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     Delegace města Napajedla se zúčastnila každoročních vzpomínkových slavností ve sloven-
ských obcích Klak a Ostrý Grúň. Fotoreportáž na straně 9.             Foto: ZB

Benefi ční koncert pro varhany v kostele sv. Bartoloměje, kde 28. 1. 2009 vystoupila cimbálová 
muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou (více na straně 4).    Foto: Fr. Cívela

Koncert BUTY
3. koncert „Benefi ce pro varhany“ - Spor-

tovní hala 2. ZŠ Napajedla, 20. února 2009 
v 19 hodin.

Bøezen - mìsíc knihy
Opět ve vestibulu městského kina. V březnu 

každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
Přineste knihy, které vám doma překáží, 

a přijďte si vybrat knihy, které vám doma 
chybí!

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

pořádá tradiční

Hasièskou zábavu
v sobotu 28. února 2009 od 19:00 hod.

v sále SOKOLOVNY v Napajedlích
Občerstvení - Bohatá tombola

Hraje skupina EX DUO

Ředitelství 1. základní školy Napajedla
spolu s výborem SRPŠ Vás zvou na

XIII. Spoleèenský ples
rodièù a pøátel školy,

který se koná dne 7. února 2009 v sále 
Sokolovny v Napajedlích.

K tanci a poslechu hraje skupina AVEN-
TIS. Vstupné s místenkou 120 Kč. Začátek 
19:30 hod. Předtančení žáci 9. třídy.

Bohatá tombola a občerstvení.

Akce v DDM 
Prodloužená u trouby - listové těsto na 108 

způsobů se bude konat 18. 2. 2009.

Akce Klubu kultury
Klub kultury, Radovan a Pozdní sběr Vás 

srdečně zvou na Fašank s pochováváním basy. 
V pátek 27. února 2009 od 19:30 hod. v sále 
Klubu kultury. Hraje CM Linda, v průběhu ve-
čera vystoupí Old stars Hradišťan. Občerstvení 
zajištěno. Další informace na plakátech.

 6/7 Regiontour Brno 2009 

 10 Aktivity pro děti 

Jarní ples mìsta 
Město Napajedla Vás zve na Jarní ples, který 

se uskuteční v sobotu 21. března v napajedel-
ském zámku. K tanci a poslechu hrají Aventis 
a cimbálová muzika  Stanislava Gabriela. Před-
prodej vstupenek v knihovně od 25. 2. 2009.
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Nìco málo statistiky 
Celkový počet obyvatel byl k  31. 12. 

2008 7 468. Z Napajedel se v loňském roce 
odhlásilo 154 občanů a 77 občanů zemřelo. 
Narodilo se 70 dětí, z toho bylo 35 děvčat 
a 35 chlapců.

Průměrný věk obyvatel Napajedel je 
40,75 let. 
Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správního odboru

 Leden
• 17. 1. Vystoupení Radovan, Pozdní sběr a LS 

Klubíčko na veletrhu RegionTour v Brně
• 18. 1. Účast představitelů města na vzpomín-

kové slavnosti v obcích Kĺak a Ostrý Grúň
• 23. 1. Koncert Hradišťanu v kostele – bene-

fi ce pro varhany

 Únor 
• 1. 2. Premiéra loutkové pohádky Jak bejvá-

valo LS Klubíčko 
• 7. 2. Ples 1. základní školy
• 11. 2. Koncert Setkání s hudbou – pocta 

Rudolfu Firkušnému v den jeho narozenin 
v Klášterní kapli

• 14. 2. Sokolská Valentýnská zábava
• 21. 2. Ples 2. základní školy
• DDM Matýsek Valentýnská diskotéka – dět-

ská a mládežnická diskotéka
• DDM Matýsek Talent-show 2009 - pěvecká 

soutěž v kině
• 20. 2. koncert BUTY ve sportovní hale 2. 

ZŠ – benefi ce pro varhany
• 27. 2. Fašank s Radovanem v Klubu Kultury
• 28. 2. Hasičský ples
• 
 Bøezen
• Březen – měsíc knihy, burza starých knih 

v kině
• DDM Matýsek Recitační soutěž - okresní 

kolo
• DDM Matýsek Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

– divadelní představení pro děti (Víťa Marčík 
a Teátr)

• DDM Matýsek Jarní prázdniny s Matýskem 
- příměstský tábor

• DDM Matýsek Hurá na hory! Jarní pobytový 
tábor v Karlově

• DDM Matýsek Orientální Jo-jo! - dětská 
diskotéka

• 14. 3. Ples Junáka
• 21. 3. Ples města
• 25 - 27. 3. Kino - dětský fi lmový festival
• 28. 3.  Hřebčín Den otevřených dveří

 Duben
• Výstava Řeka Morava v napajedelském 

muzeu
• DDM Matýsek Dopravní soutěž mladých 

cyklistů - okresní kolo
• DDM Matýsek Čarodějnická Jo-jo! - dětská 

diskotéka
• DDM Matýsek Žhavé otázky - beseda se 

sexuologem
• DDM Matýsek Velikonoční zajíček - tradiční 

putování za pokladem
• 18. - 24. 4. Divadelní festival
• 30. 4. Slavnostní otevření nového Přístaviště 

Emila Spiro v Napajedlích
 
 Kvìten
• Vzpomínková slavnost – osvobození
• 6. 5. ZUŠ I. Absolventský koncert a výstava
• 13. 5. ZUŠ II. Absolventský koncert a vý-

stava
• DDM Matýsek Kytička pro maminku - vy-

stoupení ke Dni matek
• DDM Matýsek Květinová Jo-jo! - dětská 

diskotéka

Pøehled akcí v Napajedlích na rok 2009
• DDM Matýsek Řemesla starých Napajedel 

– program pro děti na Závodech in-line 
bruslí

• DDM Matýsek Muzikál „Mona Lisa“ + pro-
hlídka Prahy - zájezd

• Den matek v Klubu kultury a na dom. dů-
chodců, Radovánek a mateřská škola

• 17. - 24. 5. Žehnání varhan
• 30. 5. závody na in-line bruslích
• Promenádní koncerty
• Koncert k výr. osvobození v Klášterní kapli

 Èerven 
• Promenádní koncerty
• Koncert v Klášterní kapli
• 10. 6. ZUŠ Pěvecký koncert III
• DDM Matýsek Do ZOO za zvířátky - výlet 

pro nejmenší
• DDM Matýsek Předprázdninové Jo-jo! + 

Dance party - diskotéka
• DDM Matýsek Den proti drogám - setkání 

s M2M
• 20. – 21. 6. Slavnosti hudby a piva
• 24. 6. ZUŠ Vyřazení absolventů a výstava
• DSZŠ Představení pohádky a festivalové 

hry pro školy a školky
 
 Èervenec
• DDM Matýsek Příměstské tábory Napajedla
• DDM Matýsek Pobytové tábory 
• Večery před Klubem 
• Letní kino
 
 Srpen 
• Setkání umělců v Klášterní kapli
• DDM Matýsek Příměstské tábory Napajedla
• DDM Matýsek Pobytové tábory 
• Moravské chodníčky
• Koncert Aventis
• Festival na schodech - duchovní hudba
 
 Záøí
• Svatováclavské slavnosti
• 24. 9. Hřebčín Chovatelský den
• 26. 9. Hřebčín Den otevřených dveří

• Koncert ke státnímu svátku v Klášterní kapli
• DDM Matýsek Jo-jo! Mach a Šebestová – 

dětská diskotéka
• Výstava hub 
• Dny koní v napajedelském hřebčíně

 Øíjen
• Koncert k výročí republiky v Klášterní 

kapli
• Pohádková skládanka na Klubu kultury
• DDM Matýsek Podzimáček – podzimní 

příměstský tábor
• DDM Matýsek Halloweenská Jo-jo! – disko-

téka pro nejmenší
• Festivalový karneval – divadelníci

 Listopad
• Napajedelská podkova
• Druhý festival Pocta R. Firkušnému
• 10 let muzea v Napajedlích - výstava
• DDM Matýsek Zdravá rodina – sportovní 

den pro rodiny
• DDM Matýsek Adventní kreativní večer – 

výroba adventních věnečků, kalendářů
• Kino - dětský fi lmový festival

 Prosinec
• Zpívání u vánočního stromu - Radovánek
• Předvánoční show pro mládež i dospělé
• DDM Matýsek Čertovská Jo-jo! – diskotéka 

pro nejmenší s Mikulášskou nadílkou
• DDM Matýsek Tradiční vánoční jarmark 

v Matýsku – prodej výrobků dětí a chráně-
ných dílen

• DDM Matýsek Matýskovo koledování – pás-
mo vánočních vystoupení pro rodiče.

Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno provádějí na Masarykově náměstí ar-
cheologický výzkum při přípravě stavby vodního prvku v prostoru pod kostelem.         Foto js
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Hřebčín Napajedla a.s. připravuje na 28. března 2009 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro veřejnost při konání schůze Českého 
svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní.

Tak jako každý rok, i letos přišla zima. Noviny 
a rozhlasové stanice se předhánějí v informa-
cích, jak kde silničáři zaspali a chudáci řidiči 
nemůžou jezdit svou oblíbenou stopadesátkou. 
Možná jsem již trochu deformován, ale zdá se 
mi, že se to chvílemi i trochu přehání. Vzpomí-
nám si, jak jsme vozili děti do školky na saních. 
Chudiny dnešní maminky. Všechno odhrnuté, 
saně po zbytcích sněhu nejedou a na kočárek 
to také moc není.

Ale ono je moderní na všechno nadávat 
a nadávat na silničáře se jaksi nosí a může. 
Hned s prvním sněhem si toho užijeme. 

Naštěstí ne všichni nadávají. V mnoha 
ulicích občané po projetí pluhu dočistí zbytky 
sněhu, zametou si chodník, mnozí sníh dokon-
ce musí odvážet na kolečkách poměrně daleko 
od domu. Těmto patří dík. Jsou to totiž lidé, 
kterým naše město není lhostejné. 

Nevím, zda bude město někdy tak bohaté, 
aby dokázalo zaplatit absolutně veškerou 
údržbu, zametení a posečení kdejakého koutku 

komunikace nebo travnaté plochy. Asi nikdy. 
Proto každá ruka dobrá.

Jsou však i tací, nad jejichž činností zůstává 
rozum stát. O špatně parkujících řidičích píšu 
každý rok. Ale traktoru, který za sebou na 
radlici táhne tunu sněhu, opravdu 3 metry na 
projetí nestačí. V mnoha případech se zdrží 
i půl hodiny. Pokud se stojící auto podaří objet, 
nastává další problém - řidič odjede, na silnici 
zůstane neodklizená část vozovky (nejčastější 
reakce -proč bych to odklízel, to přece není můj 
sníh!), kterou další řidiči rozjezdí, a je to, jako 
by se žádná údržba neprováděla.

Pokud se nám vše podaří, nikoho nenabou-
ráme, nic se nepokazí a přestane sněžit, ještě si 
nemůžeme říci – hotovo. Stále ještě zůstává hod-
ně práce s dočišťováním a úklidem sněhu.

Rozum však zůstává stát nad chováním 
některých spoluobčanů – sníh z vlastního 

Dvojí pøístup

vjezdu a chodníku naházejí na vozovku, 
a mnohdy ho není zrovna málo. Občas se 
zastavím a snažím se pochopit jejich jedná-
ní. Přiznám se, že se mi to ještě nepodařilo. 
Proto bych je chtěl touto formou ještě jed-
nou požádat – prosím vás, neházejte sníh 
na komunikace, já nemůžu za to, že sněží, 
patří to k zimě. V některých případech to 
může být policií posuzováno i jako překážka 
silničního provozu.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, 
kterým naše město není lhostejné a chtějí žít 
v pěkném a čistém prostředí – neodhazují 
papírky, zametají kolem domu, odklízejí sníh 
i kousek dál než jim ukládá zákon, upozorní 
nás na porušený chodník nebo nesvítící ve-
řejné osvětlení.

Ing. Aleš Jirků
Služby města Napajedla

Hř
sv

Foto: František Cívela
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28. 1. 2009 nás potěšil 2. benefi ční kon-
cert pro varhany v kostele sv. Bartoloměje, 
kde vystoupila cimbálová muzika Hradišťan 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 
Kromě jiných byl tentokrát mezi účinkují-
cími i nám v Napajedlích známý, usměvavý 
a milý hudebník Josef Fojta. Je uměleckým 
vedoucím komorního souboru Anima 
Una, který se zabývá současnou duchovní 
hudební tvorbou. Rovněž spolupracuje se 
Slováckým divadlem (scénická a písňová 
hudba k některým hrám). Spolupracuje 
s řadou hudebních těles, hudbu skládá 
a jeho doménou je hra na bicí a klávesové 
nástroje. V Napajedlích usedl za klaviaturu 
nových varhan i k bicím nástrojům. Cizí mu 
není rovněž vystupování v zahraničí. Při 
mnoha příležitostech obohatil naši Hudební 
síň R. Firkušného dramaturgií i přípravou 
řady krásných koncertů, na mnoha z nich 
sám vystupoval. Ve spolupráci s  panem uči-
telem Petrem Verbíkem připravil v krásném 
prostředí kaple hodnotné kulturní zážitky 
pro naše posluchače. Moc se těšíme na další 
koncerty po celý rok 2009.

Marie Vaňáčová  Když jsem šel z Hradišťanu s požehná-
ním…

Zimní večery jsou zdlouhavé a mnohdy prázdné. 
Obyčejně „zalomíme“ u televize, ti aktivnější se jdou 
hýbat, děti hledí do monitoru. Jeden večer v lednu 
byl pro asi 450 lidí jiný – večer s Hradišťanem. 
Byl to koncert? Jednalo se spíše o setkání, lidské, 
kulturní, duchovní. Právě proto tento čas strávený 
v kostele nebyl prázdný a ztracený. 

Unavení „Hradišťani“ k nám dorazili těsně před 
šestou, ne úplně v pohodě (snad také proto, že 
předtím hráli politikům na Velehradě). Pečlivě si 
chystali, co bylo třeba. Jiří Pavlica se živě zajímal 
o všechno kolem kostela a varhan a pak si to dával 
dohromady. Skupina lidí před kostelem se zvětšo-
vala a někteří asi nadávali. Byla zima a kostelní 
dveře se pořád neotvíraly. Nakonec se kostel přece 
jen otevřel a všechno bylo najednou jiné. Začalo 
setkání se známými. Kdo už někdy byl na Hradišťa-
nu, musí uznat, že jejich vystoupení v Napajedlích 
nebylo všední. Setkání cimbálu a huslí se zvuky 
varhanních píšťal se povedlo. Závěrečný potlesk 
vestoje byl vyjádřením vděčnosti těch, kteří byli 
obdarováni. Hradišťan vyplnil čas bezmála dvou 
hodin a naplnil vnitřní rozměr lidských bytostí. Vím, 
že tento večer doprovázelo Boží požehnání!

I přesto, že napajedelské varhany ještě nejsou 
zcela dokončeny, staly se už součástí života našeho 
města. Moc mě těší zájem a podpora širší veřejnosti. 
Částka 244 943 Kč, která se vybrala v rámci Bene-
fi ce pro varhany, je toho důkazem. Děkuji Vám za 
podporu a těším se na další setkání 20. února na 
koncertě skupiny Buty.

Viliam Gavula
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Někdy v 6 hod. ráno 18. 10. 1963 se v porod-
nici v Ostravě narodil Radek Pastrňák a na jaře 
roku 1981 odmaturoval na stavební průmyslovce 
rovněž v Ostravě. Pak nastoupil na dva roky 
na vojnu neznámo kam. Po vojně vystřídal pár 
zaměstnání. Začátkem roku 1985 potkal Radek 
bubeníka Richarda Kroczeka ml. a oživili spo-
lečně kapelu U238, která trvala jen do té doby, 
než kapelník Petr Miček zdrhnul za hranice. 
Dodnes nerozlučná, takřka „rychlošípácká“, 
dvojka Pastrňák-Kroczek se pak na čas stala 
součástí tancovačkové, byť velmi ambiciózní, 
skupiny „B Komplex“ a po odchodu z ní se vr-
hají, už pod názvem Buty, na jazz. To se psal rok 
1986 a Buty ve složení Radek Pastrňák, Richard 
Kroczek, Vítek Kučaj, Ivan Myslikovjan a Luděk 
Piásečny (v době jeho vojenské prezenční služby 
ho zastupoval Pavel Králíček) obráželi okresní 
kola Rockfestů. Roku 1987 se začíná hudbou živit 
a nastupuje s Richardem do doprovodné kapely 
(Plameňáci) Marie Rottrové. 

V roce 1987 přijel soubor Buty do hlavního 
města předvést svůj instrumentálně vybroušený 
repertoár i pražskému publiku a hned se stal 
laureátem Rockfestu. V létě téhož roku do kapely 
přibyly i dvě posily - Martin Jarošek a P. Švehlík. 
Následovaly další koncerty - kupříkladu účast 
a konečné 2. místo na populární rockové Vysočině 
v Havl. Brodě, ale po pravdě řečeno precizní 
najazzlý sound kapele příliš mnoho fanoušků 
nezískal. PS: Tvrdí se, že tehdy na Rockové Vyso-
čině se k R. Pastrňákovi přitočil šéf vítězné Laury 

Karel Šůcha a dal mu přátelskou radu: „Hrajte 
komerci a budete stejně slavní jako my!“ 

V Profi lech Rockfestu (1988) o kapele a její 
hudbě napsal Martin Kučaj: „Na jeviště přichá-
zí pět mladíků, berou nástroje a začínají hrát. 
Část publika odchází a ti, co zůstávají, nejdřív 
jenom koukají, ale po chvíli si začnou ťukat 
nohou do rytmu. Dravá rytmika, teplé plochy 
kláves, perfektní kytara a saxofon jak od Sand-
borna. K tomu musíme připočíst samozřejmou 
kompoziční lehkost, pečlivé aranžmá, silně 
nadprůměrné instrumentální výkony a profe-
sionální sehranost.“ A dále: „... Jejich písničky 
a instrumentálky bychom mohli nazvat třeba 
hybridem funky a fusion.“ 

V roce 1989, stále za paralelního chodu Buty, 
začínají Radek a Richard koncertovat s Rédlovým 
AG Flekem, což trvalo asi jeden rok. V tomto 
období vykrystalizovala sestava, která v podstatě 
trvá až do současnosti, a také vznikla většina 
„staršího programu“ Buty, který se pak v roce 
1991 objevil na „dobře utajeném“ albu Pískej 
si, pískej. 

Někdy na jaře roku 1994 vydávají své druhé 
album Ppommaalluu, o kterém ještě nejde moc 
slyšet. V létě stejného roku se začíná natáčet v již-
ních Čechách fi lm Jana Svěráka Jízda, ve kterém 
Radek Pastrňák původně nechtěl hrát, dostal 
však od zbytku kapely na náměstí v Olomouci 
dosti tvrdé válečky, čímž byl přinucen podat svůj 
životní herecký výkon a fi lm mající premiéru 18. 
10. 1994 se okamžitě stává hitem sezóny. Hned 

nato vychází reedice desky Ppoommaalluu, která 
obsahuje hudbu k tomuto fi lmu. 

V roce 1995 vychází třetí album nazvané 
Dřevo, velmi dobré a velmi úspěšné. O rok 
později spatřil světlo světa singl Malinkého 
ptáčka - skvělá tvrdá rocková úprava pomalé 
a citové písničky. 

Na konci dubna 1997 se vynořilo nové album 
s poněkud kuriózním názvem Rastakayakwanna. 
Co tím měl přesně Radek na duši, těžko říct, proto 
pár věcí na vysvětlenou. Rastakayakwanna 
znamená „raz taká jak vana“ (pro nemoraváky 
„jednou tak velká jako vana“). 

22. 11. 1999 vychází nová deska nazvaná Kap-
radí nahraná ve studiu Kročkov, které si založil, 
postavil, zaplatil a zprovoznil bubeník kapely 
Richard Kroczek. 

Někdy v březnu léta páně 2000 se BUTY s al-
bem Kapradí vydávají na turné Kosmostour2000 
a před vánocemi vychází deska (dvojdeska) se 
záznamem sestříhaným ze tří koncertů zahraných 
v Ostravě, Brně a Olomouci. Zároveň s touto živou 
deskou vychází kniha Radka Pastouška „Sádrový 
ježek promluvil“ a videokazeta Kosmostour2000. 
A ještě ke všemu to vše v limitované edici vyšlo 
dohromady jako jeden roztomilý předražený 
balíček. 

O rok později vychází deska Normale, která je 
přesně dle jejich zvyku naprosto odlišná od všech 
předchozích nahrávek. Kapela se nadchla pro 
romský zvuk hudby a celá deska je prodchnutá 
duchem klasických romských písniček. Opět to 
byl příjemný posun do míst, která jsou v naší 
hudební scéně málo prozkoumaná. 

Před vánocemi roku 2003 vychází od fi rmy 
BMG výběr (dvojdeska) nejlepších skladeb pod 
názvem BuTykvariát. 

6. 6. 2006 vychází další skvělá deska o životě 
a tvorbě a světě, čili Votom.

Buty jsou jako byli dříve naši hokejisti. 
Nejenže jich je pomalu stejně velký mančaft, 
ale každé album je další nová bitva, ve které 
se chvíli zdá, že už je všechno ztraceno, ale 
v poslední minutě třetí třetiny přijde neuvě-
řitelný tah na branku, zlatý gól a přepisování 
dějin. Nejen kapely, ale i domácí hudební scény. 
A VOTOM to je. Porod, ponor a zlom. To jsou 
poslední čtyři roky od alba Normale po album 
Votom. Radkovi Pastrňákovi a jeho přátelům 
se povedlo začít úplně znovu (to když veškerý 
studiový materiál znovu a znovu mazali) a po 
létech lehké až zlehčující albové konverzace na 
kterékoli lechtivé téma překvapit hloubkou tak-
řka povodňovou. A poté ještě překonat všechna 
aranžérská a instrumentální očekávání (už tak 
dost vysoká) a obloukem se dostat na skvostný 
experimentální jazzrockový prvopočátek. Sku-
pina Buty zkrátka přichází v nové síle, v plné 
zbroji a v úplné dospělosti. 

V současné době Buty pilně trénují ve studiu 
na letošní sezónu a právě koncert „Benefi ce 
pro varhany“ bude jejich prvním ofi ciálním 
vystoupením v tomto roce.

A ještě malý návod k použití přímo od zdroje – 
Radka Pastrňáka: „Deska je taková, že je třeba si 
na ni malinko zvyknout, vyzkoušet různé druhy 
poslechu – doporučuje se alkohol a tak dál…“ Na 
živo k vyzkoušení už brzy.

A na závěr co jste asi netušili. Pro mimose-
veromoravské obyvatele, nejlépe všechny lidi, 
kteří neobývají tu malinkou část zeměkoule, tu 
část naší překrásné České republiky, tam kde 
leží město Ostrava, tak všem těm chceme říct, 
že „BUTY“ jsou „BOTY“.

Historie BUTY aneb Co nás èeká 20. 2. 2008
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Nejnavštěvovanější veletrh cestovního 
ruchu v republice se uskutečnil od čtvrtku do 
neděle v prostorách pavilonu V brněnského vý-
staviště. Přehlídku tuzemských i zahraničních 
regionů a poutavých expozic si za čtyři dny 
nenechalo ujít více než sto tisíc návštěvníků. 
Napajedla se spolu s okolními obcemi regionu 
na veletrhu prezentovaly v rámci společné 
expozice Zlínského kraje, zabezpečované 
Centrálou cestovního ruchu Východní Mo-
rava. Letošní expozice návštěvníky upoutala 
interaktivní vodní stěnou znázorňující pět 
variant vody, které na turisty na Východní 
Moravě čekají. 

Lidé tak ochutnali námořnický rum Baťova 
kanálu z rukou atraktivních otrokovických 
námořnic, oblast Slovácko nabídla víno, 
Valašsko slivovici, Kroměřížsko svatou vodu 
z poutního místa Hostýn a Luhačovicko vodu 
z léčebných pramenů. 

J. Souček MIC, foto JS a Milan Plesar

Regiontour Brno 2009 
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Regiontour 2009 
Ani letos slovácké soubory Radovan a Pozd-

ní sběr nezůstaly nic dlužny svému poslání 
udržovat a zachovávat tradice. Tradice, kterou 
mám teď na mysli, je sice poměrně novodobá, 
ale jistě mi dáte za pravdu, že pokud se soubor 
Radovan zúčastnil nějaké akce již po dvanácté, 
je to k hezké tradici už minimálně dobrý počin. 
Řeč je o vystoupeních Radovanu na veletrhu 
cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně. 
Radovan tam díky podpoře klubu kultury 
účinkuje pravidelně a v posledních letech 

na tamní pódium přivedl i Pozdní sběr. Už 
v loňském roce nás doprovázela cimbálová 
muzika loutkového souboru Klubíčko a loutky 
vzbudily nebývalý zájem diváků, proto jsme 
pozvali loutkaře i letos a znovu byly jejich 
loutky obdivovány.

Velký dík patří cimbálové muzice Linda, 
která celý program doprovázela a také jej 
obohatila svými pásmy. Věřím, že vynaložené 
náklady na cestu jsou bohatě vyváženy hezkou 
reprezentací našeho města a celého regionu 
Slovácka. Veletrhu jsme se zúčastnili v sobotu 
17. 1. 2009.

Jitka Šohajková
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Bezpečnostní agentura  
přijme pracovníky na pozici strážného 

pro objekt v lokalitě Otrokovice. 
Možnost HPP, D/N služby. Nástup ihned, 
dobré platové podmínky: příplatky za 

SO, NE, svátky a noc.
V případě zájmu volejte: 

Po–Pá 8:00–16:00 hod., 

tel: 515 220 677, 733 697 611

Poslední bytová výstavba na Nábřeží se dokončuje

Pøijïte si vybrat z posledních volných bytù v bytové výstavbì na 
Nábøeží v Napajedlích, vyprodáno je již 86 % bytù. Všechny bytové 
jednotky jsou dokonèeny a zkolaudovány, což pro kupující znamená 
možnost rychlého nastìhování.
V prodeji zùstávají dva byty 3+kk o velikosti 92 m2 a ètyøi velmi 
prostorné byty 2+kk se dvìmi lodžiemi. Právì probíhající akce Vám 
pøináší možnost ušetøit a získat ke dvoupokojovému bytu jednu lodžii 
zdarma. 
Vzhledem k souèasnému vývoji realitního trhu je investice do nemo-
vitostí, konkrétnì do novostaveb, výhodnou a zajímavou investicí.
Výhradním prodejcem bytù je Realitní kanceláø STING, s.r.o. Na 
jejím tel. èísle 724 620 134 Vám budou poskytnuty všechny potøebné 
informace, pøípadnì si mùžete domluvit prohlídku bytu.
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Projev starostky mìsta Napajedla
Vážení přátelé, 
Předem mi dovolte předat Vašemu shromáždění srdečné pozdravy 

občanů Napajedel, i dalších přátel, které máte v České republice. 
Dovolte mi pozdravit Vás i jménem celé Evropské unie, které nyní 

Česká republika předsedá.
A věřím, že za celou půlmiliardu občanů unie se zde mohu uklonit 

památce obětí, zde v Klaku a Ostrém Grúni.
Na prahu nového roku jsme se všichni ocitli v několika náročných situacích. 

Finanční krize, potíže s plynem i české předsednictví a problémy v české 
vládě. Jak je to vše malicherné, když projdete Kĺakovskou dolinou. Važme 
si, každého dne našeho štěstí, malých radostí, zdraví našich dětí. 

Ještě mi dovolte malou poznámku k Vašemu vstupu do měnové unie, 
k přijetí eura. Ty nejmenší, centové mince, nesou obraz Kriváně, symbo-
lu hrdého Slovenska. Všimněte si kam vrchol Kriváňě míří – k nám na 
Moravu. A to nám připadá velmi milé.

Foto Zdeněk Brabec
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Napajedelská 2. základní škola se zúčast-
nila projektu Den bez úrazu

Žáci naší školy se zúčastnili projektu Den 
bez úrazu pod názvem „Co můžu a co ne“, 
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Slu-
níčko v Otrokovicích. Do výtvarné soutěže 
přispělo celkem 112 účastníků z různých 
základních škol. 

2. základní škola v projektu Den bez úrazu
Celá 5. B přispěla do této soutěže svými 

pracemi a Lucie Matulová z této třídy zís-
kala krásné 3. místo ze 45 prací, v kategorii 
10–11 let. 

Nejen ona, ale každý z účastníků získal 
sladkou odměnu.

Mgr. Klára Polášková
2. základní škola Napajedla

V letošním školním roce jsme se zaměřili 
na projekt Děti a příroda x Příroda a děti. Dvě 
skupiny, které k sobě tak nějak patří, a jedna 
bez druhé by snad ani nemohla existovat…

I když jsme věděli, že naše děti přírodu 
milují, naskýtaly se otázky: Dělají opravdu 
maximum pro přírodu? A pochopí pravou pod-
statu a cíl celého projektu? Vždyť jsou to děti! 
Podaří se nám, vychovatelkám školní družiny, 
abychom je formou her, otázek a odpovědí 
vtáhly do krás a tajemství přírody?

Projekt jsme rozdělili na tři části: 1. Putování 
za stromovými skřítky, 2. Zamykání lesa a 3. 
Vánoční stromeček pro lesní zvířátka.

A víte co? Zahrajeme si spolu hru. Jen pro 
vaši lepší představu. Vžijte se na chviličku do 
role dítěte, tak nejlépe poznáte a zhodnotíte, 
zda náš projekt mohl mít a měl úspěch, či nikoli. 
Připraveni? Tak se tedy vydáme na cestu.

1. Putování za stromovými skřítky
Je podzim a my se s dětmi vydáváme do 

lesa na Kalvárii za stromovými skřítky. Že 
skřítci neexistují? To nemyslíte vážně, že ne? 
Vždyť Kalvárie patří mezi místa s nejvíce se 
vyskytujícími skřítky ve střední Evropě. Když 
půjdete potichoučku, tak zaručeně uvidíte 
smrkáčky, dubáčky a modrásky, budete-li 
mít štěstí, možná zahlídnete i dubáčky a jed-
láčky. A pokud se skřítkům zalíbíte, tak jako 
my, prozradí vám spoustu zajímavých věcí 

a naučí vás poznávat všechny druhy stromů 
v našem okolí… 

No vidíte… A potom, že stromoví skřítci 
neexistují…

2. Zamykání lesa
S obrovským klíčem jsme se vypravili 

s dětmi do lesa za jediným účelem – zamknout 
les. Proč? No přece aby skřítci, hmyz, ptáčci 
i zvířátka už mohli spát zimním spánkem. 
Samozřejmě, že jsme zahlédli i nějaké ty 
neposluchy, kterým se k zimnímu spánku 
očividně nechtělo. No to víte, se zvířátky je 
to stejné jako s dětmi. Některá poslechnou na 
slovo a jiná jsou malinko zlobivá. 

Zaklínadlem: „Zamykám, zamykám les, aby 
sem nikdo nevlez…“ jsme les zamkli. Necháme 
ho spát a budeme se těšit, až po dlouhé zimě 
znovu odemkneme. Nemějte strach. Klíč jsme 
dobře ukryli, aby se neztratil… Kam jsem ho jen 
dala…? No to nevadí… Na jeho hledání máme 
přece ještě tolik času…

3. Vánoční stromeček
Vyzbrojeni oříšky, mrkvemi, kaštany, bram-

bory a jablíčky jsme se na konci prosince vydali 
na Kalvárii, vystrojit vánoční stromeček všem 
jeho obyvatelům. Navazovali jsme, zapichovali, 
zdobili, až byl stromeček konečně plný dobrot. 
Jak ten byl krásný! Však také některá zvířátka 
neodolala a hned upalovala se do některé 
z těch dobrůtek zakousnout. A potom, že mlsné 
jsou jenom děti…

Tak dobrou chuť, zvířátka. Až to všechno 
spořádáte, nezapomeňte zase zalézt do svých 
vystlaných pelíšků. Zima ještě neskončila…

Tak to je všechno! Probuďte se! Je čas se 
opět z dětských let vrátit mezi dospěláky. Tak 
co? Jak se vám náš projekt líbil? Víte co? Nic 
neříkejte…! Pokud se nám podařilo vás aspoň 
na malou chviličku unést do světa dětí nebo 
se na svět podívat jejich očima – náš projekt 
se podařil! Vždyť děti (ač se to mnohdy nezdá) 
jsou stejnými diváky a posluchači, se stejným 
názorem i porozuměním jako my – dospělí.

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Dìti z 1. ZŠ a pøíroda aneb není nad projekty

Aktivity pro dìti 
a s dìtmi na naší MŠ

V měsíci lednu měly děti pěkné zážitky 
z olympiády kapříků: 
• plavecký kurz,  návštěvy základních 

škol a družiny před zápisem
• návštěvy divadla Zlín – představení 

„Opička Žofka“.
• Saunování dětí - měsíce leden – du-

ben
• Beseda pro rodiče dětí před zápisem 

do 1. tř. ZŠ 

Únor 
• Zahájení plaveckého výcviku pro děti 

II. skupiny – Uh. Hradiště
• Představení ve školce – Varieté s klau-

nem, Matýskova abeceda
• Fotografování dětí na tabla

 Březen
• Den otevřených dveří – zápis dětí do 

mateřské školy
• Uvítání jara a vynášení Moreny– výzdo-

ba mateřské školy
• Návštěva knihovny

 Duben
• Velikonoční dílničky s rodiči

 Květen
• Den matek – vystoupení pro maminky 

v MŠ
• Akademie předškoláků mateřské ško-

ly
• Týden splněných přání – hravé odpo-

ledne v přírodě

 Červen
• Výlety dětí do lesa, do ZOO, apod.
• Oslava Dne dětí - karneval
• Rozloučení a vyřazování předškoláků

Informace z MŠ
Dne 26. 2. 2009 proběhla v mateřské 

škole, za velké účastí rodičů předško-
láků, beseda se zástupci základních 
škol. Ředitelé ZŠ Mgr. Dana Pospíšilová, 
PaedDr. Miroslav Veselý a paní učitelky 
prvních tříd seznámili rodiče s výchov-
ně-vzdělávacím programem jednotlivých 
škol a informovali je o podmínkách zápisu 
žáků do prvních tříd, který proběhne 
4. 2. 2009. 

Za zastupitele města se besedy zúčastnil 
místostarosta Ing. Milan Vybíral.

Kolektiv MŠ
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 ÚNOR 2009

 Pá 6. 2. v 19:30 hodin

 LABYRINT LŽÍ

 Drama USA, režie Ridley Scott, hrají Leonardo 

DiCaprio, Russell Crowe, přístupný od 12 let, 

titulky, 128 min., vstupné 65 Kč.

 So 7. 2. v 19:30 hodin 

 ANGLICKÉ JAHODY 

 Nový český fi lm s hvězdným obsazením: 

Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Ivan Lupták, 

Marie Štípková, režie Vladimír Drha. Od 12 

let, 114 min., vstupné 75 Kč.

 Ne 8. 2. v 15:00 hodin

 S KRTKEM DO POHÁDKY I.

 Krtek v ZOO, Stavitelé pyramid, Krtek a pa-

raplíčko, Kouzelný dědeček, Krtek zahrad-

níkem, Jak šli spát. 64 min., vstupné 25 Kč.

 So 14. 2. v 17:00 hodin 

 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: Maturitní 

ročník 

 Muzikál USA, režie Kenny Ortega, hrají Zac 

Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley Tisdale, 

přístupný, dabing, 112 min., vstupné 75 Kč.

 So 14. 2. v 19:30 hodin 

 HLÍDAČ č. 47

 Karel Roden v novém fi lmu Filipa Renče. 

Příběh lásky a vášně, režie Filip Renč, hrají: 

Karel Roden, Vladimír Dlouhý, Lucie Siposová. 

Přístupný od 15 let, 108 min., vstupné 75 Kč.

 Pá 20. 2. v 19:30 hodin 

 AUSTRÁLIE 

 Love story USA, režie B. Luhrmann, hrají N. 

Kidman, H. Jackman, D. Wenham, přístupný 

od 12 let, titulky, 165 min., vstupné 65 Kč.

 So 21. 2. v 17:00 hodin 

 KDOPAK BY SE VLKA BÁL 

 Konečně fi lm o lásce, který můžete vidět s dět-

mi, režie Maria Procházková, hrají Dorotka 

Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, 

mládeži přístupný, 93 min., vstupné 65 Kč.

 Ne 22. 2. v 15:00 hodin

 DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II.

 Autíčková romance, Krtek a ježek, Cvrček 

a pila, Jak šli spát, Jak se sešli pod červenou 

muchomůrkou, Jak Skok a Kuk bojovali, Jak 

Skok a Kuk našli poklad, Jak profesor Chrobák 

vyléčil Medáka, 64 min., vstupné 25 Kč.

 Pá 27. 2. v 19:30 hodin 

 SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

 Nostalgická komedie ČR, režie V. Tauš, hrají 

J. A. Duchoslav, Michal Suchánek, Václav 

Kopta, přístupný, 104 min., vstupné 78 Kč.

 So 28. 2. v 19:30 hodin 

 YES MAN

 Komedie USA, režie P. Reed, hrají Jim Carrey, 

Zooey Deschanel, Bradley Cooper, přístupný 

od 12 let, titulky, 104 min., vstupné 65 Kč.

 V BŘEZNU UVIDÍTE

Pá 6. 3. Podivuhodný případ Benj. Buttona, So 
7. 3. Kamarádova holka, Ne 8. 3. Sobík Niko, Pá 
13. 3. Jak se zbavit přátel a zůstat sám, So 14. 3. 

Ocas ještěrky, Pá 20. 3. Stmívání, So 21. 3. Che 

Guevara - Revoluce, Po 23. 3. Peklo s princeznou 

(nová pohádka ČR), 25.–27. 3. dětský fi lmový 

festival – Lovecká sezóna 2, Madagaskar 2, Cesta 

na měsíc, So 28. 3. Výměna 

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

KULTURA 
A SPO

RT

 7. 2. Sokolovna Ples 1. základní školy
 11. 2.  Klášterní kaple Koncert Setkání s hudbou – pocta Rudolfu Firkušnému 
 14. 2.  Sokolovna  Sokolská Valentýnská zábava
 18. 2.  DDM Matýsek  Prodloužená u trouby
 20. 2.  Sportovní hala 2. ZŠ  koncert BUTY – benefi ce pro varhany
 21. 2.  Sokolovna  Ples 2. základní školy
  DDM Matýsek  Valentýnská diskotéka – dětská a mládežnická
  DDM Matýsek  Talent-show 2009 - pěvecká soutěž v kině
 27. 2.  Klub kultury  Fašank s Radovanem
 28. 2.  Sokolovna  Hasičský ples

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

V sobotu 17. 1. 2009 jsme se rozloučili 
s naší občankou paní Ludmilou Ohar-
kovou, která aktivně pracovala ve Svazu 
bojovníků za svobodu (v místní organizaci 
v Napajedlích byla skupinářkou) a v mu-
zejním klubu při Muzeu v Napajedlích.

V pondělí 19. 1. 2009 jsme se rozlou-
čili s paní Marií Horňáčkovou, jednou 
z nejstarších občanek našeho města. 
V letošním roce by se dožila krásných 
100 let. 

Rozloučit se s nimi přišli do kostela 
sv. Bartoloměje a doprovodit na poslední 
cestě i představitelé města paní starostka 
Ing. Irena Brabcová a pan tajemník Bc. 
Jiří Foltýn.

Členové SOZ v Napajedlích

Vážená paní ředitelko, 
vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti 

Vašich žáků a studentů v  mezinárodní soutěži 
„Mladí fotografují památky“. Tato soutěž je 
organizována v rámci Dnů evropského dědictví 
(European Heritage Days/EHD ). V loňském roce 
bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy 
a Slezska osloveno hlavním pořadatelem - Ra-
dou Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo 
a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi 
rádo ujalo této výzvy a výsledkem je úspěšný 
první ročník, jenž vyvrcholil předáváním cen 
a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel ve Španělském sále na Praž-
ském hradě 17. dubna 2008. Vítězové soutěže 
se spolu se zástupcem SHSČMS také zúčastnili 
slavnostního mezinárodní vyhlášení ve Stras-
bourgu v prosinci 2008. 

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes 
jedna z největších světových akcí pro mladé 
na poli kulturního dědictví. V roce 2008 se jí 
zúčastnilo více jak 19 500 mladých lidí z 49 
různých zemí světa, kteří díky této soutěži 
poznávají kulturní dědictví jak své země, tak 
i národů celého světa. Soutěž je učena pro 
žáky a studenty základních a středních škol, 
kteří do sekretariátu Sdružení. zašlou fotografi e, 
které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů 
evropského dědictví (www.ehd.cz)

Celá akce má podpořit zájem a znalosti 
našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti 
historických budov a zahrad, venkovských 
a městských krajin uznávané památkové hod-
noty či neobvyklé krásy. 

Soutěž není pouhou “fotografi ckou” akcí, ale 
spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památ-
kovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se 
námětům, které přes svou možnou fotografi ckou 
zajímavost neodpovídají takovému záměru.

Vítězové soutěže se mohou těšit na velmi 
zajímavé odměny. Firma Zoner opět věnuje hod-
notné ceny pro účastníky v hodnotě 50 000 tisíc 
korun. Vzhledem k velké mezinárodní prestiži 
soutěž se také Sdružení rozhodlo vyslat na příští 
slavnostní vyhlášení ve Strasbourgu první tři 
umístěné, kteří tak dostanou možnost seznámit se 
s kolegy z jiných zemí, poznat evropské instituce 
a získat mnoho neocenitelných zkušeností. Pro 
prvních deset umístěných připravuje Sdružení 
zajímavou cenu – slavnostní setkání v Praze.

Technické specifi kace soutěže pro rok 
2009:

Do soutěže se musí zájemci přihlásit do 
20. 2. 2009, ale není nutné do této doby za-

slat soutěžní fotografi e. Pro ty je uzávěrka 
30. 3. 2009. Vítězové Národního kola soutěže 
budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Me-
zinárodního dne památek a sídel na Pražském 
hradě ve Španělském sále dne 16. dubna 2009 
a postupují do mezinárodní soutěže. 

Rada Evropy stanovila pro letošní ročník 
soutěže tato kritéria:

 Téma:  Architektonické dědictví 
 Účastníci: Mládež navštěvující školní zaří-
zení 

 Věkový limit: 21 let
 Uzávěrka pro přihlašování účastníků soutě-
že v České republice: do 20. 2. 2009

 Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografi í 
v České republice: 30. 3. 2009    
Fotografi e musí mít rozměry 18x13 cm a musí 

být zaslány na adresu sekretariátu SHSČMS 
ve dvou provedeních. V případě digitálních 
fotografi í je nejmenší rozlišení 300 dpi. Každou 
fotografi i je nutné označit na druhé straně jmé-
nem účastníka a místem a datem pořízení.

Každého z účastníků prosíme o písemné 
či elektronické vyplnění přiložené přihlášky 
a zaslání do našeho sekretariátu do výše uve-
deného termínu. Přihláška je také ke stažení na 
internetové stránce www.shscms.cz.

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví 
sekretariát SHSČMS na tel: 224213166 nebo na 
internetové adrese info@shscms.cz

Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci.
za sekretariát Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice

(Město Napajedla je členem Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska)

Dopis napajedelským školám

NN2009-02-MAC.indd   11NN2009-02-MAC.indd   11 12.2.2009   20:35:3812.2.2009   20:35:38



NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, tel. 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: noviny@napajedla.cz  Vychází jednou za 
měsíc v nákladu 3300 ks. Uzávěrka do 12. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografi e se nevracejí. Vydavatel má právo pří-
spěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele    Placená inzerce 5000 Kč za 
1 stranu, inzerci příjímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz  Grafi cká úprava a sazba: Stanislav Hradil, tel. 602 249 672  
Tisk: TYP Ars s. r. o., tel.: 577 110 936, 773 122 101    Povoleno MK ČR E12958  http://www.napajedla.cz

Ú n o r  0 2 / 2 0 0 9

Již deset let napajedelští hasiči, členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů měs-
ta (JSDHM), 31. prosince zvýšeně bdí nad 
bezpečností svých spoluobčanů. Po celou 
silvestrovskou noc drží pohotovost, v po-
slední době zpravidla v početním stavu 1+2 
a s cisternovou automobilovou stříkačkou 
CAS 8 - A 31.

Tak tomu bylo i 31. prosince 2008. Pohoto-
vost hasičům začala ve 20:00 hod., kdy ohlásili 
zahájení pohotovosti na operační středisko 
Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje (HZSZK). Poté již vyrazili k první kon-
trolní projížďce městem, při které si zhruba 
zmapovali napajedelské pohostinské provo-
zovny, které měly večer a v noci otevřeno 
a u kterých se dala předpokládat zvýšená 
koncentrace odpálené zábavné pyrotechniky. 
Při dalších projížďkách pak prováděli celkovou 
kontrolu města.

Deset Napajedelských hasièských Silvestrù
O půlnoci, při hlídce naproti radnice na Ma-

sarykově náměstí členové JSDHM již tradičně 
provizorně ozvučili náměstí a po odeznění 
půlnočních zvonů a státní hymny popřáli všem 
přítomným napajedelským občanům mnoho 
štěstí v novém roce 2009. Nechyběl ani slav-
nostní novoroční přípitek sektem, samozřejmě 
nealkoholickým.

Po utichnutí rachejtlí a dělobuchů na 
náměstí hasiči pokračovali v kontrolních 
projížďkách městem. V 5:15 hod. po poslední 
kontrole města, kdy již šla většina občanů 
spát a hluk z ulic se vytratil, nahlášením na 
operační středisko HZSZK členové JSDHM 
pohotovost ukončili.

(JSDHM Napajedla)

Členové JSDHM před napajedelskou radnicí

 Při tání sněhu a ledu nese řeka Morava 
mnoho nečistot, zachytí se na česlech vodní 
elektrárny ve Spytihněvi. 
 Mohutné kmeny přestárlých topolů likvi-

dují pracovníci Služeb města Napajedla.
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