
Nové varhany v kostele sv. Bartoloměje požehnal světící biskup olomoucký Mons. Josef 
Hrdlička.  Foto František Cívela
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Tøíkrálová sbírka
se uskuteèní 9. ledna 2010

Pozvánka na sváteèní koncert
V neděli 27. prosince 2009 v 16 hodin se 

v Koncertní síni Rudolfa Firkušného v Napa-
jedlích koná sváteční koncert. V programu 
českého souboru Capella Ornamentata zazní 
vánoční hudba, která se zpívala a hrála v kos-
tele i doma kolem roku 1650. Uslyšíte vokální 
a instrumentální skladby pro soprán, cink, 
zobcové fl étny a theorbu italských autorů, ale 
i písničky z českých kancionálů J. J. Božana, 
V. K. Hollana, A. Michny a dalších. Srdečně 
zve Město Napajedla a Klub přátel hudby 
v Napajedlích. V úvodu koncertu vystoupí 
starostka města se svým novoročním slovem.

Zlatovláska
Srdečně zveme všechny děti na loutko-

vou pohádku Zlatovláska 17. ledna (neděle) 
v 15.00 hod. do loutkového sálu v Napajed-
lích. Vstupné 30 Kč. Těší se, LS Klubíčko

Zveme vás
26. 12. 2009 v 16.30 hod. se v chrámu sv. 
Bartoloměje v Napajedlích uskuteční Vánoční 
besídka dětí a mládeže farnosti Napajedla. 
(Podrobnosti budou zveřejněny na plakátcích)
31. 12. 2009 od 10.00 do 12.00 pořádá 
občanské sdružení SAM Napajedla Silvestrov-
ský pochod pro všechny věkové kategorie. 
(Podrobnosti budou zveřejněny na plakátcích)
31. 1. 2010 v 15.00 uvede Divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka Napajedla v divadelním sále 
Klubu Kultury Napajedla pohádku pro děti 
„Kolombína kořenářkou“.

Tradiční rozsvícení vánočního stro-
mu se letos konalo v pátek 4. prosince, 
na nově rekonstruovaném Masarykově 
náměstí. Malí zpěváčci z mateřské školy 
a folklorního souboru Radovánek potěšili 
četné publikum rodičů i ostatních občanů. 

Vánoèní strom se rozsvítil v Napajedlích
Mikuláši rozdávali radost dětem jako vždy 
pátého prosince na napajedelské sokolov-
ně. Mikulášské představení Zlatovlásky 
pak v neděli uspořádal loutkový soubor 
Klubíčko. 

j.s., foto František Cívela

Plesová sezóna
16. 1. 2010  - Ples 2. ZŠ 

6. 2. 2010  - Hasičská zábava

13. 2. 2010  - Ples 1. ZŠ 

20. 2. 2010  - Junák Ples

27. 2. 2010  - Sokolská zábava 

Město Napajedla v roce 2010 ples nepořádá

7 Festival Pocta Rudolfu Firkušnému 

11 Z nových knih Knihovny Napajedla 
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Muzeum Napajedla se začalo znovu bu-
dovat od června roku 1999, kdy získalo uvol-
něné prostory. Osmnáctičlennému kolektivu 
milovníků historie, nadšených a obětavých 
členů Muzejního klubu se podařilo mravenčí 
prací sesbírat různé staré předměty, fotografi e 
a dokumenty, ze kterých se tvoří fond muzea. 
Také se vytvořil širší okruh zájemců o historii 
z řad občanů města, kteří pravidelně navště-
vují pořádané výstavy a aktivně se podílejí 
na činnosti muzea tím, že nám věnují různé 
staré předměty, nebo v případě rodinných 
památek a relikvií jsou ochotni nám předměty 
na výstavy zapůjčit. Dá se hovořit o desítkách 
občanů nejen z Napajedel, ale i z blízkého 
okolí. Dosvědčuje to skutečnost, že na každé 
vernisáži ze 24 výstav, které jsme doposud 
uskutečnili, je návštěvnost 50 až 60 osob, 
za deset let činnosti naše muzeum přivítalo 
téměř 12 000 návštěvníků.

V současné době probíhá výstava Deset 
let Muzea Napajedla, která je retrospektivou 
práce a uskutečněných výstav za toto období.

Výstavu je možno navštívit vždy ve čtvrtek 
od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin v době provozu 
muzea.

Blažena Koulová, Muzeum Napajedla

Významné výroèí - 100 let
4. 12. 2009 se dožila požehnaného věku sta 

let paní Filomena Kunderová. Toto výročí 
nebývá často. V roce 2000 jsme byli ze SOZ 
a tehdejším panem starostou T. Plichtou 
popřát ke stejnému výročí panu A. Zelíkovi. 
Letošní milé jubilantce popřáli představitelé 
obecního úřadu – paní starostka Ing. Irena 
Brabcová, místostarosta Ing. Milan Vybíral, 
pracovnice sociálního zabezpečení Irena 
Prokopová a učitelky ZUŠ.

Setkání s pohádkovou babičkou, která 
vychovala tři syny a má osm vnuků, osmnáct 
pravnuků a šest prapravnuků, bylo moc 

a moc milé a my všichni jí přejeme do dalších 
let vše dobré a hodně síly a zdraví vnukovi 
Jaroslavovi, jeho ženě Marii a ošetřujícímu 
lékaři Mudr. Talašovi, kteří o ni vzorně pečují.

M. Vaňáčová

Deset let muzea Napajedla

M. Vaňáčovo á
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Pod tímto tajemným názvem se skrývají nám 
dobře známé „fatrovské“ nafukovací hračky 
výtvarnice a designérky Libuše Niklové. Její 
syn, mnohostranný a známý umělec Petr Nikl 
připravuje tuto výstavu ve spolupráci s nadací 
Arbor vitae societas. Slavnostní vernisáž má 
být již 29. ledna 2010 v Krajské galerii ve Zlíně 
a výstava pak bude putovat do Prahy, Brna 
a Trenčína. Pořadatelé oslovili město Napajedla 
se žádostí o spolupráci. Fatrovské, plastové 
hračky můžete darovat, či pouze zapůjčit pro-
střednictvím pracovníků Klubu kultury, který 
nyní sídlí v budově knihovny. Celá výstava 
by se závěrem měla instalovat v Napajedlích, 
jako stálá expozice nového muzea v budově 
kláštera. j.s.

Vážení zákazníci,
 dne 11. 11. 2009 jsme zahájili zkušební pro-

voz digitální vysílání v normě DVB-T. Tento 
zkušební provoz slouží k tomu, abychom při 
plném provozu minimalizovali možné negativ-
ní důsledky tohoto kroku. Od spuštění, tedy 
během tří týdnů, jsme zaznamenali reakci 
na zhoršenou kvalitu programu ČT2 a PRIMA 
v analogovém signálu. Na základě výsledků 
měření a zkušeností jsme se rozhodli tyto 
programy vysílat na jiných frekvencích, a to: 
program ČT2 na kanále R10 (frekvence 207,25 
MHz), PRIMA COOL na kanále R11 (frekvence 
215,25 MHz), PRIMA na kanále R12 (frekvence 
223,25 MHz), a to od pondělí 7. prosince 2009. 
Pokud někdo ze starších občanů nebude moci 
tyto programy naladit, kontaktujte prosím naši 
společnost (tel. 577 942 525), dle našich mož-
ností se budeme snažit Vám pomoci. V pondělí 
7. prosince 2009 také zahájíme v předstihu 
vysílání na kanále S18 (frekvence 280,25 MHz) 
programu NOVA SPORT, což přijměte jako náš 
malý vánoční dárek. 

 Nyní ještě informace k digitálnímu vysílání. 
Na kanále C25 (frekvence 506 MHz) vysíláme 
MULTIPLEX 1 (programy ČT1, ČT2, ČT4, 
PRIMA a Rádia), na kanále C24 (frekvence 
498 MHz) vysíláme MULTIPLEX 2 (programy 
NOVA, NOVA CINEMA, v roce 2010 zde plá-
nujeme přidání sportovního programu NOVA 
SPORT). Na kanále C26 (frekvence 514 MHz) 
můžete naladit MULTIPLEX 0 (programy ČT24, 
TV NOE, v roce 2010 zde plánujeme přidání 
programu Z1 a TA3). V roce 2010 plánujeme 
rozšířit digitální vysílání ještě o MULTIPLEX 3 
na kanále C23 (frekvence 490 MHz) a o jeho 
obsahu Vás budeme včas informovat. Rádi 
bychom také v roce 2010 spustili testování 
vysílání některých programů v HD rozlišení. 
Na frekvencích nad 522 MHz (kanál C27 a vyšší) 
můžete naladit náš testovací „MULTIPLEX T“, 
který obsahuje jen program ČT24 a slouží pro 
měření a testování naší sítě. Všechny výše po-
psané informace vyjadřuje přiložená tabulka.

Vážení zákazníci, přeji Vám radostné Vánoce 
a vše dobré v novém roce 2010.

 Ing. Antonín Jonášek, jednatel

Zahájení zkušebního provozu digitálního vysílání (tab. TKR od 7. 12. 2009)
 

kanál frekv. stanice program jazyk pozn.

Omezená programová nabídka

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

R8 191,25 NOVA všeobecný česky stereo/duo

R10 207,25 ČT 2 všeobecný česky stereo/duo

R11 215,25 PRIMA COOL všeobecný česky stereo/duo

R12 223,25 PRIMA všeobecný česky stereo/duo

Základní programová nabídka 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 slovensky

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 slovensky strereo

S22 311,25 STANICE O hudební česky stereo

S23 319,25 VIASAT EXPLORER/SPICE věda a tech./erotika česky/ 5.00-23.00 Viasat, 23.00-5.00 Spice

S24 327,25 ANIMAL PLANET příroda česky a slovensky

S25 335,25 VIASAT HISTORY historie česky stereo

S26 343,25 DISCOVERY technika česky a slovensky

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

C23 490 DVB-T (Multiplex 3) (v r. 2010)

C24 498 DVB-T (Multiplex 2) NOVA, NOVA CINEMA, (NOVA SPORT v r. 2010)

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

C26 514 DVB-T (Multiplex 0) ČT24, TV NOE (Z1, TA3 v r. 2010)

DVB-T (Multiplex T) ČT24, TESTOVACÍ MULTIPLEX

Výstava 200 decimetrù 
krychlových dechu
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V červencovém vydání Napajedelských no-
vin byli občané našeho města krátce informová-
ni o připravovaných novinkách v odpadovém 
hospodářství města. Dnes bychom vám rádi 
poskytli informací poněkud více. 

Jak si jistě již mnozí z vás všimli, byl pro 
veřejnost zprovozněn nový sběrný dvůr v ulici 
Lány – vedle objektu bývalé hospodářské školy, 
která nyní také nabývá velkých změn. Původně 
byli občané informováni, že otevřením tohoto 
nového sběrného dvora se zavírá provoz 
stávajících sběrných dvorů v ulici Na Kapli 
a na sídlišti Malina II. Tady je nutno upozornit 
občany, že z důvodu stavebních prací v ulici 
Lány bylo dohodnuto, že provoz sběrných 
dvorů v ulici Na Kapli i na sídlišti Malina 
II. ponecháme beze změn dle zaběhnutého 
systému, a to do konce roku 2009. S novým 
rokem však přijde několik změn.

Největší změnou, na kterou si budou muset 
občané zvyknout, bude jistě existence pouze 
jednoho sběrného dvora na území města. Ano, 
ofi ciálně bude fungovat pouze nový, moderní 
sběrný dvůr v ulici Lány, kde systém ukládání 
odpadů zůstává stejný jako v letech minulých. 
Nemění se ani výše cen za poukázky na uklá-
dání odpadů ve sběrném dvoře a i v příštím 
roce si je mohou občané zakoupit u obsluhy 
sběrného dvora. Ale občané ze vzdálenějších 
lokalit nemusí mít obavy. Město bude tato 
místa vykrývat tzv. mobilním sběrem. Tímto 
bude v lokalitách vzdálenějších sběrnému 
dvoru sbírán pouze objemný odpad (jedná 
se o odpad, který po vytřídění všech složek 
je natolik objemný, že se nevejde do sběrné 
nádoby u nemovitosti), a to v předem stanove-
ných termínech vždy jednou za měsíc. Místa 
přistavení velkoobjemových kontejnerů byla 
předběžně dohodnuta takto: 
-  Jiráskova ulice – u garáží směr Pohořelice
-  Chmelnice – prostor za stolárnou
-  Na Kapli – prostranství pod povodňovou 

hrází u řeky Moravy
-  třída T. Bati – u garáží
-  Šardice – parkoviště nad drůbežárnou
-  Radovany – parkoviště pod bývalým za-

hrádkářským sklepem
 O termínech přistavení kontejnerů na vel-

koobjemový odpad budou občané informo-
váni prostřednictvím Napajedelských novin 
a kabelové televize. Tímto bychom chtěli 
občany vyzvat k diskusi, zda budou navržené 
lokality dostačující, nebo zda budou ze strany 
občanů další požadavky týkající se odvozu 
velkoobjemového odpadu. Své připomínky 
a náměty můžete zasílat písemně na adresu 

Odpady v roce 2010 novì…
Městského úřadu Napajedla nebo na e-mai-
lovou adresu: kozmikova@napajedla.cz nebo 
je možno je vhodit do schránky umístěné 
na budově spořitelny. Každý podnět ze strany 
občanů na zlepšení systému v odpadovém 
hospodářství města bude jistě přínosem 
pro spokojenost nás všech a město se bude 
snažit tyto podněty operativně řešit. V této 
souvislosti bych chtěla požádat občany 
na sídlišti Nábřeží, v ulici Sadová a v lokalitě 
Šardice o trpělivost při řešení otázky umístění 
kontejnerů na tříděné složky odpadů, kdy hle-
dáme fi nanční prostředky na zajištění nových 
odpadových nádob na tyto komodity, které 
by kapacitně odpovídaly poptávce ze strany 
obyvatel uvedených lokalit. 

Další změnou v systému je skutečnost, že 
v novém sběrném dvoře nebudou moci občané 
ukládat směsný komunální odpad, který patří 
do odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). 
Každé „číslo popisné“ má povinnost dle platné 
obecně závazné vyhlášky ukládat směsný ko-
munální odpad (po vytřídění) do své sběrné 
nádoby umístěné u nemovitosti (již nelze, 
aby měli majitelé např. dvou sousedních ro-
dinných domků společnou jednu popelnici 
na základě jejich vzájemné dohody, jelikož 
nám svozová společnost umožňuje dosta-
tečnou možnost výběru četnosti vývozu. 
Výjimku tvoří pouze bytové domy o 4 a více 
domácnostech, které mají společný kontej-
ner o objemu 1 100 l). Systém úhrad za svoz 
a likvidaci směsných komunálních odpadů 
zůstává v roce 2010 stejný. Zastupitelstvo města 
na svém jednání dne 21. 9. 2009 neschválilo ná-
vrh nové obecně závazné vyhlášky o zavedení 
místního poplatku (tzv. poplatku na „hlavu“) 
za svoz a likvidaci odpadů, takže i nadále budou 
občané platit úhradu za svoz a zneškodnění 
směsných komunálních odpadů na fi nančním 
odboru Městského úřadu Napajedla (přízemí, 
dveře č. 102), a to v termínu do konce měsíce 
února 2010. Při placení úhrad ale čeká obča-
ny jedna novinka, a tou je podpis smlouvy 
o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů od fyzických osob v souladu s § 17, 
odst. 5, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. V praxi tedy 
bude mít každé číslo popisné svou odpadovou 
nádobu, do které bude ukládat odpad, a zvolí 
si četnost vývozu této nádoby, podle množství 
vyprodukovaného odpadu. Možnosti vývozu 
zůstávají stejné – tedy 1x týdně, 1x za 14 dní, 
1x měsíčně, kombinovaný vývoz jednou týdně 

v zimě a jednou za 14 dní v létě.
Zcela nově je zaveden bezplatný sběr po-

užitých vyřazených elektrozařízení v novém 
sběrném dvoře v rámci zpětného odběru. Tato 
elektrozařízení však musí být odevzdána kom-
pletní, aby mohla být dále využita k recyklaci 
(tzn. např. lednička musí mít i kompresor atd.). 
Pokud je občan odevzdá v nekompletním stavu 
(stav posuzuje obsluha sběrného dvora), stá-
vá se toto zařízení odpadem a občan za jeho 
uložení do sběrného dvora zaplatí poplatek. 
Informace o tom, které výrobky podléhají 
zpětnému odběru, občané mohou získat přímo 
od obsluhy sběrného dvora nebo v médiích 
(např. webové stránky společností ASEKOL, 
ELEKTROWIN, EKOLAMP apod.). K tomu 
účelu je ve sběrném dvoře instalován zcela 
nový „EKODOMEK“, který bude takto uložené 
výrobky v rámci zpětného odběru chránit před 
zcizením či poškozením. 

Co se týká sběru biologicky rozložitelných 
odpadů ze zahrad a zeleně města, nenastává 
zde žádná velká změna. Občané mohou tento 
odpad ukládat přímo ve sběrném dvoře nebo 
do velkoobjemových kontejnerů, které budou 
Služby města Napajedla přistavovat průběžně 
v období duben až listopad běžného kalendář-
ního roku do těchto lokalit:
• Jiráskova – u garáží
• Chmelnice – za stolárnou
• Pod Kalvárií – u parkoviště
• Malina II. – místo sběrného dvora
• Tř. T. Bati – u garáží
• Šardice – nad drůbežárnou a Radovany – 

pod bývalým zahrádkářským sklepem 
• Komenského – u školní jídelny
• Pod Zahrádkami – v proluce k Moravě 
• Husova 
• 2. května – křižovatka ulic Příční a K Pahrbku
• Bartošova – u benzinové stanice
• Dr. Beneše – za bytovkami
• Nad Zámkem – u studny

Postavení kontejneru do výše uvedených 
lokalit se budou pracovníci města snažit řešit 
tak, aby alespoň jeden týden v měsíci byl kon-
tejner v uvedené lokalitě vždy přistaven, jelikož 
Služby města Napajedla mají zatím k dispozici 
pouze omezený počet velkoobjemových kon-
tejnerů. Pouze zde připomínáme občanům, aby 
ukládali zvlášť drobný bioodpad – trávu, listí, 
seno a zvlášť větve z údržby stromů a keřů. Měs-
to má již k dispozici mobilní štěpkovač, takže 
zbytky z ořezu a kácení stromů bude likvidovat 
na tomto stroji a štěpku dále využívat. Využití 
štěpkovače je možné po dohodě se Službami 
města Napajedla (tato příspěvková organizace 
bude nově sídlit v budově bývalé Hospodářské 
školy na Lánech zhruba od měsíce února 2010 
a kontaktovat se je možno na mobilních tel. 
číslech 603 479 362 nebo 737 230 572). 
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Mìsto Napajedla nabízí k pronájmu
 2 místnosti ve zvýšeném přízemí v objektu 
„spořitelny“ na Masarykově náměstí v Na-
pajedlích. Prostory o výměře 31 m2 a 27 m2 
(lze i jednotlivě) mohou být využity jako 
kanceláře, případně sídlo fi rmy. Sociální 
zařízení v bezprostřední blízkosti, bezba-
riérový přístup (výtah). Menší místnost 
je vybavena původní vestavěnou skříní, 
ve velmi zachovalém stavu, reprezenta-
tivního charakteru. Část skříně skrývá 
umyvadlo s pitnou vodou. Cena nájmu 
1000 Kč/m2/rok + energie. Volné od 1. 12. 
2009. Preferujeme dlouhodobý pronájem. 
Podrobnosti na www.napajedla.cz 

Mìsto Napajedla nabízí k prodeji 
stavební pozemky p. č. 2074/106 + 2074/107 
a p. č. 2121/29 pro budoucí výstavbu RD 
v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší 
nabídky za následujících podmínek: - mi-
nimální cena 850 Kč/m2. Podrobnosti na 
www.napajedla.cz

Schválený ceník výše úhrad za sbìr a zneškodòování 
komunálních odpadù pro rok 2010 – mìsto Napajedla
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo na svém zasedání dne 30. 11. 009 ceník úhrad 
za sběr, svoz a zneškodňování komunálních odpadů  pro rok 2010.

varianta
Počet svozů 

za rok
Kontejner 

1100  l
Nádoba 

240 l
Nádoba 

110 – 120  l

2x týdně 104 29 856 Kč

1x týdně 52 16 968 Kč 4 224 Kč 2 124 Kč

1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě

39 1 932 Kč

1x za 14 dní 26 9 792 Kč 2 232 Kč 1 116 Kč

1x za měsíc 13 696 Kč

I v roce 2010 tedy budou občané provádět 
úhradu za svoz a likvidaci odpadů od pondělí 
18. ledna 2010 do pátku 26. února 2010 na fi -
nančním odboru Městského úřadu Napajedla 
(budova radnice, přízemí). Kdo nebude mít 
od 1. 3. 2010 označenu svou sběrnou nádobu 
známkou pro rok 2010, nebude mu odpad 
svozovou společností vyvezen. 

Celý výše popsaný systém v nakládání 
s odpady se týká pouze napajedelských 
občanů. Podnikatelé je nutno upozornit, že 
musí mít uzavřenu písemnou smlouvu s opráv-
něnou společností nebo městem a v případě 
provedení kontroly ze strany Města Napajedla 
nebo jiných orgánů (např. České inspekce 
životního prostředí) musí dokladovat, jakým 
způsobem naložili s odpady, které vznikly při 
jejich podnikatelské činnosti. 

  Stanislava Kozmíková
 oddělení životního prostředí

K 13. 12. vstupuje v platnost nový jízdní 
řád. Je to zároveň konec roku a tak si dovolím 
provést rekapitulaci dosavadního vývoje IDS 
Napajedla. Pro krátké připomenutí uvedu, že IDS 

vznikla v roce 2007, kdy město Napajedla slou-
čilo spoje tří dopravců objednávané Zlínským 
krajem a objednalo další spoje tak, aby interval 
mezi spoji byl 45 minut v pracovní a 90 minut 
v nepracovní dny. Bylo logické, že tyto spoje bu-
dou málo využívané, ale přiložený graf ukazuje, 
že cestujících stále přibývá, a to rovnoměrně. 
Jedinou výjimkou je začátek tohoto roku, který 
byl asi vyvolán omezováním výroby u velkých 
zaměstnavatelů. Graf ukazuje průměrný počet 
přepravených osob za kvartál. Z čísla 3,9 jsme 
se dostali na skoro dvojnásobek, a to 7,9. 

Nebudu tu vypisovat všechny výhody, co 
IDS přinesla (sjednocení čipových karet, …), 
ale spíš to, co se nepovedlo. A to, že stále 
není časové (měsíční) jízdné nejen v zóně 
Napajedla, ale i jeho zaintegrování do MHD 
Zlín – Otrokovice. Navíc došlo k tomu, že 
vlivem úsporných opatření musela být zru-
šena dvojice spojů 50 a 51 (kolem 11. hodiny 
dopoledne) ve všední den.

Další změny v organizování dopravy jsou 
v rámci spojů organizovaných krajem, a tak 
níže uvádím změny v autobusových i vlako-
vých spojích.

Zmìny v hromadné dopravì – Integrovaného dopravního systému Napajedla
Současně s novinami by měl být distribu-

ován „kapesní“ zastávkový jízdní řád, pro 
starší občany budou JŘ hlavních zastávek 
k dispozici ve zvětšené podobě. Jinak budou 

i ke stažení a vytištění 
na www.napajedla.cz. 
Je samozřejmostí, že 
i na všech zastávkách 
bude vyvěšený zastáv-
kový řád. Doufám jen, že 
ve vylepování jízdních 
řádů budeme rychlejší 
než vandalové, kteří cítí 
potřebu je strhnout nebo 
poškodit.

Podařilo se získat dal-
ší nízkopodlažní vůz 
do oběhu v Napajedelské 
IDS, a tak jsou změny 
v označení spojů, kde 
budou zpravidla nasazo-
vány nízkopodlažní vozy.

V době psaní člán-
ku mi nejsou dostupné 

změny ve výjimkách (svátky a prázdniny). 
Proto si prosím zkontrolujte značky u Vámi 
využívaných spojů.

Změny v autobusovém jízdním řádu 
2009/2010

Většina spojů zůstává ve stejném režimu 
jako v jízdním řádu 2008/2009.

Omezení spojů vychází z vývoje přeprav-
ních potřeb a dotkne se jen těchto spojů:
-  z Napajedel do Otrokovic nepojedou v pra-

covní dny spoje v 11.20 h a 16.30 h
- z Otrokovic nepojede jeden spoj, který 

pokračoval od spořitelny v 11.10 h.
Časové posuny se dotknou zejména linky 

Zlín - Halenkovice:
- v pracovní dny budou opožděny spoje 

od spořitelny do Zlína na 6.55 h (dnes 
6.52) a 17.59 h (dnes 17.49), do Halenkovic 
na 17.05 h (dnes 16.55)

- v sobotu do Halenkovic na 17.05 h (dnes 
16.55)

- v neděli do Halenkovic na 17.05 h (dnes 
16.55), do Zlína na 17.59 h (dnes 17.49).

Změny v železničním jízdním řádu 
2009/2010

S ohledem na omezení některých osobních 
vlaků v relaci Přerov - Staré Město došlo 
k úpravám časů u dalších spojů.

Nově je zavedeno přímé spojení z Napajedel 
v 5.08 h do Zlína a Vizovic.

V dálkové dopravě je nově posíleno přímé 
spojení z Otrokovic do Ostravy s odjezdy 
denně v 7.53 h, 9.53 h, 11.53 h, 15.53 h 
a 19.53 h. Zpět je zajištěno nové rychlé 
spojení odpoledne - odjezdy Ostrava-Svinov 
v 17.04 a 19.04 h a příjezdy do Otrokovic 
v 18.03 h a 20.03 h. Ranní přímé spoje do Pra-
hy odjíždí z Otrokovic ve 4.20, 5.24, 7.24 a 9.24 
h. Rychlíky s odjezdy v 6.15, 8.15, 10.15, 12.15, 
14.15, 16.15, 18.15 a 20.15 h jedou do Olomouce 
a mají přípoje na expresy do Prahy.

Snad Vám poskytne tento článek vyčerpáva-
jící informace a dovolím si zopakovat prosbu 
na zasílání připomínek či dotazů na doprava@
napajedla.cz.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta Napajedla

průměrný počet cestujících u spojů 

objednávaných městem Napajedla
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„… Loňský rok byl rokem vzniku nové 
kulturní tradice v Napajedlích. Vznikl festival 
na počest našeho slavného rodáka, klavíristy 
Rudolfa Firkušného. RF žil v Napajedlích jen 
jako malé dítě a většinu života strávil ve Spo-
jených státech, ale stejně jako na svou vlast, 
nezapomněl ve svém životě ani na rodné 
město. Letošní ročník festivalu je umocněn 20. 
výročím sametové revoluce, která umožnila 
návrat Rudolfa Firkušného do vlasti i do Napa-
jedel. Koncertoval pro své české obecenstvo 
v Praze a v Brně a 15. září roku 1991 i v rod-
ných Napajedlích. Těžká choroba mu však 
neumožnila delší setrvání na naší hudební 
scéně. V letošním roce jsme si připomenuli 
15. výročí od jeho úmrtí.

Festival v roce 2008 navštívila řada vý-
znamných hostů, vždyť byl zároveň rokem 
110. výročí povýšení Napajedel na město, 
ale nejvzácnějšími hosty byly děti Rudolfa 

Firkušného: Veronika Firkušná-Callegari a Igor 
Firkušný. Letos bohužel nemám čest tyto vzác-
né hosty u nás přivítat, mám ale tu čest přečíst 
zdravici, kterou nám všem zaslali:

Minulý listopad, můj bratr Igor a já, jsme byli 
pozváni do Napajedel na závěrečné oslavy po-
výšení Napajedel na „město” a také na hudební 
festival, věnovaný památce našeho otce Rudolfa 
Firkušného, který se narodil v Napajedlích 11. 
února 1912.

Do dnešního dne si vybavujeme štědrou 
pohostinnost starostky Brabcové a jejího per-
sonálu; paní Lenky Hanáčkové; profesorského 
sboru a studentů Základní Umělecké Školy 
Rudolfa Firkušného. Všichni tito se přičinili, 
že naše cesta do Napajedel, ač krátká, byla 
nezapomenutelná. 

Minulý rok, můj bratr a já, jsme byli poctěni 
pozváním na koncert sólisty Ondřeje Hubáčka 
a komorní hudby Českého Tria. Nemohli jsme 
zůstat na třetí a konečný varhanní koncert. Byli 

Z úvodního slova starostky mìsta:

jsme však poctěni zblízka vidět v kostele svatého 
Bartoloměje velkolepý zakázkový nastroj, v té 
době ještě dostávající poslední doteky konstruk-
téra varhan, mistra Václava Smolky.

Upřímně litujeme, že se letos s vámi osobně 
nezúčastníme, aspoň bychom rádi vyjádřili sr-
dečné poděkování městu Napajedla a všem ze 
ZUŠ Rudolfa Firkušného za uskutečnění tohoto 
hudebního festivalu, zasvěceného památce 
našeho otce, k životu podruhé.

Ať je hudba oslavou vaší námi oceněného 
úsilí! Jsme v duchu s vámi! Jednou byl náš 
otec dotázán, proč vlastně hraje – rádi bychom 
skončili jeho slovy:

“Pak je možno si na otázku, proč vlastně hraji, 
odpovědět s čistým svědomím: protože miluji 
hudbu nade všechno a nemohu bez ní žít, chci 
jí sloužit poctivě a jak nejlépe umím v radosti, 
kterou ve mne probouzí, v úctě a lásce k tomuto 
nevysvětlenému a nevysvětlitelnému daru krásy, 
o který se dělím se všemi, k nimž promlouvá.”
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Janáčkova a Martinů pro sólový klavír, smyč-
cový kvartet nebo klavírní kvintet.

Sobotní komponovaný pořad, kdy samotný 
Rudolf Firkušný promlouval z fi lmového plátna 
a jeho hru si posluchači mohli poslechnout 
z gramofonových nahrávek, určitě všem více 
zhmotnil a zlidštil osobnost našeho rodáka. 
Hovořil o svém vztahu k vlasti a k hudbě 
obyčejnými slovy, která se svou nepatetickou 
upřímností zapsala do všech srdcí naslouchají-
cích. On sám by měl jistě velkou radost z mládí, 
které se snaží přebírat jeho uměleckou štafetu. 
Studentka konzervatoře Klára Varsamisová 
a žákyně ZUŠ R. Firkušného Renée Bernatíková 
rozezněly klavírní křídlo v kapli. Renée měla 
v repertoáru klavírní skladbičky, které složil 
Rudolf Firkušný jako osmiletý a nastudovala je 
z originální partitury. Večer odborným slovem 
provázel profesor Jiří Šafařík.

Nedělní koncert přivedl posluchače do chrá-
mu sv. Bartoloměje. Napajedelské varhany 
se rozezněly díky ostravskému varhaníkovi 
Lukáši Kuběnkovi. Varhanář pan Smolka zde 
bezpochyby odvedl mistrovské dílo a nezbý-
vá než nástroji popřát dostatek příležitostí 
k rozeznění v celé kráse. Pěvecké sdružení 
moravských učitelů s dirigenty Lubomírem 
Mátlem a Jiřím Šimáčkem připravilo pestrý 
repertoár. Vedle jiných skladeb zazněla díla 
Josefa Bohuslava Foerstra Velké širé rodné 
lány a Svatý Václave. Celý koncert, ale v pod-
statě i celý festival, uzavřela skladba Josefa 
Nešvery Moravě.

Prostory Koncertní síně Rudolfa Firkušné-
ho – Klášterní kaple i chrám sv. Bartoloměje 
byly po tři dny svědky nádherných hudeb-
ních zážitků. A protože čas běží rychleji, než 
bychom si sami přáli, nezbývá než si položit 
otázku: co nám přinese další, v pořadí už třetí 
ročník festivalu? Lenka Hanáčková

Festival Pocta Rudolfu Firkušnému

Vybíráme ještě z dopisu Veroniky Firku-
šné, který přišel jako reakce na letošní festival. 
Záměrně jsme nevyhověli její prosbě o jazy-
kovou korekturu a ponecháváme její krásnou 
americkou češtinu: 

„Z Vaseho popisu, a z krasne udelanych 
zaznamnych fotografii, jsme opet poznali 
a obdivovali jak bylo vsechno vkusne a peclive 
usporadane. Mluvila jsem taky s Evou Zallman-
novou, ktera mne ustne popsala svuj zazitek 
na letosnim festivalu, takze nam doplnila ob-
razky a Vas popis osobni zkusenosti.

Moc nas potesilo vedet, ze pani doktorka 
Vesela se letos mohla zucastnit, a take ze tam 
byly pan Ing. Supka s manzelkou. Take prosim 
podekujte za nas panu doktorovi Hubackovi 
za jeho usili, a taky panu Safarikovi. Nemame 
na ne primi kontakt, takze bychom velice ocenili, 
kdybyste byla tak laskava a vyridila jim, jak moc 
ocenujeme jejich nemaly podil.

Jeste Vam taky chceme ricti, jak nas potesilo, 
ze jse nasla moznost, na prehrani urcitych desek, 
z tech, ktere jsme vam poslaly. Velice nas potesila 
predstava, ze se hrajou, a jsou poslouchane!

Jak jsem take napsala pani Hanackove, 
mame duse plne radosti a vdecnosti za to, ze se 
v Napajedlich na Tatu nezapomina, a ze jeho 
hudebni odkaz se tim nese dal. Na dostatecny 
projev toho, co to pro nas znamena, mne chybi 
slova...

Jeste jednou Vam a vsem, kteri se zucastnili 
na uspech festivalove akci, uprimne dekujeme! 

Prejeme Vam a Vasi rodine krasne blizici 
se svatky!“

Veronique a Igor Firkusny

Samotným koncertům předcházelo uvítání 
na radnici. Kromě členů napajedelského Mu-
zejního klubu a osobností, které se zasloužily 
o připomenutí památky klavíristy Rudolfa Fir-
kušného, zde byli přítomni vzácní hosté: sestra 
Taťány Firkušné Eva Žallmannová s manželem 
a bývalá rektorka JAMU, profesorka varhanní 
hry Alena Štěpánková-Veselá.

Přítomni byli i pánové z Janáčkova kvar-
teta s klavíristou Janem Jiraským. Posledně 
jmenovaní se zasloužili o nezapomenutelný 
zážitek, který si mohli návštěvníci koncertu 
odnést z prvního festivalového večera domů. 
Repertoár tvořila díla Dvořákova, Smetanova, 
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V září začala v prostorách školního dvora 
1. základní školy Napajedla realizace projektu 
„Přírodu poznáváme, přírodu chráníme“.

Tento projekt je financován nadačním 
fondem Děti – kultura – sport za spoluúčasti 
Města Napajedel a SRPŠ při 1.základní škole 
Napajedla.

V letošním školním roce, v důsledku plá-
novaného rozšíření prostor napajedelského 
hřbitova, byla zrušena stávající školní zahrada. 
Cílem projektu je vytvoření nové studijní zóny 
pro výuku pracovních činností, přírodovědy 
a přírodopisu. Tímto projektem bychom chtěli 
zahájit budování školního ekocentra. Rádi 
bychom využili úspěchů našich žáků v přírodo-
vědných soutěžích a motivovali je k aktivitám 
zaměřeným na poznávání a ochranu přírody, 
na pěstování léčivých bylin i méně známých 
ovocných dřevin vhodných pro menší zahrady. 
Na vybudování nové školní zahrady se velkou 
měrou podílejí žáci společně se svými vyučují-
cími a především pan školník Ladislav Žaludek, 

Pohádková skládanka
Ve dnech 25. až 27. listopadu patřil 

divadelní sál Klubu kultury Napajedla 
dětem a mládeži. 2. divadelní festival právě 
pro děti a mládež „Pohádková skládanka“ 
uspořádal Klub kultury Napajedla ve spo-
lupráci s místním Divadelním souborem 
Zdeňka Štěpánka. 

Během tří dnů se na jevišti mělo před-
stavit pět soutěžních představení: „Ať žijí 
duchové“ v provedení Hoffmanova diva-
dla z Uherského Hradiště, „Červená Kar-
kulka a Perníková chaloupka“ předvedlo 
Divadlo Brod z Uherského Brodu, domácí 
soubor Zdeňka Štěpánka představil dětem 
poprvé na domácí scéně pohádku „Ko-
lombína kořenářkou“, napajedelský rodák 
Kamil Koula přivezl se svou Agenturou 
KK z Olomouce „Duhovou pohádku“ 
a Divadelní spolek Kroměříž měl dětem 
předvést příběh „Strach má velké oči“. 

A právě poslední soubor doplatil na 
chřipkovou epidemii a nemohl do Napa-
jedel přijet. Díky obětavému přístupu do-
mácího souboru (jež neváhal a pohádku 
o Kolombíně zopakoval) však děti, které 
na představení Kroměřížského spolku 
přijely, o své představení nepřišly. 

I přes počáteční obavy ze zrušení 
festivalu, kvůli šíření chřipky, se nakonec 
na pohádková představení přišlo podívat 
767 diváků převážně z mateřských a zá-
kladních škol z Halenkovic, Pohořelic, 
Komárova a Napajedel. 

Velký dík patří oběma základním ško-
lám v Napajedlích za uvolnění 7 členů 
dětské poroty, která jednotlivá představe-
ní hodnotila. Usedli v ní pod odborným 
vedením Františka Čecha: z 1. základní 
školy Tereza Opravilová 2. A, Kateřina 
Strojilová 3. třída, Kristýna Galatíková 
7. třída a Kateřina Kiššová 7. třída; z 2. 
základní školy Ivona Hiršová 7. A, Zuzana 
Miklová 7. B a Libor Brázdil 7. C. 

A jak letošní 2. ročník „Pohádkové 
skládanky“ dopadl? 

Je to neuvěřitelné, ale porota udělila 
celkem 4 ceny, z nichž jednu za mužský 
herecký výkon si odvezl Roman Švehlík 
z Divadla Brod s přihlédnutím k jeho 
režijní práci v inscenaci pohádkové hry 
„Červená Karkulka a Perníková cha-
loupka“ a tři ceny získal domácí soubor 
Zdeňka Štěpánka, a to: cenu Mladý talent 
obdržela Jana Palová za dvojroli víly 
Voděnky a kuchtičky Dorotky, druhou 
cenu udělila porota Miroslavě Havalové 
za originální scénické a kostýmní řešení 
pohádkové inscenace a třetí – hlavní cenu 
festivalu získal celý soubor za předvedení 
pohádky. 

Za úspěchem domácího souboru jistě 
stojí nadšení a nasazení jeho členů, ob-
rovská tolerance rodinných příslušníků, 
zázemí nenahraditelného prostředí Klubu 
kultury a podpora jeho ředitele Antonína 
Přikryla. 

Festival se díky pořadatelům opět po-
vedl a už se těší na ročník příští. 

 Zdena Lidincová

Letošní Halloween se opravdu mimořádně 
vydařil. Že by to bylo tím, že nechyběla žádná 
důležitá strašidla? Nebo že jsme se na toto 
setkání těšili celičký dlouhý rok?

I když, mezi námi strašidly, přiznejme si, 
někdy to byl učiněný horor. Hlavně tehdy, když 
hádáš, který z tvých kamarádů se asi skrývá 
za hrůzostrašnou a krvežíznivou maskou. 

Důležité ale je, že všichni odvážlivci prošli 
strašidelnou stezkou na školním dvoře, a na ty, 
co stezku prožili bez újmy na zdraví, a to vám 
tedy řeknu, že moc nás zrovna nebylo, čekala 
sladká odměna. Také jsme se letos dozvěděli 
spoustu důležitých a zajímavých věcí. Napří-
klad: Jak je možné vystrašit ducha?, Co dělat, 
když nás na hřbitově pronásleduje zombie?, 
Kdo je vlkodlak a jak ho poznáme?, Jaké ne-

bezpečí tě 
čeká, když 
jsi vydán čarodějnici na milost a nemilost? 
apod. Prostě samé „důležitosti“, které potřebu-
jeme ke svému každodennímu životu. Vždyť 
přiznejme si, že mnohdy si kráčíme v klídku 
jen tak po ulici a ani netušíme, jaká nebezpečí 
na nás všude kolem číhají.

Halloween je pro nás strašidla všeho druhu, 
věku, velikostí i barev, velmi a ještě jednou 
velmi důležitá událost. Jen škoda, že je pouze 
jednou v roce. 

Já jsem samozřejmě ani letos nechyběla 
a co vy? (Pokud jste nebyli, mrkněte na www.
nsoci.cz Ale je to již opravdu naposled. Příště 
neprozradím ani slovíčko.)

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Další úspìšný projekt 1. základní školy Napajedla

HALLOWEEN na 1. základní škole

bez jehož nadšení a organizačních schopností 
by celá akce neprobíhala v tak svižném tempu.

Ráda bych také poděkovala za příkladnou 
ochotu a vstřícnost Službám Města Napajedla.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Malý strom s velkou tradicí. Téměř zapo-
menutý ovocný stromek s názvem Mišpule 
obecná se v našich krajích pěstoval již 
ve 12. století. Plody se využívají v přírodní 
medicíně na podporu funkce srdce a snížení 
cholesterolu. 
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 Naši žáci opět dokázali, že patří v ekolo-
gii mezi špičky v regionu. V úterý 24. 11. si 
mohli poměřit své znalosti se žáky ostatních 
základních škol a gymnázií v soutěži Nejlepší 
laborant. A jak vlastně soutěž vypadá? Vždy 
tříčlenné družstvo předstoupí před porotu 
a vylosuje si jeden ze čtyřiceti možných 
pokusů. Tento pokus provázený mluveným 
slovem předvádějí žáci pětičlenné porotě. 
Porotu tvoří odborníci na slovo vzatí. Mana-
žerky laboratoří společnosti MOVO hodnotí 
prezentační dovednosti žáků a jejich práci 
s laboratorními pomůckami, pedagog Uni-
verzity T. Bati z Ústavu inženýrství ochrany 
životního prostředí naopak odbornou část 
soutěže a teorii. V porotě byl také zástupce 
odboru životního prostředí Magistrátu města 
Zlína a Agentury ochrany přírody a krajiny. 

Druhou částí, tzv. volnou, je vždy prezentace 
volného pokusu, který si družstvo samo připra-
ví. Hodnotí se provedení pokusu, zajímavost 
volné části a v neposlední řadě kvalita mluve-
ného projevu. Letos se žáci museli vypořádat 
s konkurencí celkem 17 týmů z 12 základních 
škol a gymnázií Zlínska.

Dne 13. 11. 2009 se na prvním stupni 2. zá-
kladní školy Napajedla konal pro žáky čtvrtých 
a pátých ročníků projektový den nazvaný 
Lidové zvyky a tradice u nás. Jako hosté byli 
přizváni žáci pátých ročníků základní školy 
ve Spytihněvi a Pohořelicích. 

Děti měly možnost prostřednictvím dílen, 
rozdělených podle lidových tradic a zvyků 
do skupin dle ročních období, poznávat a při-
pomínat si zvyky konané ještě v dnešní době 
i ty již skoro zapomenuté. 

Nechyběla přehlídka tradičního slováckého 
kroje či ochutnávka svátečních koláčků. Dětem 
se akce velmi líbila a mnozí z nich si z onoho 
památného dne odnášeli nejen zajímavé vě-
domosti, ale i nějaký ten sváteční koláč navíc.

 Mgr. Michal Marek
 

Znáš své mìsto...?
Taková otázka ležela před žáky 2. ZŠ 

Napajedla, kteří se rozhodli v termínu 
od 13. do 17. listopadu 2009 zúčastnit 
znalostní a dovednostní soutěže o našem 
městě - Napajedlích. 24 otázek mělo prověřit 
jejich znalosti i schopnosti sběru a výběru 
informací. A mnozí z nich se s tímto úkolem 
vyrovnali více než dobře (například Tereza 
Jirušková a Jakub Vávra získali 58 bodů 
z 62 možných bodů). Nyní Vám nebrání 
nic v tom, abyste si soutěž vyzkoušeli sami 
a zjistili, jak znáte své město...?

Zadaní a posléze i vyhodnocení sou-
těže najdete na internetových stránkách 
www.napajedla.unas.cz (v sekci testy). 
Tyto stránky, které vznikly již v roce 2008, 
vytvářeli žáci devátých ročníků naší školy 
ve volitelném předmětu Seminář a prakti-
kum ze zeměpisu, ke 110. výročí povýšení 
Napajedel na město. 

Hodně zdaru při řešení otázek přeje 
Mgr. Jindřich Polák, učitel zeměpisu na 2. 
ZŠ Napajedla.

Žáci 2. ZŠ jsou nejlepšími laboranty Zlínska
V mladší kategorii nás reprezentoval tým 7. 

A/B ve složení Ivona Hiršová, Jana Palová 
a Martin Přílučík. Mladší tým reprezentoval 
naši školu skutečně výborně. Svými znalostmi, 
perfektním provedením vylosovaného pokusu 
i volným pokusem, ve kterém žáci vysvětlili 
jevy v Mrtvém moři, porotu mile překvapili. 
Starší tým ve složení Klára Maňásková, Alž-
běta Sedlářová a Kamila Hudečková (9. C) 
prezentoval neméně kvalitně vlastní pokus 
s názvem „Proč nemohou bruslařky v noci 
klidně spát“.

Výsledky našich žáků nás velmi potě-
šily. Starší tým skončil v silné konkurenci 
na krásném 3. místě a mladší tým se umístil 
na vynikajícím 1. místě. 2. základní škola 
také obdržela za vítězství v kategoriích řadu 
hodnotných cen, zejména krásný chemický 
kufr s pomůckami v hodnotě 10 000 Kč, který 
bude jistě cennou pomůckou pro výuku che-
mie a ekologie. Všem našim žákům bychom 
chtěli poděkovat za dlouhodobou a poctivou 
přípravu, výborné umístění a reprezentaci naší 
školy na veřejnosti.

 Mgr. Alexandra Sahajová

mladší tým

starší tým

Projekt lidové Zvyky a tradice u nás
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OPD
Lépe se vám pojede
Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů 
EU čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.

Například u obce Bánov vzniká díky fi nancím z OPD nový úsek SILNICE I/50 
BÁNOV – OBCHVAT.

Výstavba obchvatu obce Bánov umožní přesunout provoz na frekventované silnici 
I/50, která je zároveň i evropskou silnicí E50, z jejího nejproblematičtějšího úseku 
na novou moderní komunikaci. Silnice I/50 tak zde povede mimo obydlenou oblast. 
Přesunutí tranzitní dopravy mimo zastavěné území přispěje ke zrychlení provozu 
a zvýšení bezpečnosti. Dojde díky tomu také k výraznému zlepšení životního 
prostředí v obci Bánov.

www.OPD .cz

inz_NapajedelskeNoviny 186x258 B1   1 5.11.2009   14:47:18
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 26. 12. 2009  Chrám sv. Bartoloměje Vánoční besídka dětí a mládeže farnosti Napajedla.

 27. 12. 2009  Klášterní kaple Sváteční koncert

 31. 12. 2009 SAM Napajedla Silvestrovský pochod pro všechny věkové kategorie

 31. 12. 2009 Baltaci Restaurace  Silvestrovský večer

 7. 1. 2010 Klub kultury loutkový sál Zlatovláska

 9. 1. 2010  Tříkrálová sbírka

 14. 1. 2010 Matýsek Čajovna s orientálkami

 23. 1. 2010 Sokolovna Entomologická výstava

 31. 1. 2010 Klub Kultury Napajedla „Kolombína kořenářkou“.

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

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

Dìtský filmový festival 
Ve dnech 18.–20. listopadu se v kině v Napa-

jedlích konal již tradiční Dětský fi lmový festival.
Zúčastnilo se ho 530 dětí a rodičů. Promítaly 

se 3 nové dětské fi lmy, každý den jeden.
Zataženo, občas trakaře, Vzhůru do ob-

lak, G – FORCE, začátek byl vždy v 16.00 hodin 
a jedno dopolední promítání Pásmo krátkých 
pohádek pro děti z napajedelské školky. 

Každé promítání bylo vždy zakončeno 
losováním tomboly. Další festival by se měl 
uskutečnit v březnu příští rok. 

Další akcí, která byla v kině 25. listopadu, 
bylo malé divadelní představení pro děti 
z mateřské školky – dopoledne a pro rodiče, 
babičky, dědečky a jiné příbuzné odpoledne 
v 16.00 hodin. Toto představení plné písniček 
připravily děti z DDM Matýsek pod vedením 
paní Svobodové. Akce se dětem, ale i dospě-
lým divákům moc líbila a každé dítě si ještě 
odneslo malý dáreček – nafouknuté balónky 
ve tvaru zvířátek.

Martina Gregorová

V listopadových dnech navštívily Knihovnu 
Napajedla děti zdejší mateřské školy.

Podívaly se po knihovně, prohlédly si knížky 
a společně si zahrály pohádku Zdeňka Milera 
a Eduarda Petišky Jak krtek ke kalhotkám přišel.

Jedno z dětí dostalo hlavní roli krtka a už 
se mohlo hrát. Krtek musel vyhnat broučky 
ze lnu, nabrat vodu z rybníčku, zalít len, 
vytrhat jej a nechat uschnout. Pak musel 
poprosit o pomoc další zvířátka. Ostatní děti 
tedy soukaly nitě jako pavoučci a tkaly plátno 
na opravdovém dětském tkalcovském stavu 
jako mravenci. Hotové plátno obarvily jako 
borůvky pastelkami namodro. Z obarveného 
plátna jedno z dětí jako rak plátno na kalhotky 
nastříhalo a další jako rákosníček kalhotky 
ušilo. A bylo hotovo.

Všechny děti pak dostaly papírové kalhot-
ky s kapsami a slíbily, že je krtkovi ve školce 
vymalují. Hotové pak přinesou do knihovny 
a my je pověsíme v chodbě před knihovnou 
v naší improvizované galérii. 

FESTIVÁLEK ČESKÝCH 
FILMŮ V LEDNU
8. 1.  2BOBULE
9. 1.  Muži v říji
10. 1.  Ženy mého muže

Jak dìti ke kalhotkám pøišly

 Beletrie
 Alcott Louisa May: Malé ženy. Meg, Jo, 
Beth a Amy jsou čtyři sestry, které čelí stesku 
po tatínkovi, chudobě, nemoci a v neposlední 
řadě svým vlastním ambicím, tužbám a malým 
nectnostem. Čtyři hlavní hrdinky postupně 
dospívají, zakládají vlastní rodiny a pozná-
vají velké lásky, velké smutky, všední strasti 
i nevšední krásy světa. Kompletní nezkrácená 
podoba románu včetně druhého dílu.
 Brown Sandra: Milenec ze snů. Elizabeth, 
atraktivní mladá vdova, má svůj obchůdek 
s netradičními dárky a také dvě malé děti. Je 
zajímavá a energická, ale už dva roky žije sama. 
Manžel jí chybí a o jiného muže nestojí, i když 
samotu snáší stále hůř.
 Březinová Anna: Poslední láska Petra 
Voka. Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že 
jeho sňatek s mladičkou Kateřinou z Ludanic 
byl omyl. Útěchou se mu stává pohledná 
a energická Zuzana Vojířová z Vacovic.
 Collins Jackie: Ženatí milenci. Když se 
osobní trenérka Cameron ocitne v Hollywoo-
du, svět jí brzy leží u nohou. Spřátelí se s fi l-

Z nových knih Knihovny Napajedla
movými hvězdami a začne chodit s úspěšným 
producentem Ryanem. Idyla má však dva 
háčky – Ryan je ženatý a jeho mocný tchán 
chystá tvrdý protiúder a Cameron sice utekla 
od násilnického manžela, ovšem formálně je 
stále vdaná.

 Nauèná literatura
 Anderson Janice: Nejkrutější válečné 
zločiny v dějinách. Kniha nabízí přehled těch 
nejtěžších zločinů proti lidskosti jaké byly kdy 
spáchány, a předkládá nejznámější procesy 
s válečnými zločinci od druhé světové války 
až po současnost.
 Babica Jiří: Babicovy dobroty. Jedinečné 
Babicovy polévky, zapékané dobroty, závitky 
a rolády, pokrmy z masa i zeleniny a také něco 
zcela speciálního se sladkou tečkou na konec.

 Literatura pro dìti a mládež
 Eislerová Jana: Staré pověsti české. Staré 
pověsti české jsou převyprávěny tak, aby 
jim s pomocí krásných ilustrací porozuměly 
i malé děti.
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Dìvèata žijí fotbalem
Za podpory mnoha fanoušků a za přízni-

vého, i když zataženého počasí se v neděli 
8. 11. 2009 pořádalo dívčí fotbalové utká-
ní Napajedla - Kvasice. Děvčata si z minulé 
prohry vzala ponaučení a do tohoto zápasu 
nastupovala sice s respektem, ale také 
chtěla oplatit Kvasicím prohru. Začátek 
byl sice vyrovnaný, ale v druhé půli naše 
děvčata zabojovala a nakonec vyhrála 3:1. 
Hra napajedelských fotbalistek nás velmi 
potěšila a doufáme, že první vítězství ne-
bylo poslední. Těšíme se na další zápasy. 

Vaši fanoušci

(očima účastnice)
Venku po dlouhé době konečně svítí slu-

níčko, listí pod náporem větru, který se snaží 
dostat ke mně do pokojíku, padá k zemi… 
Vzpomínám na právě uplynulý víkend. Zkusím 
vám to popsat asi takto.

Bylo sobotní ráno, já ač v sobotu vyspávám 
většinou do oběda, jsem vstala už v sedm, 
dala si sprchu, nalíčila, oblekla se a netrpělivě 
čekala, až mě naši odvezou do Napajedel. 
Byla jsem trošku nesvá, co se bude dít, jestli 
si padnu do oka s ostatními. Nakonec se ale 
(jak to u mě většinou bývá) ukázalo, že jsem 
byla nervózní zbytečně.. O půl deváté jsem 
měla pod kostelem sraz s Monikou, společně 
jsme vyrazily ke škole a hodně nahlas deba-
tovaly o tom, co se bude následující dva dny 
dít. A těšily jsme!! Vážně hodně!! 

Po tom, co jsme si hodily věci do tančírny 
na DDM, jsme se odebraly dolů do tělocvič-
ny. Zahrály jsme si pár seznamovacích her. 
Už tehdy mi došlo, že jsem udělala správně, 
když jsem na tuhle víkendovou akci šla. Jak 
už naši „vedoucí“, tak i ostatní se zdáli být 
úplně super. Po hodince už jsme byli jedna 
velká parta. Připadala jsem si, jako kdybych 
je znala už dlouho. Venku jemně pršelo a my 
v teple jsme plánovali a debatovali, co bychom 
dělali, kdybychom se ztratili v poušti.

Potom obléct a jít ven. Podle toho, co říkali 
ostatní, to bylo poprvé, kdy se víkendovka 
odehrávala jinde než uvnitř. A dle mého 
názoru bylo skvělé rozhodnutí jít vyzkoušet 
naši spolupráci i venku. Po aktivitě jsme sice 
byli trosku špinaví, ale zjistili jsme, jak nám to 
spolu jde, když musíme dat hlavy dohromady 
při řešení problému. Myslím, že jsme si vedli 
vážně dobře. Po návratu nás čekala večeře, 

Uèit se žít spolu outdoorovì – další víkendovka v 1. ZŠ
česká tradice: Vepřo-knedlo-zelo.. V kruhu 
jsme si změřili náladu a energii, všem se to 
líbilo a energie jsme měli habaděj. 

Po trošce výtvarného cítění – voskové bati-
ce, která se mi mimochodem hodně líbila, se 
„vedoucí“ rozhodli nás nejspíše trošku unavit 
a znovu prozkoušet naši spolupráci. Dostali 
jsme písmenka a skládali SMS. S každým pís-
menkem utíkali k „vedoucímu“ a zase zpátky 
k týmu. Po novém měření energie se ukázalo, 
že nám sice trošku energie ubylo, ale pořád 
jsme na tom byli dobře, a tak jsme přešli 
k dalšímu úkolu. Bavil mě asi nejvíc, byla při 
něm největší zábava. Byl tam kousek divadla, 
psali jsme příběh, vytvářeli živý obraz, a hlavně 
pracovali všichni společně. Povedlo se nám to. 
Zase jsme si o tom popovídali a řekli narovinu 
svůj názor, čehož já jsem hodně využila.

“Večerníček“, na který jsme se zanedlouho 
dívali, nás zaujal. Viděla jsem v něm, že když 
se člověk snaží, i když je na to sám, ale má 
pevnou vůli vytrvat, podaří se mu to, co chce. 
Za svitu svíček a zvuku příjemné hudby jsme 
vyšli ze sálu a jali se chopit další výzvy. Čekaly 
na nás papíry rozprostřené na stěnách šatny 
a měli jsme kreslit náš „STROM“. Bylo to strašně 
hezké. Jako všechno, co jsme zatím podnikali. 
Dali jsme si pozdní svačinu. Vánočka mizela 
jako pára nad hrncem. Potom byl čas jít spát. 
Noc..byla klidná.. a spalo se na to, že jsem 
byla v cizím prostředí, překvapivě dobře. Už 
mi pomalu docházelo, že víkendovka pomalu, 
ale jistě končí.

Bylo mi to líto, ale ještě před loučením 
nás čekalo pár věcí. Prezentace o globálních 
problémech. Většinu z nás to zaujalo a aktivně 
jsme se zapojovali. Strávila jsem s ostatními 

Náš jubilant
Významného životního jubilea 90 let se 

dožil dne 13. 11. 2009 pan Ing. František 
Kadlec z Napajedel. Své rané mládí prožil 
v nedalekých Traplicích, vysokoškolské 
vzdělání získal na vysoké škole Technologic-
ké v Brně a nakonec se usadil v Napajedlích. 
Celou svou pracovní aktivitu vykonával 
v a.s. Fatra Napajedla.

K jeho zdraví a vitalitě nesporně při-
spěla jeho sportovní aktivita a členství 
v TJ Napajedla, v oddílu ASPV. Pravidelně 
chodil do cvičení a měl rád cvičení na ná-
řadí. Zúčastnil se i všech tělovýchovných 
spartakiád včetně spartakiády v Praze. 
Cvičení v oddíle doplňoval pravidelnými 
procházkami do přírody. 

Všichni členové Asociace sportu pro 
všechny mu touto cestou do dalších let 
dodatečně přejí hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a rodinné pohody.

 Výbor ASPV v Napajedlích

ještě pár desítek minut při kresleni a pak už 
pro mě nastal KONEC…

Šla jsem se sbalit, rozloučit se se skupinou 
v tančírně, jít oznámit našim opatrovníkům, 
že je s bolestí v srdci opouštím, a dostala 
jsem tento úkol: napsat článek o víkendovce. 
Brala jsem to jako další výzvu, a tak se nedalo 
odmítnout.

Nakonec pár závěrečných fotek a pak moc 
smutné loučení se dvěma lidmi, kteří mi asi 
nejvíc ze všech přirostli k srdci. Měla jsem 
slzičky na krajíčku, když jsem nastupovala 
do auta a škola a všichni se zdáli být najednou 
tak daleko. Bylo mi smutno. Zvedla jsem ale 
hlavu vzhůru, vždyť v březnu je víkendovka 
další a všichni se zase doufám sejdeme.

Kdybych to měla zhodnotit celkově, tak jsem 
nemohla prožít lepší víkend. Ta upřímnost, se 
kterou jsme k sobě přistupovali, byla úžasná. 
Mám spoustu nových kamarádů a vůbec jsem 
se naučila a dozvěděla spoustu nových věcí. 
Budu vzpomínat ještě hodně, hodně, HODNĚ 
dlouho a moc za tuhle akci všem děkuju…. 
a uvidíme se příště. Míša Skoupilová


