
Insignie Napajedel byla požehnána v neděli 16. listopadu v chrámu sv. Bartoloměje. (více uvnitř 
listu). Foto: František Cívela

Ročník XIII.
Prosinec 12 / 2008

První sníh v Napajedlích. Foto:Josef Souček

Živý betlém na schodech
Dne 25. prosince 2008 bude v Napajed-

lích na schodech před kostelem k vidění 
Živý betlém. Začátek v 16:00 hodin. 

Program si pro Vás připravily děti a mlá-
dež při charitě v Napajedlích. 

Všichni jste srdečně zváni! 

Vánoèní koncert 
ZUŠ R. Firkušného Vás zve ve středu 17. 

prosince 2008 v 17:00 hod. do Klášterní 
kaple – Koncertní síně Rudolfa Firkušného 
na Vánoční koncert.

Vánoèní promítání v kinì
 • 26. 12. 2008 v 10:00 hodin
 MADAGASKAR 2
• 26. 12. 2008 v 17:00 hodin
 QUANTUM OF SOLACE
• 26. 12. 2008 v 19:30 hodin
 VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

Opět přichází krásný vánoční čas. 
Kéž je letos klidný a protkaný pokorou 
a vzpomínkou na zrození LÁSKY BOŽÍ 
V SYNU BOŽÍM. Co si přát a darovat 
letos k Vánocům? Kromě dárečků 
i LÁSKU jednoho k druhému, v rodinách 
i národech. 

Vykročme tedy v posvátnosti svých 
srdcí nejen k Vánocům, ale i do nového 
roku 2009.

Hodně pohody a zdraví přejí všem 
spoluobčanům 

členové SOZ v Napajedlích.

Vánoce, Vánoce 
přicházejí …
Pokoj lidem 
dobré vůle!

Přijměte, prosím, pozvání na 

Sváteèní koncert
který se uskuteční 28. prosince 
v 16. hodin v Klášterní Kapli.

Na tomto koncertě bych se chtěla spo-
lečně s Vámi rozloučit se starým rokem a 
popřát si vše nejlepší do Nového roku 2009. 
Účinkují: Andrea Priechodská (sólistka Ja-
náčkovy opery Národního divadla v Brně) 
– soprán, smyčcové kvarteto (primárius 
Pavel Mikeska – koncertní mistr Filhar-
monie B. Martinů Zlín). Koncert doplní 
průvodním slovem Pavel Majkus (herec 
Slováckého divadla v Uh. Hradišti).
Těším se na setkání s Vámi 

Ing. Irena Brabcová, starostka města
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Žádosti o poskytnutí půjčky lze podávat 
v termínu od 25. listopadu 2008 do 31. ledna 
2009, a to poštou na adresu Městského úřadu 
Napajedla nebo osobně přímo v podatelně 
úřadu. V prvním kole budou přijímány žá-
dosti na půjčky podle uvedené tabulky.  
Podmínky výběrového řízení, formulář žádosti 

o poskytnutí půjčky a další nezbytné informace 
podá fi nanční odbor, budova radnice, přízemí 
vpravo, dveře č. 102 (tel. 577 100 932, pí. Janoš-
ková). Informace k půjčkám a vzory žádostí 
jsou k dispozici i na webových stránkách města 
Napajedla. 

Ing. I. Šlíma, fi nanční odbor

P. č. Název / účel Lhůta Úrok Horní hranice

 
Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací 
spojených s:

splatnosti
 max.

 p. a. půjčky

1 Rekonstrukce, obnova střechy 5 let 4% do 100 tis. Kč

2 Dodatečná izolace domů proti spodní vodě 4 roky 4% do 80 tis. Kč

3 Zateplení obvodového pláště domu 5 let 4% do 100 tis. Kč

4 Obnova fasády domu včetně oplechování 5 let 4% do 100 tis. Kč

5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč

Tøíkrálová sbírka
Charita Česká republika pořádá v Na-

pajedlích v sobotu 10. ledna 2008 od 10. 
hodin Tříkrálovou sbírku 2009 na pomoc 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí 
a podporu charitního díla.

Mgr.Bronislava Veselá

Napajedla mìstem – 9
 Panoráma Napajedel odjakživa krášlila řeka 

Morava. Řeka životodárná, ale někdy i nebez-
pečná, živel, který ohrožoval životy a majetek 
obyvatel záplavami. Myšlenky na regulaci a na 
využití Moravy jako splavné cesty vyslovil již 
v 18. století Jan Nepomuk Alois Hanke z Han-
kenštejna, který působil v Napajedlích jako 
hospodářský úředník na panství hraběnky 
Kobenclové. Na jeho představy navázali další 
propagátoři tohoto projektu – o sto let později. 
V roce 1906 povolilo moravské místodržitelství 
částečnou regulaci řeky Moravy jako přípravu 
jednoho z úseků plánovaného dunajsko-oder-
ského průplavu. Byla upravena část řeky od 

železničního mostu nad Dřevnicí u Otrokovic 
až po okresní most v Napajedlích. Při regulaci 
zpevnili levý břeh Moravy kamenným zákla-
dem. Na Kapli musely být strženy dva domy. 
Část starého řečiště byla zasypána, mlýnský 
náhon a napajedelský jez byly zrušeny. V nově 
vzniklé zákrutě mezi mlýnem a Kaplí se bag-
rovaly nánosy písku. Při regulaci řeky byla 
na řece obnovena plovárna a byla vylepšena 
kabinkami na převlékání. V zimě se zde udr-
žovalo kluziště. Mezi Kaplí a mostem zůstalo 
řečiště v podstatě v původním stavu.

 K dalším regulačním pracím došlo v po-
lovině 30. let 20. století. Iniciátorem tentokrát 
byla fi rma Baťa. Řeka Morava byla regulována 
v délce 40 km od Otrokovic až po Rohatec. 
V roce 1937 byl postaven v Napajedlích nový 

železobetonový most (byl zničen v závěru 
druhé světové války).

 Nový zájem o splavnění řeky Moravy a o její 
využití jako vodní tepny vznikl na počátku 21. 
století. Povodně před deseti lety donutily opět 
představenstvo obce zabývat se ochranou 
města před nebezpečným vodním živlem. 
Byl navýšen a zpevněn levý břeh Moravy, 
postaveny byly betonové stěny. Ale začalo se 
také s budováním přístaviště a řeka se začala 
využívat pro rekreační účely. Možná že v bu-
doucnu poskytne řeka Morava Napajedlanům 
nové pracovní příležitosti a stane se zdrojem 
blahobytu tak, jak tomu je v Evropě poblíž 
jiných vodních toků. Více než dvousetleté plány 
snad najdou v moderní době své naplnění.

 Milada Písková 

Podìkování
Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z Programu 
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón v roce 
2008. V projektu opravy vnějšího vstupního 
schodiště kostela sv. Bartoloměje v Napa-
jedlích přispěl částkou 200 tisíc Kč.

Děkujeme Městu Napajedla za příspěvek 
80 200 Kč na opravu vnějšího vstupního 
schodiště kostela sv. Bartoloměje a příspě-
vek 330 000 Kč na stavbu nových varhan 
do kostela sv. Bartoloměje.

Těšíme se, že kostel, který je místem se-
tkání, bude sloužit širší veřejnosti a obohatí 
život v našem městě. 

P. Mgr. Viliam GavulaPozvání na pøedvánoèní akce 
v kostele sv. Bartolomìje

• 7. 12. 2008 – 19:00 hodin – adventní koncert 

MAGNA MYSTERIA – vstupné dobrovolné

• 13. 12. 2008 – 17:00 hodin – ekumenická 

bohoslužba za účasti představených křes-

ťanských společenství

• 21. 12. 2008 – 16:00 hodin – vánoční koncert 

Cimbálové muziky Stanislava Gabriela – 

vstupné dobrovolné

Mše svaté o Vánocích:

• Štědrý den – 24:00 hodin – Půlnoční mše 

svatá

• Boží hod vánoční – 25. 12. 2008 – 8:00 hodin 

a 18:00 hodin

• Svatého Štěpána 26. 12. 2008 – 8:00 hodin

• Slavnost Svaté rodiny 28. 12. 2008 – 8:00 

hodin a 18:00 hodin

• 31. 12. 2008 – 18:00 hodin – mše svatá na 

poděkování za uplynulý rok

• Nový rok – 8:00 hodin a 18:00 hodin

Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení na území mìsta
Napajedla pro rok 2009
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Zastupitelstvo města Napajedla schválilo na svém zasedání dne 1. 12. 2008 ceník úhrad 
za sběr a zneškodňování komunálních odpadů pro rok 2009

Varianta
Počet 

svozů za 
rok

Kontejner 
1100 l

Nádoba 
240 l

Nádoba 
110–120 l

2x týdně 104 28 704 Kč

1x týdně 52 16 308 Kč 4 056 Kč 2 040 Kč

1x týdně v zimě, 
1x za 14 dní v létě

39 1848 Kč

1x za 14 dní 26 9 408 Kč 2 136 Kč 1068 Kč

1x za měsíc 13 660 Kč

V rámci 1. výzvy Operačního programu 
životní prostředí uspělo město Napajedla se 
žádostí o dotaci na rekonstrukci areálu Hos-
podářské školy na sběrný dvůr a získalo na 
tuto akci dotaci ve výši 16 mil. Kč. Tato částka 
zahrnuje vybudování inženýrských sítí , zpev-
něných ploch, parkoviště, rekonstrukci objektu 
garáží a technologické vybavení sběrného 
dvora včetně nového nakladače.

Přestože je v současné době smlouva o dota-
ci ve fázi přípravy k podpisu ze strany Řídícího 
orgánu -  Ministerstva životního prostředí ČR, 
stavba byla dle plánovaného harmonogramu 
v srpnu zahájena a úspěšně pokračuje. Rekon-
strukce objektu garáží je téměř dokončena. 
V úterý 21. 10. proběhla v rámci monitorování 
stavby první fyzická kontrola realizace stavby 
ze strany Státního fondu životního prostředí, 
zprostředkujícího subjektu dotace. 

Město Napajedla, produkující více jak 10 t ne-
bezpečných odpadů a více jak 1000 t ostatních 
odpadů za rok, má zpracován a schválen Plán 
odpadového hospodářství města Napajedla 
v souladu s POH Zlínského kraje a POH České 
republiky. V současné době město provozuje 
jeden sběrný dvůr, který je kapacitně nedosta-
čující, není vybaven moderními technologiemi 
a jeho rozšíření není možné. Z důvodu naplnění 
ukazatelů daných plánem odpadového hos-
podářství města hledalo město nejvhodnější 
řešení jak po stránce ekonomické, tak i po 
stránce dostupnosti a možnosti vybavení nové-
ho zařízení moderními technologiemi. Řešení 
našlo v podobě právě realizované investice. 
Vybudování nového sběrného dvora umožní 

Realizace sbìrného dvora v Napajedlích - akce 
podpoøená finanènì z OPŽP úspìšnì zahájena 

umístění nových chybějících technologií 
z oblasti nakládání s odpady paketovacího 
lisu na papír a mobilního štěpkovače, par-
kování nosičů velkoobjemových kontejnerů, 
zastřešení stání pro nádoby na tříděný odpad, 
samostatně oddělené místo určené pro zpětný 
odběr výrobků, dostatečně velké manipulační 
plochy pro pohyb mechanizace a dokonalého 
zajištění celého areálu z hlediska ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti. 

Ing. Irena Brabcová, starostka  

i vyhodnocováním skutečného počtu ces-
tujících. V poslední době mají vliv nařízení 
vyplývající ze zákoníku práce a předpisů 
o bezpečnosti práce, a to o době řízení 
a bezpečnostních přestávkách řidičů. Ty pak 
způsobují, že ač je vozidlo k dispozici, řidič 
u něj stojí a nemůže vyjet, dokud neuplyne 
tato doba nutná k přestávce, i když cestující 
potřebují cestovat. To je pro vysvětlení toho, 
proč vznikají některé změny, které dříve 
nebyly, a komplikují tvorbu pravidelné 
dopravy.

Je jasné, že každá změna někomu pomůže 
a někomu zas zkomplikuje cestování. Je to 
hromadná doprava a ta je o kompromisu 
mezi potřebami cestujícího a možnostmi 
přepravce. Věřím, že tyto změny povedou 
ke zvýšení spokojenosti cestujících a bude 
pokračovat nárůst cestujících, v čemž jsme 
ve zlínském kraji spíše výjimkou. 

Protože je nutná zpětná vazba od cestují-
cích, dovoluji si zopakovat adresu doprava@
napajedla.cz pro zasílání připomínek či 
názorů 

Ing. Milan Vybíral

IDS Napajedla – zmìny v jízdních øádech
14. 12. dochází, jako každý rok, ke změ-

nám v jízdních řádech. Ač jsme o těchto 
změnách byli informováni jen pár dní před 
jejich platností, přesto jsme vydali nesouhlas 
pro řadu změn, které by nebyly výhodné 
pro občany Napajedel. Během vyjednávání 
se nám podařilo většinu napravit a naopak 
vyjednat i spoj navíc.

Pro naši oblast dochází ke změnám 
v přidání zastávek u spojů, které projíždějí 
průmyslovou zónou, například u spoje v od-
jezdu 5:45 od Spořitelny. Dále došlo k posunu 
času spoje od Zlína v čase 21:15 (nový čas 
ze Zlína) a jeho prodloužení až k Fatra, a.s. 
či nový spoj 21:45 (od Fatry, a.s.) do Zlína, 
který usnadní dopravu na noční směny nejen 
lidem v průmyslové zóně.

Další změny naleznete v jízdních 
řádech na zastávkách či zastávkovém 
jízdním řádu, který bude rozeslán do 
všech domácností jako součást těchto 

novin, či samostatně. Pro ostatní bude k dis-
pozici u řidičů autobusů, na městském úřadě, 
městském informačním centru a na internetu. 
Protože bude vydán v „kapesní“ formě, která je 
sice praktická, ale pro starší spoluobčany hůř 
čitelná, budou JŘ hlavních zastávek vytištěné 
ve velkém provedení na městském úřadě či 
umožněno nechat si vytisknout informace kte-
rékoli zpracované zastávky z dat na stránkách 
www.napajedla.cz.

Zpracování zastávkových jízdních řádů se 
dělá „ručně“, což vyžaduje čas o to více, že 
jsou změny i ve výjimkách, kdy spoj jezdí, 
či ne. Došlo k patrnému zjednodušení. I tyto 
změny mohou být příčinou, pokud jej v těch-
to novinách nenaleznete, a bude rozesílán 
dodatečně. Zároveň se předem omlouvám za 
případné chyby, které mohou vzniknout při 
jeho vzniku.

Obvykle jsou změny vyvolávány jednak 
tlakem na úspory u dopravců, požadavky obcí 

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Schválený ceník výše úhrad za sbìr a zneškodòování 
komunálních odpadù pro rok 2009 – mìsto Napajedla

Kolik za odpady v r. 2009
V roce 2009 zůstane systém úhrad za 

odpady stejný jako v roce 2008. Občané 
zaplatí úhradu za odvoz a likvidaci odpadů 
na fi nančním odboru napajedelské radnice 
do konce února 2009. Opět obdrží samo-
lepící známku, kterou označí svou sběrnou 
nádobu a na základě tohoto označení mu 
budou odpady vyváženy svozovou společ-
ností. Úhrady mohou občané začít platit 
od 19. 1. 2009. 

Domácnostem, které nebudou mít 
označenou svou sběrnou nádobu známkou 
platnou pro rok 2009, nebude od 1. 3. 2009 
odpad vyvážen. 

Bližší informace možno získat na oddě-
lení životního prostředí Městského úřadu 
Napajedla – tel. 577 100 917.

Stanislava Kozmíková, ved. odb. ŽP
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Dobrý podvečer vážení hosté, přátelé 
vážné hudby…

Je mou milou povinností zahájit první 
koncert festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému, 
který se rozhodlo naše město uspořádat v le-
tošním roce u příležitosti 110. výročí povýšení 
Napajedel na město. 

Rudolf Firkušný se narodil v Napajedlích 
11.února 1912 v rodině notáře Rudolfa Fir-
kušného. Po smrti otce v roce 1915 se matka 
s Rudolfem a jeho sourozenci Marií a Leošem 
odstěhovali z Napajedel do Brna. Tříletý 
Rudolf se zde začal učit hudbě, v roce 1918 
byl přijat na brněnskou konzervatoř, kterou 
absolvoval roku 1927. Současně navštěvoval 
obecnou školu , vystudoval gymnázium. Po 
absolutoriu brněnské konzervatoře pokračoval 
ve studiu na pražské konzervatoři a roku 1931 
absolvoval její mistrovskou školu. Na koncertní 
dráhu vstoupil jako osmiletý hoch. Na zahra-
niční půdě poprvé koncertoval v roce 1926 ve 
Vídni. Poté následovala hustá síť zahraničních 
turné. 3. března 1939 hrál na svém posledním 
domácím předválečném koncertě s Českou 
fi lharmonií a Rafaelem Kubelíkem. Válečná 
hrozba ochromovala kulturní život . Aby se 
vyhnul koncertování v Německu, našel azyl ve 
Francii a po dramatických událostech se dostal 
přes moře až do USA. Dnem 17.prosince 1940 

začala pro osmadvacetiletého klavíristu nová 
životní etapa . Spojené státy měly své titány 
klavíru a prosadit se zde byl přetěžký úkol. 
Rudolfu Firkušnému se to podařilo během 
jednoho roku. 

Do vlasti se vrátil jako sólista roku 1946 
Pražského jara. Poté natrvalo odjíždí do USA 
a jeho jméno žije v Československu jen mezi 
zasvěcenými milovníky hudby. Kontakt s vlastí 
však neztratil. Na soukromých návštěvách se 

seznámil se svou půvabnou paní. Ze  vzácné-
ho partnerského vztahu se narodili dvě děti, 
Veronika a Igor. Teprve sametová revoluce, 
jejíž 19.výročí si připomínáme právě v těchto 
dnech, Rudolfu Firkušnému dovolila vrátit 
se na koncertní pódia vlasti. V roce 1990 se 
zúčastnil spolu se svým přítelem Rafaelem 

Zahájení festivalu starostkou mìsta

Kubelíkem Pražského jara. Koncertoval pro své 
české obecenstvo v Praze a v Brně a 15.září 
roku 1991 i v rodných Napajedlích. Čekala ho 
řada poct : Čestný doktorát University Karlovy, 
a Masarykovy university v Brně, Řád T.G.M. 
, čestné občanství Prahy, Brna , Uherského 
Hradiště a samozřejmě Napajedel. S jeho sou-
hlasem, na základě invence tehdejší ředitelky 
napajedelské Základní umělecké školy paní 
Žákové, nese tato škola jeho jméno. 

Ve svém letním sídle blízko New Yorku 
podlehl 19. července 1994 těžké chorobě. Jeho 
žena Tatjana zemřela v roce 2005. 10. září 2007 
byly ostatky obou manželů uloženy na čestném 
pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. Zde 
jsem měla možnost osobně se seznámit s Ve-
ronikou a Igorem Firkušnými. Dovolila jsem 
si je pozvat na návštěvu Napajedel, rodiště 
jejich otce. 

Zakonèení oslav 110. výroèí povýšení Napajedel na mìsto 

PhDr. Jiří Šafařík
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Během následujícího roku dostala reálné 
obrysy myšlenka na uspořádání dnes zahajo-
vaného festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu 
Firkušnému. Jeho hlavním motivem je vzdát 
úctu našemu slavnému rodákovi. Je zahajován 
v roce 110.výročí povýšení Napajedel na měs-
to, právě v čase stvrzení tohoto aktu císařem 
Františkem Josefem I. Ještě jedna významná 
událost týkající se hudby a našeho města je 
spojena s letošním rokem. Poprvé se rozezvučí 
v kostele sv. Bartoloměje nové varhany. Bude 
to právě při nedělním, závěrečném koncertu 
letošního premiérového ročníku festivalu Pocta 
Rudolfu Firkušnému.

 Jsem hrdá , že se v našem malém morav-
ském městě narodil tak velký umělec, jehož 
jméno vyslovují s úctou milovníci hudby na 
celém světě. Připomínkou jeho osoby a jména 

nechť je do budoucna kromě vynikajícího 
spojení se základní uměleckou školou také 
tento, hudbě věnovaný prostor. Dovolte, abych 
zde, v Koncertní síni Rudolfa Firkušného, 
v naší Klášterní kapli, přivítala mezi námi paní 
Veroniku Firkušnou – Callegari a pana Igora 
Firkušného, dceru a syna manželů Taťjany 
a Rudolfa Firkušných.

První koncert Festivalu Pocta Rudolfu 
Firkušnému - Ondřej Hubáček - klavír

Druhý koncert Festivalu Pocta Rudolfu 
Firkušnému - ČESKÉ TRIO

- Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému

Veronika a Igor Firkušní, vzácní hosté oslav

NN2008-12-barva.indd 5 29.12.2008 17:15:55
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Vážení!
Setkáváme se v historických prostorách 

napajedelského zámku, abychom uvedli 
v život pár skromných dílek, která se zabý-
vají historií Napajedel. Záměrně se vyhýbám 
termínu křest, ten přísluší lidským bytostem 
a jiným obřadům. 

Uvádíme v samostatný život náš pokus 
zdokumentovat dění v Napajedlích digitálním 
přepisem křehkých a stárnoucích fi lmových 
pásů. 

I ve formě tisku přinášíme dvě knížky, Prů-
vodce památkami a zajímavostmi Napajedel. 

Oba vydavatelské počiny našeho města 
nelze od sebe oddělit, dala jim vzniknout 
společná myšlenka, či spíše otázka. Čím jsme 
schopni jako město Napajedla a jeho předsta-
vitelé, alespoň málem a v rámci svých mož-
ností, přispět k bohaté historii města a jejímu 
zdokumentování v roce 110. výročí povýšení 
na město.

Vše započalo, po zformulování základních 
idejí a nápadů, jednáním zastupitelstva města. 
Byly uvolněny fi nanční prostředky a práce se 
mohla rozběhnout. Na projektech pracovali 
nejen profesionální grafi ci, tiskaři, výrobci 
dvd a další, ale i řada milých dobrovolníků. Je 
třeba jmenovat úžasnou společnost pamětníků, 
která se scházela u promítání a výběru fi lmů. 
Paní Holubová, Koulová, Sudolská, pan Pavlík, 
Mikšík i Vychodil a mnoho dalších se scházeli 
a společně mapovali fi lmových více než 50 let. 
Komentářem, který vlastně jako scénář doku-
mentu poté zpracovala paní Věra Holubová, 
se mohli řídit střihač pan Medek i napajedelští 
divadelníci při nahrávání doprovodného slova. 
Autorská práva byla dalším vážným otazníkem. 
Vstřícnost jednotlivých autorů fi lmů i ateliérů 
Bonton Zlín vše zdárně vyřešila. Je též třeba 
poděkovat všem hercům. Mnozí se uvidí po 
mnoha letech a možná budou překvapeni svou 
rolí v těchto dávno zapomenutých dokumen-
tech. Snad budou tyto fi lmy i pro ně krásnou 
připomínkou mládí.

Všem, kdo naši práci ocení, i těm, kteří 
nám možná zrovna dnes nefandí, slibujeme, 

že v započaté práci chceme pokračovat. Již 
dnes se nacházejí další historické záběry 
a naším záměrem je zmapovat prvních deset 
let vysílání napajedelské kabelové televize na 
několika discích. 

Ať tedy žije a vzkvétá napajedelská historie 
na pohyblivých obrázcích, kterou dnes uvádí-
me v život prvními dvěma disky NAPAJEDLA 
VE FILMU.

Knihy se ve srovnání s fi lmem dnes jeví jako 
skromnější příbuzný. Dvě útlé publikace, které 
dnes můžeme, zde v historických prostorách 
Napajedel, též poprvé představit a uvést v ži-
vot, mají v sobě něco navíc. Jsou totiž vlastně 
upravenou a doplněnou reedicí brožurky, 
která v Napajedlích vyšla sice historicky 
nedávno, nicméně v době, kdy o nějakých 
cd, dvd a dalších zkratkách kdovíčeho ještě 
nikdo neslyšel.

Mìsto Napajedla v nové knize a ve filmu
Je to tedy důstojné, solidně grafi cky a tis-

kárensky zpracované pokračování v řadě na-
pajedelských tisků, na jejímž začátku stál nám 
všem milý Vincenc Prasek s Pamětmi městečka 
Napajedel. Však také autorkou textů je nám 
neméně milá paní doktorka Milada Písková, 
znalkyně Praska a napajedelská rodačka. 

A přiznejme si, u knihy máme stále jistotu, 
že si ji dokážeme kdykoli otevřít, prohlédnout 
a přečíst maximálně s pomocí brýlí, což se 
o těch zkratkách cd a dalších rozhodně říci nedá.

Knížka a menší brožurka PRŮVODCE 
PAMÁTKAMI A ZAJÍMAVOSTMI MĚSTA 

NAPAJEDLA by se měla stát základním kamín-
kem pro orientaci domácích i turistů. Bude-li 
se tato bohulibá vydavatelská aktivita nadále 
těšit přízni občanů i zastupitelů města, má paní 
doktorka Písková krásný plán na vydávání 
napajedelského sborníku, pan Cívela, autor 
vynikajících srovnávacích fotografi í, mnoho 
dalších krásných negativů a grafi k pan Pink 
mnoho dalších výtvarných nápadů.

Ať je tedy tato publikace, mimochodem 
vlastně první napajedelská v tomto tisíciletí, 
úspěšná a životaschopná, aby mohly brzy 
následovat další.

Zakonèení oslav 110. výroèí povýšení Napajedel na mìsto 
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Ve všech zúčastněných ještě doznívají 
zážitky z třídenního kulturního svátku, 
který završil oslavy 110. výročí povýše-
ní Napajedel na město. Paní starostka 
Irena Brabcová s týmem obětavých lidí 
zorganizovala akci, kterou by nám co do 
rozsahu a úrovně mohlo závidět daleko 
větší město. Pro naši uměleckou školu 
byly ústředním bodem zájmu tři koncerty 
špičkových umělců – profesora kroměříž-
ské konzervatoře, napajedelského rodáka, 
klavíristy Ondřeje Hubáčka, Českého tria 
ve složení Milan Langer – klavír, Dana 
Vlachová – housle, Miroslav Petráš – vio-
loncello a varhaníka Aleše Bárty. Poslední 
z jmenovaných poprvé rozezněl v předpre-
miérovém vystoupení nové napajedelské 
varhany, které po svém dokončení budou 
patřit mezi nejlepší nástroje svého druhu 
v republice.

Všechny akce se konaly za přítomnosti 
vzácných hostů. Páteční klavírní koncert 
uvedl po odborné stránce PhDr. Jiří Šafařík, 
profesor kroměřížské konzervatoře. Byl 
tím nejpovolanějším – je autorem jediné 
knihy o našem slavném rodákovi Rudolfu 
Firkušném. Nejvzácnějšími hosty byly děti 
klavírního virtuosa Veronika Firkušná 
– Callegari a Igor Firkušný. Přiletěli 
z New Yorku a Bostonu, aby byli přítomni 
festivalu a okamžiku, kdy „Klášterní kaple“ 
dostala ke jménu přívlastek „Koncertní síň 
Rudolfa Firkušného“. Tolik podobní svým 
rodičům, které si mnozí z nás vybavují 
díky jejich návštěvě v roce 1991. Podobní 
nejen vzhledem, ale i přirozenou noblesou, 
skromností v hovoru i jednání, laskavým 
úsměvem a vřelým vztahem k hudbě. Byli 
dojatí vzpomínkami na své rodiče a nesmír-
ně oceňovali, že v Napajedlích je jejich 
památka stále živá. Oba mluvili naprosto 
plynule česky, protože v rodině Firkušných 
to byl jediný jazyk, kterým spolu doma 
komunikovali. Měli u nás nabitý program. 
Prohlédli si radnici, město z věže, zúčast-
nili se křtu knihy a DVD o Napajedlích, 
navštívili hřebčín, s mistrem varhanářem 
Smolkou si v kostele sv. Bartoloměje 
prohlédli varhany. Návštěva ZUŠ Rudolfa 
Firkušného před sobotním koncertem byla 
krátká, ale srdečná. Při prohlídce školy byli 
ve třídách naši žáci, připravení zahrát ukáz-
ky ze svého repertoáru. Oba hosty také 
velmi zaujaly vystavené kroniky a koncert 
orchestru hudebního tábora, promítaný 
na interaktivní tabuli. Před rozloučením, 
a to nejen s prostředím naší školy, ale i po 
společném posezení po sobotním kon-
certě, bylo zřejmé, že kontakty s dcerou 
a synem Rudolfa Firkušného neustanou. 
Těšíme se na další ročník festivalu Pocta 
Rudolfu Firkušnému. 

Lenka Hanáčková, 
ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Ohlédnutí 
za festivalem Pocta 
Rudolfu Firkušnému

Fotoreportáž František Cívela

- Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
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Sobota 15. listopadu objektivem 
fotoaparátu Františka Cívely

Zakonèení oslav 110. výroèí povýšení Napajedel na mìsto 
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Slavnostní bohosluž-
bou s požehnáním nové 
závěsné insignie města 
vyvrcholily oslavy 110 let 
města Napajedla. Závěsný 
znak města zpracoval aka-
demický malíř Miroslav 
Boroš, je vyroben z po-
stříbřeného kovu a bude 
používán starostkou města 
při významných příleži-
tostech. Město Napajedla 
má tak další atribut své 
jedinečnosti po městském 
znaku a vlajce města. Na 
vysvětlenou – závěsný 
státní znak používá staros-
ta, či oddávající, když za-
stupuje Českou republiku 
například při svatbách. Za-
stupuje-li město, používá 
právě insignii města.

P rP rP rP rP o s i n e

Vážený pane arcibiskupe,

jako p edstavitelka m sta, dovoluji si se s Vámi pod lit o radostné události, které se 

nedávno odehrály a které nás ob any nesmírn  duchovn  obohatily.

V m síci listopadu tohoto roku oslavila Napajedla 110. výro í povýšení na m sto. 

V rámci oslav jsme uspo ádali cyklus koncert  vážné hudby k poct  našeho slavného 

rodáka, klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného. Záv re ný koncert zahrál mistr Aleš Bárta 

na dokon ované nové varhany v chrámu svatého Bartolom je. Oslavy pak vyvrcholily 

slavnostní mší svatou, která byla zakon ena hymnickým Te Deum. 

Abyste získal alespo  áste nou p edstavu o pr b hu oslav, zasílám Vám v p íloze 

rovn ž jejich program. 

Rozhodující podíl na duchovní ásti oslav m l náš kn z P. Viliam Gavula. Práv  

jeho role p isp la k tomu, aby oslavy byly spojením církevního i sv tského d ní našeho 

m sta. Svým p ístupem dovede spojovat zájmy obyvatel Napajedel v kulturní jednotu 

a v duchovní sjednocení. Jeho modlitba, kterou p i slavnostní mši pronesl, bude m sto 

povznášet do dalších let.

Spolupráce s P. Viliamem Gavulou znamená pro mne i pro další p edstavitele m sta 

mnohem lepší komunikaci s katolickou církví ve m st , než tomu bylo v d ív jších dobách. 

D kazem toho je, že program oslav a jeho vyvrcholení slavnostní mší svatou dokázali 

akceptovat i zastupitelé levicových stran, což bylo v d ív jších dobách nemyslitelné. 

Našeho kn ze všichni ctí, váží si ho, a nerozpakuji se íci, mají rádi, jak dosp lí obyvatelé, 

tak i mládež. Setkávání, která organizuje, p ispívají velmi ú inn  k výchov  dor stající 

a dospívající generace, a tedy k budoucnosti m sta.

Na záv r bych cht la Vás informovat o tom, že v roce 2012 uplyne t i sta let, po kterých 

kostel svatého Bartolom je dominuje našemu m stu. Bylo by mým velkým p áním, abyste 

na oslavy, které bychom cht li ve spolupráci s P. Viliamem Gavulou p ipravit, p ijal naše 

srde né pozvání a požehnal naše spole né snahy.

Ješt  jednou Vám d kujeme za to, že m stu poskytujete v osob  P. Viliama Gavuly 

svou podporu, a jsme Vám za ni vd ni.

Dovolujeme si tento dopis zve ejnit ve váno ních Napajedelských novinách, které 

Vám v nejbližší dob  zašleme.

Se srde ným pozdravem
Ing. Irena Brabcová

starostka m sta

K dopisu se p ipojuje také Rada m sta Napajedla:

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

MVDr. Antonín ernocký

Ing. Pavel Ratiborský

Ing. Jaroslav Toufar

Marie Va á ová

Mgr. Tomáš Zatloukal

Mons. Jan Graubner

Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 9
771 01  Olomouc

Třetí koncert Festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému v kostele 
sv. Bartoloměje - Aleš Bárta, varhany

- Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému

Slavnostní koncert a bohoslužba 
v kostele sv. Bartolomìje
nedìle 16. listopadu
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S  ú c t o u 
a radostí se skláníme 

před všemi členy RADOVANU, 
organizátory, ostatními spoluúčinku-

jícími a děkujeme za zúčastněné diváky 
a hosty za nezapomenutelný kulturní záži-

tek z vystoupení k Vašemu 55. výročí trvání 
souboru. Přejeme Vám stálé zdraví, dobré nohy 
k tanci a hlas v hrdle ke zpěvu. Děkujeme za 
spolupráci se SOZ v Napajedlích při různých 
kulturních aktivitách a reprezentaci našeho 
města. Kéž pěkné tradice nevymírají. Tak 

přejeme vše dobré, nechť se Vám daří 
a k tomu Boží požehnání.

Členové SOZ 
v Napajedlích
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Požární ochrana
 Silvestr a zábavní pyrotechnika

S blížícím se koncem roku bychom 
rádi varovali občany před nesprávným 
používáním zábavné pyrotechniky a ote-
vřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí 
nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, 
stále častěji také zaviní nejrůznější ne-
šťastné události.

 Jde především o požáry v bytech, 
které vznikají od hořících svíček, na-
příklad od adventních věnců, případně 
vánočních stromků. Zábavní pyrotechni-
ce bychom se rádi věnovali samostatně, 
protože problém s ní nastává už od 
Mikuláše.

Problém může nastat již při prodeji 
tohoto zboží. Mnohdy se lidé snaží ušetřit 
nějakou tu korunu a kupují pyrotechniku, 
která nemá odpovídající povolení či atesty 
nebo k ní není přibalen leták s návodem na 
použití v českém jazyce. Pak se stává, že 
nesprávným použitím dochází k vážným 
zraněním a požárům.

Velkým problémem, se kterým se se-
tkáváme, je prodej rachejtlí dětem. Často 
pak vznikají u dětí úrazy kvůli tomu, že 
petardy neumí používat nebo například po 
Silvestru sbírají nepoužitou pyrotechniku, 
kterou se pak snaží použít. Upozorněte 
proto vaše děti na nebezpečí zmíněných 
výrobků a dohlédněte, aby je používaly 
pouze pod vaší kontrolou.

Vystřelování petard a pouštění silněj-
ších světlic by se měly také vyvarovat 
podnapilé osoby. Stává se pak, že místo 
do vzduchu zamíří na kolemjdoucí osoby, 
na obydlí nebo auta, protože neudrží 
předepsaný směr.

Podle obecně závazné vyhlášky města 
Napajedla č. 3/2002, o veřejném pořádku, 
je na vymezených veřejných prostran-
stvích ve městě zakázáno používat pyro-
technické výrobky určené pro zábavné 
účely. Ve dnech 31. prosince a 1. ledna je 
možné pyrotechnické výrobky určené pro 
zábavní účely na vymezených veřejných 
prostranstvích používat, a to pouze v sou-
ladu s příslušnými právními předpisy a při 
zachování bezpečnosti osob a zajištění 
ochrany zvířat a majetku. Dodržování 
této vyhlášky je kontrolováno Městskou 
policií a v případě jejího porušení bude 
postihováno.

SDH Napajedla

 23. 11. 2008
Sedím ve vlaku směr Brno a přemýšlím, 

jaká vlastně ta letošní podzimní víkendovka 
byla a jak vám to mám, milí čtenáři, přiblížit… 
Představte si, že se sejde skupina asi o 8 - 10 
mladých lidech (celkem 3 takovéto skupinky). 
Nikdo se s nikým většinou moc nezná, jen tak 
povrchně ze školy, případně vůbec, a s pomocí 
vedoucího skupiny začíná ostýchavé počáteční 
seznamování, kdy na konci jsou ti lidé těmi 
nejbližšími z celého víkendu. Naučí se spolu ko-
munikovat, spolupracovat, vnímat se navzájem 
a respektovat se. Účastníci takovéto skupinky 
zjistí, že existují různé názory a pohledy na 
věci v životě a že nutně ten jejich nemusí být 
jediný správný. Zároveň jsou ale jejich vlastní 
názory respektovány. Ve skupince je bezpečno 
a dobře, plno smíchu i věcí k zamyšlení.

Kromě důležitých skupinek probíhá i spo-
lečný program, kdy se hrají hry zábavné 
a na vyřádění, také kreativní a zaměřené na 
spolupráci. Zkusili jste někdy spustit vajíčko 
z okna na zem, aniž by se rozbilo? Víte, co 
znamená asertivní chování? Co takhle vyrobit 
si náušnice nebo náramek z korálků? Prostor 
dostávají i sami účastníci pro svůj workshop 
žonglování, kdy se snaží ostatní účastníky 
sami zaujmout.

Víkendovka „Uèit se žít spolu“ 1. ZŠ Napajedla

PF 
2009

Napajedelští hasiči
přejí všem občanům města

veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

bez požárů a živelních pohrom

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nějaký problém z celého víkendu? Ach ta 
večerka! :-)

za o. s. M2M, Mgr. Věra Anthová
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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
- biliardový a karambolový závodní stůl, solárium - vertikální a horizontální • cyklostudio, sportovní bar, kadeřnictví, masáže

PROVOZ O VÁNOCÍCH: 
pracovní doba: 27.–28. 12. otevřeno 15–21 hod., 29.–30. 12. otevřeno 9–21 hod., 2.–4. 1. otevřeno 15–21 hod. Zavřeno: 24.–26. 12. 
a 31. 12. 2008 – 1. 1. 2009
tělocvična : Mirka 29. 12. otevřeno 18–20 hod. a 3. 1. 2009 16–18 hod. cyklostudio: 29. 12. a 30. 12. dle rozpisu
AKCE PROSINEC: 
Sobota 6. 12. 16–18 hod. cvičení s Mirkou Kyliánovou a 17–19 hod. cyklostudio jízda s videoprojekcí

AKCE LEDEN: 
tříměsíční kurz „Žijeme zdravě“ s Evou Urbanovou - zahájení 16. 1. v 16:30 hod. (počet míst omezen), informační schůzka 9. 1. v 17 hod.
Přihlášky a info: Sport klub Eva 604 615 533, Fitcentrum Slavia 728 3413 41. Na kurz můžete čerpat příspěvek od vaší zdravotní pojišťovny. 

Bližší informace Vám poskytneme na tel.: 728 341 341
Přejeme svým návštěvníkům krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku

Vzpomínka
Rodina Soukupova děkuje touto cestou 

za projevenou účast a květinové dary při 
posledním rozloučení s panem Pavlem 
Soukupem na jeho poslední cestě. Všem, 
zejména spolužákům, přátelům a sou-
sedům.

Manželka s rodinou

Místo pro Vaši reklamu
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Dne 5. 11. 2008 se v tělocvičně 2. základní 
školy v Napajedlích konalo za účasti 5 škol okrs-
kové kolo v halové kopané. Družstvo chlapců 
naší školy tento okrsek vyhrálo a postoupilo 
do okresního fi nále, které se hrálo 12. 11. 2008 
v Městské hale v Luhačovicích.

Naši chlapci se mezi 8 fi nálovými družstvy 
ukázali v tom nejlepším světle a po výborném 
výkonu obsadili krásné 2. místo. O tento úspěch 

V úterý 18. 11. se ve Zlíně - Malenovicích 
konala soutěž o Nejlepšího laboranta okre-
su. V letošním roce jsme bojovali ve dvou 
kategoriích – mladší a starší žáci. I přestože 
byla konkurence letos silná, žáci velmi pěkně 
a úspěšně reprezentovali naši školu. Mladší 
tým (Lukáš Zsemberi, Daniel Landsfeld a Mi-
chal Dvořák-7.A) obsadili zaslouženě krásné 
3. místo. Starší tým (Kamila Hudečková, Klára 
Maňásková, Alžběta Sedlářová) skončil těsně 

Týden zdraví
Týden od 10. do 14. listopadu 2008 

se na 2. ZŠ na 1. stupni nesl ve znamení 
zdraví. V rámci projektu „Týden zdraví“ 
si žáci povídali o bezpečném chování 
v silničním provozu, o zdravém způsobu 
života, o tom, co jíst, pít, aby byli zdraví, 
probírali tělo i duši. A nejen si povídali. 
Sami aktivně tvořili, prožívali a zkoušeli. 
Poskytovali první pomoc, chystali zdravé 
pokrmy, snažili se omezit sladkosti a více 
se pohybovat. 

Celý projekt vyvrcholil v pátek 14. 11. 
2008. Žáci celého 1. stupně byli rozděleni 
do 12 skupin, v nichž byli žáci z různých 
tříd a ročníků. Měli tak možnost se lépe 
poznat. Žáci z vyšších ročníků zodpovědně 
pomáhali, radili a pečovali o mladší kama-
rády. Všichni společně plnili úkoly, které 
jim vyučující připravili. Převtělili se např. 
do turistů a po schodech vyrazili vstříc 
vrcholkům hor. Podle počtu vyšlapaných 
pater a získaných razítek se od vyučujících 
dozvěděli, kam až vystoupali. A věřte, že 
se našlo mnoho těch, kteří během hodiny 
a půl pokořili nejen Radhošť, ale Lysou 
horu a Praděd. Nejlepšího výkonu dosá-
hl žák 4. B Jan Zbořil, který zdolal i naši 
nejvyšší horu Sněžku. 

Mgr. Eva Bělíčková, zás. řed. školy

Okénko ze 2. základní školy Napajedla
Úspìch v okresním finále v halové kopané v Luhaèovicích

se podělili následující žáci: Kryštof Havránek, 
Patrik Koutník, Daniel Škarek, Nikolaos Hri-
sidis, Nguyen Minh, Ondřej Tišocký, Radek 
Navrátil, Michal Gregor, Jakub Škrášek, Petr 
Večeřa, Martin Knedla, Lukáš Olah.

Chlapcům patří poděkování za výborné 
výkony, slušné chování a vzornou reprezentaci 
školy a města Napajedla.

PaedDr. Miroslav Veselý

Nejlepší laboranti 2. základní školy Napajedla
před stupněm vítězů. V letošním ročníku 
jsme se opět zaměřili na pokusy s vodou, 
mladší žáci sestavili vodní váhu a starší žáci 
se pokusili vysvětlit zajímavé jevy v Mrtvém 
moři. Velkou pochvalu zaslouží žáci hlavně 
za pečlivou a dlouhodobou přípravu na tuto 
náročnou soutěž. Rádi bychom také poděkovali 
společnosti Veolia za krásné ceny a skvěle 
připravenou soutěž.

Mgr. Alexandra Sahajová
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Dítě si bezstarostně kráčí životem, bydlí 
s rodiči, chodí do školy a hraje si s kamarády. 
Často vůbec netuší, jaká nebezpečí na něho 
všude kolem číhají. Co když se zalíbí čaro-
dějnici? Také si ho mohou vyhlédnout upíři 
a unést ho kdovíkam, o duších, vlkodlacích 
a mumiích ani nemluvě…

To, že dospělí tvrdí, že duchové a strašidla 
neexistují, není samozřejmě pravda. Duchové 
pochopitelně existují, to ví každé malé dítě. 
Najdeme je (mimo jiné) pod postelí, na půdách, 
ve starých opuštěných domech, ve zříceninách 
středověkých hradů a také ve fi lmech a v na-
šich strašidelných snech… a samozřejmě na 
Halloweena.

Halloween – to je vlastně takový velký svátek 
všech bubáků a strašidel. Každé správné stra-
šidlo se musí aspoň jednou za rok prezentovat 
na nějaké oslavě nebo párty a Halloween je 
k tomuto účelu jako stvořený. (No řekněte, 
kde jinde se potkáte s tolika „kamarády“ 
svého druhu?) 

Přiznám se vám, že nám to dalo hodně práce 
pozvat nejlepší strašidla z blízkého i dalekého 

Halloween na 1. základní škole Napajedla
okolí. Těch telefonátů, faxů, sms zpráv a posla-
ných e-mailů. Ale naštěstí většina z nich svou 

účast přislíbila, a protože byla zvědavá a také 
si chtěla s ostatními tak trochu poklábosit, 
přišla úplně všechna. 

A že se nás ale sešlo! Přišli malí, velcí, tlustí 
i tencí, s doprovodem i bez doprovodu, strašidla 
tichá i šíleně uřvaná a hlučná.

To, že někteří jedinci tvrdí, že Halloween 
je svátek radostný a veselý, není pravda. 

MÁMO, TÁTO, DRACI LETÍ,
LETÍ ROVNOU DO NEBE.
PRVNÍ, DRUHÝ I TEN TŘETÍ,
USMÍVÁ SE NA TEBE.

Při shlédnutí některých příšerek se každý 
normální jedinec prostě musí roztřást nebo 
zezelenat strachem.

Takže, jen tak mezi námi, buďte raději neu-
stále ve střehu a pokud kolem vás začne v noci 
za úplňku poletovat jedna z těch okouzlujících 

příšerek, nedělejte jí místo na polštáři, ale pozvě-
te ji na náš Halloween. Ale svou účast ať raději 
nahlásí předem – to víte, zájem je veliký!!!

P.S.: Děkujeme strašidlům všeho druhu, 
která si udělala čas a přišla s námi tento svátek 
oslavit. Byli jste opravdu ošklivě kouzelní! (více 
na www.nsoci.cz)

 S. Šulcová, vychovatelka 1. základní školy

Nejen draci, ale i podzimníčci, 
bramboráčci navštívili naši mate-
řkou školu.

Do vyhlášené soutěže se s velkou 
chutí a nadšením zapojili rodiče se svými 
ratolestmi. Vyrobili nepřeberné množství 
originálních výrobků, na které použili plody 
podzimu. Všechny si je můžete v těchto 
dnech prohlédnout v prostorách MŠ.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
maminkám a tatínkům a jejich dětem, kteří 
se do této akce zapojili. MŠ
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 PROSINEC 2008
 Pá 5. 12. v 19:30 hodin

 DĚTI NOCI
 Drama ČR, režie Michaela Pavlátová, hrají 

Martha Issová, Jiří Mádl, Lenka Termerová, 

přístupný od 15 let, 84 min., vstupné 60 Kč

 So 6. 12. v 19:30 hodin

 TROPICKÁ BOUŘE
 A zkuste je dostat! Komedie USA, režie Ben 

Stiller, hrají Ben Stiller, Trieu Tran, Robert 

Downey Jr., přístupný od 12 let, titulky, 103 

min., vstupné 60 Kč

 Pá 12. 12. v 19:30 hodin

 OKO DRAVCE
 Chceš žít, tak poslouchej. Krimi USA, režie 

D. J. Causo, hrají Shia LaBeouf, Michelle 

Monaghan, Rosario Dawson, přístupný od 

15 let, titulky, 118 min., vstupné 60 Kč

 So 13. 12. v 19:30 hodin

 ABSURDISTÁN
 Když je kapání kohoutku důležitější než 

výtrysk lásky..., komedie Německa, režie 

Veit Helmer, hrají Maximilian Mauf, Kristýna 

Maléřová, Radomil Uhlíř, přístupný od 12 let, 

dabing, 88 min., vstupné 60 Kč

 Ne 14. 12. v 15:00 hodin

 LYŠAJŮV SEN
 Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek a zápal-

ky, Lyšajův sen, Vánoční stromeček, Krtek 

a zelená hvězda, Jak Mikeš zachránil Bobeše, 

Rézi a Brok na vánočním trhu, Dvanáct mě-

síčků, Babička vypráví pohádku, přístupný, 

62 min., vstupné 25 Kč

 Pá 19. 12. v 19:30 hodin

 ZRCADLA
 Zlo existuje... na druhé straně, sci-fi  USA, 

režie Alexandre Aja, hrají Kiefer Sutherland, 

Paula Patton, Amy Smart, přístupný od 15 let, 

titulky, 110 min., vstupné 60 Kč

 So 20. 12. v 16:00 hodin

 KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy
 Staré pražské legendy v prvním českém 

3D animovaném fi lmu, režie Jan Tománek, 

přístupný, 81 min., vstupné 50 Kč

 VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ 
 V KINĚ 26. 12.

 Pá 26. 12. v 10:00 hodin

 MADAGASKAR 2
 Stále spolu. Stále ztraceni. Rodinná komedie 

USA v českém znění, režie Eric Darnell, Tom 

McGrath, přístupný, dabing, 90 min., vstupné 

70 Kč

 Pá 26. 12. v 17:00 hodin

 QUANTUM OF SOLACE
 Filmem QUANTUM OF SOLACE pokračuje vy-

sokooktanové dobrodružství J. Bonda, režie 

Marc Foerster, hrají Daniel Craig, Judi Dench, 

J. Christensen, O. Kurylenko, přístupný od 

12 let, titulky, 107 min., vstupné 78 Kč

 Pá 26. 12. v 19:30 hodin

 VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
 Jedeme v tom všichni. Komedie ČR, režie 

Martin Kotík, hrají Václav Vydra, Iva Janžuro-

vá, Mahulena Bočanová, přístupný, 92 min., 

vstupné 70 Kč

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

KULTURA 
A SPO

RT

 7. 12.   Klub Kultury  Psaníčko pro sv. Mikuláše
 7. 12.   Kostel sv. Bartoloměje Adventní koncert MAGNA MYSTERIA 
 9. 12.   DDM Matýsek  Prodloužená u trouby III. - nové vánoční nápady, Dance par-

ty - diskotéka pro teenagery, Vánoční kapr - soutěž rybářů
 11. 12.   DDM Matýsek  Matýskovo koledování s ochutnávkou exot. čajů 

– vánoční koncertík v DDM
 13. 12.   Kostel sv. Bartoloměje Ekumenická bohoslužba 
 14. 12.   DDM Matýsek  Čertovská Jo-jo! - diskotéka pro děti
 17. 12.   ZUŠ  VÁNOČNÍ KONCERT
 21. 12.   Kostel sv. Bartoloměje Vánoční koncert Cimbálové muziky Stanislava Gabriela 
 25. 12.   Charita  Živý betlém na schodech ke kostelu. 
 28. 12.  Klášterní kaple SVÁTEČNÍ KONCERT 

Orientaèní pøehled prosincových akcí

Už jste psali Ježíškovi?
Nezadržitelně se k nám blíží Vánoce, ten 

nejkrásnější svátek v roce. Není snad člověka, 
který by je nemiloval -ten klid, pohoda… Nejvíce 
se však na Štědrý den těší kdo jiný než naši 
nejmenší – děti.

Jejich otázky neznají mezí: Co asi najdou 
pod stromečkem? Byli opravdu dostatečně 
hodní? Sehnal Ježíšek všechny dárky, které 
tak nutně potřebují a bez kterých by Vánoce 
nebyli Vánocemi? 

Ani my, prvňáčci ze školní družiny na staré 
škole, jsme nic neponechali náhodě a raději 
napsali Ježíškovi hned v polovině listopadu, 
vždyť má tolik práce! Na světě je přece tolik 
dětí, které v něho věří…

A protože jsme žáčky prvních tříd a neu-
míme ještě všechna písmenka, svá přáníčka 
jsme nakreslili (a že jich někteří mají) a paní 
vychovatelka nás vyfotila. Že nepoznáte, co si 
kdo z nás přeje? To nevadí… Ježíšek si s tím 
určitě poradí. 

Radka

Knihy a DVD 
vydané k 110. výročí povýšení 
Napajedel na město

Prodej až do 19. 12. 2008 zajišťuje 
Knihovna Napajedla během své otvírací 
doby. Vše můžete též obdržet v Infocent-
ru Napajedla. Cena dvou DVD je 200 Kč, 
kniha Průvodce památkami a zajímavost-
mi města stojí 90 Kč, CD Napajedla v pro-
měnách času se srovnávacími fotografi emi 
a další fotodokumentací se prodává za 
30 Kč, rovněž brožura Průvodce památ-
kami stojí 30 Kč.

Beletrie 
• Bauer Jan: Ve službách Svatopluko-

vých. Nejmladší syn moravského krále Sva-
topluka zajme při válečném tažení mladíka, 
kterého mylně považuje za náčelníka místního 
kmene. Učenlivý mladík udělá nečekanou 
kariéru. 

• Cimický Jan: Pěšinky času. V nemocnici 
umírá po srážce s autem stará žena. Zanechá-
vá po sobě skoro devadesátiletého manžela, 
který byl zcela závislý na její péči. Rázem se 
tak změní život mnoha lidem. 

• Řeháčková Věra: Chlapec se srdcem 
mého syna. Libor Černý, bývalý úspěšný 
hokejista, vede svého syna ve svých šlépějích 
do okamžiku, kdy lékař zjistí chlapci zhoubný 
nádor na mozku. Chlapec podstupuje operaci, 
které bohužel podléhá. Libor přistupuje na 
návrh lékaře – darovat synovo srdce těžce 
nemocnému Ríšovi. 

Nauèná literatura 
• Boněk Jan: Praha esoterická. Praha se 

na konci 16. století stala evropským centrem 
nejen okultních věd, astrologie a alchymie, 
ale hlavně mezinárodní politiky a vědeckého 
bádání astronomů, lékařů a botaniků. Toto 
období trvalo 38 let a do dějin evropské kultury 
se zapsalo zlatým písmem. 

• Cailler Emmanuelle: Tvoříme z kar-
tonu. Návod na výrobu jedinečných de-
korativních a přitom praktických krabiček 
a obalů. 

• Felicetti Cinzia: Já nakupuji sama. Pří-
ručka poradí, jak si vytvořit dokonalý šatník. 

• Kent James: Manželství století. Kniha 
mapuje vztah Karla Gotta s Ivanou Macháčko-
vou od jejich seznámení přes narození první 
dcery, utajenou svatbu až po narození druhé 
dcery a velmi autenticky připomíná Karlovy 
ženy před Ivanou. 

• Pavlosková Karin: Ztroskotat a zvítězit. 
Autorka líčí plavbu po Indickém oceánu, kterou 
podnikla na jachtě zajímavého kapitána – muže, 
který se na moře vydal, i když mu lékaři sdělili 
závažnou diagnózu. 

  
Pro dìti a mládež 

• Braunová Petra: Terezománie. Patnác-
tiletá Tereza se po úspěšném konkurzu stala 
skutečnou začínající fi lmovou hvězdičkou. 
Záhy však poznává i odvrácenou tvář slávy 
a herecké profese. 

Z nových knih Knihovny Napajedla 
P

Beletrie • Čtvrtek Václav: Hrompac a Tancibůrek. 
Dobrodružné vyprávění o obrovi Hrompa-
covi a mužíčkovi Tancibůrkovi pro nejmenší 
čtenáře. 

• Francková Zuzana: Pomsta. Patnáctiletá 
Simona prožívá rozvod rodičů, přestěhování 
z Prahy na vesnici a také nástup do nové 
školy. Nenávidí všechny a horečně vymýšlí 
dokonalou pomstu. 
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Většina lidí věnuje více pozornosti výběru 
a nákupu luxusního a cenově náročného 
vybavení domácnosti než účinnému a spoleh-
livému zabezpečení, které má toto vybavení 
a zařízení včetně jeho majitelů chránit. Lidé 
zpravidla postrádají pocit bezpečí až po ne-
gativních zkušenostech s bytovými zloději. 
Napáchané škody pak jednoznačně převyšují 
cenu kvalitního zabezpečení.

Základem zabezpe-
čení každého domu 
jsou samozřejmě dobře 
zajištěné přístupové 
cesty a okna. Spoleh-
livým řešením v době, 
kdy nejste doma, je 
také vytvořit zdání, že 

je v bytě někdo přítomen. Ať už jen pouhým 
vybíráním poštovní schránky nebo třeba 
náhodným rozsvěcováním světla. Pozor 
ovšem na triky s visícím prádlem na šňůře, 
které upoutá zbytečně pozornost, a i vy jako 
běžný kolemjdoucí si všimnete, že prádlo je 
stále stejné.

Nejspolehlivější ochranou majetku jsou 
elektronické zabezpečovací systémy (EZS), 
které jsou fi nančně mnohem dostupnější, než 
si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné 
například s běžnými elektrickými spotřebiči, 
které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. 

Kvalitní EZS chrání váš majetek nejen před 
zloději, ale také před požárem, výbuchem, 
zaplavením, mrazem atd. Zvláštní pozornost 
si zaslouží ochrana osob, kde zabezpečovací 
systém plní funkci dohledu. V době, kdy je 
majitel doma, sleduje pohyb v objektu a v pří-
padě osobních potíží nebo nezaznamenání 
pohybu přivolá pomoc.

Kvalitní EZS zakoupíte v řadě specializo-
vaných prodejen. Není rozhodující, zda se 
jedná o drátové či bezdrátové systémy, jejich 
spolehlivost je srovnatelná, důležitá je však 
jejich správná instalace a následná údržba. 
Profesionální instalací získáte u řady pojiš-
ťoven nárok na významnou slevu z plateb 
pojistného, naopak neprofesionálně zajištěný 
dům vám může přinést zklamání v podobě 
škod na majetku a případně i krácení po-
jistného plnění. Obraťte se proto raději na 
odborníky, ať už jen s radou k nákupu nebo 
s požadavkem na instalaci.

Zdarma a nezávazně Vám rádi zpracujeme 
bezpečnostní posouzení Vašeho bytu nebo 
cenovou nabídku pro Váš dům.

Kontaktujte nás na tel. 571 117 521 nebo 
e-mailu etronic@etronic.cz. Více informací na-
leznete také na stránkách www.etronic.cz.

Bedřich Horký, E TRONIC, Napajedla

Jak zabezpeèit dùm?
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Dne 18. 10. 2008 od 8 do 12 hod. uspořádala 
Asociace sportu pro všechny na hřišti u 2. zá-
kladní školy Sportovní dopoledne pro děti od 
4 do 15 let. Pro všechny děti byly 4 sportovní 
disciplíny – rychlostní běh, hod kriketovým 
míčkem nebo granátem (ti starší), skok do dálky 
a vytrvalostní běh. Hodnotila se komplexní 
fyzická zdatnost a pořadí se počítalo z umístění 
v jednotlivých závodech, která se sčítala. Čím 
nižší součet, tím lepší umístění a ambice na 
medaili. Při rovném součtu u dvou sportovců 
rozhodovalo umístění ve vytrvalostním běhu, 
což je obzvlášť těžká disciplína.

Sportovní dopoledne ASPV se vydaøilo

Pro zajímavost uvádím umístění v jednotli-
vých věkových kategoriích: 

DĚVČATA - I. ročník 99 a mladší: zla-
tá Tereza Hromadníková, stříbrná Lenka 
Omelková, Johana Sajblová, bronzová Anna 
Sedláčková. II. ročník 97–98: zlatá Veronika 
Kočendová, stříbrná Kateřina Hromadní-
ková, bronzová Kristýna Koutníková. III. 
ročník 95–96: zlatá Štěpánka Muchová, 
stříbrná Blanka Gabrhelíková, bronzová 
Veronika Tesařová. IV. ročník 93–94: zlatá 
Jitka Bartoňková

CHLAPCI - I. ročník 99 a mladší: zlatý 
Martin Mlýnek, stříbrný Lukáš Boral, bronzo-
vý Vítek Remeš. II. ročník 97–98: zlatý Martin 

Ondra, stříbrný Ondřej Omelka, bronzový 
Petr Holeček. III. ročník 95–96: zlatý Jaroslav 
Rizovski, stříbrný Martin Omelka, bronzový 
Martin Přílučík. IV. ročník 93–94: zlatý To-
máš Lipold, stříbrný Ondřej Škrabal.

Chtěli bychom povzbudit i ty, kteří nezískali 
žádnou medaili. Vítězství potěší, ale i účast a po-
rovnání svých sportovních schopností je pro 
jedince velmi důležité. Znát své schopnosti, kde 
je nutné přidat a kde ještě přitrénovat. A když 
nebyla medaile letos, může být příští rok. 

Výbor ASPV děkuje touto cestou Městu 
Napajedla za bezplatné poskytnutí sportovišť 
a děkuje také všem pořadatelům za organizaci 
těchto závodů. Všichni se již těšíme na příští 
ročník. 

Výbor ASPV
Zúčastněné děti bojovaly s velkým nasa-

zením a nejraději bychom medaile předali 
všem. Pořadatele překvapila mimořádná 
účast dětí, která překonala všechny předešlé 
ročníky. Sportovní akce se zúčastnilo celkem 
67 dětí a pořadatelé museli dvakrát dokupovat 
sladkosti a limonády. Pěkné také bylo, že se 
této akce zúčastnilo dosti rodičů, které svým 
dětem velmi fandili, nebo naopak utěšovali, 
když nebylo takové umístění v cíli, jaké si 
představovali.
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