
Pietní akt u příležitosti státního svátku 28. října, více na str. 3  Foto: František Cívela

Zlatovláska.  Foto: František Cívela

Ročník XIII.
Listopad 11 / 2009

 2 110. výročí udělení městského znaku 

 3 28. říjen

 4 Třetí etapa obnovy sídliště Nábřeží 

 6 Podzim čas draků a dětí

Pozvání pro seniory
V pátek 11. 12. 2009 zveme naše milé seniory 

na vánoční besedu. Letos nás v 15:00 hodin 
na Sokolovně potěší zpěvem, slovem a tan-
cem členové a děti z Radovánku a Radovanu. 
Těšíme se na vás a těm, kteří nemohou přijít 
a všem občanům přejeme o Vánocích hodně 
lásky, pohody a do nového roku 2010 dobré 
vykročení ve zdraví a optimismu.

Za členy SOZ Marie Vaňáčová

Vánoèní strom
Zpívání u vánočního stromu se koná v pátek 

4. prosince od 15:30 hodin. Na nově upraveném 
Masarykově náměstí vystoupí u vánočního 
stromu Radovánek a děti z mateřské školy. 

DF pro dìti a mládež 
25. až 27. listopadu bude divadelní sál Klubu 

kultury Napajedla patřit dětem. V rámci 2. roč-
níku Divadelního festivalu pro děti a mládež 
„Pohádková skládanka“ se malým divákům 
nejen z řad žáků mateřských a základních škol 
představí pět divadelních souborů s pohádko-
vým představením. (více na str. 7)

Vánoce v Klubu kultury
Velký sál Klubu kultury 12. prosince 2009. 

Vánoce s Radovanem, Radovánkem a Pozdním 
sběrem.

Zlatovláska
Srdečně zveme všechny děti v neděli 

6. prosince v 15:00 hod do loutkového sálu 
v Napajedlích na představení s názvem 
Zlatovláska. Cena představení je 30 Kč. 

Prosíme rodiče, aby s sebou vzali nadílku 
pro své ratolesti.

Těší se LS Klubíčko, Mikuláš a čerti

Ekumenická bohoslužba
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. 

Bartoloměje se koná 5. 12. 2009 v 18:00 hodin. 
Bohoslužbu budou sloužit současně předsta-
vitelé církve římskokatolické, československé 
husitské, českobratrské evangelické, adventis-
tů sedmého dne.

ZUŠ R. Firkušného Napajedla Vás zve na

Vánoèní koncert 
a výstavu

středa 16. prosince 2009 v 17:00 hod.

Koncertní sál Rudolfa Firkušného

Klášterní kaple

Z obsahu novin
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110. výroèí udìlení mìstského znaku mìstu Napajedla
V loňském roce jsme oslavili 

110. výročí povýšení Napajedel 
na město.. Napajedla byla po-
výšena na město u příležitosti 
padesáti let panování císaře 
Frant iška Josefa, vládce 
celého Rakouska-Uherska, 
v roce 1898. Listina s rozhod-
nutím císaře, vyobrazením 
a popisem napajedelského 
městského znaku byla vydána 
14. listopadu 1899. Originál slav-
nostní listiny, zapůjčený ze Státního 
okresního archivu na Klečůvce jste mohli 
spatřit na výstavě v napajedelském muzeu. 
Možná je důležité vysvětlit, že popis znaku se 
týká pouze „vnitřku“ znaku, stříbrná koruna 
i zlatá ozdobná kartuše je pouze ozdobou, 
kterou nesou všechny městské znaky, v té 
době udělené. Máme tedy stejné okolí znaku 
jako např. pražský Žižkov, či Vinohrady. 

Popis a podmínky užívání městského 
znaku i dalších atributů města upravuje usne-
sení zastupitelstva města s názvem Zásady 
o symbolech města a jejich užívání přijaté 
v letošním roce. 

Celé je najdete na www.napajedla.cz, město 
Napajedla, dokumenty.

Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Tyto Zásady o symbolech města a jejich 

užívání (dále jen „Zásady“) vymezují symboly 
města Napajedla a podmínky jejich užívání. 
Symboly města Napajedla (dále jen „město“) 
jsou: znak města, vlajka města, starostovské in-
signie, razítko se znakem města a barvy města.

 Čl. 2 - Znak města
1. Znak města je tvořen červeným 

štítem, kde je stříbrná hradební zeď 
z kvádrů budovaná s devíti stínka-
mi cimbuří. Nad zdí vystupují při 
okrajích štítu dvě rovněž stříbrné 
věže, každá s jedním velkým troj-
dílným oknem, čtyřmi obloučky 
podklenutým cimbuřím o pěti 

stínkách a s černou 
valbovou střechou břidlicovou se zlatými 

Èeská obchodní inspekce
Poradenské místo Otrokovice

Místo: Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1341, Otrokovice, budova č. 2, 
1. poschodí, zasedací místnost č. 225 

Den: 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. 2009
Čas: 8:00–14:00 hod. (14:00–16:00 hod. pouze předem ohlášené konzultace)

Odborné konzultace v uvedených termínech na tel. č. 577 680 440.
 Mimo uvedené termíny informace na tel. č. 577 680 288, 577 680 257.

zahajuje bezplatnou sociálně-finanční 
poradnu

Kdo může poradnu využívat ?
*  držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
*  senioři, sociálně slabší rodiny
*  rodiny s dětmi
*  nezaměstnaní
*  ostatní klienti 

Co nabízíme ?
*  informace a pomoc při sjednávání slev
-  dodávku plynu a el. energie u vybraného 

dodavatele, sleva až 7 %
-  služby vybraného mobilního operátora 

a pevné linky, sleva 10-20 %
-  pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 

10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)
-  pojištění za škodu způsobenou zaměstna-

vateli
-  pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích 

stanic
*  zajištění fi nancí na pohřebné – program 

Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlu-

žení a exekuci s možným dopadem na slabší 
sociální skupiny

* vyřízení žádosti na zateplení domu a její 
zprostředkování se slevou až 50 % od státu 
– ZELENÁ ÚSPORÁM

*  nabídku pracovních příležitostí v porad-
nách OSSAFP ČR po celé ČR

* kurzy fi nanční gramotnosti s osvědčením 
o odbornosti

Kontaktní místa:
 Zlín: KR Svazu důchodců, Brandýskova 

1800, čtvrtek 13–16 h
 Uherské Hradiště: Palackého náměstí 293, 

1. patro, pondělí 9–12 h
 Uherský Brod: OS Luisa, Bratří Lužů 116, 

úterý 9–12 h
 Kroměříž: Riegrovo náměstí 180, čtvrtek 

9–12 h
 Telefon: 518 321 861, 733 677 165, 739 623 273, 

739 113 115, 739 442 824
 e-mail: fi nancniporadna@seznam.cz
 www.socfi nporadnycr.cz

Neplaťte víc, než je nutné!!!
Obèanské sdružení sociálních a finanèních poraden s krajskou radou Svazu dùchodcù

Svìcení a koncert 
nových napajedelských varhan

Chrám sv. Bartoloměje v Napajedlích. 
Neděle 22. listopadu 2009.

Slavnostní mše sv. se svěcením var-
han - 10 hodin, celebruje světící biskup 
olomoucký Mons. Josef Hrdlička.

Varhanní koncert - 17 hodin. Na varhany 
hraje Martin Jakubíček (Brno). 

Zazní reprezentativní výběr varhanní 
hudby z období baroka, klasicismu a roman-
tismu (H. Purcell, J. S. Bach, J. N. Hummel, 
F. Liszt, M. Mussorgski .)

Srdečně zve Římskokatolická farnost 
Napajedla. 

makovicemi. Mezi věžemi je postava sv. Jiří 
na bílém vzpínajícím se koni, ve stříbrném 
brnění, bílém rouše a modrém vlajícím plášti. 
V pravici drží kopí, kterým probodává zele-
ného, oheň z tlamy chrlícího draka, který 
leží naznak pod koněm na třech středních 
stínkách. Nad postavou světce, uprostřed 
hlavy štítu, je štítek s moravským znakem, 

tedy modrý s doprava hledící orlicí 
červeně a zlatě šachovanou. V hradební 
zdi je otevřená brána, ve které na ze-
leném trávníku stojí kolmo postavený 
stříbrný srp se zlatou rukojetí špicí 
doprava obrácený. Štít obklopuje zlatá 
arabesková obruba, na jejímž horním 
okraji spočívá stříbrná zděná koruna 
s pěti viditelnými stínkami.

2. Ke znaku města může být připo-
jen text s názvem města.

3. Znak města byl udělen 
městu  Napajedla  rozhodnu-
tím Františka Josefa Prvního 
14. listopadu 1899.
4. Přesná podoba znaku města je 

zobrazena v příloze č. 1 těchto Zásad.
Josef Souček MIC Napajedla
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Farnost dìkuje
Římskokatolická farnost Napajedla 

děkuje Zlínskému kraji - odboru kultury 
a památkové péče KÚ ZK a Městu Napajedla 
za dotaci z programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských 
památkových zón (195 000 Kč) na opravu 
portálu kostela sv. Bartoloměje 

P. Ryszard Turko
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Pietní vzpomínka
Loučím se s vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už vám nemohu dát,
srdce vám dotlouklo, odešly síly,
loučím se za všechny, kdo vás měl moc rád.


V neděli 1. 11. 2009 byla již tradičně uctě-

na památka zesnulých spojená se vsypy 
na místním hřbitově. Ať nám vzpomínky 
na naše nejbližší prozáří úsměv lásky 
provázený pocitem úcty a vděčnosti, že 
směli s námi být a trávit krásné chvíle. 
Za důstojný průběh celé akce děkuji man-
želům Okénkovým, paní Z. Lidincové, pra-
covníkům Technické správy města a všem 
zúčastněným členům zarmoucených rodin 
a smutečním hostům.

Za SOZ Marie Vaňáčová

např. legie v Rusku, které prošly celou sibiřskou 
magistrálu až do Vladivostoku a teprve odtud 
se složitě vraceli do Evropy. 

Vzpomínáme-li legie, nemůžeme nevzpo-
menout našeho slavného rodáka – generála 
Josefa Šnejdárka. Narodil se 1. dubna 1875. 
Absolvoval pražskou kadetní školu a v době 
dovolené se jako dobrovolník zúčastnil řec-
ko-turecké války. Nedočkal se pochvaly, ale 
naopak tvrdého trestu. Proto odešel a v r. 
1899 vstoupil do cizinecké legie. Absolvoval 
válečnou školu a stal se důstojníkem fran-
couzské armády. V době 1. světové války 
bojoval v severní Africe a později se aktivně 
účastnil našeho národního odboje jako orga-
nizátor i velitelský kádr čs. legií ve Francii. 
Po vzniku ČSR se vrátil do vlasti, kde vedl 
operace na Těšínku a Slovensku, byl jmenován 
posádkovým velitelem Prahy. Od r. 1925 byl 
ustanoven zemským vojenským velitelem pro 
Slovensko a Zakarpatskou Rus.

V r. 1930 získává hodnost armádního 
generála.

V r. 1935 byla odhalena pamětní deska 
na rodném domě – osobně se účastní slavnosti.

Posledním útočištěm se stala africká Casab-
lanca, kde v květnu 1945 umírá. Jeho ostatky 
byly se všemi poctami uloženy v rodných 
Napajedlích.

Uctěme památku všech obětí 1. světové 
války, ale především 28. říjen 1918, který začal 
psát radostnější dějiny našeho národa.

j.s.

Na napajedelském hřbitově položili předsta-
vitelé města věnce k pomníku padlých v první 
světové válce a ke hrobu generála Josefa 
Šnejdárka. Zazněla státní hymna a slavnostní 
projev k 91. výročí vzniku Československa 
v podání paní Libuše Kovářové.

Sešli jsme se u památníku padlých v 1. 
světové válce. Právě toto místo nám připo-
míná, jak složitě a těžce se rodila svobodná 
Československá republika. 28. říjen 1918 se 
stal vyvrcholením usilovného snažení mnoha 
politiků – především pak pozdějšího prezidenta 
– T. G. Masaryka. 28. října 1918 vyhlásili „muži 
28. října“ Švehla, Soukup, Rašín, Stříbrný a další 
samostatný stát.

V prohlášení uvedli: Národní výbor vám 
posílá tento vzkaz: „Lide československý! 
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát čes-
koslovenský vstoupil dnešního dne v řadu 
samostatných kulturních států světa.“

- 14. listopadu Prozatímní národní shromáž-
dění vyhlásilo ČSR a za prezidenta zvolilo 
Tomáše Gariqua Masaryka.

- Vznik nové Československé republiky byl 
defi nitivně potvrzen Versailleskou mírovou 
smlouvou, která určila československé hranice.

Nebyla to však pouze politická vyjednávání. 
Rozhodujícím činitelem k uznání samostatného 
státu se staly československé legie. Čs. jednotky 
se vytvořily v Anglii, Francii, Kanadě, Srbsku, 
severní Africe a také v Rusku. A naši vojáci 
jsou ověnčeni velkým uznáním velmocí – díky 
jejich schopnostem a statečnosti. Vzpomeňme 

28. øíjen

V. bienále industriální stopy 
V. bienále zavítalo v rámci své exkurze 13.října také do Napajedel. 
Po prohlídce provozu a staveb areálu Fatry s odborným výkladem o původní 

zástavbě, navštívili významní architekti a památkáři radnici, a po krátké prohlíd-
ce města absolvovali projížďku lodí Baťovým kanálem v úseku Napajedla – Staré 
Město. Bienále systematicky mapuje průmyslové dědictví v České republice 
a snaží se o jeho záchranu. Akce byla pro mne významnou připomínkou toho, 
že tady takové dědictví v podobě fungujícího historického průmyslového areálu 
v Napajedlích máme, proto jsem také nad akcí převzala záštitu. 

Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dě-
dictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, Českým národním komitétem ICOMOS 
a Národním technickým muzeem. Irena Brabcová , starostka



4

Foto Josef Souček

Tentokrát přinášíme fotoreportáž z kácení přerostlé jedličky, která z kdysi milého stromku 
před novým domem vyrostla do pátého patra. Ne všechny stromy stínily jako tato jedle, ale 
při rekultivaci zeleně je vždy potřeba kácet i sázet nové stromy, aby výsledná zeleň byla 
životaschopná mnoho let.

Rozsáhlá obnova veřejných ploch sídliště přišla v době, kdy majitelé bytů společně reno-
vují zastaralé panelové domy. Soukromé i veřejné fi nanční prostředky společně proměňují 
tvář města a to jistě stojí za zaznamenání v našich novinách. Dvacet let po sametové revoluci 
jakoby není co slavit, ale pěkné město máme! j.s.

Tøetí etapa obnovy napajedelského 
sídlištì Nábøeží právì probíhá
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MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ zkvalitòuje své služby
S cílem zvýšit spokojenost svých zá-

kazníků zavádí od 1. října MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ (dále jen MOVO) tzv. 
„Závazky zákaznických služeb“. Tento 
projekt přinese zákazníkům v regionu 
zkvalitnění služeb, které MOVO posky-
tuje. Například dojde ke zkrácení lhůt 
na odpovědi na dotazy, bude nabídnuto 
časové rozmezí při sjednání schůzky atd.

MOVO se v deseti zcela konkrétních 
bodech zavazuje zajistit svým zákazníkům 
snadnou a rychlou dostupnost svých služeb, 
chce své zákazníky více a otevřeně informo-
vat o poskytovaných službách a v neposled-
ní řadě se zavazuje být vůči svým zákazníkům 
v případě jejich tíživé situace solidární. 

V případě nedodržení stanovených lhůt ze 
strany MOVO dostane zákazník na omluvu 
věcný dárek. Společnost chce prostřednic-
tvím tohoto projektu posílit důvěru svých 
zákazníků v poskytované služby.

Společnost Veolia Voda (jejímž členem 
je i MOVO) tak reaguje na stále rostoucí 
požadavky svých zákazníků a dlouhodobě 
se věnuje zvyšování kvality poskytovaných 
služeb. Tuto svou strategii orientace na zá-
kazníka potvrzuje tímto novým a v Česku 
ojedinělým projektem Závazků zákaznic-
kých služeb. 

Podrobné znění závazků najdete na www.
smv.cz/zakaznicke-zavazky.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 800 100 063

Èajovnièka U hrníèka
S myšlenkou vzniku čajovny si pohrávala 

skupinka mladých lidí působících při farnosti 
Napajedla již dlouho. Když se jim dostalo 
podpory ze strany tehdejšího duchovního 
otce farnosti, který také viděl potřebu vytvořit 
místo, kde by se lidé mohli scházet a trávit 
hezké chvilky, a nabídl část prostor v budově 
fary nacházející se v samém „srdci“ našeho 
města, už s jeho realizací neváhali. 

Přes náročnost oprav stávajících prostor, 
jak to u barokních budov bývá, byly prostory 
po takřka pěti měsících otevřeny veřejnosti. 
Díky fi nanční podpoře Římskokatolické far-
nosti Napajedla, Města Napajedla a několika 
dalších nadací bylo zde vybudováno zázemí, 
které slouží nejen farníkům, ale i nemálo ak-
tivitám realizovaným pro širokou veřejnost. 
Podařilo se vytvořit místo „bez bariér“ otevřené 
všem lidem bez rozdílu, zvláště pak mladým 
lidem a to v prostředí, které je jim blízké, kde 
se mohou učit zodpovědnosti, vztahu k dru-
hým, a konečně, efektivně trávit volný čas. Je 
místem, kde každý může vyslovit svůj názor, 
účastnit se různých programů, aktivit, poznat 
nové pohledy na skutečnost.

Čajovna jakožto neziskový projekt je 
svým charakterem výraznou kulturní a záro-
veň volnočasovou alternativou, bezpečným 
a zároveň tvůrčím místem zejména pro děti 
a dospívající mládež. Je místem pro ventilo-
vání a konfrontaci jejich postojů, myšlenek 
a přístupů k životu. 

Prioritním zájmem a snahou realizátorů 
tohoto projektu je také tímto způsobem posi-
lovat místní komunitu především dospívajících 
v zodpovědnosti a to na základě výchovy 
pramenící z tradičních křesťanských hodnot. 
V neposlední řadě též skrze vedení k dobro-
volnictví podnítit jejich aktivitu ve prospěch 
okolí, a konečně tak podporovat i rozvoj jejich 
dovedností a talentů.

Posláním projektu je tedy předávat mla-
dým lidem (nejen věkem, ale i duchem – 
tedy dětem a jejich rodinám, teenagerům, 
dospělým i starým) základní principy 
morálky, etiky a praktické lásky. V rov-
nováze všech tří stránek lidské osobnosti 
- těla, duše a ducha, je naší snahou rea-
lizovat kulturní, výchovné a vzdělávací 
i preventivní programy přístupné široké 
veřejnosti. Tedy pro všechny bez rozdílu po-
hlaví, rasy, věku, sociálního či společenského 
postavení nebo politického a náboženského 
přesvědčení.

 Náklady projektu

Předpokládané náklady na realizaci tohoto 
projektu původně činily cca 190.000 Kč. Pro-
zatímní náklady tuto částku však překročily 
a dosáhly částky 254.000 Kč. 

Tento projekt mohl být realizován díky 
fi nanční pomoci poskytnuté Římskokato-
lickou farností Napajedla, Města Napajedla, 
Nadací Děti – kultura – sport z Grantu 
na podporu církve, dále ze společného pro-
gramu NROS a Nokia - Make a Connection 
– Připoj se, Nadací Via - programu ČSOB 
a Poštovní spořitelna pro podporu regionů.

Zvláštní poděkování patří mladým, pro 
něž je projekt přednostně určen, že jej vzali 
za svůj a neváhali přiložit ruku k dílu. Stejně 
tak velký dík patří nejmenovaným farníkům 
i ne-farníkům, stejně tak řemeslníkům, kteří 
mnohdy pracovali bez nároku na honorář. 
Bez jejich pomoci by nebylo možné, pustit se 
do tak náročného díla.

 Multimediální koutek

Součástí čajovny je také projekt „Multimedi-
ální koutek“, který taktéž vzešel z iniciativy 
neformální skupiny mladých lidí, kteří 
pracují s dětmi a mládeží, pořádají veřejné 
neziskové akce pro širokou veřejnost.

Jeho cílem je dovybavit obnovené 
prostory v rámci předešlého úspěšného 
projektu čajovny multimediální technikou 
(tzn. televizní obrazovkou, domácím kinem 
atd.), která přinese další možnosti využití 
a rozšíření pořádaných aktivit. Projekt skrze 
nejen oblíbené, ale dnes již standardní a do-
stupné technické vybavení veřejných prostorů, 
umožní posilovat mladé lidi v procesu jejich 
seberealizace, rozšiřovat jejich možnosti, 
realizovat zájmy, prohlubovat schopnosti, 
talenty i dovednosti skrze pořádané zájmo-
vé aktivity, které se zaměřují na efektivní 
trávení volného času.

„Multimediální koutek“ je bezesporu 
velkým přínosem a obohacením prostorů 
čajovny a také jednou z možností, jak obo-
hatit program zde pořádaných akcí, aktivit, 
přednášek, setkání…

 Spolupráce a partnerství projektu

Tento projekt, podpořený v rámci 8. ročníku 
grantového programu Nokia Make a Connecti-
on – Připoj se maximální možnou částkou 
(pro druhožadatele) 25.000 Kč, kontinuálně 
navazuje na Čajovničku u hníčku, projekt 
podpořený v 7. ročníku tohoto grantového 
programu.

Garantem realizace tohoto projektu mladých 
je Římskokatolická farnost Napajedla.

S výhledem do budoucna byla navázána 
úzká spolupráce s Občanským sdružením 
NATANAEL Napajedla, jež realizuje také 
projekt „Čajovnička u hrníčka“. Tím je garan-

tována nejen trvalá udržitelnost těchto snah, 
aktivit i projektů, ale i jejich užívání k veřejně 
prospěšným účelům. 

 Pozvánka 

Čajovnička u hrníčka v budově fary, 
Masarykovo náměstí 213, 763 61 Napajedla, 
je otevřena k návštěvě vždy v pátek po ve-
černí mši svaté (od 19:00 hod.) a v neděli 
po ranní mši (tj. od 9:00 hod.) a po večerní 
mši (od 19:00 hod.).

Mimo to se zde konají vždy druhé a čtvrté 
pondělí v měsíci pravidelná modlitební setkání 
Modlitby matek, dále pak sobotní ministrantské 
schůzky, lekce katechezí, zkoušky sboru – dět-
ský sbor a chrámový sbor, schůzky mládeže, 
fi lmové večery atd.

Provozem čajovny je od 14. 10. 2009 
pověřen P. Mgr. Ryszard Turko, farář Řím-
skokatolické farnosti Napajedla.

Vybavené prostory čajovny s kuchyní 
včetně sociálního zařízení splňující nároky 
bezbariérovosti včetně rozsáhlé terasovité farní 
zahrady s ohništěm a zahradním altánem je 
možné za dobrovolný příspěvek (na elektřinu, 
vodu atd.) po domluvě zapůjčit. 

 Provozovatel èajovny:

P. Mgr. Ryszard Turko
* telefon (osobní): +420 731 402 076
* telefon (farní úřad): +420 739 692 213
* e-mail: farnost.napajedla@seznam.cz

 Vedoucí projektu, Statutární zá-
stupce NATANAEL Napajedla:

Mgr. Jarmila Černá, DiS.
* telefon (osobní): +420 737 467 479
* e-mail: jarmila.cerna@centrum.cz
* telefon (sdružení): +420 739 609 477
* e-mail: natanael.napajedla@centrum.cz

 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, 

abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zájemce je povinen řídit se Řádem čajovny.
Prostory jsou zapůjčeny vždy na základě 

Dohody o zapůjčení čajovny.
Eva Snášelová, Mgr. Jarmila Černá, DiS.
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Hlavně se toho nadpisu nelekněme. Dne 11. 11. 2009 zahájíme vy-
sílání v normě DVB-T, přesněji zkušební provoz, přičemž trvalý provoz 
bude zahájen 1. 1. 2010. 

Digitální vysílání v normě DVB-T bylo zvoleno proto, abychom vyho-
věli pokud možno co největšímu počtu občanů Napajedel a přilehlých 
obcí, kde zajišťujeme vysílání televizních programů. Dá se říci, že dnes 
již každý nový televizní přijímač má integrovaný digitální přijímač 
DVB-T a předpokládáme, že mnozí můžete téměř okamžitě přijímat 
námi vysílané programy v této normě v digitální kvalitě. Abychom 
vyhověli zákazníkům, byli jsme nuceni z technických důvodů přesunout 
program PRIMA z kanálu R 12 (frekvence 223,25 MHz) na kanál R 9 
(frekvence 199,25 MHz), program ČT 2 z kanálu R10 (frekvence 207,25 
MHz) na kanál R 7 (frekvence 183,25 MHz), program PRIMA COOL 
jsme nuceni přesunout z kanálu R 11 (frekvence 215,25 MHz) na kanál 
R 10 (frekvence 207,25 MHz)  v rámci omezené programové nabídky. 
Na nových frekvencích budete moci programy nadále přijímat, stejně 
tak jako všechny ostatní v analogové podobě (nadále bude vysílán 
analogový signál).

Digitální vysílání v normě DVB-T budeme vysílat v pásmu UHF (norma 
udává frekvenční pásmo 470-860 MHz) na  kanále C 25 (frekvence 506 
MHz, šířka pásma 8 MHz), a to náš Multiplex 1, který bude obsahovat 
tyto programy: ČT1, ČT2, ČT4 (sport), PRIMA a Rádia. Náš druhý 
Multiplex 2 v normě DVB-T budeme vysílat na kanále C24 (frekvence 
498 MHz, šířka pásma 8 MHz) a bude nejprve obsahovat dva programy, 
a sice program NOVA a NOVA CINEMA, během roku 2010 počítáme s tím, 
že tento multiplex rozšíříme o TV Barrandov a Z1. (Upozorňujeme, 
že uváděné frekvence se v rámci zkušebního provozu mohou měnit. 
Signál ve formátu DVB-T nemusí být dostupný v některých okrajových 
místech města Napajedla).

Od 1. ledna 2010 bude také v rámci těchto změn zařazen požadovaný 
sportovní program NOVA SPORT do „základní programové nabídky“ 
na kanále S 18 (frekvence 280,25 MHz).

Televizní a rozhlasové stanice v TKR od 1. 1. 2010

 Omezená programová nabídka (109,- + DPH = 130 Kč) 
kan. frekv. stanice program jazyk pozn.

S6 140,25 STV 1 všeobecný slovensky stereo/duo

S7 147,25 ČT 24 zpravodajství česky stereo

S8 154,25 ČT 4 sport česky

S9 161,25 Infokanál místní informace česky

R6 175,25 ČT 1 všeobecný česky stereo/duo

R7 183,25 ČT 2 všeobecný česky stereo/duo

R8 191,25 NOVA všeobecný česky stereo/duo

R9 199,25 PRIMA všeobecný česky stereo/duo

R10 207.25 PRIMA COOL všeobecný česky stereo/duo

        

 Základní programová nabídka (210,- + DPH = 250 Kč)  
Obsahuje programy omezené nabídky a dále:  

S12 238,25 MARKÍZA všeobecný slovensky

S13 245,25 DISNEY CHANNEL dětský česky stereo

S14 252,25 HALLMARK fi lmy, seriály česky a sl.

S15 259,25 STV 2 všeobecný slovensky stereo/duo

S16 266,25 EUROSPORT sport česky

S17 273,25 MINIMAX dětský česky stereo

S18 280,25 NOVA SPORT sport česky

S19 287,25 TV NOE křesťanská TV česky stereo

S21 303,25 CS FILM fi lmy, seriály česky a sl. strereo

S22 311,25 STANICE O hudební česky stereo

S23 319,25 VIASAT EXPLORER 

/ SPICE

věda a technika

 / erotika

česky 5.00-23.00 

/23.00-5.00

S24 327,25 ANIMAL PLANET příroda česky a sl.

S25 335,25 VIASAT HISTORY historie česky stereo

S26 343,25 DISCOVERY technika česky a sl.

S27 351,25 Nova Cinema seriály, fi lmy česky stereo

S29 367,25 PAPRIKA vaření česky stereo

S34 407,25 DVB (rezerva)DSF sport německy

S35 415.25 DVB (rezerva)BBC zprávy anglicky stereo

S36 423,25 DVB (rezerva)MTV hudební německy stereo

C24 498 DVB-T (Multiplex 2) Nova, Nova Cinema, (TV Barrandov, Z1 až 2010)

C25 506 DVB-T (Multiplex 1) ČT1, ČT2, ČT4, Prima, Rádia

Veškeré změny, přesuny programů i umístění Multiplexů přehledně 
zobrazují tabulky programové skladby v časové posloupnosti.

Pro vás, kteří nemáte integrovaný digitální přijímač, nabízíme za úplatu 
externí set-top-box, který vám tento příjem umožní.

Je mou povinností vás upozornit na tyto plánované změny vyvolané 
zahájením digitálního vysílání v naší kabelové televizi, ale i na zařa-
zení sportovního programu NOVA SPORT do „základní programové 
nabídky“, také na nárůst cen autorských svazů a licenčních poplatků 
za vysílané programy, které nás nutí k mírnému navýšení ceny o 10 Kč 
u „omezené programové nabídky“ a o 20 Kč u „základní programové 
nabídky“ od 1. ledna 2010.

Věřím, že oceníte možnosti digitálního příjmu i nový sportovní pro-
gram a zachováte nám nadále svoji přízeň.

   za NTV cable s.r.o. Ing. Antonín Jonášek, jednatel

Napajedelská kabelovka pøichází s digitálním vysíláním
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Vzpomínka
Dne 18. 12. uplyne pět smutných let, 

co nás navždy opustil 
pan Jaroslav Havák.

S láskou vzpomínají rodina a přátelé.

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

KULTURA 
A SPO

RT

 25.–27. 11.  Klub kultury  Pohádková skládanka

 27.–29. 11.  Jakin  Aquapalace Praha

 4. 12. Klub kultury Zpívání u vánočního stromu

 11. 12. Sokolovna Vánoční beseda

 12. 12. Klub kultury  Předvánoční Radovan

 16. 12.  ZUŠ  Vánoční koncert

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Pohádková skládanka
Od 25. do 27. listopadu se v divadelním 

sále Klubu kultury Napajedla uskuteční 
2. ročník divadelního festivalu pro děti 
a mládež „Pohádková skládanka“. 

Jako loni bude jednotlivá představení 
hodnotit dětská porota a součástí festiva-
lu proběhne také výtvarná soutěž, v níž 
je úkolem zachytit to, co děti a mládež 
právě viděli. 

Ve středu 25. listopadu v 11.00 hod. se 
divákům představí Hoffmanovo divadlo 
s pohádkovým představením „Ať žijí 
duchové“. 

Ve čtvrtek 26. listopadu to bude v 8.30 
hod. Divadlo Brod z Uherského Brodu 
s pohádkami „Červená Karkulka“ a „Per-
níková chaloupka“ a v 11.00 hod. domácí 
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka s po-
hádkou „Kolombína kořenářkou“.

V pátek budou napajedelská prkna 
patřit v 8.30 hod. Agentuře KK Olomouc 
s představením „Duhová pohádka“ 
a v 11.00 hod. Divadelnímu spolku Kro-
měříž s pohádkou „Strach má velké oči“. 

I když bude hlediště patřit převážně 
žákům mateřských a základní škol, zváni 
jsou všichni, kdo mají rádi pohádky. 

Havalová Miroslava

Kolombína v Luhaèovicích
5. listopadu se Divadelní soubor 

Zdeňka Štěpánka Napajedla zúčastnil 
Hudebně divadelního festivalu „Sokolka 
žije“ v Luhačovicích. Pro děti tamních 
i okolních mateřských a základních škol 
soubor odehrál dvakrát představení 
pohádky „Kolombína kořenářkou“. 

Reakce velmi vnímavého publika 
byly příjemným překvapením pro mladé 
herce a vytvořily báječnou atmosféru 
pro předvedení toho nejlepšího výkonu. 

Poděkování tak patří především 
hercům: Tereze Šimčákové, Janě Pa-
lové, Martině Suchánkové, Kateřině 
Plichtové, Martině Jiráskové, Daniele 
Zdráhalové, Zdeně Lidincové, Simo-
ně Lysoňkové, Pavlu Hánovi, Petru 
Kadlečkovi a Jaroslavu Kolečkářovi; 
technickému zázemí: Svatopluku Med-
kovi, Magdě Medkové, Heleně Medkové, 
Liboru Lidincovi, Věře Simkovičové 
a Antonínu Přikrylovi; a pak hlavně 
rodičům za rodinné zázemí a podporu 
mladých nadějných talentů.

Havalová Miroslava

Ať už se nám to líbí nebo ne, nastal PODZIM. 
Čas kdy opadává listí ze stromů, kdy sluníčko se 
začíná ulívat a už tolik nehřeje, čas ranních mra-
zíků, ale také čas, no ano – čas papírových draků.
Až nějakého zahlédnete, možná to bude právě 
jeden z těch, kterými jsme s dětmi za školní 
družiny vyzdobili Pečovatelský dům Pod 
Kalvárií. Ale musíte mít zrak ostříže, protože 
když se spojí mládí a rychlost dětí s moudrostí 
a rozvahou našich babiček a dědečků, to potom 

Ve středu 10. října se naši žáci zúčastnili 
okresního kola v přespolním běhu. Je to zá-
vod velmi náročný, a proto bývá ohodnoceno 
prvních 10 závodníků. Naše skupina bojovala 
velmi statečně a tady jsou výsledky:

6. místo - František Achilles (7. A)
8. místo - Aneta Rizovská (7. A)
9. místo - Michal Mrlík (7. A) a Veronika 

Miklová (9. B)
11. místo - David Mikšaník (6. B)
12. místo - Pavel Hronek (6. B)
14. místo - Hana Tišocká (7. B)
20. místo - Andrea Elznerová (9. B)

I ve čtvrtek probíhal den, kdy žáci mohli 
změřit své síly. Tentokrát v atletickém čtyřboji 
v Otrokovicích. Doprovod jim dělala paní 
učitelka Marčíková.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ti naši 
měli zastoupení v obou kategoriích. 

Skupina mladších žáků vybojovala 2. místo 
ve složení: Zuzana Miklová, Veronika Kočendo-
vá, Gabriela Martykánová, František Achilles, 
Michal Mrlík a Lukáš Úradník. 

Pěkné druhé místo získala i skupina starších 
žáků v obsazení: Veronika Miklová, Michaela 
Geržová, Nikola Geherová, Tomáš Lipold, 
Jakub Horák a Jan Šerý. 

Rádi bychom se pochlubili rekordy, které 
padly během závodu, a to Tomáši Lipoldovi 
v hodu kriketovým míčkem ve vzdálenosti 85 
metrů a Veronice Miklové, která zaběhla 800 
metrů za 2:58,7.

Všem zúčastněným děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy.

  Mgr. Katarína Marčíková

Týden ve znamení sportu s 2. základní školou

Podzim – èas drakù, dìtí, babièek a dìdeèkù…
draci lítají tak vysoko v oblacích, že máte co 
dělat, abyste je nejen zahlédli, ale také udrželi…
My si ale ty naše „krasavce“ ještě chvíli pohlídá-
me, aby neuletěli. Asi tak do prosince a potom 
je pustíme všechny najednou do světa, aby jim 
nebylo smutno a někde nezabloudili. Kdo ví? 
Možná se k nám příští rok vrátí a povyprávějí, 
kde všude byli, co viděli a zažili. Jak ráda bych 
aspoň na chvíli byla jedním z nich. Vy ne?

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ
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38. ročník turistického pochodu

V sobotu ráno se počasí vyvedlo vpravdě pod-

zimně splínovitě. Do ještě potemnělého rána se 

snášely kapky deště a znepříjemňovaly přípravu 

tradičního pochodu, organizovaného napajedel-

ským odborem Klubu českých turistů. 

Nepřízní počasí se nenechal odradit až pře-

kvapivě velký počet turistů, kteří byli po zahájení 

pochodu v osm hodin ráno odměněni změnou 

počasí. Ne, že by vysvitlo slunko a ozářilo první 

barevné stopy podzimně prokvetlých stromů, ale 

přestalo pršet a příroda se rýsovala v mírném 

oparu raně podzimních mlžných záclon a ve vod-

ním dýmu kouřících lesů. Úplně přesně tak vyšla 

ranní říkanka kamarádky Danky: „..prší, prší jen 

se leje, kam turisti pojedeme? Pojedeme na Chřiby, 

Karel nám to zařídí..“. Což už je tradiční poznám-

ka k charakteru počasí na našich turistických 

akcích, na kterých většinou počasí je - myšleno 

v pozitivním smyslu a ve stylu ..není špatného 

počasí, jen špatně oblečeného turisty. Tradičně 

před zahájením pochodu si každý mohl zjistit, jak 

je na tom s tlakem a tukem, a to v rámci programu 

Sportujeme s OZP. 

Celkem osmdesát jedna turistů a devět cyklis-

tů se hned po úvodních ceremoniích prezence 

a zdravotních měřeních (organizovaných Oboro-

vou zdravotní pojišťovnou) vydalo na vybranou 

trasu 16 či 24 km pro pěší a 58 km pro cyklo. První 

zahřátí organismu, a tedy ta správná příprava 

na chystaný turistický počin, probíhá v bělovském 

kopci. Stoupáme podle vlastního značení sotva 

se probouzející dědinou a míříme do chřibských 

lesů na modrou turistickou značku. Díky rannímu 

dešti je les provoněn zetlelým listím a tentokrát 

máme možnost podzim vnímat výrazněji jeho 

vůněmi. Mírně posmutnělou lesní krajinou s místy 

mohutnými javory, duby a jasany vesele zaznívá 

šum turistického tlachání, na palouku v údolní nivě 

se rozbalují svačiny a obdivují lipové skulptury, 

právě čerstvě vytesané. Po dalším úseku lesem se 

někteří mírně ztrácíme, ale vzhledem k notoricky 

známému místu dosahujeme dílčího cíle Tabarky 

a pokračujeme přes Budačinu na Kudlovskou 

dolinu. Sice neprší, ale stopy po ranním dešti jsou 

nepřehlédnutelné, v terénu se místy pohybujeme 

jako na ledě. I dobrá turistická obuv ujíždí po tenké 

blátíčkové vrstvě lesních a polních cest jako po más-

le. Každý si zkusil takový trochu turistický tanec.

Klasickou občerstvovací stanici na Kudlovské 

dolině využívá téměř každý ze zúčastněných. 

Odtud už je třeba jen překonat poslední hřeben 

s vrškem Kozinec a padáme ostřejším sestupem 

do Jankovic. Před koncem pochodu se ještě 

všichni účastníci šestnáctikilometrové trasy zasta-

vují u malé ZOO – u ohrady s černými prasátky 

a ovečkami, které způsobují všeobecné nadšení 

u už tak endorfíny zásobených turistů. Na úplný 

závěr každý nafasoval účastnický list a s dobrým 

pocitem smysluplně naplněného dne, stráveného 

uprostřed lesů, jsme se rozešli domů. 

Cyklisté měli (podle útržkovitých informací 

z trasy) poněkud těžší situaci. Tenká vrstva deštěm 

promáčeného povrchu polních cest se navíjela 

na pláště a vytvářela z nich rolády blokující se o brz-

dy a konstrukci kol. Kdo na kole zažil obdobnou 

situaci, ví, kolik energie, a to fyzické i psychické, 

se v takovém případě vydá.

Rozhodně sympatické bylo, že si na pochod 

vyšlápli turisté napříč celým demografi ckým 

spektrem, od školáčků až po seniorské kategorie, 

jejichž účast si zaslouží obdiv. Přejme si, abychom 

se takto potkávali na pochodu Podzimními Chřiby 

i v dalších ročnících.  J.I. 

Na počátku této cesty byl smělý nápad napaje-

delských cykloturistů, zkusit své cyklistické štěstí 

v zemi, kde ještě donedávna platilo, že „zítra již 

znamená včera“.

Ani cesta ukrajinskými železnicemi a maršrut-

kou (místním autobusem) ani nádherná středověká 

pevnost v Chotinu na břehu Dněstru a pohádkový 

hrad v Kamenci Podolském, se nevyrovnaly zá-

žitkům, které na 12 cykloturistů z Moravy čekaly 

v Moldavsku. 

Více než 650 kilometrů, které jsme na kolech 

urazili na cestách po Moldavsku za doprovodu 

dřevěných vozíků ve tvaru žebřiňáku s plnými 

dřevěnými postranicemi, taženými jednou koňskou 

silou, v nás zanechalo nesmazatelné stopy. Kolem 

cesty jsme viděli pasoucí se kozy a krávy, nejčastěj-

ší fanynky našeho pelotonu, byli jsme předjížděni 

náklaďáky s návěsem, gruzavíky a prehistorickými 

žigulíky, které nám kromě povzbuzujícího troubení 

dělaly také působivou kouřovou clonu, a obratně 

jsme se vyhýbali nespočetným nástrahám na po-

vrchu silnic. 

A jaká byla vlastní cesta? Nevím, kdo říkal, že 

Moldavsko je rovina! Připadalo nám to spíš jako 

cesta po zvlněné českomoravské vysočině bez 

lesů, ovšem ve větším měřítku a s několikanásob-

ně širšími silnicemi lemovanými stromořadími 

z vlašských ořešáků. Pole, pastviny, sady, lidé 

posedávající na okrajích cest s hromadami své 

sklizené úrody, občas přejetý pes nebo obchůdek 

s potravinami, malované autobusové zastávky 

u odboček k vesnicím s modrozelenými domky, 

studny s rumpálem a překrásně barevně zdobená 

boží muka na křižovatkách ... a do toho přímá, 

asi 15 m široká zvlněná cesta uplácaná z asfaltu 

záhadným způsobem. Cesta po široké asfaltové 

silnici otevřenou krajinou, která se neustále zvedala 

a klesala jako hladina moře.Velmi často nás také 

čekala pouze hrbatá štěrková a kamenitá cesta 

bez jakékoliv stopy asfaltu. Osvěžení nám občas 

poskytl kbelík chladné vody, vytažený z otevřené 

studny s rumpálem a zdobenou stříškou.

 Projížděli jsme městy, kde se zastavil čas nej-

méně před 30 lety. Svědčily o tom také obrovské 

kamenné sochy Lenina na náměstích, které se 

často tyčily před velkou budovou, postavenou 

v sovětském duchu. Na několika místech už nás 

ani nepřekvapila dobře zachovalá socha med-

vídka s olympijskými kruhy, který byl maskotem 

olympijských her v Moskvě v r. 1980. Připadali 

jsme si mnohdy jako cestovatelé časem v lesklých 

cyklistických helmách. 

Na svých cestách po Moldavsku jsme neminuli 

ani pravoslavné kláštery, jako například překrásný 

komplex monastýrů v Curchi. Nevynechali jsme 

ani návštěvu Orhei Vecchi, obrovského údolí se 

skalním klášterem, korytem řeky Raut, lemovaným 
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Moldavskou republikou na kole 
bílými skalami z vápencového slepence, který 

v sobě skrýval velké množství zkamenělých mušlí 

a jiných mořských organismů, které tu žily před 

třemi miliony let. Za návštěvu stálo i město Soroka 

s pevností na břehu řeky Dněstr. Ke kruhové pev-

nosti, kterou vybudovali středověcí sedmihradští 

stavebníci, se váže legenda o vzniku jednoho ze 

symbolů Moldavska - bílého čápa s hroznem vína 

v zobáku. 

Tak takové bylo naše dobrodružství a cesta 

za poznáním na jízdních kolech, která dostala 

v místním terénu pořádně zabrat. Výrobci duší 

a plášťů na kola si museli při naší spotřebě mnout 

ruce. Poznali jsme kus země, která sice stále neroz-

hodně přešlapuje na troskách Sovětského Svazu, 

ale zároveň je krásná svými lidmi a přírodou. 

Země, do které zatím globalizace jen nesměle 

nakukuje pootevřenými dveřmi a vstupuje do ní 

jen velmi pozvolna. Snad někdy příště nashleda-

nou, Moldavsko!

napsal a na vlastní kůži prožil: Petr Baxa 


