
Vánoèní koncert ZUŠ
ZUŠ R. Firkušného Napajedla Vás zve na 

Vánoční koncert do Klášterní kaple, 14. 12. 

2005 v 17 hodin.

Již se stalo tradicí, že členové odboru 

Klubu českých turistů zvou všechny příznivce 

turistiky a pohybu v přírodě na tradiční „Sil-

vestrovský pochod“. Tak jako každoročně 

je sraz účastníků 31.12. v 8 hodin na autobu-

sovém nádraží. Odtud se vydáme společně 

do obce Halenkovice, kde se můžeme po 

překonaném převýšení, (po svátečním nic 

nedělání a dobrém hodování může někomu 

cesta připadat náročnější), v místní hospůdce 

občerstvit a v klidu se rozhodnout, na kterou 

z navržených tras vyrazit. 

Trasa 15 km: z Halenkovic po zelené zn. 

ke Žlutavskému lomu - Žlutava - Napajedla. 

Trasa 25 km: z Halenkovic Halenkovskou 

dolinou na Tabarky - Nová Dědina - U Mrazíka 

- Žlutava - Napajedla. 

Trasa 33 km: z Halenkovic Halenkovskou 

dolinou - Trávníček - Budačina - Rozsypalova 

osada - Tabarky - Nová Dědina - U Mrazíka 

- Žlutava - Napajedla. Navržené trasy vedou 

převážně po zpevněných komunikacích 

a jsou dobře schůdné i při horším počasí 

(motto: není špatné počasí, jen špatně ob-

lečený turista). Dle toho jaké počasí nám 

paní příroda nadělí je možno uvedené trasy 

absolvovat na kole nebo na lyžích. 

Vánoèní koncert
Vánoční koncert v Klášterní kapli bude 

jako každoročně 27. prosince v 19 hodin.

Bohoslužby v dobì vánoèní 
V době adventu jsou Mše svaté během 

týdne i v neděli v obvyklém čase. 24. pro-

since je Půlnoční Mše svatá ve 24 hodin. Na 

Boží hod vánoční v 8 a 18 hodin, stejně tak 

na Štěpána.

Překonejte své pohodlí a přijďte s námi 

aktivně prožít poslední den v roce. Večer 

budeme možná trochu unaveni, ale spokojení, 

že jsme něco málo udělali pro své zdraví. 

Výbor odboru KČT přeje všem příjmené 

prožití svátků vánočních a v novém roce hodně 

štěstí a spokojenosti a těší se na Vás při příštích 

turistických akcích v roce 2006. 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
spokojenosti a úspěchů v novém roce přeje 

redakční rada Napajedelských novin
PF 

2006

Silvestrovský pochod Klubu èeských turistù

foto: František Cívela

foto: František Cívela

Koncert v Klubu kultury
Koncert pro veřejnost se sborem Svatého 

pluka z Uh. Hradiště - 17. prosince.

neprodejné

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

PROSINECPROSINEC  20052005

DNES SI PØE ÈTE TE
� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Představujeme P. Mgr. Viliama Gavulu

� Vánoční recepty „Našeho žufánku“ 

� 100 let loutkového divadla v Napajedlích 

� Výchovný koncert ZUŠ - Pop-rock

� Osobnosti sportu - Jan Hofman

� Příloha - PEXESO s kalendářem
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Zápisy z jednání rady města a zastupi-

telstva města jsou zveřejňovány na Úřední 

desce a na webových stránkách města www.

napajedla.cz

Rada mìsta dne 17. 10. 2005
� rozhodla podat výpověď z bytu nájemcům: 

manželé Možnarovi, paní Forbelská, manželé 

Ferenčíkovi

� projednala Stanovisko k nevymahatelným 

pohledávkám ve správě příspěvkové organiza-

ce BTH, předložené právním oddělením

� schválila provedení a trvalé uložení přípoj-

ky NN pro společnost NAPATYP s.r.o., Zlín, 

na pozemcích města Napajedla p. č. 1540/2, 

p. č. 6428/3 a p. č. 1560/2, za podmínky, že 

nebude narušena výsadba zeleně a zpevněné 

plochy budou uvedeny do stávajícího stavu, 

Geodetické zaměření skutečného provedení 

předá společnost NAPATYP s.r.o. do datového 

skladu Jednotné digitální technické mapy 

Zlínského kraje.

� doporučila ZM odsouhlasit prodloužení 

termínů kolaudace a následného darová-

ní stavby komunikace manž. Miklovými 

a ing. Mičke městu Napajedla dané usnesením 

RM č. 32/1/2005 takto: dodatečné povolení 

stavby komunikace a zkolaudování stavby se 

prodlužuje z 31. 7. 2005 do 31. 3. 2006 a termín 

darování stavby městu Napajedla se prodlužu-

je z 31. 12. 2005 do 31. 7. 2006 pod podmínkou, 

že v průběhu výstavby nesmí dojít k zamezení 

přístupu na sousední pozemky

� schválila smlouvu o dílo s příspěvkovou 

organizací Služby města Napajedla na pro-

vedení stavebních, bouracích a úklidových 

prací v objektu Mateřské školy Napajedla, 

Komenského 1159 (bývalý DAVEX)

� doporučila ZM schválit rozpočtové opat-

ření č. 53/2005 z důvodu navýšení ročního 

příspěvku příspěvkové organizaci Služby 

města Napajedla

� doporučila ZM schválit rozpočtové opatření 

č. 54/2005, týkající se sanace podkladových 

vrstev pro předláždění před radnicí a provede-

ní izolace mezi nově budovaným chodníkem 

a budovami na náměstí

� schválila rozpočtové opatření č. 55/2005 

týkající se navýšení již vyčerpané položky 

v rozpočtu na nutné drobné opravy objektů 

města

� schválila rozpočtové opatření č. 56/2005 tý-

kající se stavebních úprav MŠ (bývalé budovy 

DAVEX) – úpravy topení a navýšení plochy 

pro obklady na základě požadavku Krajské 

hygienické stanice Zlínského kraje

� schválila rozpočtové opatření č. 57/2005 

na provedení opravy venkovní kanalizace 

před spořitelnou a prací s touto opravou 

spojených

� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2005 

týkající se financování opravy 3 ks ornamento-

vých oken a malby klášterní kaple

� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2005 

týkající se opravy střechy garáže Klubu kultury 

Napajedla firmou Jaroslav Možný

� schválila vyplacení sjednané částky za 

předání provedeného plnění z mandátní 

smlouvy k zakázce „Nadstavba a stavební 

úpravy DPS Pod Kalvárií, Napajedla“ spo-

lečnosti QUANTUM CZ s.r.o., Ostrava, dle 

mandátní smlouvy

� schválila cenu inzerce v Napajedelských 

novinách 

� schválila umístění paní Lovecké, do uvol-

něného bytu č. 3 v DPS Pod Kalvárií 90

� se seznámila se zápisem z jednání sboru 

pro občanské záležitosti konaného dne 4. 

10. 2005 

� se seznámila se zápisem z jednání škol-

ské komise ze dne 20. 9. 2005 a bere ho na 

vědomí

� souhlasila se změnou rozhodnutí o udělení 

licence na veřejnou linkovou osobní dopravu 

vnitrostátní pro linku 8000631 Prakšice – Velký 

Ořechov – Bílovice – Otrokovice – Zlín

� schválila Smlouvu o poskytnutí nadační-

ho příspěvku 70 tis. Kč za ocenění v soutěži 

Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR 

od Nadace Partnerství, Brno

� se seznámila s dopisem společnosti SCH 

consult, spol. s r.o., Zlín, v němž společnost 

oznamuje, že odstupuje od záměru odkoupit 

od města Napajedla pozemek PK p. č. 3182/1 

v k. ú. Otrokovice

� schválila stanovení minimálního počtu 7 

žáků ve školní družině ZŠ Komenského 298 

v době školních prázdnin

Rada mìsta dne 31. 10. 2005
� doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o sdružení finančních prostředků 

na částečné financování provozu pečovatelské 

služby v předloženém znění

� schválila rozpočtové opatření č. 59/2005, 

které řeší přijetí veřejné podpory 300 tis.Kč od 

Zlínského kraje na realizaci projektu Stavební 

úpravy budovy kláštera č.p. 304 – technické 

zázemí sportovního areálu Napajedla

� doporučila ZM schválit rozpočtové opatření 

č. 60/2005, kterým se zvyšuje neinvestiční pří-

spěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Napajedla v souvislosti s rozšířením 

prostor pro její činnost (nová budova) od 1. 

10. 2005

� schválila vyřazení majetku z účetní eviden-

ce dle přílohy č. 1 (notebook) a doporučila ZM 

schválit vyřazení hmotného majetku z účetní 

evidence dle příloh 2 (2 ks počítač – knihovna), 

3 (PC AT 386) a 4 (kopírka Selex)

� schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 11/2005 

týkající se nákupu serveru

� schválila přerušení činnosti školní dru-

žiny ZŠ Komenského 268 v období školních 

prázdnin, pokud se přihlásí k pobytu méně 

než 7 dětí

� schválila smlouvu o výpůjčce sběrných 

nádob na tříděný odpad se společností 

EKO–KOM, a.s.

� se seznámila se zápisem z jednání stavební 

komise č. 26 dne 5. 10. 2005

� schválila pronájem části pozemku KN p. č. 

6477/5 o výměře cca 1580 m2 na Masarykově 

náměstí (od prodejny knih po restauraci Baltaci 

– viz. snímek katastrální mapy) za účelem pro-

vozování prodejních trhů v roce 2006 v těchto 

termínech: v úterý 21. 3. – velikonoční, 16. 5., 

20. 6., 15. 8., 19. 9., 21. 11. a 11. – 12. 12. – vánoční 

za částku 12.500 Kč za každý pořádaný den 

trhu, na dobu určitou do konce roku 2006 

paní Motyčkové

� projednala prodeje části pozemků u domu 

č. p. 1278 – 1283 v ulici Svatoplukova a pověřila 

odbor SMIR oslovením majitelů a uživatelů čin-

žovního domu č. p. 1278 – 1283, majitelů garáží 

(na pozemcích KN st. p. č. 2665 až 2670) a paní 

Radaelli s nabídkou prodeje části pozemku 

KN p .č. 7195/1 o výměře cca 1317 m2 do id. 

spoluvlastnictví za cenu 60,-- Kč/m2

� neschválila zveřejnění záměru prodeje 

částí pozemků KN p. č. 397/3 a p. č. 6452/2 

o celkové výměře cca 227 m2 panu Dýškovi

� doporučila ZM schválit:

•  realizaci stavby „Odvodnění pravobřežní 

části Napajedel lokalit Zámoraví, Radova-

ny a Šardice“ na centrální ČOV a vyčlenit 

potřebné finanční prostředky do rozpočtu 

města pro rok 2006

•  uzavření věcných břemen pro položení 

kanalizace s vlastníky dotčených pozemků 

bezúplatně formou smlouvy o budoucí 

smlouvě včetně povolení vstupu na po-

zemky

•  oslovit vlastníky dotčených pozemků 

formou smlouvy o budoucí smlouvě 

o věcném břemenu a dohody o vstupu na 

pozemek za účelem provádění stavebních 

prací

� souhlasila s použitím pozemků p. č. 7535, 

7537, 6420/11, 6420/12, 6420/14 a 6420/3 

ve vlastnictví města Napajedla pro umístění 

staveb inženýrských sítí v rámci výstavby 

ZTV pro RD

� schválila zveřejnění záměru bezplatného 

užívání částí pozemků p. č. 7537, 6420/11, 

6420/12, 6420/14 a 6420/3 ve vlastnictví města 

Napajedla za účelem stavby prodloužení místní 

komunikace v ulici Smetanova v šíři 4,5 m 

a odpovídajících technických parametrech 

(PD bude odsouhlasena stavební komisí) za 

podmínek:

• lhůta pro nabytí právní moci stavebního 

povolení do 31. 12. 2007

•  zkolaudování stavby komunikace do dvou 

let tj. do 31. 12. 2009

•  po dobu bezplatného užívání pozemků 

bude zajištěn přístup k sousedním ne-

movitostem a příjezd v současné trase 

k pozemku p. č. 2136/1

•  darovat stavbu komunikace městu Napa-

jedla v termínu do 60 dnů od právní moci 

kolaudačního rozhodnutí

� doporučila ZM schválit budoucí darovací 

smlouvu s ing. Mičke na darování prodloužení 

místní komunikace v ulici Smetanova 

� doporučila ZM zveřejnit záměr prodeje 

pozemku p. č. 2152/22 o výměře 527 m2 za 

min. cenu 350,-- Kč/m2 

� schválila smlouvu o dílo s firmou UPOSS, 

spol. s r.o., na provedení stavby „Stavební 

úpravy budovy bývalého Kláštera č.p. 

305“ 

� schválila smlouvu o dílo se společností 

ALFING ZLÍN spol. s r.o., na dodávku projek-

tových prací na provedení stavby „Stavební 

úpravy domu čp. 737, Napajedla“

� schválila dodatek smlouvy o dílo č. 23/2005 

se společností DIPS Zlín, spol. s r. o., na pro-

vedení akce „Napajedla – místní komunikace 

a inženýrské sítě Malina III – obj. SO 02 Ko-

munikace“

Z jednání zastupitelstva a rady mìsta
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Možná to ještě není tak úplně pravda, ale 

v době, kdy píši tento článek, pro nás silni-

čáře již začalo zimní období. To znamená, že 

musíme být nachystáni na možnost sněžení 

nebo námrazy, tak, abychom v souladu 

s plánem zimní údržby mohli začít s od-

klízením sněhu nebo posypem. Začne pro 

nás období, kdy se moc nevyspíme, v tele-

vizi budeme neustále poslouchat stížnosti 

řidičů na silničáře, kteří zase zaspali. Jak 

je to tedy s úklidem sněhu v Napajedlích? 

Pro odklízení sněhu v noci a o svátcích 

mají pohotovost 4 pracovníci, kteří mají 

k dispozici traktor, multikáru a od letošního 

roku bychom měli mít i nový malotraktor 

s radlicí. V případě potřeby jsou k dispozici 

nakladače a nákladní auta. 

Pokud se nejedná přímo o sněhovou 

kalamitu, vyjíždí technika ve 3.00 hodiny 

ráno tak, aby v 6.00 hodin byly hlavní 

silnice ve městě sjízdné a chodníky, které 

udržujeme, schůdné. To neznamená, že 

na silnicích nebude žádný sníh. Zákon 

23. prosince 
bude Mìstský úøad 

uzavøen

Z deníku Mìstské policie
Alkohol a mladiství

Při řešení problému rušení nočního klidu 

na ulici Nábřeží zastavili strážníci městské 

policie skupinku tří mladistvých ve věku 

17 a 16 let, u kterých bylo zjištěno požití 

alkoholu. Strážníci jim naměřili od 0,12 do 

1,62 promile alkoholu v krvi. Mladiství byli 

předáni do péče rodičům a celou záležitostí 

se bude zabývat odbor sociálních věcí. 

Městská policie ve spolupráci s OO PČR 

Napajedla provádí kontroly v souvislosti 

s dodržováním zák. č. 37/89 Sb., o ochraně 

před alkoholismem a jinými toxikomániemi 

v restauračních zařízeních v katastru města 

Napajedla.

Psi
V říjnu byli odchyceni v katastru města 

Napajedla čtyři psi, z nichž byli tři vráceni 

majiteli. Ti psi, co nemají to štěstí a nejsou 

vráceni majiteli, jsou odvezeni do útulku 

pro zvířata v nouzi Vršava Zlín se sídlem Pod 

Vrškem 2324, tel.: 577 244 444.

Nabídka  odchycených psů:

1) Pes, kříženec, stáří 5-7 let

2) Pes, kříženec, stáří 2 roky

Psí dáma mìla štìstí
Na ulici Zámoraví byla skupinkou lidí nale-

zena fenka křížence, kterou srazilo projíždějící 

auto. Řidič z místa ujel, ale díky pohotovému 

� schválila plán zimní údržby místních komu-

nikací města Napajedel pro zimní období od 

15. 11.2005 do 31. 3. 2006 vypracovaný příspěv-

kovou organizací Služby města Napajedla po 

doplnění připomínek odboru SMIR o:

•  vymezení úseků místních komunikací na 

kterých se zimní údržba neprovádí

•  rozmístění nádob s posypovým materiá-

lem

� schválila darovací smlouvu mezi Zlínským 

krajem jako dárcem a Domem dětí a mládeže 

Matýsek Napajedla, příspěvková organizace 

jako obdarovaným a městem Napajedla jako 

zřizovatelem této příspěvkové organizace 

o darování finančních prostředků do Fondu 

kulturních a sociálních potřeb DDM Matýsek 

Napajedla

� schválila rozpočtové opatření č. 61/2005 

týkající se dotace na dávky sociální péče

� schválila pořádání zimního fotbalového 

turnaje na fotbalovém hřišti s umělým povr-

chem ve sportovním areálu města Napajedla 

a pronájem hřiště za celkovou cenu 28.800 Kč 

pro všechny zápasy

Rada mìsta dne 7. 11. 2005
� doporučila ZM schválit rozpočet města 

Napajedla na rok 2006 dle upraveného návrhu 

včetně příloh č. 1 a 2 rozpočtu

� doporučila ZM v souvislosti s dobrovol-

ným svazkem obcí „Mikroregion Otrokovicko“ 

schválit: 

• výši členských příspěvků na rok 2006 dle 

návrhu 

•  rozpočet svazku na rok 2006 

• rozpočtový výhled svazku na r. 2006-2008

� doporučila ZM schválit rozpočtové opatření 

č. 62/2005 týkající se financování výměny oken 

a opravy střechy na č.p. 305

� se seznámila se zprávou o činnosti Městské 

policie Napajedla za čtvrtletní období červenec 

- září 2005

� schválila jmenování str. Kalmárové jako od-

povědného pracovníka za program – manažera 

prevence kriminality pro město Napajedla na 

základě zásad pro poskytování dotací ze stát-

ního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

„Strategie prevence kriminality“

o pozemních komunikacích říká, že účelem 

zimní údržby je  „zmírnit nepříznivé účinky 

zimního období“. To by si všichni řidiči měli 

uvědomit. Jsme samozřejmě schopni odkli-

dit veškerý sníh z komunikací, na druhou 

stranu finanční náklady by byly obrovské. 

Vždyť jedna tuna soli stojí kolem 2.500,- Kč 

a prosolit v Napajedlích deset tun za den by 

nebyl problém.

Budeme se snažit, aby občané Napaje-

del neměli mnoho důvodů ke stížnostem, 

ale k tomu potřebujeme i jejich pomoc. Již 

několik let se potýkáme s problémem, který 

způsobují bezohlední řidiči. Zaparkují tak, že 

kolem nich má problém projet osobní auto, 

traktor s radlicí neprojede vůbec. Velký 

problém je také parkování vozidel po obou 

stranách komunikace. Každý zaparkuje před 

svým domem, traktor s radlicí sice projede, 

ale sníh odhrne ke stojícímu vozidlu. Par-

kující řidič ráno odjede, na silnici zůstane 

odhrnutý sníh, který následující vozidla 

rozjezdí a jako bychom tam vůbec nebyli. 

Na sídlišti Nábřeží bych chtěl poprosit 

řidiče, aby při parkování kolmo k chodníku 

nenajížděli koly až k obrubníkům, proto-

že pak „čumák“ vozidla zužuje chodník 

a není možno malotraktorem odhrnovat 

sníh. Velký nešvar poslední doby, a při-

znám se pro mne zcela nepochopitelný, 

je vyhrnování sněhu z dvorů a vjezdů ke 

garážím na místní komunikace. Je jasné, že 

pokud je sněhu hodně, je problém jej na 

malé zahrádce nebo dvorku odklidit, ale 

opravdu, tento sníh není náš a my za to, že 

sněží, nemůžeme.

Závěrem bych chtěl všem řidičům 

a chodcům popřát bezpečný pohyb po 

komunikacích a poprosit o trochu tolerance 

k sobě navzájem při jízdě a chůzi v zimních 

podmínkách. 

Ing. Aleš Jirků, Služby města Napajedla

A je tu opìt zima

jednání byla strážníky městské policie fenka 

odvezena k veterináři, kde byla ošetřena. Poté 

byla vyrozuměna majitelka, která si svého 

psího mazlíčka převzala.

Podnapilý muž chtìl cvièit ! 
Do prostor FIT CENTRA na ulici 2. května 

se dobýval silně podnapilý muž, který byl 

z místa vykázán strážníky městské policie. 

Incident se obešel bez konfliktu a muž 

se odebral do nejbližšího restauračního 

zařízení.

Zneèištìná komunikace si vyžádala 
zásah hasièù

Při průběžné kontrole městská policie 

zjistila v zámeckém parku znečištěnou ko-

munikaci naftou, která vytekla z nákladního 

zásobovacího vozidla. Řidič jel po ulici 

Komenského přes Masarykovo náměstí 

na ulici Nábřeží směrem do Otrokovic. 

Komunikace byla natolik znečištěna, že si 

vyžádala zásah hasičů. Strážníkům městské 

policie se během deseti minut podařilo 

pachatele zjistit.

Používání pyrotechnických výrobkù 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o ve-

řejném pořádku stanovuje, že na vymezených 

veřejných prostranstvích je zakázáno pou-

žívat pyrotechnické výrobky určené pro 

zábavní účely. Výjimkou jsou dny 31. pro-

since a 1. ledna, kdy je možné pyrotechnické 

výrobky určené pro zábavní účely na vyme-

zených veřejných prostranstvích používat, 

a to pouze v souladu s příslušnými právními 

předpisy a při zachování bezpečnosti osob 

a zajištění ochrany zvířat a majetku.
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� Odkud pocházíte a kolik je Vám let?

Pocházím z vesnice Husák u Vyšného 

Nemeckého blízko ukrajinských hranic. Z Na-

pajedel je vzdálena 500 km. Je mi 30 let.

� Máte sourozence?

Mám tři starší sestry. Rodiče mají 63 

a 62 let.

� Co jste studoval a kde jste působil?

Studoval jsem ve Spišské Kapitule, po 

třetím roce jsem absolvoval rok vojny a pak 

dokončil semináře v Košicích a na Teologické 

fakultě. Mám za sebou pět let jáhenské práce. 

Dva roky jsem působil v Bardějově, jeden rok 

v Prešově, v Sabinově a Kyjově.

� Jak ve Vás zrálo rozhodnutí stát se 

knězem?

Spíše na střední škole, kde jsem chodil 

k seleziánům do Humenného. Člověk má své 

povolání a poslání. Až v semináři jsem vše 

přehodnotil. Dozrávalo to u mne v průběhu 

6 let. První bylo rozhodnutí a k němu se musí 

stále dávat souhlas.

� Máte nějaký oblíbený sport?

Mám jich rád hodně. Z letních je to tenis, 

plavání, fotbal. Radost jsem měl z volejba-

lového utkání o pohár sv. Bartoloměje, kde 

se umístili napajedelští hráči na 3. místě. Ze 

zimních sportů je to hlavně lyžování.

� Jakou hudbu rád posloucháte?

GOSPEL - křesťanské chvály, pop, rock, 

duchovní hudbu. Škoda, že většina mladých 

ztrácí vztah ke klasické duchovní hudbě, která 

patří k vyspělosti člověka a křesťana.

� Umíte vařit?

Základní věci ovládám. U mne je to otázka 

času. Na vaření mně mnoho času nezbývá.

� Jak si zvykáte na nové prostředí 

a lidi?

Ještě stále si zvykám. Je to cizí prostředí. 

Chybí mně osobní kontakt s lidmi. Je to zá-

ležitost důvěry a taky toho, že zde sloužím 

jen většinou v pátky a neděle.

� Co vaši malí žáčci v náboženství?

Dělají mně radost.

� Co byste rád tlumočil či popřál ob-

čanům našeho města i okolních vesnic, 

kde působíte?

Životní moudrost a správná rozhodnutí 

v malých i velkých životních situacích.

Děkujeme Vám za milé povídání, přeje-

me Boží požehnání a hodně duchovní síly 

při náročné práci duchovního

M. Vaňáčová, V. Komínová

Pøedstavujeme Vám nového napajedelského duchovního P. Mgr. Viliama Gavulu

Poděkování všem, kteří se přišli roz-

loučit a panem Oldřichem Šimoníkem. 

Manželka a rodina

Vánoèní beseda s dùchodci
Zveme srdečně naše milé důchodce 

na tradiční „Besedu s důchodci“, která 

se letos uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 

2005 v 17.00 hod. na Sokolovně. Dle va-

šeho přání opět potěší svým programem 

vaše srdce krojovaná Stříbrňanka. Vstup 

bude volný bez vstupenek a vozíčkářům 

bude k dispozici bezbariérový přístup 

z východní strany budovy přes nádvoří 

radnice.

Těší se na Vás 

členové SOZ v Napajedlích

Možná zazvoní u Vašich dveří, potkáte 

je na ulici, možná se zastaví i na Vašem 

pracovišti.

Počátkem ledna 2006 budou v ulicích 

našeho města chodit tříkráloví koledníci, 

aby všem přinesli radostnou vánoční 

zvěst a požádali o koledu – dar pro lidi 

v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj 

charitního díla. 

Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou, 

vyhlašovanou Českou katolickou charitou 

a podléhá pravidlům zákona č. 117/2001 Sb., 

O veřejných sbírkách.

Z této sbírky jsou nejen podporovány 

konkrétní projekty místních farních či 

oblastních charit, ale část výtěžku sbírky 

je směřována na přímou místní pomoc 

sociálně potřebným, zejména pak rodinám 

a seniorům.

Tříkrálová sbírka se koná dvěma základ-

ními způsoby:

1) koledováním – shromažďováním 

příspěvků do přenosných kasiček. Skupina 

tří králů sebou nese pokladničku, za kterou 

přímo zodpovídá vedoucí skupinky. Ten se 

veřejnosti prokazuje pověřením opravňujícím 

ho sbírku provádět. Pověření je platné pouze 

s průkazem totožnosti. Pokladnička musí být 

úředně zapečetěná.

2) složenkou – poštovní poukázkou, 

kterou charita rozesílá do poštovních schrá-

nek, nebo na konto Tříkrálové sbírky přímo 

z účtu dárce.

V Napajedlích probíhá Tříkrálová sbírka 

pod záštitou Charity sv. Anežky Otrokovice 

a je organizována místními dobrovolníky.

V lednu roku 2005 bylo v jednotlivých 

obcích vykoledováno:

Otrokovice 250 496 Kč

Napajedla  134 625 Kč

Pohořelice  16 806 Kč

Oldřichovice  8 619 Kč

Komárov  9 193 Kč

Spytihněv  40 685,50 Kč

Halenkovice  35 361 Kč 

Žlutava  20 311 Kč

Tlumačov  44 927 Kč

Celkem 561 023,50 Kč

60% z celkové částky rozdělovala otroko-

vická charita, např.:

 65 000 Kč pomoc sociálně potřebným

 60 000 Kč pomoc obětem Tsunami

200 000 Kč dostavba charitního domova 

v Otrokovicích

Zbývající částka byla odeslána na ostatní 

projekty České katolické charity.

V Napajedlích se uskuteční Tříkrálová 

sbírka v sobotu 7. 1. 2006 v době od 10 do 

15 hodin.

Děkujeme za Vaše otevřená srdce, za to, 

že během vánočních svátků i během roku 

nezapomínáte na spoluobčany, kteří se ne-

obejdou bez naší pomoci.

Požehnané a pokojné prožití vánočních 

svátků a úspěšný rok 2006 Vám za Charitu 

sv. Anežky Otrokovice 

přeje Nováková Helena  

Tøíkrálová sbírka v lednu 2006

P. Mgr. Viliam Gavula při setkání s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem u příležitosti 

Hejtmanského dne v Napajedlích v listopadu 2005.
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Bez jídla není života – alespoň ne na 

delší dobu. Proto každý živý tvor musí 

přijímat potravu. 

Většina lidí na světě je přesvědčena, že 

veškerá zelenina je určená k tomu, aby dobytek 

měl co žrát, a dobytek je tu zas proto, abychom 

měli co konzumovat my. 

Velká část mužů považuje mrkev, stejně 

jako mouchu, za nedopatření v polévce. Za 

bílé maso pokládají bůček, ovar a vepřové 

sádlo.

Ženy považují jídlo za nutné zlo, které musí 

každý den připravovat pro muže, aby nemuseli 

chodit s prázdným žaludkem na pivo. 

Přejeme Vám, vážení čtenáři, abyste ve 

zdraví uvařili, okusili a strávili všechny recepty, 

které jsme Vám předložili v důvěře, že Vás po-

těší, roznítí Vaši tvůrčí fantazii a stejným dílem 

nasytí Vaše tělo i duši a obohatí Vaše sváteční 

chvíle o nevšední kulinářské zážitky.

Kaviárová vejce v šunce 

(4 porce) 2 vejce uvařená natvrdo, 40 g ka-

viáru, 20 g másla, citrón, 8 plátků šunky, sůl, 

petrželka a zelenina na oblohu

Vejce rozkrojíme podélně na půlky, žloutky 

vyjmeme do mísy, přidáme máslo, osolíme, 

ušleháme do pěny. Plátky šunky stočíme po 

dvou na malé talířky do kornoutků, na které 

poklademe půlky vajec. Místo po vyjmutých 

žloutcích naplníme kaviárem, okolo něj na-

stříkáme sáčkem s vroubkovanou trubičkou 

věneček z ušlehané žloutkové pěny. Vejce 

ozdobíme petrželkou a plátky citrónu. Oblo-

žíme čerstvou zeleninou, podáváme s bílým 

pečivem

Šunkové lívaneèky

(16 ks) 50 g másla, 50 g hladké mouky, 

150 g šunky, 150 g zakysané smetany, 100 g 

strouhaného eidamu, 2 vejce, sůl, pepř, olej na 

smažení,zakysanou smetanu na polití

Hodně změklé máslo utřeme se solí do 

pěny, postupně vmícháme žloutky, mouku, 

smetanu, drobně nakrájenou šunku, strou-

haný sýr, osolíme, opepříme, nakonec vmí-

cháme tuhý sníh z bílků. Lívanečky pečeme 

v lívanečníku na oleji po obou stranách a při 

podávání polijeme kysanou smetanou a ozdo-

bíme petrželovou natí. Jako přílohu podáváme 

syrovou zeleninu.

Pikantní zelný salát

(4 porce) 300 g kysaného zelí, 200 g šunky, 

100 g majonézy, 1 cibule, cukr, sůl, pepř, petr-

želová nať, 2 lžíce strouhaného křenu

Kysané zelí dobře vymačkáme a překrá-

jíme, cibuli nakrájíme na kostičky, šunku 

na nudličky, přidáme majonézu, křen, cukr, 

sůl , pepř a vše zlehka promícháme a dáme 

vychladit

Sýrová smìs na topinky

300 g tvrdý sýr, 5 stroučků česneku, 1 střední 

cibule, pepř, chilli, polévková lžíce olivového 

oleje

Sýr a česnek nastrouháme na jemném 

struhadle, přidáme jemně nakrájenou cibuli, 

pepř, chilli, olivový olej, vše lehce promíchá-

me a necháme přes noc v lednici naležet. 

Směs dáváme na horké topinky nebo toasty, 

ozdobíme kolečky papriky a rajčat.

Kuøecí øízky ve vínové omáèce 

(4 porce) 4 kuřecí řízky, sůl, pepř, hladká 

mouka, 3 lžíce olivového oleje, 20 g másla, 

100 g šlehačky, 1 dl bílého vína, 50 g žampiónů, 

50 g šunky

Kuřecí řízky naklepeme, rozřízneme na 

půlky, osolíme, opepříme, obalíme v hladké 

mouce a zvolna opečeme po obou stranách 

na oleji. Opečené řízky vyjmeme, do výpeku 

přidáme máslo, žampióny, šunku a krátce 

orestujeme, podlijeme vínem, přivedeme 

k varu. Vmícháme šlehačku, ochutíme solí, 

pepřem a do omáčky vložíme zpět opečené 

řízky,které dobře prohřejeme a podáváme 

s brambory nebo rýží. 

 Zbojnická hovìzí ruláda

(4 porce) Plát hovězího zadního masa 

(800 g), sůl, pepř, česnek, 100 g anglické slaniny, 

červená kapie, olivový olej, cibule, černé pivo, 

hořčice, vepřová blána

Maso rozklepeme na široký plát, který 

potřeme utřeným česnekem se solí, opepříme, 

poklademe tenkými plátky slaniny a proloží-

me podélně paprikou nakrájenou na hrubší 

nudle. Plát svineme do rulády, kterou zabalí-

me do vepřové blány a omotáme bílou nití. Ru-

ládu opečeme dokola na oleji, vyjmeme a na 

výpeku osmažíme do růžova cibuli, přidáme 

ruládu, podlijeme pivem, přikryjeme poklicí 

a pečeme v troubě. Při pečení ji obracíme, 

přeléváme šťávou a podléváme teplou vodou. 

Měkké maso vyjmeme, šťávu vydusíme na 

tuk, zaprášíme moukou, osmažíme, zalijeme 

vodou, rozšleháme a provaříme. Podáváme 

s rýží, nebo s bramborovým knedlíkem a du-

šeným špenátem 

Vepøová játra s oøechy 

(4 porce) 600 g vepřových jater, 100 g ang-

lické slaniny, 100 g vlašských ořechů, 1 červená 

kapie, cibule, hořčice, sojová omáčka, 1 malá 

lžička solamilu, sůl, pepř, cibule, olivový olej

Játra nakrájíme na hrubší nudle, opepříme, 

přidáme malou lžičku hořčice, solamilu, oleje, 

sojové omáčky a promícháme. Na rozehřáté 

pánvi játra zprudka orestujeme, přidáme 

slaninu pokrájenou na nudličky, ořechy, 

osolíme a ještě chvilku opékáme, aby játra 

nebyla krvavá. Nakonec přidáme na nudličky 

pokrájenou kápii, na půlkolečka cibuli, promí-

cháme a podáváme s rýží nebo se smaženými 

bramborovými hranolky.

Valašský pekáè

(4 porce) 4 uzené kotlety, 2 klobásy, 

200 g uzeného bůčku bez kůže, 800 g kysaného 

zelí, cibule, sůl, pepř, sádlo, lžíce cukru 

Uzený bůček a cibuli pokrájené na 

nudličky osmažíme na pánvičce do růžova 

a smícháme s propláchnutým a překráje-

ným zelím, osladíme, osolíme a opepříme. 

Do zapékací mísy vymaštěné sádlem dáme 

třetinu zelí, na kterou položíme kotlety tak, 

aby se nepřekrývaly. Pokryjeme druhou tře-

tinou zelí, na kterou naskládáme na kolečka 

nakrájené klobásy a přikryjeme zbytkem 

zelí. Mísu přikryjeme víkem a dáme zvolna 

péct do trouby. Při pečení mírně podléváme 

vodou nebo bílým vínem. Před koncem 

vše přelijeme sladkou smetanou a krátce 

dopečeme. Podáváme s houskovým nebo 

bramborovým knedlíkem.

Labužnický šašlik

1. Tvrdý sýr, lovecký salám, zelené olivy

2. Tvrdý sýr, lovecký salám, červená kapie

3. Tvrdý sýr, lovecký salám, cibule, 

jablko, kulatá, dřevěná, párátka

Sýr a salám nakrájíme na čtverečky velké 

7,58 x 7,58 mm, olivy příčně přepůlíme, papriku 

a cibuli také nakrájíme na čtverečky uvedené-

ho rozměru a střídavě napichujeme na párátka. 

Jablko od stopky seřízneme , položíme na talíř 

a napícháme do něj ražničí. Talíř doplníme na 

kolečka nakrájeným pečivem 

Námoønický grog 

0,75 l červeného vína, 2dl rumu, 4 kolečka 

citrónu, 3 lžíce medu, hřebíček, skořice, 1 lžíce 

krystalového cukru, 2 dl vody

Lžíci cukru necháme v hrnci na sporáku 

zkaramelizovat, zalijeme vodou, přidáme, 

skořici, hřebíček a necháme krátce po-

vařit, dolijeme vínem, osladíme medem 

a ohříváme tak, aby víno nevařilo. Do 

připravených sklenic na kávu rozdělíme 

rum, vložíme kolečka citrónu a přelijeme 

horkým vínem. 

Oøechové perníèky

350 g hladké mouky, balíček prášku do 

pečiva, 200 g moučkového cukru, 3 vejce, 

1 sáček perníkového koření, 2 lžíce medu, 

50 g mletých vlašských ořechů

Poleva: 1 bílek, 150 g moučkového cukru, 

citrónová šťáva

Hladkou mouku, prášek do pečiva a cukr 

prosejeme na vál, přidáme vejce, perníkové 

koření, tekutý med a mleté ořechy. Potom 

vypracujeme těsto, které necháme hodinu 

v chladnu odpočinout. Další postup je stejný 

jako u tradičních perníků.

Poleva: bílek rozšleháme a přidáme do něj 

cukr, citrónovou šťávu a šleháme tak dlouho, 

až je hladká, bílá a hustá. Vychladlé perníčky 

zdobíme podle vlastní fantazie.

www.naszufanek.wz.cz    

Vánoèní recepty „Našeho žufánku“
Nežijeme proto, abychom jedli, 

ale jíme proto, abychom žili
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Oslavy 100 let loutkového divadla v Napajedlích
Ve dnech 17. – 20. listopadu 2005 oslavilo loutkové divadlo „Klubíčko“ 100 

let svého trvání. Osm představení, které sehrály divadla z Brna, Liberce, Jaroměře 

a Opavy navštívilo kolem tisíce diváků. Velmi nás potěšil velký zájem o dětská před-

stavení, která byla mimo soboty dopoledne (Sávitrí), vyprodána. 

Děkujeme všem, kteří svou účastí podpořili naši činnost a zejména našim 

sponzorům: Městu Napajedla, Krajskému úřadu Zlín, Klubu kultury Napajedla, 

Plynosystému s.r.o., GZ-Sand s.r.o., KUF-TEX s.r.o., Teplárně Otrokovice, JADBERG 

Corporation, Lékárně – PharmDr. Martinkovičové, AV Engineeringu a.s., HP IZOL s.r.o., 

IES spol. s r.o., BAZMONT s.r.o., Svazu zahrádkářů, SOTERAL spol. s r.o., DAVID-PIPRA 

spol. s r.o., EXTRAPLAST s.r.o., V.H.M.-centrum, Hotel Ondráš Zlín, Elixír Napajedla, 

KOVOP s.r.o., Kněžpole a Ivanu Juřenovi – Fatra Napajedla.
Dagmar Kouřilová

Beseda po premiéře ve čtvrtek 17. listopadu 2005. Pan starosta 

s profesionálním loutkářem, který začínal v našem divadle, 

panem Milanem Hodným z Naivního divadla Liberec.

Sobotní vyprodaná pohádka „Jak Kašpárek léčil draka“

„Zlatovláska“ se také hrála před vyprodaným hledištěm

Po každém představení byl velký zájem o balónky.

Plný sál byl znakem všech představení pro děti.

Veselé představení „Tři prasátka a vlk“

Dobré sudičky z pohádky „Tři zlaté vlasy 

děda Vševěda“

Rybář a rybářka zachránili malého 

Plaváčka
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100 let loutkového divadla
Vznik loutkového divadla v Napajedlích 

se datuje od roku 1905 a jeho první roz-

sáhlý rozvoj po roce 1911, kdy byla postavena 

napajedelská sokolovna. Tato skutečnost vy-

tvořila podmínky nejen pro rozvoj tělocvičné 

činnosti, ale také pro práci zájmové a kulturní 

činnosti. Loutkové divadlo získalo prostory pro 

vytvoření stálé scény a možnosti pravidelné 

činnosti. Sokolovna se stala kolébkou loutko-

vého divadla v Napajedlích.

K přerušení činnosti Sokola i loutkového 

souboru došlo v období první a druhé světové 

války. Po roce 1945 v období nadšení ze svo-

body nastává epocha rozvoje jak Tělocvičné 

jednoty Sokol Napajedla, tak zájmové činnosti. 

Soubor loutkového divadla doplnili noví 

členové a zahájili tak období úspěšné práce 

v letech 1945, 1946, 1947 a 1948. V roce 1949 

došlo k sjednocování tělovýchovné činnosti 

a následně k zrušení Sokola. Tímto zásahem 

byla řešena i záležitost loutkového divadla, 

které přešlo pod Závodní klub Slávia – Fatra 

Napajedla a bylo přemístěno ze sokolovny do 

starého závodního klubu k závodu Fatra. Tímto 

opatřením se činnost Loutkového divadla 

v Sokole Napajedla skončila.

Po výstavbě nového závodního klubu 

a rekonstrukci přilehlých původních budov 

byl vybudován sál pro loutkové divadlo, ve 

kterém tento soubor realizuje svoji úspěšnou 

a záslužnou činnost.

Milan Vykoukal, TJ Sokol Napajedla

Část členů loutkového souboru Klubíčko při návratu z úspěšné premiéry.

Festival končil poučnou pohádkou „Kocour-

kovské povídačky“

Plaváček vyrostl a chystá se do světa.

Dřevěné loutky z představení „Robinson“ 

nás uchvátily svou pohyblivostí.

Náš režisér pan Antonín Harník s profe-

sionálním loutkářem Milanem Hodným 

z naivního divadla v Liberci. Loutka Robinsona v téměř životní velikosti.

Zlý král z pohádky „Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda“

Záběr ze zkoušky pohádky „Tři zlaté vlasy děda vševěda“
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Halloween
Stejně jako minulý rok, tak i letos byl posled-

ní podvečer před podzimními prázdninami 25. 

říjen na nové škole zasvěcen reji obludných 

bytostí, čarodějů a čarodějek různých katego-

rií, krvelačných upírů, duchů, neúprosných 

smrtek s kostrou a dalších strašidel a straši-

dýlek. V zámeckém parku se sešlo přes sedm 

desítek hrůzostrašáků, kteří prošli v průvodu 

lampiónů městem a po příchodu na nádvoří 

naší školy se rozpoutal velkolepý diskotékový 

rej. Každá nadpřirozená bytost, která obdržela 

svou identifikační kartu, se mohla zúčastnit 

volby Nejnejnej halloweenského strašidla. 

Spolu se západem slunce a s tajemným zše-

řováním se začala pozornost přítomných 

obracet k vydlabaným dýním, které rozsví-

ceny zdobily nádvoří školy, a ani jejich tvůrci 

neodešli s prázdnou. Měli jsme radost, že se 

halloweenské show zúčastnili i dětičky, které 

se na vstup do školy teprve chystají.Všichni 

jsme se řádně vytancovali, pobavili a vyřádili 

a už teď se těšíme na příští setkání.

(sestry Talašovy, Kovář, Čeleďa)

Naši gymnasté – členové Asociace sportu 

pro všechny - se zúčastnili 5.11.2005 v počtu 10 

děvčat a 7 chlapců Brněnského nominačního 

závodu ve sportovní gymnastice. 

Výsledková listina:

*starší žákyně: 2.místo Nikola Řehová 

36,25 bodů, 6. místo Tereza Kadlecová 34,65 

bodů, 9. místo Lucie Forbelsá 33.80 bodů

* mladší žákyně II.: 1.místo Gabriela 

Řezníčková 36,05 bodů, 3. místo Michaela 

Geržová 35,45 bodů, 4. místo Kristýna Ger-

žová 35,30 bodů

*mladší žákyně I.: 1. místo Bohdana 

Boudová 37.30 bodů, 2. místo Dominika 

Martykánová 37,20 bodů, 3. místo Aneta 

Řezníčková 34.70 bodů, 4. místo Veronika 

Kočendová 33,80 bodů

Novinky z oddílu sportovní gymnastiky ASPV
*mladší žáci: 2. místo Martin Omelka 35.35 

bodů, 5. místo Tadeáš Julíček 27.15 b.

*starší žáci: 7. místo Roman Hradil 33.15 

bodů, 9. místo Martin Štark 32.55 bodů, 

11.místo Ondřej Bradáč 31,10 bodů, 13. místo 

Robert Samohýl 28,95 bodů

*dorostenci: 4. místo Jiří Hanousek 

33.60 bodů.

Všem zúčastněným blahopřejeme a dě-

kujeme za výbornou reprezentaci našeho 

oddílu.

Vedoucí oddílu SG

Předposlední zářijový den na naší škole 

byl ve znamení kultury. Konal se totiž kon-

cert, dalo by se říct již tradiční, který pro nás 

připravili učitelé místní ZUŠ spolu s dětským 

orchestrem, s nímž na letním hudebním tá-

boře secvičili ty nejznámější „fláky“ od stále 

populárnějších kapel Olympic a Kabát. Více 

než hodinový koncert měl nevídaný úspěch, 

hudebníkům se nejednou povedlo rozezpívat 

a roztleskat celé publikum. 

A co žáci, kteří se koncertu zúčastnili jako 

posluchači ocenili nejvíce? Především to 

byla nepostradatelná píle, tématické kostýmy 

i „look“ některých muzikantů, pochváleny 

byly samozřejmě také paní učitelky, bez kte-

rých by celé koncertní vystoupení nemohlo 

vzniknout a poklona byla složena i úpravě 

písniček, protože si žáci moc dobře uvědo-

mují, že upravit rockovou písničku tak, aby 

byla hratelná „symfonickým orchestrem“, je 

kus práce.Slova chvály padala i v souvislosti 

s jednotlivci či s různými detaily, a tak se 

nezapomenutelnou stala písnička Pohoda 

od skupiny Kabát v podání Adama Strašáka, 

Výchovný koncert ZUŠ - Pop-rock

úspěch sklidil i Petr Vojtík (oba žáci naší 

školy), bezvadně hrály elektrické klávesy 

a kytary. Všichni jsme strávili na koncertu 

Pop-rock příjemné chvíle s hudbou, zábavou 

a pohodou.

Orchest pod vedením pí. uč. Dáši Kaňovské i zpěváci - Kamil Žiška, Petr Vojtík, Adam Strašák, Jan 

Bičan a Vlastimil Škoda - měli úspěch i při koncertě pro rodiče a napajedelskou veřejnost.
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Vyhrajte automobil 
s Expres půjčkou
Půjčte si výhodně a využijte jedinečnou možnost stát se majitelem osobního automobilu Opel Astra Classic 1,4. Každý
týden hrajeme o jedno auto.  Všechny výhody Expres půjčky přitom stále platí. Například za 50 tisíc zaplatíte měsíčně
jen 999 korun*, a pokud budete chtít, nemusíte první čtyři měsíce platit žádné úroky ani splátky. Navíc se můžete pojistit
pro případ neschopnosti splácet u POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s.

Volejte 844 844 844 nebo navštivte www.gemoney.cz/expres
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Expres - Rychlá půjčka

GE Money Bank
Masarykovo nám. 94
763 61 Napajedla
Tel: 577 942 537

GE Money Bank
Gahurova 5265
760 06 Zlín
Tel: 577 006 011

GE Money Bank
3. května 1170
760 02 Zlín - Malenovice
Tel: 577 112 944
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Slavíme Halloween
Tento svátek je původně starý keltský 

zvyk, známý jako „Samhain“ (sow-en) a zna-

mená „Konec léta“. Později v podání katolické 

církve jako „All Hallows Eve“ (večer Všech 

Svatých) a nebo také „All Hollows Day“.

I my, děti ze staré školy, jsme ho osla-

vily….

Sraz byl 30. 10. před naší školičkou, ná-

sledovala zkouška strašení, průvod městem 

a také noční prohlídka naší školy. Chtěli jsme 

se seznámit s naším školním strašidýlkem, ale 

zřejmě dostalo z tolika ježibab, upírů, vampírů 

a jiných děsivých příšerek strach, a někam 

se nám schovalo. Nedivte se, naše školní 

strašidýlko je již hodně staré, asi jej budeme 

muset v nejbližších letech vyměnit. 

Halloween se slaví poslední noc keltského 

roku, začínající západem slunce 31. října 

a trvající do východu slunce 1. listopadu. 

Je to noc, kdy předěl mezi světem živých 

a královstvím neživých je nejmenší.

V této magické noci se posazovala svítící 

lucerna vyřezaná z tuřínu nebo tykve před 

krytý vchod do domu nebo přímo do okna. 

Měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit 

jako ochrana proti zlomyslným duchům. Jako 

zdroj světla byly používány hořící kousky 

uhlí, později se do dýní usazovala svíčka.

Když evropští osadníci přijeli do Ameriky, 

objevili praktickou věc : zde rostoucí v Evropě 

neznámé dýně jsou větší a lépe se hodí pro 

vyřezávání než řepa používaná na starém 

kontinentě. Halloween tak nabral „druhý 

dech“ a byl od 19. století slaven dokonce 

ještě více než dříve.

Mimochodem, víte, že dýně není zelenina, 

ale ovoce? 

S.Šulcová, stará škola

Uspávání brouèkù
Vždy před Vánocemi, s dětmi ze školní 

družiny, strojíme vánoční stromeček pro 

lesní zvířátka, aby v zimě neměla hlad. Ale 

na ta menší nebo vlastně úplně malá – na 

hmyz – jsme nějak zapomněli.

Proto jsme si řekli, že to musíme napra-

vit, vždyť se jedná přece o stovky druhů 

hmyzu obývající naše stromy i lesy. 

Od paní vychovatelek jsme se dově-

děli, že některý hmyz se v zimě nepohy-

buje a nepřijímá potravu. Tomuto stavu 

se říká zimní spánek neboli hibernace. 

Vyzbrojeni nakreslenými obrázky růz-

ných broučků jsme se vydali ve čtvrtek 

10.11. 2005 do blízkého lesa na Kalvárii 

v naději, že snad ještě nějakého toho 

broučka zahlédneme. Ale většina hro-

baříků, tesaříků, zlatooček, slunéček, 

chrobáků i chroustů již byla schovaná 

a spala. Jen pár opozdilců ještě spěchalo 

pod kameny, do hromad dřeva, pod kůru 

nebo do listí…

Tak potichoučku, ať je nerušíme, 

vždyť už mají nejvyšší čas. Tak dobrou 

noc, broučci…!!!

S. Šulcová, Komenského 268 – stará škola

Uspávání broučků ve čtvrtek 10. 11. 2005

Stará škola slavila Halloween

Napajedelští hasiči
přejí všem občanům města

veselé vánoce 
a šťastný nový rok

bez požárů 
a živelních pohrom.

PF 2006
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Kino Napajedla
� 1.12. v 19.30 hodin

 PROKLETÍ – horor SRN a USA. Napadení 

vlkodlakem změní životy několika mladých 

lidí, režie-Wes Craven, hrají-Christina Ri-

cciová, Joshua Jackson, přístupný od 15 

let, 97 min., Vstupné 60,- Kč

� 4.12. v 19.30 hodin

 NOČNÍ HLÍDKA – akční horor Ruska, 

motto-Mrazivé jako peklo.,režie-Timur Bek-

mambetov, hrají-Konstantin Chabenskij, 

Vladimir Meňšov, přístupný od 15 let, 114 

min., Vstupné 60,- Kč

� 6.12. v 16.00 hodin

 PROMÍTÁNÍ PRO DŮCHODCE – ŽELARY, 

film ČR, Vstupné 30,- Kč

� 8.12. v 17.00 hodin

 MŮJ AUŤÁK BROUK – komedie USA 

v českém znění, motto-Úžasné malé autíčko 

s tělem brouka a srdcem šampiona., režie-

-Angela Robinsonová, hrají-Lindsay Loha-

nová,Michael Keaton, mládeži přístupný, 

101 min., Vstupné 63,- Kč

� 11.12. v 19.30 hodin 

 EROS – povídkový film Francie, Itálie 

a Lucemburska, motto-Tři režiséři. Jedna 

erotická vize., režie-Michelangelo Anto-

nioni, hrají-Christopher Buchholz,Regina 

Nemniová, přístupný od 15 let, 104 min., 

Vstupné 60,- Kč

� 15.12. v 19.30 hodin 

 TĚŽKÁ VÁHA – životopisný film USA. 

Bývalý šampion se vrací do ringu, aby 

riskoval v zápase na život a na smrt, režie 

-Rohn Howard, hrají-Russel Crowe,Renée 

Zellwegerová, přístupný od 12 let, 144 min., 

Vstupné 65,- Kč

� 18.12. v 19.30 hodin 

 KLÍČ – horor SRN a USA. Některé dveře 

by měly zůstat zamčené., režie-Iain Softley, 

hrají-Kate Hudsonová, John Hurt, přístupný 

od 15 let,104 min., Vstupné 60,- Kč

� 22.12. v 19.30 hodin 

 MŮJ MILÁČEK RÁŽE 6,65 – psycholo-

gické drama Dánska, SRN a Francie, režie-

-Thomas Vinterberg, hrají-Jamie Bell,Bill 

Pullman, přístupný od 12 let, 106 min., 

Vstupné 60,- Kč 

� 28.12. v 17.00 hodin 

 KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU – ro-

dinný, fantastický film USA a Velké Británie 

v českém znění, připravte se na sladkou 

příchuť dobrodružství., režie-Tim Burton, 

hrají-Johnny Depp, David Kelly, přístupný 

od 12 let,115 min., Vstupné 60,- Kč

Prosinec  

� 29.12. v 19.30 hodin

 LEGENDA O ZORROVI –romanticko-dob-

rodružný film USA, Muž s černou maskou 

se vrací... režie Martin Campbell, hrají- 

Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, 

přístupný od 12 let, 131 min., 65,- Kč

Filmový klub Charlie na Malé scéně 

z důvodu rekonstrukce budovy přesou-

vá svoji činnost do Kina Napajedla.

Podporováno městem Napajedla

Tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfilm.cz/charlie2

Vždy ve středu, 19.30 hod., vstupné 55 Kč

� 7.prosince - DOGVILLE

Dánsko/ Francie/ Švédsko/ 2003, 138 

min., titulky, scénář a režie Lars von Trier, 

hrají: Nicole Kidmanová, Paul Bettany 

a další. Film, ve kterém se uvidíte jako 

v zrcadle. Obyvatelé Dogville žijí zcela 

izolovaně daleko od civilizace. Jednoho 

dne se objeví krásná Grace, která tu 

hledá úkryt na útěku před gangstery. Ve 

chvíli, kdy gangsteři nabídnou za vydání 

Grace odměnu, stane se z dívky výhodný 

obchodní artikl. Každý v Dogville teď 

stojí před pokušením dívku vydat jejím 

pronásledovatelům. Evropská cena Felix 

za režii a kameru, MFF Cannes 2003.

� 14.prosince - MANDERLAY

 Dánsko/2005, 139 min., titulky, scénář 

a režie: Lars von Trier, hrají: B.D.Howard, 

I. De Bankále, D. Glover a další. Grace 

a její otec se z Colorada počátku 30. let 

přesouvají do Alabamy, na starou plantáž 

jménem Manderlay, kde jsou konfronto-

váni s děsivou krutostí a nespravedlností 

otroctví. Není divu, že Grace nemůže zůstat 

stranou a rozhodne se zasáhnout. Ovšem 

s jakým výsledkem - pořádky udržované 

celá desetiletí se hroutí, ale osvědčí se 

výuka otroků demokracii? 

� 21.prosince - SLADKÝ ŽIVOT 

 (La Dolce vita) Itálie 1960, 167min., 

titulky, scénář a režie Federico Fellini, 

hrají: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, 

Anouk Aimée a další. Sladký život je jed-

ním z nejvýznamnějších děl světové fil-

mové produkce. Řadou volně spojených 

příběhů a epizod, s nezvyklou otevřenos-

tí popisujících mravní rozklad vyšších 

společenských kruhů kapitalistické Itálie. 

Ústřední postavou je novinář Marcello, 

člověk v podstatě vážný a seriózní, který 

však při své práci poznal „sladký“ život 

vyšší společnosti a podlehl mu. Stává se 

hrdinou erotických skandálů, divokých 

večírků, zvrhajících se v pitky a orgie, po 

nichž přichází kalné ráno, odhalující rub 

tohoto života. Velká cena MFF v Cannes 

1960.

POŽÁRNÍ OCHRANA
Silvestr a zábavní pyrotechnika

S blížícím se koncem roku bychom rádi 

varovali občany před nesprávným použí-

váním zábavné pyrotechniky a otevřeného 

ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě, 

ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také 

zaviní nejrůznější nešťastné události.

Jde především o požáry v bytech, které 

vznikají od hořících svíček, například od ad-

ventních věnců, případně vánočních stromků. 

Zábavné pyrotechnice bychom se rádi věno-

vali samostatně, protože problém s ní nastává 

už od Mikuláše. Lidé se totiž již s předstihem 

hromadně zásobili nejrůznějšími rachejtlemi, 

petardami či domácími ohňostroji.

Problém může nastat již při prodeji tohoto 

zboží. Mnohdy se lidé snaží ušetřit nějakou tu 

korunu a kupují pyrotechniku, která nemá od-

povídající 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 setká-

váme, 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 do-

hlédněte, aby je používaly pouze pod vaší 

kontrolou.

Vystřelovaní petard a pouštění silnějších 

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.

Na to, kdy je možno na veřejných pro-

stranstvích použít zábavnou pyrotechniku, 

pamatují vyhlášky měst a obcí. Podle obecně 

závazné vyhlášky města Napajedla č. 3/2002, 

o veřejném pořádku, je na vymezených ve-

řejných prostranstvích ve městě zakázáno 

používat pyrotechnické výrobky určené 

pro zábavní účely. Ve dnech 31. prosince 

a 1. ledna je možné pyrotechnické výrobky 

určené pro zábavné účely na vymezených 

veřejných prostranstvích používat, a to 

pouze v souladu 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

Prosinec v Napajedlích
� 3 - 4. Mikulášský pochod - Bílé Karpaty, 

KČT

� 4. - Loutková pohádka Psaníčko pro Sv. 

Mikuláše s nadílkou - klub kultury

� 5. - Mikulášská besídka pro děti - soko-

lovna, TJ Sokol  

� 11. - Klub kultury - Vánoční besídka s diva-

dlem Zd. Štěpánka, MŠ a Radovánkem      

� 13. - Klub důchodců - DPS Sadová

� 17. - Klub kultury - Koncert pro veřejnost 

se sb. Svatého pluka z Uh. Hradiště

� 27. - Vánoční koncert - Klášterní kaple

� 31. - Silvestrovský pochod Chřiby, KČT
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„PORTRÉT“ - osobnosti napajedelského sportu
Jan Hofman

Předseda oddílu há-

zené TJ FS Napajedla 

a vedoucí extraligového 

družstva mužů.

Dìtství, mládí, rùst 
Narodil se 26. března 

1948 ve Zlíně. 

Od mala rád sportoval a v 9 letech se začal 

aktivně věnovat sportovní gymnastice pod 

vedením pánů Vláčila a Komárka. 

V 17 letech pak přesedlal na závodní plavá-

ní a skoky do vody. V době, kdy navštěvoval 

učiliště v Ostravě, ho uchvátila také házená, 

kterou hrál za tamnější Baník.

Při vykonávání základní vojenské služby 

bojoval i na hřišti Dukly Domažlice. Po ukon-

čení této služby se vrátil do Napajedel, kde 

nastoupil do družstva mužů Fatry Slavie. 

Ve 30 letech začal trénovat žáky a muže. 

 Svou aktivní hráčskou kariéru ukončil 

s dovršením 33 let, po úrazu kolene. Plně se 

tedy obul do trénování a postupně se stal 

jednatelem a nakonec předsedou oddílu. 

V letošním roce oslavil 35 let v barvách 

napajedelské házené. 

Nejvìtší úspìchy
V 80. letech slavila napajedelská házená 60 

let od svého vzniku a v té době se družstvo 

mužů i družstvo dorostu probojovalo do 

Celostátní II.ligy. Z toho družstvo dorostu 

obsazovalo první příčky tabulek. 

Do roku 1989 nastal v házené útlum a druž-

stva se pohybovala v nižších soutěžích.

V roce 1994 se starší žáci probojovali do 

Celorepublikového přeboru, který se konal 

v Karviné a kde skončili na krásném 5.místě.

O šest let později podobný úspěch zopako-

vali mladší žáci, jež se na Celorepublikovém 

přeboru v Třeboni umístili na 6.místě.

V tomto období nastal zlom v družstvu 

mužů, které postoupilo do III.ligy a rok od 

roku rostlo. Nakonec se probojovalo v le-

tošním roce až do Extraligy, jež je nejvyšší 

soutěží v republice. 

Také dorost nezůstává pozadu a stabilně 

se zabydluje ve II.lize.

Házená:
Extraliga Muži – Sport. hala Otrokovice

7.12.   Napajedla – Zubří 18,00 hod.

18.12. Napajedla–Lovosice   17,00 hod.

Volejbal:
2.liga Muži sk. C – Těl. nové školy

10.12. Napajedla – Poštorná 10,00 hod.

Kdy za sportem?Sny, vize, cíle a skuteènost
Jako kluk snil o úspěchu hráče v kolek-

tivním sportu. To se mu osobně nepodařilo, 

ale vynahradil si to jak ve funkci trénéra, tak 

i v roli funkcionáře, kdy skutečnost jeho sny 

daleko předčila. O tom, že by totiž jeho tým 

hrál Extraligu, se mu vůbec nesnilo.

Jeho vizí je vybudovat velmi dobré zá-

zemí pro mládežnickou házenou, zaujmout 

s muži důstojné místo v Extralize a zajistit 

odpovídající finanční podporu.

Za cíl si ukládá, pokusit se dokázat městu, 

že si zaslouží rozměrovou tělocvičnu nebo 

halu, aby mohly růst všechny sporty - nejen 

házená. I když ona sama se bez haly na této 

úrovni hrát nedá.

Házená – mùj život
Pro házenou obětoval vše i své koníčky: 

automobily a motocykly.

Jeho krédem je: I když se hraje dole nebo 

nahoře, hlavně že je mládežnická složka 

na dobré úrovni. Jediné, co Jana Hofmana 

opravdu mrzí, je skutečnost, že se zatím 

nenašel jeho nástupce.

Výsledky fotbalu TJ Fatra Slavia Napajedla  –  PODZIM 2005
  Divize „D“ – muži „A“
1. Mutěnice  15  12  1    2  53:17 37

2. Napajedla  15    9  3    3 22:19   30

3. Hrušovany  15    9  2    4 30:17   29

4. Brumov   15    9  0    6 24:24   27

5. Žďár n. S.   15    7  4    4 26:24   25

6. Líšeň   15    7  3    5 28:24   24

7. Vyškov   15    6  4    5 16:17   22

8. Rousínov   15    5  5    5 20:16   20

9. Morkovice   15    6  2    7 24:28   20

10. Slavičín   15    5  3    7 21:20   18

11. Vel. Meziříčí   15    5  3    7 28:28   18

12. Židenice  15    5  3    7 25:28   18

13. Třebíč   15    4  4    7 22:32   16

14. Kyjov   15    4  2    9 13:29   14

15. Šardice   15    3  2  10 14:27   11

16. Ždírec   15    2  3  10 13:29  9

  Krajská soutìž sk. „B“ – dorost
1. Ostr. N. Ves  13  11  1    1  34:9     34

2. J. Otrokovice  13    8  1    4   39:15   25

3. Kvasice  13    8  1    4   31:16   25

4. Koryčany  13    7  3    3   36:21   24

5. Uh. Ostroh  13    7  3    3   34:27   24

6. Zdounky  13    7  2    4   35:27   23

7. Strání  13    5  5    3   28:21   20

8. Nedachlebice  13    5  3    5   26:31   18

9. Újezdec  13    4  2    7   14:42   14

10. Jarošov   13    3  3    7   26:31   12

11. Bojkovice  13    3  3    7   22:33   12

12. Napajedla  13    3  2    8   25:38   11

13. Polešovice  13    3  1    9   17:37   10

14. Šumice  13    1  2  10   16:35     5

  Krajská soutìž sk. „B“ – st. žáci
1. Kunovice  11  11  0  0  64:1 33

2. Dol. Němčí  11    9  1  1 41:20 28 

3. Bojkovice  11    8  0  3  30:22 24

4. Napajedla  11    6  2  3 30:19 20

5. J. Otrokovice  11    4  3  4 21:29 15

6. Kvasice  11    4  2  5 18:24 14
  . . .

  Krajská soutìž sk. „B“ – ml. žáci
1. Dol. Němčí  11  11  0    0 90:9 33

2. Bojkovice  11  10  0    1 72:6 30

3. Napajedla  11    8  0    3 52:17 24

4. J. Otrokovice  11    6  1    4 33:22 19

5. Kunovice  11    6  1    4 38:29 19

6. Strání  11    5  1    5  41:34 16
  . . .
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