat fi nančně 
další spolky, např. Sokol, Čs. Červený kříž, 
Okrašlovací spolek ad. Mimořádnou událostí 
v historii spolku a kulturním životě Napajedel 
byla návštěva ruské První umělecké družiny 
v roce 1921. Jedním z nejzdařilejších předsta-
vení se stala ve 20. letech Noc na Karlštejně od 
Jaroslava Vrchlického, kterou režíroval František 
Šiška. Napajedelští ochotníci měli v repertoáru 
hry Gabriely Preissové, Aloise Jiráska, Henrika 
Ibsena, Ladislava Stroupežnického, J. J. Šamber-
ka ad. Předsedou spolku byl Rudolf Forst.

V polovině dvacátých let se v Napajedlích 
začal formovat Muzejní a archeologický spolek. 
Muzejní tradice ale byla ve městě mnohem 
starší. Už v souvislosti s přípravou Národo-
pisné výstavy českoslovanské v Praze (1895) 
byla v tomto městě uspořádána velká výstava, 
které předcházel sběr v terénu. Jsou dochovány 
informace o kontaktech Napajedlanů s předními 
organizátory celostátní výstavy (V. Havelková, 
U. Wurm). Z napajedelské národopisné výstavy 
se dochoval i katalog vystavovaných předmětů, 
bylo jich přes dva tisíce.

Většina těchto sbírek se stala základem 
pražského národopisného muzea, tak jako 
sběry z dalších měst. Část byla uchovávána 
dále, spolu s historickými písemnostmi, na 
napajedelské radnici.

Nový zájem o založení muzea v Napajedlích 
vznikl v souvislosti s postavením radnice roku 
1904. Iniciátory byli učitelé spolu s V. Prasekem. 
Z retrospektivní výstavy uspořádané na radnici 
se ale opět muzeum nestalo. Teprve po vzniku 
ČSR v roce 1925, byla při obecním zastupitelstvu 
ustavena muzejní komise, která převzala do své 
péče veškeré městské archiválie a sbírky, které 
do té doby opatroval radní Kajetán Kleveta. 
V roce 1930 se muzejní komise přeměnila na 
Muzejní a archeologický spolek pro okres 
napajedelský a okolí. Předsedou spolku byl 
zvolen Jindřich Bauer, jednatelem Vladislav 
Bachmánek. Spolek měl téměř dvě stě členů. 
Prováděl archeologické výzkumy v okolí města, 

svou práci konzultoval s předními českými 
odborníky (K. Absolon). V. Bachmánek pub-
likoval výsledky svých výzkumů v Časopise 
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. 
Napajedelské muzeum mělo své sídlo na tzv. 
Obecnici.

Napajedlané měli také velmi dobrý vztah 
ke sportovním aktivitám. Sokol zde byl založen 
v roce 1892. Místní sokolové se zúčastňovali 
pravidelně sokolských sletů v Praze. Vedle 
pravidelných cvičení organizovali výlety, po-
chodová cvičení, společenské akce (Šibřinky) 
ad. Měli vlastní knihovnu, divadelní odbor, 
hudební odbor, vzdělávací odbor. Pořádali 
koncerty a přednášky, akce pro děti. K nej-
aktivnějším členům napajedelského Sokola 
patřil městský úředník Jan Křen, přítel M. 
Tyrše. Prvním starostou Sokola v Napajedlích 
byl JUDr. Roman Zapletal (otec spisovatelky 
Boženy Benešové). Napajedelský Sokol vycho-
val řadu vynikajících sportovců, kteří vynikli 
i v celostátním měřítku (F. Šiška, K. Komárek, 
A. Vláčil), a podstatně se podílel na kulturní 
úrovni města.

Ve 20. století našly v Napajedlích živnou 
půdu také myšlenky skautingu. Prvním vedou-
cím skautského oddílu zde byl Albert Zakopal. 
Obdobím největšího rozvoje skautingu v Na-
pajedlích byla 30. léta 20. století. V roce 1933 
se vrátil do Napajedel z USA Jaroslav (Jerry) 
Hodný, který obohatil místní skauting svými 
zkušenostmi ze zahraničí. Napajedelský oddíl 
byl tak úspěšný, že se stal metodickým centrem 
pro skautské oddíly v okolních obcích. Daleko 
důležitější ale bylo, že vychovával své členy, 
zejména děti a mládež, k vlastenectví, morál-
ním hodnotám, pracovitosti, úctě k lidem, lásce 
k přírodě apod. Z jeho řad vzešlo nespočet 
osobností, které prokázaly své osobní kvality 
v dalším společenském vývoji.

Spolková a společenská činnost byla v Na-
pajedlích vždy na velmi dobré úrovni a v ob-
dobí mezi dvěma světovými válkami dosáhla 
jednoho ze svých kulminačních vrcholů.

Milada Písková
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Uplynuly již více než dva roky od chvíle, 

kdy začaly v našem kostele vznikat nové 

varhany. V tom čase jsem měl smíšené pocity. 

Na jedné straně byla jistota, že rozhodnutí 

pustit se do toho bylo správné (tento pocit 

jistoty přetrvával). Na straně druhé to byly 

obavy, jestli je na to farnost připravena 

a budeme schopni tento projekt fi nančně 

utáhnout. Ozvaly se také zpochybňující hlasy, 

které byly proti. Jejich ozvěna však zanikla 

v mnoha hlasech jenž říkaly: „Zvládnete to, 

pomůžeme, půjde to…“ A já jsem najednou 

pochopil, že nové varhany nejsou jenom mým 

problémem a zodpovědností, protože mnozí 

přijali spoluzodpovědnost se mnou. A toho si 

moc vážím právě proto, že se dnešní člověk 

naučil říkat: „Já mám dost svých problémů.“ 

Je fakt, že to všechno kolem varhan nás stálo 

hodně sil, práce, nervů, peněz… No, i v tomto 

případě platí: Co nic nestojí, za nic nestojí! 

Bylo krásné pozorovat, jak varhany „rostou“, 

jak se zdolávají těžkosti. Pro mě to byl čas 

další veliké zkušenosti s Boží přízní a lidskou 

ochotou. Ukázalo se, že dobré věci spojují 

lidi dohromady a radost z nich se násobí. 

Když se dívám na varhany, nevidím jenom 

nástroj konstrukční a umělecké kvality. Vidím 

Benefice pro varhany - „Dorùstání“ varhan

Nové napajedelské varhany se pomalu 

blíží ke konečné dostavbě. Jedná se o nástroj 

mimořádné kvality. 

Už nyní, před instalací a postupným oži-

vením více než dvou tisíc píšťal je tento fakt 

zjevný z dosavadních výsledků: originální 

technické řešení a jeho dokonalé provedení 

je základem pro následně vytvářená zvuková 

kouzla. Ta spočívají v detailní práci s píšťalami, 

které se mistr varhanář Václav Smolka věnoval 

několik posledních měsíců ve své dílně a kte-

rou v těchto dnech přenesl na kůr kostela sv. 

Bartoloměje. 

Předpremiéra nových varhan (v neděli 16. 

listopadu 2008) proběhne na nástroji zdaleka 

nedokončeném. Prozatím bude rozezněno 

přibližně dvacet rejstříků z celkových třiceti. 

Tyto dvě třetiny z celkového zvukového objemu 

ještě navíc budou zatím značně dynamicky 

a barevně poddimenzovány oproti cílovému 

záměru. Proto „předpremiéra“. Nicméně znač-

né rezervy dané nedokončeností nástroje jistě 

výrazně dorovná mistrovská hra pražského 

varhanního virtuoza Aleše Bárty, jenž provede 

uvedený koncert. 

Koncerty v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích

BENEFICE PRO VARHANY
1. koncert - 1. 12. 2008 v 18:30 hodin 

Sbor Svatý pluk s pøekvapením 
 �

2. koncert - 23. 1. 2009 v 19 hodin 

Hradišťan s umìleckým vedoucím Jiøím Pavlicou
 �
 3. koncert - 20. 2. 2009 v 19 hodin 

Buty
 �

Vstupenky budou v předprodejích na Farním úřadě v Napajedlích, 

Fitcentru Slavia Napajedla a v Knihovně v Napajedlích

Ceny vstupného: 1. koncert 200 Kč, 2. koncert 300 Kč, 3. koncert 300 Kč.

Veškeré výnosy z pořádaných koncertů budou věnovány na doplatek nových varhan.

Při současném zakoupení vstupenek na tyto 3 benefi ční koncerty

 za zvýhodněnou cenu 700 Kč, což symbolizuje 1 promile ceny nově postavených 

varhan, získáte originální grafi cký list z limitované série 300 ks 

od akademického malíře Miroslava Boroše.

moudrost a práci rukou mistra varhanáře 

pana Smolky, vidím pomoc přátel, vidím 

lidi, které jsem potkal s otevřeným srdcem 

i peněženkou. Chci vyslovit dík představite-

lům města za jejich vstřícné postoje, pomoc 

a podporu. Děkuji všem anonymním dárcům, 

jimž jsem neměl možnost poděkovat. Vděč-

nost patří všem, kteří mají na tomto krásném 

díle jakoukoli spoluúčast.

Nyní je stavba varhan ve fi nální fázi. Co se 

týče fi nancí, ještě nemůžeme říct, že „jsme 

za vodou“. Po úplném dokončení a předání 

díla (na jaře) je třeba ještě zaplatit 1,4 mil. 

Kč. Jsem rád, že z iniciativy společností síd-

lících v areálu Slavia a ve městě Napajedla 

a s podporou města Vás můžu pozvat na tři 

benefi ční koncerty, které se budou konat 

v kostele sv. Bartoloměje. Celý výtěžek bude 

věnován na dokončení nových napajedel-

ských varhan, které se stanou součástí kul-

turního a duchovního života v našem městě. 

Slovo benefi ce znamená dobrodiní, přízeň. 

Mým upřímným přáním je, aby všechno 

dobré, co má svou hodnotu a je důležité, si 

zachovalo přízeň dobrých lidí! Těším se na 

každé setkání s Vámi!

P. Mgr. Viliam Gavula, farář

Dostavba nových varhan 
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Rockový sbor Svatý Pluk byl založen v roce 1995 z podnětu 

studentů Gymnázia v Uherském Hradišti jako recese na tamější 

dlouho trvající sbor Svatopluk, který zpívá skladby klasického 

charakteru. Sbormistrem se stal Jan Gajdošík, učitel hudební 

nauky a korepetitor na Základní umělecké škole a Gymnáziu 

v Uherském Hradišti.

V současné době tvoří sbor asi 40 nadšenců, včetně samotného 

„Otce Pluka“ Jana Gajdošíka. Jejich repertoár čítá přes 170 hitů 

z let šedesátých a sedmdesátých. Základnou sboru je Gymnázium 

v Uherském Hradišti, kde sbor vznikl a dodnes pravidelně dvakrát 

týdně zkouší.

Svatý Pluk v roce 1999 natočil a vydal své první CD Jsme na 

půl děti, na kterém jsou nahrané písničky z muzikálů v anglickém 

i českém znění (Jesus Christ Superstar, Vlasy, Fantom opery, Ba-

bylon), písně z let šedesátých a sedmdesátých. 

V roce 2001 sbor kompletně nastudoval desku hudebníka a skla-

datele Vladimíra Mišíka Kuře v hodinkách, což pak předvedl 

svým posluchačům v Uherském Hradišti společně se samotným 

autorem. Sbor pořádal řadu dalších koncertů s předními hudebníky 

naší umělecké scény, jako jsou např. Jana Koubková, Jiří Štágr, 

Radka Fischarová aj. 

V roce 2002 Svatý Pluk pokřtil své druhé CD s názvem Come 

Together, kde jsou nahrané písničky od kapel Rolling Stones, The 

Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd aj.

V červnu 2003 představil sbor svým posluchačům třetí CD Rock-

ové koledy na koncertě nazvaném Australské vánoce, kde tuto 

desku pokřtili Hana a Petr Ulrychovi, Jaroslav Hutka s Radimem 

Hladíkem a skupina Laputa. „Rockové“ úpravy koled jsou speciali-

tou sboru, které každoročně předvádí na tzv. rockovém koledování 

v Uherském Hradišti těsně před vánocemi. Ve stejném roce sbor 

zazpíval také v Malostranské besedě v Praze. Tento koncert živě 

přenášel Český rozhlas 1 – Radiožurnál v pořadu NAŽIVO.

V roce 2004 se Svatému Pluku podařilo vystoupit jako jednomu 

z „předskokanů“ kapely Kabát na jejich turné po ČR a SR. Sbor 

se tak ukázal na koncertech ve Zlíně, Hradci Králové, Bratislavě, 

Ostravě a na Výstavišti v Brně. Přes prázdniny zpíval na společných 

koncertech s Ondřejem Havelkou & Melody Makers v Bánské Bys-

trici, s bratry Ebeny a Vladimírem Mišíkem na Vostrově u Mnichova 

Hradiště, a také se objevil na farmě Bolka Polívky v Olšanech.

Dne 15. 4. 2005 sbor oslavil 10 let své existence téměř čtyř-ho-

dinovým narozeninovým koncertem, na kterém pokřtil své první 

DVD 10. let Svatého Pluka. Jako kmotři a gratulanti současně se 

zde představili Kamil Střihavka a 4TET s Jiřím Kornem. V prosinci 

2005 vystoupil Svatý Pluk na koncertě s názvem Hvězdy zpívají 

Queen v pražské Lucerně.

V únoru 2006 se Svatý Pluk úspěšně představil jako jediný 

„předskokan“ světové hard rockové kapely Deep Purple na 

jejich koncertech v Brně a Liberci. Rok 2007 Svatý Pluk na pódiu 

společně s legendárními Nazareth na koncertě v Uh. Hradišti, 

kde legendy šokovali jejich vlastními písničkami. Velké koncerty 

s Pepou Vojtkem Vizovice, Uh. Hradiště a tato spolupráce vrcholí 

právě teď, kdy Svatý pluk vydává nové CD Venus a právě Pepa 

Vojtek nazpíval titulní píseň. V tomto roce koncert při příležitosti 

40 výročí založení Blue Efektu a na podiu setkání s historií rocku 

Radim Hladík, Vladimír Mišík, Lešek Semelka a s nimi si společně 

zpívá Svatý Pluk. Své úpravy písní sbor předvedl na festivalech 

v Rakousku, Německu a Anglii. U nás se prezentuje na festivalech, 

samostatných koncertech a benefi čních vystoupeních v Praze, 

Berouně, Kolíně, Brně, Liberci, Uherském Hradišti, Zlíně a nyní 

vystoupí 1.12.2008 na Benefi ci pro varhany v kostele sv. Barto-

loměje v Napajedlích. 

O kom se mluví: 
Rockový sbor Svatý Pluk

Pro úplnost je třeba zdů-

raznit, že nedokončenost ná-

stroje pro koncert 16. 11. není 

chybou varhanářské fi rmy 

Václava Smolky. Tento kon-

cert (stejně jako provizorní 

zprovoznění zlomku varhan 

na vánoce 2007) je akcí zcela 

nad rámec smlouvy a nesou-

visí s plánovaným termínem 

dokončení díla. Varhanáři 

zbývá na dostavbu nástroje 

ještě čas. Tuto skutečnost je 

třeba zdůraznit, aby nedošlo 

k podezření, že varhanářská 

fi rma prodlévá, nestíhá a zdr-

žuje dokončení nástroje, jak 

by se někomu mohlo zdát. 

Nic takového není pravda. 

Jednalo by se o zvlášť poli-

továníhodné nedorozumění, 

neboť mistr Smolka je jedním 

z našich nejlepších 

varhanářů, jehož 

dí lo  obstoj í 

v konkurenci 

n a p ro s t é 

světové 

š p i č k y. 

Takových 

lidí je tře-

ba si vážit 

a velmi cenit, 

ne naopak. 

Co se vlastního nástroje 

týče, dosud nevídanou věcí 

v našem kostele je umístění 

malé, vedlejší varhanní skří-

ně (tzv. pozitivu) do zábradlí 

kůru. Umísťování varhanního 

pozitivu do zábradlí kůru má 

tradici několik set let. Tímto 

uspořádáním získavají varhany 

nový prostorový - a tím pádem zvukový!!! - rozměr. Jedná se o geniální 

„kouzelnický“ trik starých barokních mistrů, kterak téměř bezplatně 

docílit nesmírného obohacení zvukových možností varhan. Navíc pozitiv 

v zábradlí kůru je vždy výraznou ozdobou interiéru. 

Pro zajímavost několik technických údajů: 

• Celková hmotnost cca 6 tun

• Nové varhany budou mít cca 2000 píšťal. 

• Největší píšťala bude měřit 5,80 m, její průměr bude 240 mm.

• Nejmenší píšťala bude měřit 18 mm, její průměr bude 5 mm. 

• Složení kovových píšťal: ty úplně největší – zinek, jinak cínovo – olověná 

kompozice (40 – 70 % cínu).

• Složení dřevěných píšťal: borovice, dub a rezonanční smrk. Barva dře-

věných částí varhanních skříní bude přírodní dub voskovaný. Tmavší 

zlatohnědé barvy bude docíleno ne mořením, ale přirozeným tmavnutím. 

V celých varhanách je různým způsobem použito dřevo: borovice, javor, 

habr, smrk, bříza, mahagon.

• Jiné materiály (nosná konstrukce, traktury): ocel, nerezová ocel, dural, 

mosaz, uhlíkové a skelné lamináty. 

Děkujeme všem, kteří jakkoli podpořili a nebo ještě hodlají podpořit 

dostavbu nových napajedelských varhan. 

Přejme mistru Smolkovi, aby ve zdraví dokončil toto své velké dílo 

a těšme se na výsledky jeho mimořádného umění. 

Více informací naleznete na: www.napajedla.farnost.cz/varhany/ 

Petr Verbík, varhaník

n v Napajedlích
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OTEVŘENO: 

Po–Pá 9:00–21:00 hod 

So–Ne 15:00–21:00 hod 

tel: 728 341 341

CVIČÍME VE FITKU
KDE NÁS NAJDETE: Fitcentrum 
Slavia, areál Slavia Napajedla 

NAŠE SLUŽBY: 
posilovna - 40 stanovišť • tělocvična - stolní tenis, boxovací pytel • kulečník - biliar-
dový a karambolový závodní stůl, solárium - vertikální a horizontální • cyklostudio, 
sportovní bar, kadeřnictví, masáže

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ: pokračování z minulého čísla 
Monika
jóga začátečníci - úterý 19 h
Základním kamenem jógy je umět se zastavit. Druhým kamenem je pozorné vnímání toho, co děláme, 
a jak to prožíváme. Další významné působení jógy je somatická zdravotní prevence a rehabilitace. 
Různé potíže, nesprávné držení těla, bolesti zad a krční páteře, ztuhlost, poruchy prokrvení, lze odstra-
ňovat cvičením ásán, protahováním i posílením svalstva. Pranájáma, relaxace a krije zvyšují odolnost 
vůči alergiím i dýchacím potížím, harmonizuje se vegetativní systém organismu a psychický stav. Ke 
cvičení jógy nejsou potřeba prakticky žádné pomůcky ani drahé vybavení. Naše tělo, smysly, dech 
i mysl nám poskytuje bohaté množství tvárného, i když někdy trochu vzpurného materiálu.
Helena
fitball - úterý 17 h a 18 h, čtvrtek 18 h
Nutno telefonicky objednat – omezená kapacita. Fitball je balanční cvičení na balonu s hudbou, 
při kterém se maximálně šetří kloubní systém, i přesto se však pořádně zapotíte. Toto cvičení klade 
důraz na správné sezení a držení těla, přičemž zapojíte a uvedete do rovnováhy všechny svaly. 
Dnes se toto cvičení považuje za součást „anti-aging“ programu a je úzce propojeno s celou řadou 
fyzioterapeutických cviků. Hodiny jsou vedeny v mírnějším tempu a jejich prvořadým úkolem není 
snižování váhy, nýbrž zaměření se na posílení a protažení těch svalových skupin, které jsou jedno-
stranně zatěžovány a často bolí (oblasti zad, šíje a krku). Příčinou těchto bolestí je sedavý způsob 
života a nedostatek pohybu. 
Pavla 
orientální tance začátečníci – pondělí 16:40 h (kurz) mírně pokročilí – čtvrtek 16:40 h (kurz)
jedinečný nástroj pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Pro 
všechny věkové a váhové kategorie.O blahodárném působení orientálního tance na tělo i duši se na 
vlastní kůži přesvědčilo již mnoho žen. Ženy se učí vnímat vlastní tělo, zlepšují celkovou pohyblivost, 
koordinaci a cit pro rytmus. Při tanci se uvolňuje napětí v pánevní oblasti, což přispívá třeba i k léčbě 
neplodnosti. Dochází k upravení „ženských“ problémů, celkovému uvolnění páteře, zlepšení zažíva-
cích obtíží... Tanec přináší nejen psychické uvolnění, odbourávání stresu a nízkého sebevědomí, ale 
především radost a povzbuzení. 
Jana
aerobik,stepaerobik, posilování – čtvrtek 19:15 h
dlouhotrvající aerobní zatížení s tanečními a posilovacími prvky. Lekce zaměřená na všestranný 
rozvoj pohybových schopností včetně koordinace v prostoru, určená pro vyspělé cvičence, na závěr 
posilování problémových partií.

AKCE LISTOPAD: tělocvična fitcentrum Napajedla

• sobota 8. listopadu 16–18 hod. cvičení s Mirkou Kyliánovou

• sobota 15. listopadu 14–17 hod. cvičení s Evou Urbanovou a jejím hostem 

• sobota 22. listopadu 16–18 hod. cvičení s Mirkou Kyliánovou

Bližší informace Vám poskytneme na tel.:          728 341 341

U příležitosti závěru oslav 110 let Napajedel městem si Vás dovolujeme pozvat 
na zabíjačkové hody, kde se můžete těšit na zabíjačkovou polévku, ovary, jitrničky, 
tlačenky a mnoho dalších zabíjačkových pochoutek a specialit. Tyto speciality bude 
před Vámi připravovat mistr řeznický a budete mít možnost vidět, kolik práce 
stojí za přípravou Vámi oblíbených masných výrobků. Je samozřejmostí, že tyto masné pochoutky budete moci zapít 
i kalíškem dobré slivovice. Zakoupené dobroty můžete zkonzumovat na místě samém nebo v teple Vašich domovů.

To vše se bude konat v prostoru mezi sokolovnou a budovou Služeb města Napajedla v sobotu 15. listopadu 2008 
od 10:30 hodin do vyprodání výrobků.

Srdečně zve tým Restaurace a řeznictví Baltaci

Vedení účetnictví 
a daňové evidence, DPH, 
mzdové agendy, účetní 

poradenství. 
Tel.: 774 968 744, 

739 904 762.

Vzpomínka
26. října vzpomene-

me 2. výročí, kdy na 
věčnost odešla naše maminka, manželka 
a babička Ludmila Zelíková. 

Za vzpomínku děkují děti s rodinami 
a manžel

   Zahrada, les – prodejna a servis
        Otrokovice, Osvobození 1075
         u k ižovatky k vlak. nádraží
       tel.: 774 968 744, 605 185 178

www.algaz. prodejce.cz

PODZIMNÍ PRODEJNÍ AKCE 

slevy  4 800,- K
    motorové pily                 post ikova e
    seka ky                           servis
    k ovino ezy, vyžína e   broušení et z

      

       

U příležitosti závěru oslaav 110 let Napajedel městeem si VáVás dovolujeme pozvat

Zabíjačkové hody 15.11.
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Dům dětí a mládeže Matýsek se letos opět 
zařadil mezi uchazeče o poskytnutí podpory 
z Podprogramu PF04-08 pro volnočasové aktivity 
dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi 
ve Zlínském kraji svým projektem „Sytí, spoko-
jení a úspěšní“. Tento podprogram, vyhlášený 
Zlínským krajem, navazuje na Dlouhodobý záměr 
vzdělání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy 
Zlínského kraje s cílem zvyšovat kvalitu, mimo 
jiné i u zájmového vzdělávání.

Projekt byl hodnotitelskou a výběrovou 
komisí přijat a v současné době probíhá jeho 
plnění.

Projekt „Sytí, spokojení a úspěšní“ je zpraco-
ván na zajištění kvalitního zázemí pro činnosti 
provozované v kuchyňce DDM Matýsek. Vzhle-
dem k tomu, že je zaměřen na pravidelnou čin-
nost – tedy hned několik zájmových útvarů, na 
činnost spontánní, příležitostnou a táborovou, 
je zřejmé, že realizace projektu poslouží velmi 
široké skupině dětí a mládeže. 

Pedagogové v DDM Matýsek stále více usilují 
o narůstající kvalitu zájmových útvarů i o kva-
litu akcí nabízených v oblasti příležitostných 
a spontánních aktivit. Proto dětem a žákům 
v kroužcích, jež jsou svým obsahem předurčeny 
k prezentaci na vystoupeních a soutěžích, je 
nutné umožnit více setkání než jen pravidelné 
schůzky. Jde o tzv. víkendová soustředění, při 
nichž se intenzívně pracuje na secvičování se-
stav a tanečních skladeb pro veřejná vystoupení 
a účast na soutěžích, či zdokonalování herní 
činnosti a strategie hry v kroužcích sportovních. 
Díky tomu, že DDM nabízí dostatečné prostory 
pro přespání, odpadá tak neustálý přesun účast-
níků domů a zpět mezi jednotlivými tréninky. 
Doposud jsme však naráželi na problém, kterým 
bylo zajištění stravy a občerstvení po dobu sou-
středění. Místnost, kde je umístěna kuchyňka, je 
dostatečně velká, avšak její dosavadní zařízení 
neodpovídalo současným trendům a požadav-
kům na celodenní hygienické stravování dětí při 
pobytových akcích.

Jmenovaná místnost slouží celoročně také 
jako klubovna estetických kroužků a pro nový 
kroužek Holky v marcipánu. Společným jme-

novatelem činnosti všech zmíněných kroužků 
jsou práce vyžadující dostatek pracovní plochy 
s vhodným osvětlením, možnost přístupu k pra-
covní ploše a zcela určitě pult pro ukázku, kde 
vedoucí předvádí určitou činnost a žáci tento 
„stůl“ obklopují. Kuchyně nabízí plné využití 
také při spontánních akcích nazvaných „Pro-
dloužená u trouby“, které jsou velmi oblíbené. 
Tato setkávání se uskutečňují pravidelně a mají 
charakter výukového programu. Poslední zmí-
něné, avšak neméně důležité, jsou prázdninové 
Přídomečkové tábory, během nichž mají děti 
možnost ubytování a stravování přímo v DDM 
Matýsek.

Jelikož byl předchozí stav kuchyně vzhle-
dem i vybavením naprosto nevyhovující, 
byl tento projekt zpracován a následně díky 
fi nanční podpoře úspěšně zrealizován. Nově 
zrekonstruovaná kuchyňka přilákala ve školním 
roce 2008/09 funkčností a novou tváří další 
zájemce do uvedených kroužků a umožnila 
zajistit bezproblémový chod přípravy stravy 
při pobytových akcích jak vlastních členů 
DDM, tak hostů. 

Závěrem je nutno poděkovat Zlínskému kraji, 
že vypsanými projekty podporuje nabídku 
mimoškolních aktivit.

DDM Matýsek informuje o projektech…

Děkujeme všem žákům, jejich kamarádům, maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům, prostě všem, kteří  podpořili a poslali SMS našim dvěma 
drakům na soutěž do zlínského Zlatého jablka „O nejhezčího draka“. (Jen tak mezi námi…., že byli ti naši nejhezčí?) 

Děkují děti a vychovatelky z 1. základní školy.

Zdravá výživa
neděle 9. listopadu od 9 hodin

 Co můžete očekávat?
 Neděli nabitou tradičními i méně obvyklými sporty a jinými aktivitami dle časového 

harmonogramu.
 Kde se bude všechno odehrávat?
V tělocvičnách 1. i 2. ZŠ, v klubovnách DDM Matýsek Napajedla

 Koho se nabídka sportovních aktivit týká?
 Dětí od předškolního věku, školáků, studentů, dospělých i seniorů a rádi uvítáme také 

tělesně handicapované kamarády!
 Co vám kromě sportu nabídneme?

 Odborné konzultace výživové poradkyně Mgr. Urbanové, extra zdravou kuchyni s ochut-
návkou a recepty, mini-bazárek sportovních pomůcek či dresů
O další důležité informace o sportovním dni se zajímejte v DDM Matýsek Napajedla

Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla 
Vás zve v sobotu 29. listopadu na zájezd 

Pøedvánoèní Vídeò
Cena: 420 Kč. Cena zahrnuje dopravu, 

pojištění, průvodce, pojištění CK. Pozor! 
V ceně nejsou zahrnuty vstupy!

Odjezd: 5:30 h od DDM Napajedla
(Předpokládaný návrat kolem 21:30 h)

Program:
• Příjezd do centra Vídně – prohlídka města 

s průvodcem
• Možnost návštěvy výstavy obrazů Van 

Gogha – Albertina (při počtu 10 a více 
osob za cenu 7 EUR – nahlásit ihned!)

• Císařské apartmány v Hofburgu (EUR 
9,90/4,90 dítě)

• Haus des Meeres (Dům moře) (dospělí 
11,30 EUR, děti 6–15 let 5,30 EUR, 3–5 let 
3,60 EUR)

• Radnice ve 2. patře - koncerty (odpoled-
ne)

• Radnice - v přízemí - Ježíškova dílna
• Vánoční trhy u Radnice

Bližší informace poskytuje a rezervaci 
míst zajišťuje DDM Matýsek Napajedla
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☺  Ať jsme kluci nebo holky, chodíme rádi do naší školky…  ☺

spolužáky, kteří zemřeli již v dospělém věku. 
Byli to Stanislav Novák, Josef Ondra, Vlastimil 
Nedbal a Bohumil Lidinec.

Před polednem jsme zamířili do restaurace 
Lidový dům. V sále v 1. patře nás již čekal 
prostřený stůl. Tomáš Plichta všechny přiví-
tal a minutou ticha jsme uctili památku těch, 
kteří už nemohou být s námi. S chutí jsme 
poobědvali, každý si objednal, nač měl chuť. 
A při kávičce začalo veselé „seznamování“ - 
každý vyprávěl, co dělal od ukončení ZDŠ až 
po dnešek: kam chodil dál do školy nebo čím 

Setkání po 46 letech
 Sobota 20. září 2008 - docela obyčejný 

skoropodzimní den. A přece pro některé 
z nás - obyvatele Napajedel - den zcela 
výjimečný: konalo se totiž SETKÁNÍ SPO-
LUŽÁKŮ z bývalé 9. A (z roku 1962), a to 
poprvé po 46 letech!

Již před 9. hod. „stepovali“ první nedo-
čkavci před 1. ZŠ („naší“ školou). Každého 
kolemjdoucího jsme si pozorně prohlíželi, 
jestli k nám nepatří. Po bouřlivém přivítání 
jsme společně odešli na radnici, kde nás 
provedl a stručně s historií radnice seznámil 
náš spolužák Tomáš Plichta, bývalý starosta 
města. Navštívili jsme obřadní síň, zasedací 
místnost a vystoupili jsme i na radniční 
věž. Odměnou nám byla krásná vyhlídka 
na Napajedla. Opustili jsme radnici, kde 
právě začínalo vítání občánků do života. 
Ještě foto všech na schodech před radnicí 
a hurá do školy!

„Naší“ školou nás provázel Zdeněk 
Nesrsta, také náš ročník, ale z 9. C. Prošli 
jsme celou školu, která je nyní na začátku 
školního roku velmi pěkná, vybavená mno-
ha novými pomůckami. Moc se nám líbila 
a Zdeněk Nesrsta zodpověděl všechny naše 
dotazy. Znovu foto všech na schodech před 
školou a naše kroky vedly nyní na hřbitov 
ke hrobu Karla Báni, spolužáka, který nás 
opustil o prázdninách v roce 1960 ve věku 
14 let. Na jeho hrob jsme položili kytičku 
karafi átů a vzpomněli jsme také na další 4 

se vyučil, kdy se oženil nebo vdala, kolik 
má dětí, kde pracoval, kolik má vnoučat a co 
dělá v současné době - většina z nás je již 
v důchodu. Byla při tom spousta legrace, 
kolovaly fotografi e, každý se snažil na nich 
najít a vzpomínali jsme, z kterých akcí jsou. 
Takhle nám příjemně ubíhalo odpoledne 
a nastal večer.

22 účastníků setkání spolužáků se rozchá-
zelo v dobré náladě a s vědomím, že prožili 
příjemný den mezi svými vrstevníky. Už se 
těšíme, že se opět za 2 roky setkáme. (AŠ)

Ve školním roce 2008/2009 navštěvuje ma-
teřskou školu v Napajedlích 194 dětí. Z toho 
v září nastoupilo 50 dětí ve věku 3-4 roky 
a 19 dětí starších. Všem malým školáčkům 
přejeme, aby se jim v naší MŠ líbilo a byli tu 
s námi rádi.

Kolektiv MŠ

V září začala školička, 

upadla i slzička.

Nyní už se usmíváme,

spoustu kamarádů máme.

„Haló, děti, hola,“

paní učitelka volá.

Při veselé písničce,

poskočte si v travičce

a postavte z písku hrad.

Potom na nás přijde hlad.

Pak spěcháme do školky,

nazujem si bačkorky.

Po obědě plná bříška,

čeká nás pohádková knížka.

A my děti velké, malé,

tancujeme, malujeme,

zpíváme a pracujeme,

však my táty doženeme.

Máme nové kamarády,

hrajeme si s nimi rádi.
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 LISTOPAD 2008

 Pá 7. 11. v 19:30 hodin

 POLOČAS ROZPADU

 Film SR, režie Vl. Fischer, hrají J. Króner Jr., 

T. Pauhofová, Kl. Pollertová, I. Janžurová, 

přístupný od 15 let 106 min., vstupné 60 Kč

 So 8. 11. v 19:30 hodin

 MÁJ 

 Film ČR na motivy básně Karla Hynka Máchy, 

režie F. A. Brabec, hrají Jan Tříska, Juraj 

Kukura, Sandra Lehnertová, přístupný od 

12 let, 76 min., vstupné 65 Kč

 Pá 14. 11. v 17:00 hodin

 STAR WARS: Klonové války

 Sci-fi  USA, režie Dave Filovi, Galaxií se šíří 

ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři 

řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu 

nastolili řád a mír, přístupný od 12 let, titulky, 

98 min., vstupné 65 Kč

 Ne 16. 11. v 15:00 hodin

 KRAKONOŠOVY POHÁDKY

 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší, 71 

min., vstupné 25 Kč

 Ne 16. 11. v 17:00 hodin

 CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

 Dobrodružný fi lm USA, režie Eric Breving, 

Členové vědecké výpravy na Islandu neče-

kaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným 

možným únikem pronikat hlouběji a hlouběji 

do hlubin Země, přístupný od 12 let, titulky, 

95 min., vstupné 65 Kč

 Pá 21. 11. v 19:30 hodin

 ZOHAN: Krycí jméno Kadeřník

 Adam Sandler se vrací do kin v akční komedii 

bez zábran, země původu USA, režie Denis 

Dugan, přístupný od 12 let, titulky, 113 min., 

vstupné 75 Kč

 So 22. 11. v 17:00 hodin

 HELLBOY II: Zlatá armáda

 Zachránit svět je pekelná dřina, fi lm USA, 

režie Guilermo del Toro, hrají Ron Perlman, 

Selma Blair, Doug Jones, přístupný od 12 let, 

titulky, 120 min., vstupné 60 Kč

 Dětský fi lmový festival 26.–28. 11. v 16:00 

hodin

 (každý den losujeme po promítání tombolu)

 St 26. 11. v 16:00 hodin

 DOBA LEDOVÁ 2-OBLEVA

 Rodinná, animovaná komedie USA, režie 

Carlos Saldanha, přístupný 91 min., vstupné 

děti 30 Kč, dospělí 35 Kč

 St 26. 11. v 16:00 hodin

 WINX KLUB-Výprava do ztraceného 

království

 Animovaný fi lm pro děti , režie Iginio Straffi , 

přístupný, dabing, 89 min., vstupné děti 30 

Kč, dospělí 35 Kč

 Pá 28. 11. v 16:00 hodin

 ČAROVNÉ LYŽE

 Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší, 69 

min., vstupné děti 30 Kč, dospělí 35 Kč

 So 29. 11. v 19:30 hodin

 NESTYDA

 Komedie ČR podle bestselleru Michala 

Viewegha „Povídky o manželství a sexu“ s 

Jiřím Macháčkem v hlavní roli, režie J. Hřebejk, 

přístupný od 15 let, 88 min., vstupné 78 Kč

Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz

KULTURA 
A SPO

RT

  7.–8. 11.  KK Napajedla  Výročí Radovanu a Pozdního sběru   

  14.–16. 11.  Město Napajedla  Završení oslav 110. let

  21. 11.  TJ Sokol Napajedla  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 21.–23. 11. Jakin Moravský kras

 22.–23. 11. 1. ZŠ  Tradiční víkendovka s M2M

 29. 11. Matýsek Zájezd předvánoční Vídeň 

 1. 12. kostel sv. Bartoloměje  Sbor Svatý pluk s překvapením 

 1. 12.  u městského kina Tradiční Zpívání u vánočního stromu

 5. 12. KK Napajedla Psaníčko pro sv. Mikuláše 2008

 6.–7. 12. KK Napajedla  WARHAMER

 7. 12.  KK Napajedla Psaníčko pro sv. Mikuláše 2008

 12. 12.  SOZ Tradiční vánoční beseda

Orientaèní pøehled listopadových akcí

DDM Matýsek v mìsíci listopadu poøádá akce:
 7. 11.  Tvář podzimu - vyhodnocení výtvarné soutěže, výstava prací v prostorách DDM
  7.–8. 11.  KK Napajedla Výročí Radovanu a Pozdního sběru   

 9. 11.   Zdravá rodina – sportovní den s tradičními i netradičními sporty a aktivitami
 13. 11.  Prodloužená u trouby II. – medovník, odpalované těsto jinak
 16. 11.  Lístečková Jo-jo! - dětská diskotéka
  8. 11.  Kreativní víkendovka – výroba netradičních adventních kalendářů
 19. 11.  Setkání s klaunem - zábavná šou pro děti
 21. 11.  Dance party - diskotéka pro teenagery
 21. 11.  Voňavé a medové - zdobení vánočních perníčků
  Homeopata v praxi - přednáška s homeopatkou
 28.–30. 11. Hopsálkova víkendovka – setkání dětí z tábora „Roztančené léto“
 1.–5. 12.  Předvánoční jarmark v DDM – ukázky a prodej vánočních ozdob a dekorací

Ve dnech 23.–25. října se v Napajedlích 
uskutečnil historicky 1. Divadelní festival 
pro děti a mládež. Pořadatelem byl Klub kul-
tury Napajedla ve spolupráci s Divadelním 
souborem Zdeňka Štěpánka. Před začátkem 
každého představení byly v tombole vyloso-
vány tři děti, které si vyzvedly cenu na pódiu. 
Poté se rozhrnula opona a začala zajímavá 
pohádková představení. Po bouřlivém závě-
rečném potlesku se vždy naše dětská porota 
složená z pěti žáků 1. ZŠ a pěti z 2. ZŠ, odebrala 
všechny tyto divadelní výkony ohodnotit 
a zvolit ty nejlepší. Dětská porota měla těžký 
úkol, protože musela ohodnodnotit celkem 
šest představení a při svém rozhodování 
být objektivní a spravedlivá. Porota hodno-
tila nejlepší mužský, ženský herecký výkon 
a nejlepší představení festivalu a udělovala 
čestná uznání a ceny poroty.

Pohádková skládanka v Klubu kultury
Ve čtvrtek 23. října se odehrála představení 

O pejskovi a kočičce, Modrej drahokámen, Jak 
se peklo zadlužilo. V pátek 24. října O vlku 
a kůzlátkách, Modré z nebe a Komu straší ve 
věži. V sobotu 25. října proběhlo slavnostní 
vyhodnocení festivalu a velký karneval pro 
děti. Nakonec byla vyhodnocena jako nejlepší  
pohádka Komu straší ve věži.

Když jsme se loučili, všichni jsme se již 
v duchu těšili na festival příští.

Pavlína Hradilová 5. tř. 1. ZŠ, za porotu
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Příprava topidel
Splněny by měly být zejména předepsané 

povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná 
kamna, seřízený kotel topení? Zvláště důležité 
je to u uživatelů plynových kotlů, kteří mají 
stanovenu povinnost zajistit jednou za rok 
kontrolu celého spalovacího procesu, čisto-
tou hořáků počínaje a funkcí pojistkového 
ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená 
zanesený komín nejen špatné hoření, ale 
i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou 
opět požadovány u plynových kotlů. U nich 
je nutná jak čistota komínových průduchů, 
tak předepsaný tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako součásti 
domu nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu 
topidel:
• dodržovat bezpečnou vzdálenost jed-

notlivých druhů topidel od hořlavých 
stavebních konstrukcí a zařizovacích 
předmětů, 

• neodkládat hořlavé materiály a předměty 
na povrch topidla,

• izolovat spotřebič pevných paliv od 
podlahy z hořlavých hmot ochrannou 
podložkou, přesahující jeho půdorys,

• udržovat komíny a kouřovody v řádném 
technickém stavu, zajistit jejich pravidel-
né kontroly a nepoužívat komíny, u nichž 
byly zjištěny závady dle ČSN EN 1443,

• dbát na pravidelné čištění a kontrolu 
komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. 

Skautská lípa v Napajedlích - vybíráme z projevù pøi odhalení pamìtního kamene
„Sešli jsme se zde, abychom si připomněli 

90. výročí vzniku Československé republiky, 110. 
výročí povýšení Napajedel na město a také 85. 
výročí založení skautingu v Napajedlích.

Stojíme zde pod lipou, kterou napajedelští 
skauti zasadili ve spolupráci s tehdejším Měst-
ským národním výborem u příležitosti padesá-
tého výročí vzniku Československé republiky 
dne 28. října roku 1968. Tedy v roku, kdy byl náš 
stát obsazen jak se říkalo spřátelenými armáda-
mi Varšavské smlouvy. V následujících letech 
normalizace se vzpomínky na toto výročí nějak 
nenosily, ale lípa zakořenila a rostla dál. 

Kolik občanů našeho města však ví o historii 
tohoto stromu? Proto jsme se rozhodli osadit 
zde tento kámen, který snad připomene všem 
kolemjdoucím, že je nutné budovat a chránit 
naši malou, ale o to krásnější vlast.

Samotný kámen je dovezen z naší skautské zá-
kladny, která se nachází v oblasti města Karolinka 
ve Vsetínských vrších. Tuto základnu využíváme 
17 let a za tu dobu zde trávilo svůj volný čas 
několik stovek dětí z Napajedel. Takže můžeme 
říct, že „náš kámen“ je v Napajedlích vlastně 
doma, protože mnoho obyvatel již zná.

Tím, že zde Městský úřad vybudoval dětské 
hřiště, se lípa stává symbolickou. Bude zde 

před sluncem chránit naši budoucnost, naše 
děti, takže můžeme říct, že před 40 lety zde děti 
zasadili strom pro děti.

Požární ochrana
Začala topná sezóna
V souvislosti se zahájením topné sezóny 

stojí za připomenutí, že k vytápění objektů 
lze používat pouze schválené typy spotřebičů 
paliv a je nutné se řídit předpisy a návody 
výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, 
obsluhu a údržbu. Zákon o požární ochraně 
ukládá povinnost dodržovat podmínky a ná-
vody, vztahující se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby 
nedocházelo k požárům. Platí to zejména 
při používání tepelných, elektrických, ply-
nových a jiných spotřebičů a komínů, při 
skladování, manipulaci a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, při zachá-
zení s otevřeným ohněm či jiným zdrojem 
zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech 
upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška 
o požární prevenci).

Na co si dát pozor, než začnete topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách je 

povinen zajistit pravidelnou revizi plynových 
a elektrických spotřebičů nebo čištění a kont-
rolu komínů jednotlivých typů tepelných spo-
třebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně 
upevněný kouřovod, zda není spotřebič nebo 
kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát 
při vysypávání žhavého popela - popel uklá-
dat do nehořlavých a neporušených nádob. 
Každoročně se stává špatné ukládání popela 
příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, 
ale i obytných a hospodářských budov.

Věřím, že lípa bude dále růst a vzkvétat 
a stejné to bude i s naší vlastí.

Na závěr bych chtěl poděkovat Městu Napa-

jedla v čele se starostkou paní Irenou Brabcovou 
a panu Romanu Oharkovi, kteří výrazně přispěli 
ke vzkříšení památky této lípy a Vám všem 
děkuji za účast.“

 Zbyněk Abrhám
• • •

„Dobrý podvečer milé sestry a bratři. Toto 
oslovení na úvod jsem si dovolila s ohledem 
na své dlouholeté působení ve vašem středu. 
Na roky strávené v napajedelském junáckém 
středisku Jerry Hodného nelze zapomenout. 
I výsadba lípy, u které jsme se dnes všichni 
sešli, je mezi mými vzpomínkami na toto období 
mého života. Bylo mi tenkrát deset let, v datu 
narození mám také symbolickou osmičku, v je-
jímž znamení se nese celý letošní rok, zejména 
s připomenutím významných událostí z let 
1918, 1948, 1968. Pro naše město je osmička 
také důležitá, právě před 110 lety, 13. listopadu 
1898 byl tehdy městys Napajedla povýšen na 
město. V letošním roce jsme se snažili při všech 
kulturních a společenských akcích toto datum 
připomenout, nejinak je tomu i dnes.

I rok 2008 se bude v budoucnu pojit s tímto 
místem. „Odhalení“ v uvozovkách památné 
lípy v souvislosti s realizací dětského hřiště 
a „odhalení“ vzpomínkového kamene. Dvě akce, 
které nebyly plánovány společně, ale vyústily 
ve společnou myšlenku.

Připomenutí let 1918 a 1968, a tím i generace 
napajedelských občanů žijících v těchto letech 
s výzvou přes dětský svět generacím příštím. Ať 
zde na tomto místě ve stínu této lípy prožijí naše 
děti hodně radosti a štěstí a ať kámen připomíná, 
že ne všechny roky v historii naší země byly 
takto radostné a šťastné jako je ten letošní.“

Ing. Irena Brabcová
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