
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

PROSINEC 21/2003 CENA 4,- KČ

DNES SI PŘEČTETE

I když sníh zatím nepadá, přesto je

již vánoční atmosféru cítit, protože Vá-

noce, nejkrásnější svátky v roce, svát-

ky dětské radosti, pomalu klepou na

dveře. Můžeme sledovat vánoční vý-

zdobu v ulicích města a výkladních

skříních, mnozí z vás byli přítomni při

slavnostním "Rozsvícení vánočního

stromu" u radnice. Všude zní koledy a

jsou připraveny vánoční koncerty, a to

před Vánocemi i v době vánočních

svátků.

Zkusme se proto odpoutat od kaž-

dodenního shonu a ponořme se do té

vánoční atmosféry, vzpomeňme na

naše přátele a blízké, na lidi, kteří to

potřebují. Vánoce jsou svátky všech a

proto si  přejme všichni, ať jsou šťastné

a veselé pro všechny.

Vážení spoluobčané, dovolte mně

proto, abych i já vám popřál všechno

nejlepší, ať nadcházející vánoční svát-

ky prožijeme v pohodě, porozumění,

v kruhu svých přátel a nejbližších, ve

znamení lásky, štěstí a spokojenosti.

MVDr. Antonín Černocký,

starosta města

Všem spoluobčanům
Za oknem sype se

sněhová nadílka

záclony provoní

anýz a vanilka.

Vánoční koledy

zpívají andělé

už jsou tu Vánoce

šťastné a veselé.

Požehnané Vánoce, vše dobré, tep-

lý a radostně pohodový rodinný krb po

celý nový rok 2004 přejí členové sboru

pro občanské záležitosti.

� Z jednání Rady a Zastupitelstva města

� Nově v odpadovém hospodářství

� Klub kultury fotoaparátem P. Piláta

� Co komu dát pod stromeček?

� Programy kina a divadel

� O vánocích…

Na poslední chvíli
� 20. prosince 2003 Vánoční koncert

Ládi Kerndla. Klub kultury Napajedla,

stolové uspořádání, vstupné 180,- Kč.

� 21. prosince 2003 Pohádka Divadla

Zdeňka Štěpánka: Sestry a růže. Divadelní

sál Klubu kultury Napajedla, stolové uspo-

řádání, vstupné 25,- Kč.

� 26. prosince 2003 Štěpánský koncert

Velehrad - Hradišťan a Spirituál kvintet.

Začátek v 16.30, vstupné 100 Kč. Předplatné

tel.: 572 525 525, 572 551 045 a 572 571 115.

� 26. prosince 2003 tradiční vánoční

koncert Moravských madrigalistů. Kos-

tel Blahoslavené panny Marie v Kroměříži,

začátek v 16 hodin.

Půjčky pro rozvoj bydlení
Upozorňujeme občany, že zastupitel-

stvo města  usnesením č. 112/11/2003

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.

2/94 o poskytnutí půjček z Fondu pro rozvoj

bydlení a vzhled města vyhlašuje výběrové

řízení pro rok 2004 na poskytnutí půjček

z Fondu pro rozvoj bydlení a vzhledu měs-

ta. Žádosti, formuláře a nezbytné informace

podá finanční odbor, budova radnice, příze-

mí vpravo, dveře č.102 (tel. 577 100 932).

Uzávěrka žádostí je  31.1.2004.

Městský úřad Napajedla, finanční odbor

Dárkem města seniorům byl vánoční

koncert. Příjemným zážitkem byl pro

téměř čtyři stovky občanů.

Já, malý, přicházím koledovat,

co umím o Kristu prozpěvovat,

že se narodil v Betlémě v chlévě, chci

zvěstovat.

Chudý je, nahý je, trpí zimu,

kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu,

já malý žáček, plínku i fáček i peřinu.

Dost málo darujte, groš neb zlatý,

budete po smrti za to vzati

do nebe jistě, pravím na místě, mezi svatý.

Jestli nic nedáte, nebroukejte

a na mé zpívání nefoukejte:

až větší budu, líp zpívat budu, jen počkejte.

Pavel Svoboda, Jaromír Gelnar:

Já malý přicházím
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Rada města dne 24. listopadu 2004

Správní záležitosti
� vyjádřila souhlas se změnou obecně závazné

vyhlášky č. 3/2002 o veřejném pořádku

� doporučila úpravu obecně závazné vyhláš-

ky o místních poplatcích v čl. 14

� souhlasila s navrženou výší cen za svoz a

odstraňování odpadu na rok 2004

Majetkové záležitosti
� schválila záměr pronájmu vodohospodář-

ského zařízení: Přívodní sběrač ČOV Napajed-

la společnosti VaK Zlín a.s. na jeden rok za

cenu nájmu 5 000,- Kč

� schválila uzavření kupní smlouvy na zákla-

dě smlouvy o smlouvě budoucí na prodej

pozemku st. p. č. 2899 do společného vlastnic-

tví manželů Koňaříkových, manželů Sukupo-

vých, T. Plichty, manželů Juřenových a man-

želů Říhových

� schválila vyhlášení záměru pronájmu části

pozemku p. č. 406/1 pod prodejní buňkou

s manipulačními plochami R. Kašíkové

� doporučila žádost na Pozemkový fond ČR o

bezúplatný převod pozemku p. č. 1667 z majet-

ku státu do majetku města

� schválila vyhlášení záměru pronájmu neby-

tových prostor v domě č. p. 94 v Palackého

ulici Mgr. Evě Klugové za účelem provozování

realitní kanceláře

� souhlasila s provedením stavebních úprav

v pronajatých prostorách v domě č. p. 94   dle

žádosti NTV cable s.r.o.

Veřejné zakázky
� schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě

o dílo a vícepráce společnosti DIPS Zlín s.r.o.,

na akci Rekonstrukce venkovních schodů pod

kostelem v Napajedlích a schválila provedení

víceprací v částce 32 345,- Kč

� schválila uzavření smlouvy o dílo s ing.

Ladislavem Alsterem - Projektová kancelář A-

S na provedení projektové dokumentace na

akci oprava ulice 1. máje

� schválila rozhodnutí výběrové komise a

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projek-

tové dokumentace "Místní komunikace a inže-

nýrské sítě Malina II" s firmou ing. Ladislav

Alster - Projektová kancelář A-S

� schválila vyhodnocení nabídek příslušnou

komisí na výběr dodavatele akce "Informační

systém a prvky městského mobiliáře pro měs-

to Napajedla"

Z jednání Rady a Zastupitelstva města
Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 77/2003 o

přesunu finančních prostředků v objemu 26 000

Kč na akce výměna oken ZŠ a zateplení byto-

vých domů č. p. 717 - 719

� schválila dohodu o úhradě nákladů do bu-

doucí společné věci - stavební úpravy dvora a

příjezdová komunikace v ul. Sadová

� schválila rozpočtové opatření č. 78/2003 na

provedení sondy na ležaté kanalizaci v pra-

vém křídle objektu ZŠ Komenského 268 v ceně

do 15 000 Kč

� doporučila zastupitelstvu města pravidla

rozpočtového provizoria na rok 2004

� doporučila zastupitelstvu města návrh roz-

počtového výhledu na léta 2005 - 2008

� schválila rozpočtové opatření č. 76/2003

o přesunu finančních prostředků v objemu

58 tis. Kč na stavební úpravy kabiny pro zvukaře

v Klubu kultury, prováděné NBTH Napajedla

� schválila sdružení finančních prostředků s

vlastníky pozemků na základě dohody a rozpoč-

tové opatření č. 75/2003 na realizaci akce Úprava

dvora v ulici Sadová výpůjčkou přesunem fi-

nančních prostředků v objemu 189 tis. Kč

� schválila finanční příspěvek 2 250 Kč organi-

zaci Junák na uspořádání volejbalového tur-

naje amatérských družstev dne 20. prosince v

Napajedlích

� schválila rozpočtové opatření č. 79/2003 o

přesunu finančních prostředků v objemu 25 tis.

Kč na opravu oplocení a branky s montáží auto-

matického otevírání brány v MŠ Komenského

Různé
� neschválila žádost S.Buričana o povolení zří-

zení vyhrazeného parkovacího místa pro lehký

nákladní automobil na parkovišti v ulici Nábřeží

� souhlasila s návrhem komise životního pro-

středí a veřejného pořádku na kácení stromů

rostoucích mimo les na území města

� souhlasila se žádostí akciové společnosti

Aliachem, o. z. Fatra, o změně v povolení

k nakládání s vodami

� seznámila se zápisem z jednání sportovní

komise ze dne 5. listopadu 2003 a uložila ředi-

teli NTV cable s.r.o. B. Horkému informovat

radu města o zpoplatňování informací, týkají-

cích se sportovního dění ve vysílání

� jmenovala Josefa Součka, vedoucího MIC,

organizátorem příprav 100. výročí otevření

radnice

� schválila termíny zasedání rady města na

I. pololetí 2004

Bez usnesení
� vzala na vědomí koncept zápisu do kroniky

města za rok 2002 a doporučila jej k projednání

v kulturní komisi

� vzala na vědomí zápis z jednání stavební

komise ze dne 5. listopadu 2003

� vzala na vědomí zápis z jednání sociální

komise ze dne 10. listopadu 2003

� seznámila se se zápisem z jednání dozorčí rady

Technické správy města ze dne 5. listopadu 2003

� vzala na vědomí zápis z jednání kulturní

komise ze dne 18. listopadu 2003

� vzala na vědomí zápisy z jednání finančního

výboru ze dne 20. října a 18. a 20. listopadu 2003

Protipovodňová hráz
Investorem protipovodňových opat-

ření na řece Moravě na ochranu zastavě-

ného území obce Napajedla je Povodí

Moravy s.p.. Financování akce je za při-

spění státních dotací dotací z EU.

Realizace opatření byla rozdělena do

čtyř staveb. V průběhu letošního roku

probíhala s krátkými přestávkami výstav-

ba úseku od mostu u Fatry po areál bývalé

čistírny odpadních vod u sídliště. Při pří-

pravě stavby nebyly investorem plně do-

řešeny majetkové vztahy v lokalitě Na

Kapli, kde dochází k největšímu zásahu

do soukromých pozemků a objektů. Díky

ochotě všech dotčených došlo nakonec k

dohodě. Tam, kde to bylo možné, poskyt-

lo město jako náhradu za vykoupené po-

zemky pozemky ve svém vlastnictví.

V současnosti je připravována demolice

dvou rodinných domků, jednoho ve vlast-

nictví města, druhého ve vlastnictví sou-

kromém. Zejména díky vstřícnosti maji-

telky druhého objektu může být realizo-

vána podél celého tohoto úseku Moravy

sypaná zemní hráz a umožněno tak do

budoucna pěší a cyklistické propojení

hráze podél sídliště s lokalitou Na Kapli.

Ještě v letošním roce budou dokon-

čeny práce na dalších dvou úsecích -

podél sídliště se jedná o zvýšení stávající

hráze o dalších 30 až 40 cm. Dále bude

dobudován úsek nad garážemi Na Chmel-

nici po násyp komunikace I/55 - zemní

hráz zde bude navázána na stávající žele-

zobetonovou protipovodňovou zeď , kte-

rá byla vybudována v předstihu při vý-

stavbě přípojky tepelného vedení.

Posledním úsekem protipovodňo-

vých opatření bude úsek od mostu u Fat-

ry po pálenici. Na tento úsek je zpracová-

na dokumentace pro územní řízení. K re-

alizaci by mělo dojít během příštího roku.

Ing. Irena Brabcová, místostarostka

Úřední doba
Městský úřad Napajedla sděluje veřej-

nosti, že v období konce roku 2003 bude

provoz na MěÚ Napajedla zajištěn takto:

pondělí 22. 12. 2003 7.30 - 17.00 hod.

úterý 23. 12. 2003 7.00 - 15.00 hod.

pondělí 29. 12. 2003 7.30 - 17.00 hod.

úterý 30. 12. 2003 7.00 - 15.00 hod.

Ve dnech 31.12.2003 a 2.1.2004 bude

MěÚ Napajedla uzavřen.

J. Foltýn, tajemník MěÚ Napajedla

Poděkování Technické správě
Děkujeme vedení a zaměstnancům Tech-

nické správy v Napajedlích, kteří pohotově a

vstřícně reagují na naše požadavky a připo-

mínky v oblasti provozu našeho bytového

domu a řešení problematiky životního prostře-

dí přilehlého okolí. Náš požadavek stačí nahlá-

sit a řešení je zajištěno.

V letošním roce šlo o odstranění poruch

veřejného osvětlení, o opravu kanalizace, pro-

padlého chodníku, o likvidaci hlodavců v ka-

nalizaci, zajištění úklidu parčíku před domem,

odvoz přeplněných kontejnerů tříděného od-

padu a v neposlední řadě i smluvně zajištěný

úklid sněhu z chodníku podél našeho domu.

Podobné zkušenosti s odstraňováním závad

jsme zaznamenali i v jiných částech města.

Děkujeme všem za dobrou spolupráci,  pře-

jeme všem do dalšího období stále stejný pra-

covní elán a mnoho spokojených občanů města.

Výbor Společenství vlastníků domů 1081

- 1083 v Komenského ulici

PhDr. Jaroslav Tobola, předseda výboru



3NAPAJEDELSKÉ 21/2003NAPAJEDELSKÉ 21/2003

Koncert v klášterní kapli
Poklidném období mezi vánočními a no-

voročními svátky je již tradičně pojeno s

múzami a zejména s hudbou. V Napajedelské

kapli komorní hudba vytváří kouzelnou at-

mosféru, která podtrhuje sváteční náladu

těchto dní. Skvělé akustické vlastnosti toho-

to sálu umožňují plně vychutnat krásu, kte-

rou nám zde zanechali mistři minulých časů

i skladatelé současnosti. V návaznosti na mi-

nulý rok proto připravili mladí muzikanti pro

milovníky komorní hudby na den 27. pro-

since 2003 koncert z děl slavných němec-

kých skladatelů.

V první části zazní houslová sonáta č. 4 A

moll Ludwiga van Beethovena. Na housle

hraje Jan Syrovátka, na klavír doprovází Ka-

tarína Turňová, oba studenti JAMU v Brně.

Skladba je z ranného (Heiligenstadtského)

období Beethovenovy tvorby. Vznikala

v době, kdy u skladatele propukla nemoc

sluchu. Skladba se vyznačuje hledáním kli-

du, který však skladatel v této sonátě nenachá-

zí, ale až ve skladbách následujících.

Sonáta pro violoncello a klavír F dur op.

99 Johanese Brahmse zazní ve druhé části

koncertu. Skladbu přednesou Kamil Žvak,

student AMU v Praze, na violoncello a Ond-

řej Hubáček, student JAMU, na klavír. Spo-

lečně s Beethovenovou sonátou A dur

a slavným Dvořákovým koncertem h moll

patří k základním pilířům violoncellové lite-

ratury. Vznikla na žádost slavného violoncel-

listy Roberta Hausmanna. Měla svou premi-

éru 14. 11. 1886 ve Vídni, kde ji nadšený

Hausmann přednesl společně se skladate-

lem. V sonátě spojil Brahms zvuk violoncella

se zvukem klavíru v jeden nástroj a vytvořil

tak zcela unikátní hudební dílo.

Začátek koncertu je v 17 h, dobrovol-

né vstupné bude určeno k opravě kaple.

kterým se budete moci seznámit v některém

z příštích vydání Napajedelských novin.

Závěrem na adresu neplatičů popelnic.

I v roce 2003 budou strážníci Městské policie

Napajedla provádět kontroly neplatičů, kteří

budou muset prokazovat, jakým způsobem

odpad ze svých domácností likvidují, tak jak

nám to všem ukládá obecně závazný vyhláš-

ka o odpadech. V případě zjištění porušení

této vyhlášky budou vyvozovány patřičné

důsledky. Není proto jednodušší (samozřej-

mě i levnější než místní poplatky za osobu) si

Co nového v odpadovém hospodářství
Pro příští rok nechystá město Napajedla

v oblasti odpadového hospodářství žádné

razantní změny. I nadále zůstává v platnosti

známkový systém na odpadové nádoby.

Město ani pro rok 2004 nezavedlo tolik

diskutovaný místní poplatek tzv. "na hla-

vu". I nadále se o vývoz komunálního od-

padu na území města budou starat v největ-

ší míře Technické služby Otrokovice s. r.

o., Technická správa města Napajedla a

Marius Pedersen.

Se vstupem naší republiky do Evropské

unie v roce 2004 začnou i pro nás platit

některé nové právní normy, které se více či

méně dotknou nás všech. Částečně se do-

tknou i oblasti odpadového hospodářství.

Z toho důvodu byla podrobně diskutována

otázka ceníku za svoz a odstraňování směs-

ného komunálního odpadu z území našeho

města. Zástupci zainteresovaných složek

města vycházeli hlavně z potřeb občanů, ale

samozřejmě nemohli opomenout ani zájmy a

potřeby města samotného.

Ti z vás kdo jsou pravidelnými čtenáři

Napajedelských novin, si možná vzpome-

nou na článek k problematice odpadů, který

vyšel v lednu 2002. Byla v něm velmi výstiž-

ně objasněna problematika systému place-

ní služeb v oblasti odpadového hospodář-

ství.

Z výše uvedených důvodů a dále z důvo-

dů zvýšení cen za uložení 1 t odpadu na

skládku Kvítkovice odsouhlasila Rada města

na svém zasedání dne 24. listopadu 2003

ceník platný pro rok 2004. Přehled variant

vývozu odpadu a ceny jsou uvedeny v násle-

dující tabulce. Stejně jako v uplynulých le-

tech obdrží občané samolepící známku na

sběrnou nádobu oproti platbě v kanceláři

Technické správy města Napajedla s.r.o.

v ulici Na Kapli (platí i pro majitele sběrných

nádob společnosti Marius Pedersen), a to od

21. 1. 2004 do 1. 3. 2004. V pondělí a středu

v době od 7 do 10.30 a od 11 do 16.30 hodin,

v ostatní dny od 7 do 10.30 a od 11 do 14 hodin.

Sběrné dvory, které jsou na územní měs-

ta v ulici Na Kapli a na sídlišti Malina II budou

odebírat odpad za stejných podmínek i cen

jako v roce 2003.

Částečnou novinkou v odpadovém hos-

podářství města je rozšiřování tzv. hnízd sběr-

ných nádob na tříděný odpad. V roce 2003

byla zbudována dvě nová hnízda, a to v ulici

Jiráskově a v ulici Husově. V roce 2004 bude-

me v této aktivitě pokračovat tak, abychom

pokryli nádobami na tříděný odpad co nej-

větší část města. Z třídění odpadu totiž ply-

nou městu nemalé výhody. Již několikrát se

k vám jistě dostala informace o tom, že město

je zapojeno v systému EKO-KOM. Laicky ře-

čeno, čím více tříděného odpadu bude pře-

dáno oprávněné osobě (svozové firmě), tím

více finančních prostředků město obdrží a

bude mít tím pádem také více možností roz-

šiřovat další služby v oblasti nakládání s

odpady. Separace se v našem městě týká

zatím papíru, skla, PET lahví a kovového

odpadu. Konkrétně k systému sběru kovové-

ho odpadu připravujeme zvláštní článek, se

O odpadechO odpadech

Ceník za svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu z města Napajedla pro rok 2004
Cena za svoz odpadu/rok Kč  

Varianta 

 

Počet svozů 

za rok 

Kontejner 1100 l 

včetně pronájmu

Nádoba  

240 l 

Nádoba  

110 – 120 l 

2x týdně 104 18 740,-   

1x týdně 52 11 090,- 2 605,- 1 305,- 

1x týdně v zimě 

1x za dva týdny v létě 

39   1 340,- 

1x za dva týdny 26 6 930,- 1 400,- 700,- 

1x za 4 týdny 13   500,- 

zakoupit v Technické správě města Napajed-

la sběrnou nádobu na odpad, odpad třídit a

svou "troškou do mlýna" přispět ke zlepše-

ní životního prostředí v našem městě? Za-

městnanci TSM vám rádi sběrnou nádobu

přivezou až před váš dům.

Jakékoliv podněty ze strany občanů, tý-

kající se zlepšení systému v odpadovém hos-

podářství města, jsou vítány. Občané mají

možnost zasílat je na e-mail: kozmiko-

va@napajedla.cz, fax 577 100 915, zavolat na

telefon 577 100 917 nebo přímo či poštou do

oddělení životního prostředí, Městský úřad

Napajedla.

Stanislava Kozmíková,

 oddělení životního prostředí

Až do konce roku trvá v Klášterní kapli

výstava obrazů, kreseb a výtvarných

prací. Společným znakem autorů - profe-

sionálů i amatérů, dospělých i žáků ZUŠ

R. Firkušného - je vztah k městu Napa-

jedla. Ve svém samotném závěru se vý-

stava stává současně originální scénou

hudebních vystoupení.          Foto -veb-
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Závěr roku v Klubu kultury fotoaparátem P. Piláta

V pondělí 10. listopadu do Napajedel opět zavítala skupina Javory s Hanou a Petrem

Ulrychovými.

Problémem loutkových představení je malé hlediště. Aby soubor Klubíčko potěšil

všechny děti, přišel Mikuláš s pohádkou Čertimlýn v předstihu poprvé 30. listopadu a

ještě jednou 4. prosince.

Roztomilá pohádka Zkoušky čerta Belín-

ka v podání Divadla Zdeňka Štěpánka

při listopadové repríze skvěle zapadla

do čekání na mikulášskou nadílku.

Podpis na přebalu desky má stále cenu.
Při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí podpořila dětské

hlásky i dětská cimbálová muzika s Cyrilem Burešem.

Sourozenci Ulrychovi mají v Napajedlích stálé přízni

muzikou.
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Městské informační centrum bylo ote-

vřeno v Napajedlích 1. května 2003. Zřízeno

bylo Městem Napajedla, aby sloužilo turis-

tům a občanům města. Podává informace

návštěvníkům místním i přespolním přímo

ve svém sídle v budově Městského kina, na

pevné i mobilní telefonní lince, mailem i

poštou. Spolupracuje s radnicí, krajem, Čes-

kou centrálou cestovního ruchu i celostátní

Asociací turistických informačních center

A.T.I.C., kde je již čekatelem na plnoprávné

členství. Tato nenápadnější část práce vede

ke zvýraznění města Napajedel v mnoha

publikacích o cestovním ruchu. Turistický

"průmysl" je do budoucna jednou z možnos-

tí, jak obstát ve sjednocené Evropě a to je pro

malé městské infocentrum stálá a velká vý-

zva. Než se přihrnou davy bohatých cizinců

do Napajedel, zabývá se centrum aktuálními

problémy a aktivitami.

Tak proběhlo v Napajedlích "Evropské

jaro", jako informace občanům před referen-

dem, spolupráce při oslavách Radovanu,

výstavy Velikonoce v kapli, 80 let skautingu,

Pracujeme a žijeme v Napajedlích - výstavka

se setkáním podnikatelů a zástupců města,

výstavy Slaměná krása a První napajedelský

výtvarný salon. Ve městě jsme přivítali pre-

miera Vladimíra Špidlu, i zlínského primáto-

ra Tomáše Úlehlu spolu s náměstky ministrů

a senátory při Otvírání Baťova kanálu. Při

příležitosti akce "Na kole kolem České repub-

liky" k nám na vlastním bicyklu přijel krajský

hejtman František Slavík v doprovodu ředi-

tele ČCCR Romana Gladiše. Informace obča-

nům se tedy neomezuje jen na turistiku.

V bývalé klášterní kapli, nyní hrdě nazý-

vané Koncertní a výstavní síň, proběhlo též

několik krásných koncertů na podporu sbír-

ky na její opravu. Kritika "proč nejsou ales-

poň vylíčené stěny", svědčí o zájmu o tuto

problematiku. "Líčit" se bude, pochopitelně

až bude hotova rekonstrukce elektřiny.

Díky vstřícnosti a pochopení finančního

odboru města prodávám v centru mapy, tu-

ristické známky, pohlednice i knižní publika-

ce.(Například ve Vsetíně to prý nejde).

A s čím jsem si doposud neporadil? Ne-

daří se zcela vytvořit na internetových strán-

kách města přehled všech kulturních, spor-

tovních a společenských akcí, stále zde není

všechno. Další bolestí je divoké plakátování

cizích subjektů, přelepování našich aktuál-

ních plakátů. Ale to není problém jenom

v Napajedlích.

Díky podpoře zastupitelstva města mohu

na otázku "Děkujeme, co jsme dlužni?" odpo-

vídat "Nic, rád jsem Vám pomohl a poradil.".

Ať už se jedná o babičku, která se přijde

zeptat na vlakové spojení, nebo podnikatele,

který se ve městě nevyzná.

Příští turistický rok začíná hned v lednu

veletrhem GO v Brně,- přijďte si do centra

prohlédnout aktuální nové prospekty a mapy.

Výstavy a koncerty budou i v příštím roce,

namátkou je přislíbena velká archeologická

výstava v Kapli - Nejnovější objevy záchran-

ného výzkumu u malenovického supermar-

ketu. Chystá se přehlídka folkových kapel a

sólistů na červenec, na srpen oslavy naší již

stoleté radnice. Informační centrum, pokud

mu bude rozpočet města milostivý, bude

v sezóně posíleno o brigádní sílu v odpoled-

ních a sobotních hodinách. Mrzí mne, když

slyším, že jste mě nezastihli, ale to co popisu-

ji výše se prostě nedá vysedět na židli. A tak

ještě letos, od 20. prosince kdy mám dovole-

nou a jsou svátky, volejte na mobil 737 230

563, rád Vám pomohu a poradím.

K Vánocům přeji hodně štěstí hlavně

napajedelským "Ježíškům", kteří se ve městě

letos narodili. Do Nového roku všem, hodně

spokojeně stráveného volného času, mnoho

zdraví a spokojenosti.

Josef Souček,

Městské informační centrum Napajedla

Infocentrum, ohlédnutí i výhled do Nového roku

Napajedelská podkova je veskrze im-

portovaná záležitost. V pátek 21. listopa-

du při ní vystoupily kapely Telegraf ze

Starého Města, Svaťa Kotas z Brna, Des-

sert z Veselí n. Moravou a spolupořada-

telský Hazard Zlín.

V publiku však měli převahu napajedel-

ští milovníci country a bluegrassu.

Poté, kdy byl pro nezájem veřejnosti

zrušen koncert Martina Maxy a příznivci

Skupiny Javory nestačili zaplnit sál, bylo

na Travesti show Kabaretu Praha vypro-

dáno. Taneční a hudební parodie našich

i zahraničních zpěváků v bohaté kostý-

mové úpravě se v Napajedlích líbí.

V úterý po první adventní neděli odstartovaly pásmem koled předvánoční čas děti

z mateřské školy a členové slováckého souboru Radovánek.

FotoreportážFotoreportáž

ivce, kteří se rádi nechávají okouzlit jejich osobitou
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Sdružení Česká katolická církev pořádá

Tříkrálovou sbírku 2004.

V sobotu 10. ledna 2004 vyjdou do ulic

našeho města skupinky malých koledníků

s přáním pokoje a dobra. Do zapečetěných

pokladniček můžete vložit finanční příspě-

vek, který bude důkazem vzájemné lidské

solidarity.

I Vy budete obdarováni – písničkou, po-

žehnáním nade dveřmi či tříkrálovým cukří-

kem.

Ale především to bude radost v srdci,

jakou člověk zakusí, když pootevře své srd-

ce pro potřeby druhých.

Pokud nebudete mít příležitost přispět

do pokladniček koledníků, můžete využít slo-

ženky nebo přispět přímo v účtárně Charity

sv. Anežky v Otrokovicích.

Za Charitu sv.Anežky v Otrokovicích děku-

jeme Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka je každoroční příleži-

tostí udělat něco dobrého pro druhé bez

nároku na vnější odměnu. Je také příležitostí

pro naše děti přispět svými silami a iniciati-

vou dobré věci. Je to ta nejúčinnější výchova

prostřednictvím činů. V neposlední řadě je

tříkrálová sbírka nejhmatatelnější ukázkou

práce dobrovolníků v naší obci, navázáním

nových vztahů mezi lidmi, což jistě přinese

všem vnitřní radost.

Vyúčtování sbírky v r. 2003:

Celkem vykoledováno 443 557,98 Kč

z toho přímo koledníci 417 006,60 Kč

Otrokovice – ..........  204 930,60 Kč

Napajedla – ..............  81 842,40 Kč

Pohořelice – ..............  13 038,— Kč

Oldřichovice – .............  6 557,— Kč

Komárov – ..................... 7 555,— Kč

Spytihněv – ..............  32 324,50 Kč

Halenkovice – ...........  25 649,— Kč

Žlutava – ....................  14 019,— Kč

Tlumačov – ...............  31 091,10 Kč

Finanční prostředky získané při kole-

dování byly rozděleny takto:

• Přímá pomoc sociálně potřebným v jed-

notlivých obcích - 94 248,— Kč (Otrokovi-

ce 25 868 Kč, Napajedla 12 839 Kč, Komá-

rov 15 015 Kč, Spytihněv 15 572 Kč, Ha-

lenkovice 14 872 K, Žlutava 5 000 Kč,

Tlumačov 5 082 Kč)

• Podpora projektů Charity sv Anežky Ot-

rokovice - 95 047, Kč

• Nouzový fond – např podpora vyhořelé

rod. Hegerovy v obci Zašová - 8 722,68 Kč

• Příspěvek na Hospic na Svatém Kopečku

- 68 117,10 Kč

• Podpora záměrů Arcidiecézní charity

Olomouc - 66 533,70 Kč

• Příspěvek na humanitární pomoc do za-

hraničí - 44 355,80 Kč

• Příspěvek na činnost Sdružení Česká ka-

tolická charita - 22 177,90 Kč

• Příspěvek do Krizového fondu - 22 177,90

Kč

• Režie Tříkrálové sbírky – tisk složenek,

propagace v celostátních médiích - 22

177,90 Kč

Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáhá-

te pomáhat.

Pomozme lidem v nouzi
Betlémské světlo dovezou do Napajedel

napajedelští skauti a budou je předávat zá-

jemcům v sobotu 20. prosince 2003 od 15

hodin ve vchodu do spořitelny. Zájemci,

přijďte se svými lampičkami a svíčkami upra-

venými tak, aby vám světlo cestou domů

nezhaslo a užijte si Vánoc při světle z Betléma.

Něco z historie.

Na jaře 1986 přichází jedna posluchačka

do rozhlasového studia v Linci, odkud se už

několikátý rok o Vánocích organizuje akce

„Licht ins Dunkel“. Vyjadřuje se pochvalně o

tomto úsilí pomoci postiženým dětem a navr-

huje, aby byl každý návštěvník lineckého vá-

nočního studia nějak obdarován, aby se

v budově rozhlasu umístilo hořící světlo, z

něhož si každý, kdo přijde, může zapálit svíci a

přinést si toto světlo pod svůj vánoční stromek,

na hřbitov či na okno, jako památku za padlé.

Podzim 1986. Jednoho krásného podzim-

ního dne přemýšlí při jízdě po dálnici rozhla-

sový redaktor Helmut Obermayer o tomto

návrhu v souvislosti se setkáním představi-

telů různých náboženství k modlitbě za mír,

které svolává Jan Pavel II. do Assisi. A tak

vzniká myšlenka „betlémského světla míru“.

Prosinec 1986. Rakouské aerolinie AUA

nabízejí pro tuto akci let zdarma do Betléma.

Hrstka nadšených pracovníků rozhlasu a te-

levize se dává do práce. Kdyby tušili, kolik

praktických a byrokratických překážek bu-

dou muset překonat, tak by asi váhali.

24. prosince 1986 se poprvé v přímém

Junák hlásí - Betlémské světlo 2003
televizním přenosu zapaluje v lineckém stu-

diu ORF Betlémské světlo. Před studiem stojí

lidé ve frontě a z nádraží se Betlémské světlo

rozjíždí v kabinách strojvůdců po celém Ra-

kousku. Betlémské světlo má úspěch a nako-

nec si je nesou domů i ti, kteří se nad celou

akcí ze začátku usmívali.

Vánoce 1987. Nikoho ani nenapadne, že

by se Betlémské světlo nemělo opakovat.

Tentokrát zapaloval světlo v betlémské jes-

kyni třináctiletý hoch, kterého navrhl jeho

postižený kamarád z vděčnosti za obětavost,

se kterou jemu, vozíčkáři, všemožně usnad-

ňoval život v kolektivu zdravých dětí.

Vánoce 1988. Betlémské světlo se stává

viditelným i za hranicemi Rakouska. Jeho

zapálení vysílá rakouská televize přes satelit

do celého světa. Do Betléma cestuje malý

uprchlík z Kambodže, který v Rakousku na-

šel nový domov.

Vánoce 1989. Okruh, kam Betlémské svět-

lo proniká se skokem rozšiřuje o sousední

země. Rakouští skauti se ujímají šíření světla

do zemí bývalé Východní Evropy. Tento rok

se světlo z Betléma poprvé dostává až před

sochu sv. Václava v Praze. Plane také na

Slavíně na hrobě A. B. Svojsíka, zakladatele

českého skautingu.

Do České republiky ho každoročně při-

vážejí brněnští skauti a odtud se šíří vlaky po

hlavních tratích do celé republiky. Letos bude

i u nás v Napajedlích.

(Převzatu ze skautingu č. 3/2003.) -ofka-

Už je tu zase doba, na kterou se těší každý

celý rok. Tiše…. slyšíte? Vánoce ťukají na

dveře a nastávají starosti, co komu darovat.

S dospělými je to jednodušší a stejně jako

vloni či předloni i letos koupí mnozí z vás

šátek, rtěnku, parfém. Vánoce jsou svátky

štěstí a pohody, takže taťka se usmívá nad

tradiční knihou, babička nad zástěrou, děda

nad bačkorami, ale co děti? Děti nechtějí

lecjaké auto nebo panenku. Chtějí hity a tak

mumlají něco jako „bejblejt, spybot, anabel,

lajzstrajk…“. Dospělí, kteří se sotva naučili

pojmenovat pár Pokémonů a rozeznávat, kte-

rý Teletubbies je který, tápou.

Cože to chtějí vaše děti?

Beyblade – na principu staré káči bojují

beybladi proti sobě v areně

Baby Annabel – panenka-miminko, které

hýbá pusinkou, zpívá, spí, žvatlá a směje se

Laser Strike – dvě letadla, která se nasadí

na ruce a laserem bojují proti sobě, při zása-

hu se vystřelí piloti

Spybot – robot, který se ovládá pomocí

špionážního kufříku s odposlouchávacím

zařízením a laserovým zaměřovačem.

A takhle vypsaly svá přání v dopisech

Ježíškovi děti druhých a třetích tříd ze staré

školy.

Dan: Ježíšku, kdy přijdeš? Prosím Tě, kou-

píš mi auto na ovládání Peugeot 206? Prosím?

A autodráhu, která měří 2 metry a 35 mm.

Alenka: Milý Ježíšku. Já bych chtěla počí-

tač a hry. Dnes jsem dostala jedničku a veli-

kou a celkem mám 5 pochval. Myslím, že si to

zasloužím. Chci pejska bobiho a anabel.

Petr: Milý Ježíšku. Už se těším, až dojdeš.

Já bych si přál: bejblej, autodráhu, model

auta a pedály, volant. Už se těším, až mi to

všechno doneseš, jestli to všechno uneseš.

Katka: Milý a drahý Ježíšku. Já vím, že

jsem trochu zlobila, ale já se polepším. Tro-

chu si v punčoše brambor a uhlí zasloužím.

Ale přeji si: fusak na babi born, kalendář

2004, obal na mobil, mobil nokia, hodinky,

bobiho…

Anežka: Ježíšku můj milý a hodný! Přes-

to že zlobím, něco bych si přála pod strome-

ček. Přála bych si ňáké pěkné varhánky,

mobil – ale ten mi nemusíš kupovat, bobiho,

nový magnetofon, pouzdro, copánkovač na

vlasy, tiskárnu, plyšového teletubies Dypsy

a můžeš, pokud ti zbudou ňáké peníze koupit

také ňáké oblečení. Jinak nic. Vím, že musíš

dát každému dítěti!

Ať už své nejbližší obdarujete čímkoliv,

hlavně nezapomeňte, že Vánoce jsou přede-

vším tím, čím si je dokážeme udělat sami.

Popřejte si navzájem hodně pochopení, dob-

rého zdraví, štěstí a pokud máte doma děti, ať

jsou jejich oči šťastné a rozzářené.

Tak šťastné a veselé…

S. Šulcová, vychovatelka škol.druž. I. ZŠ

Co komu dát pod stromeček?
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KINO Napajedla
� Neděle 21. prosince

Prci, prci, prcičky - Svatba - Volné po-

kračování filmů Prci, prci, prcičky 1 a

Prci, prci, prcičky 2 se znovu zabývá...

sexem. Studentská léta jsou již jen ve

vzpomínkách, z dětí se stali dospělí, kteří

jsou připraveni zařádit si při další velké

události. Jim a Michelle se budou brát.

� Neděle 28. prosince

Zelené peklo - John Travolta v akčním

krimi z amerického vojenského tábora v

panamské džungli.

� Neděle 4. ledna 2004

Oko - FilmVelké Británie, Hongkongu,

Singapuru, Thajsko 2002. Příběh mladé

dívky, která se po operací očí teprve učí

poznávat svět.  Přístupný od 12 let.

� Středa, čtvrtek 7. a 8. ledna

Matrix 3- Všechno, co má začátek, má i

konec. Akčnější a napínavější než dva pře-

dešlé…

Začátky představení v 19.30 hodin,

vstupné 55 Kč.

Městské divadlo Zlín
V prosinci uvádí

� 21. neděle - Vlastimil Peška KOMEDIE O

NAROZENÍ VIZOVICKÉHO JEŽÍŠKA

� 22. pondělí - Johann Nepomuk Nestroy

LUMPACIVAGABUNDUS

� 25. čtvrtek - Vlastimil Peška KOMEDIE O

NAROZENÍ VIZOVICKÉHO JEŽÍŠKA

� 26. pátek - Otomar Dvořák BAJAJA

� 27. sobota - Johann Nepomuk Nestroy

LUMPACIVAGABUNDUS

� 28. neděle - Vlastimil Peška KOMEDIE O

NAROZENÍ VIZOVICKÉHO JEŽÍŠKA

� 30. úterý - Johann Nepomuk Nestroy LUM-

PACIVAGABUNDUS

Slovácké divadlo
V prosinci uvádí

� 20. sobota Výstřely na Broadwayi

� 26. pátek Červené střevíčky

� 27. sobota Červené střevíčky

� 28. neděle Červené střevíčky

� 29. pondělí Červené střevíčky

� 31. středa Na tý louce zelený

V lednu

� 2. pátek Blbec k večeři

Ještě jednou Baltaci
V 17. čísle Napajedelských novin jsem

psala své zážitky z restaurace Baltaci, kde

jsme já a moji přátelé nebyli spokojeni

s obsluhou personálu a nakonec jsme ode-

šli do jiné restaurace.

Chtěla bych informovat čtenáře Napaje-

delských novin i o tom, že pan majitel se mi

telefonicky ozval a osobně se omluvil, čímž

mu za tento vstřícný krok děkuji a odpouš-

tím personálu restaurace jeho prohřešek.

Doufám, že další zákazníci již budou

spokojeni. Blažena Trtílková, Brno

Rok utekl jako nic a už nám zase začalo

jedno z „nejklidnějších“ svátečních období

v roce – advent. Období tradičního rozjímání

v souznění se ztichlou krajinou se už dávno

mnohým z nás nedaří prožívat. Jako turisté

z KČT Napajedla se o to však každý rok as-

poň snažíme a s Mikulášem se vydáváme na

pochod.

Letos jsme brouzdali krajem nabitým his-

torií Velké Moravy – z Velehradu buchlov-

skými lesy na Smraďavku. Už za Velehradem

začalo mžít, procházíme monumentálními

dřevěnými veřejemi s nápisem „Moravská

brána“ a boty nám zapadají do bláta rozjež-

děné polňačky. V takovém terénu je výstup

na první kopec hoden ocenění za sportovní

výkon. Však jsme si také na vrcholu dopřáli

malou odměnu a poté pokračovali typicky

podzimním počasím dál.

I přes veselou a přátelskou náladu účast-

níků byla ve vzduchu cítit melancholie spící

přírody a vůně tlejícího listí. Povadlé maliní

a ostružiní nás zachytávalo na každém kro-

ku, snad nás chtělo zastavit, abychom se

přestali honit někam pryč a prostě jen zůstali

na chvíli s nimi v lese, v tichu, v klidu, bez

emocí, bez ambicí, bez komfortu, v dešti a

v drsné kráse obyčejné krajiny.

Deštivé rozjímání se raz-dva změnilo

v realismus všednosti. Spustil se normální

slejvák. Na Chabaních uskakujeme, šustíc

pláštěnkami, do škarpy před projíždějícím

autem. Byl to normální osobák, ale před námi

se z něho stal kropící vůz. U obrovské sekvo-

je nad osadou jsme se všichni, téměř čtyřice-

tičlenná skupina zase sešli. Mohutný strom,

sekvojovec obrovský, prý jediný svého dru-

hu v Evropě, nám dal pocítit, že jsme úplné

nicky, ale zároveň obnovil naši důvěru

v matku přírodu.

Cesta nás dál vedla opět lesem až k hos-

půdce „Pod Břesteckou skálou“, kde jsme se

ohřáli a občerstvili, osušili a sbalili pláštěnky

a pokračovali směrem ke hradu Buchlovu.

Déšť ustal, obloha se pročistila do modra a u

kaple Sv. Barbory nás po sněhové metelici

oslnilo slunko a ohromil nádherný výhled.

Pod námi se v podzimních barvách, nasyce-

ných slunkem rozkládalo buchlovské pod-

hradí, za ním se táhly Buchlovice, dál Hradiš-

tě a obzor uzavírala Javorina a Bílé Karpaty.

To jsou pohledy, které se do žádného foťáku

nevejdou, ale zůstanou v mysli.

Pod Buchlovem jsme si v bufetu u pana

Špalka připomněli, že není pouze čas advent-

ní, ale také čas nimrodů. Místní občerstvova-

cí zařízení bylo vyzdobené vánočně a při-

chystané uvítat skupinu myslivců, operují-

cích v okolí, tedy nic pro nás. To už se ale den

dávno překulil do druhé poloviny a slunko

se sklánělo za buchlovské hory.

Když jsme se naposledy pohledem louči-

li s Buchlovem, byli jsme opět zasaženi

úchvatností výhledu. Sami ponořeni do tem-

ného lesa, připraveného na soumrak, jsme

hleděli úzkým průhledem mezi černými silu-

etami štíhlých buků na sluncem ozářený hrad

Buchlov, vypínající se na protějším kopci.

Poslední záblesk dne, potom jsme už scháze-

li stále více se šeřícím lesem do údolí Smra-

ďavky až k autokempu. Tam přišel večer i

Mikuláš s čertem. Všichni jsme se bavili, jen

malý Jakoubek se s tímto úkazem ještě

v životě nesetkal a s pláčem se schoval

v bezpečné náruči rodičů.

Mikulášský večer plynul s písničkami

v pohodě až do pozdních nočních hodin, a

protože máme písní nekonečně, někteří je

zpívali až do rána.

Čas Mikuláše tak pro nás všechny letos

skončil. Příští rok se s ním sejdeme znovu,

cesta za ním bude jiná, ale stejně krásná a

jedinečná, jsem o tom přesvědčena.

Jitka

Mikuláš s KČT

Pro statečná srdce
Skupina historického šermu a tance Vir-

tus vincit pořádá nábor nových členů, dívek

i žen mužů i chlapců od 16 let.

Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 796

667 nebo na e-mailu skupina @virtusvin-

cit.com, písemně na adresu : SHŠ VIRTUS

VINCIT, třída Odboje 956, 765 02 Otrokovice.

Nevyžadujeme vybavení ani základy šer-

mu, nemusíte se bát a kontaktujte nás kdyko-

liv.

Máte-li srdce rytíře nebo urozené ženy,

přijďte k nám !

Silvestrovský pochod
Klub českých turistů Napajedla se

tradičně loučí se starým rokem způso-

bem sobě vlastním – turistickým pocho-

dem. Pokud i vy pocítíte potřebu protáh-

nout tělo a provětrat plíce před silves-

trovským večerem, jste srdečně zváni.

Sraz účastníků silvestrovského po-

chodu je v 8 hodin na autobusovém ná-

draží. Pro posledních patnáct společných

kilometrů letošního roku je vytipována

trasa do Halenkovic, přes Tabarky na

Žlutavu a zpět do Napajedel. Po trase

nejsou žádné časové kontroly, pouze

občerstvovací zastávky a vítězí každý,

kdo absolvuje pochod ve zdraví a

s dobrou náladou.

Klub českých turistů Napajedla

Pro Báru
Kateřince Klhůfkové z 5. A  onemocněla

spolužačka. Pozdrav, který jí poslala do

nemocnice, je moc pěkný. Posuďte sami.

Naše milá Báro,

usmíváš se málo.

Ať Tě nožka nebolí,

pořádně jí nabrbli.

Lidské nohy to jsou tyčky,

krásné bílé pantoflíčky.

Obuj si je, když jsi v nouzi,

hlavně na nich neuklouzni.

Když se v noci sama bojíš,

písničku si zazpívej,

za chvíli Ti bude hej.
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK IX.

CENA 4,- KČLEDEN  1/2004

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin

je ve středu 7. ledna 2004

O vánocích…O vánocích…

Krájení jablíčka patří k tradičním vánoč-

ním zvykům, Jeho prostřednictvím toužíme

vyzvědět svou zdravotní předpověď pro

rok příští. Jablko můžeme však použít i k

dalšímu zvyku.

Rozdělíme ho na tolik dílků, kolik je

osob u stolu, a každý svůj dílek sní. Je to

důležité – kdyby totiž kdokoliv z přítom-

ných v příštím roce zbloudil (obrazně či

doslova), stačí si jen vzpomenout, s kým

jedl o vánocích společně jablko.

A ještě jedno jablečné kouzlo. Dvanáct

jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich

vyplave na hladinu, tolik bude v příštím

roce suchých měsíců, což je zjištění důleži-

té především pro zemědělce, chalupáře a

zahrádkáře.

Pro zvlášť zvědavé doporučujeme jiný

osvědčený způsob - z cibule naloupeme

dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a

do každé nasypeme trochu soli. Každá

sukénka představuje jeden měsíc v roce: na

které se sůl do rána rozpustí, v tom měsíci

(podle pořadí vedle sebe) bude pršet, ve

které jen zvlhne, ten měsíc bude srážkově

průměrný a ve které většina zůstane, v tom

měsíci lze čekat sucho.

Už téměř zapomenutý je slovanský zvyk

namazat si na Štědrý den tváře medem.

A přitom si tak můžeme zajistit, že nás po

celý příští rok budou mít všichni rádi.

Jiný zvyk minimálně zajistí, že aspoň

jedna vánočka “přežije” vánoční svátky.

Hospodyňka zapeče do vánočky hrachové

zrnko – a pak se na vánočku všichni smějí

nanejvýš kouknout. Načít se může až na

Nový rok. Kdo najde ve svém kousku hrá-

šek, na toho se celý rok bude štěstí a úspěch

jen lepit.

Pro vdavekchtivé dívky existuje zase

zaručený způsob, jak se dostat pod čepec:

je velmi jednoduchý – stačí se zmocnit deví-

ti patek od vánoček a schovat si je.

Závěrem si dovolujeme připomenout

zvyk, jehož účinek se v dnešní době bude

určitě hodit všem. Dvě nebo tři omyté šupin-

ky z vánočního kapra vložte do peněženky

a ponechejte je tam. Tak byste měli mít

jistotu, že v ní bude vždycky dost peněz a

nebude vám vadit zvyšování cen ani nájem-

ného. I když …

Vánoční kouzla

Z historie koled
Naše historicky doložené koledy sa-

hají až do doby předhusitské. Jako třeba

Narodil se Kristus pán. Počátky této písně

bychom našli ve 13. století a ona sama se

stala symbolem vánoční melodiky.

Ironií osudu je, že naše nejkrásnější

koledy vznikly v době pobělohorské, tedy

v době temna. Tehdy vznikly koledy jako

Nesem Vám noviny nebo Půjdem spolu do

Betléma. Ze zahraničních koled, které jsme

převzali, je asi nejslavnější Tichá noc.

Krátce před vánočními svátky roku

1818 se v kostele sv. Mikuláše v hornora-

kouském městečku Obernsdorf poroucha-

ly varhany a bylo zřejmé, že se je do

Štědrého dne nepodaří opravit. „Jaká to

bude bez varhan půlnoční,“ zoufal si po-

mocník tamního faráře Joseph Franz Mohr.

Na něm bylo aby vymyslel náhradní hudeb-

ní program, který by zaujal místní farníky.

24.prosince 1818 text dodaný J.F.Mohrem

zhudebnil varhaník kostela Franz Xaver Gru-

ber a večer tady poprvé zazněla Tichá noc

ještě pod názvem Píseň z nebes.

Nutno podotknout,že jí vesničané zpr-

vu nepřijali vlídně. Hudební doprovod tvo-

řila kytara a farníky, zvyklé a natěšené na

známé koledy a varhany, neuspokojila. Na

Tichou noc se začalo zapomínat. Po něja-

kém čase se Tichá noc dostala do Ameriky,

kde se stala nedílnou součástí tamních

Vánoc. Byla prý přeložena do 45 jazyků,

včetně arabštiny, hindštiny a mnoha stře-

doarabských jazyků. Jejímu mohutnému

rozšíření pomohl rozmach gramofonové-

Děkujeme všem

partnerům a sponzo-

rům, trenérům a ve-

doucím za pomoc,

podporu a dobrou

práci v uplynulém

roce a přejeme jim

i všem  občanům města radostné Vá-

noce a šťastný rok 2004

TJ Fatra-Slavia Napajedla

Pranostiky k 31. prosinci
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí,

nelze nám dobrého vína se nadíti.

Jak byl celý rok samá voda a bláto, na

Silvestra napadne zlato.

Pranostiky k 1. lednu

Jak na Nový rok, tak po celý rok!

Co to pro nás znamená?

- vyneste všechny odpadkové koše, ať

jsou prázdné

- převlečte dočista všechno povlečení

v postelích

- vyperte a vyžehlete prádlo, ať nikde

nezůstane nějaký rest

- buďte na sebe milí a hodní

- pranostika by se měla vztahovat i na

zdraví a štěstí

Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné

žně. Je-li na Nový rok déšť, o Velikonocích

bude sníh.

Rady na závěr

- neservírujte na Nový rok drůbež, ať

Vám neuletí štěstí!

- na svátečním novoročním stole by

naopak neměla chybět čočka, aby se

rozmnožovaly peníze.

ho průmyslu a především skvělý zpěvák

Bing Crosby (1904-1977), kterého lze bez

nadsázky nazvat prvním zpěvákem Vánoc.

Tichá noc se v Crosbyho podání stala

druhou nejprodávanější vánoční koledou

všech dob na celém světě. I první nejpro-

dávanější koledu nazpíval Bing Crosby.

Skladatel ruského původu Irving Berlin,

vlastním jménem Israel Balie, ji nazval

White Christmas (Bílé vánoce). V roce 1942

ji napsal pro film Sváteční krčma s Bing

Crosbym a Fredem Astairem v hlavních

rolích. Dostal za ni Oskara za nejlepší fil-

movou píseň roku. Zpěvák proslavil i le-

gendární Jingle Bells (Rolničky), které slo-

žil někdy okolo roku 1850 jistý J.S. Pier-

mont - učitel nedělní školy.

Bing Crosby zemřel 14.října 1977, ale o

Vánocích jeho hlas zní stále po celém světě.

Tichá noc, svatá noc.

V spánku svém dýchá zem,

půlnoc odbila, město šlo spát,

zdřímli dávno i pastýři stád,

/: jen Boží láska, ta bdí. :/

Tichá noc, svatá noc,

náhle v ní jásot zní,

vstávej, lide můj, tmu z očí střes,

v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,

/: z lásky se člověkem stal. :/

Tichá noc, svatá noc,

stín a mráz vůkol nás,

v hloubi srdce však Gloria zní,

dík, že hříšník se s důvěrou smí

/: u svaté rodiny hřát. :/

Příjemné prožití vánoč-

ních svátků, hodně zdra-

ví, spokojenosti a úspě-

chů v novém roce přeje

Tělocvičná jednota Sokol Napajedla

PF 2004

Všem dětem, rodičům a těm, kteří

jakýmkoliv způsobem podpořili naši

činnost, přejeme krásné Vánoce a šťast-

ný nový rok 2004. Kolektiv Domu dětí

a mládeže Napajedla


