
     Nové zastupitelstvo města Napajedla zasedalo v obřadní síni radnice. Zvolilo Ing. I. Brabco-
vou starostkou města, místostarostou byl zvolen Zb. Ohnoutek. Více na str. 3.  Foto: js
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Koncert pro lidi dobré vůle
Po úspěšné „Benefici pro varhany“ v roce 

2009, kdy výtěžek s těchto koncertů činil přes 
275  tisíc Kč a byl použit na opravu varhan, 
připravili pro vás i na letošní zimu další sérii 
těchto  benefičních  koncertů  pod  heslem 
„Máme rádi Napajedla“, na které Vás srdečně 
zveme. Výtěžek z koncertů bude opět použit 
pro potřeby farního úřadu Napajedla a napa-
jedelské charity. 

Začínáme  3. 12. vystoupením Svatého 
pluku,  který se v Napajedlích představí při 
rozsvěcení vánočního stromu a poté v kostele 
sv. Bartoloměje, kde v 18.00 hod zahájí svůj 
vánoční koncert.

17. 12. v 18.00 vás pořadatelé Fitcentrum 
Slavia ve spolupráci s městem Napajedla a far-
ním úřadem Napajedla zvou na další vánoční 
koncert do kostela sv. Bartoloměje a to s cim-
bálovou muzikou Stanislava Gabriela z Babic. 

Třetí,  závěrečný  koncert,  který  proběhne 
v 1. čtvrtletí 2011 je zatím zahalen tajemstvím, 
ale věříme, že překoná loňskou úspěšnou sérii.

Předprodej vstupenek je ve Fitcentru Slavia, 
farním úřadu Napajedla a v městské knihovně.

Betlémské světlo
Skauti a skautky Vám přivážejí Betlémské 

světlo! Neděle 19. 12. 2010 od 14. hodin na ná-
městí u spořitelny.

Uspávání čertíků
V sobotu 11. 12. 2010 proběhne v ně-

kolika župách a jednotách akce nazvaná 
„Uspávání čertíků“.

Naše jednota TJ Sokol Napajedla se roz-
hodla zúčastnit se této akce. Projekt bude 
mít dvě roviny. Jedna bude probíhat v re-
álném čase ve vysílání Českého rozhlasu. 
Druhá bude odehrána ze záznamu, který 
natočíme a pošleme do Prahy. Vysílat se 
bude na obrazovkách televizního kanálu 
Public TV v pořadu UP paráda s moderá-
torem Václavem Upírem Krejčím. 

Přijděte i Vy podpořit tuhle akci. Sejde-
me se v sobotu 11. 12. 2010 ve 14 hodin 
v maskách čertů u sokolovny v Napajed-
lích. Celá čertovská družina půjde městem 
až na Kalvárii k lomu, tady se bude konat 
pravé čertovské rejdění (hry a soutěže). 
Na konec si všichni zazpíváme nějakou 
čertovskou  písničku  a  všechny  čerty 
uspíme. Srdečně Vás zve Sokol Napajedla. 
www.sokolnapajedla.cz 

Základní umělecká škola R. Firkušného 
Napajedla Vás zve do Koncertní síně R. 
Firkušného – Klášterní kaple na předvá-
noční zastavení s hudbou v podání žáků 
a učitelů školy.

Vánoční koncert a výstava
Středa 15. 12. 2010 v 17.00 hod.

Jazzové Vánoce
Středa 22. 12. 2010 v 17.00 hod.

Sváteční koncert v kapli
Pondělí 27. prosince 2010 v 18 hodin. Účin-

kuje vynikající trombónový soubor BoneTeT 
z  Brna  (viz:  www.bonetet.cz  ).  Zazní  pozo-
ruhodné  úpravy  hudby  známé  i  neznámé. 
Srdečně zve Klub přátel hudby v Napajedlích.

Kino Napajedla – prosinec

Dětský filmový festival
 St 8. 12. Sammyho dobrodružství
 Čt 9. 12. Toy Story 3
 Pá 10. 12. Shrek zvonec a konec

• • •
Začátek vždy v 16.00 hodin
vstupné: děti 35 Kč, dospělí 40 Kč
na závěr každého promítání proběhne již 
tradiční losování tomboly
Dále jsme připravili:
 So 11. 12. v 17.00 hodin Kuky se vrací
  19.30 hodin Román pro muže
Vstupné 75 Kč

Živý betlém
SAM Napajedla (Sdružení aktivit mladých) 

a farnost Napajedla zve všechny v sobotu 25. 12. 
2010 od 15.30 hodin na Živý betlém. 

Představení  bude  probíhat  na  schodech 
pod kostelem v Napajedlích.
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Volby  do  Zastupitelstva  města  Napajed-
la  proběhly  ve  dnech  15.  a  16.  října  2010. 
Z celkového počtu voličů 6 203 se k urnám 
dostavilo 2 931 oprávněných voličů, což je 
47,25 % účast. Volební účast byla větší než 
v  roce  2006,  kdy  volilo  do  zastupitelstva 
města 42,48% voličů. Nejvyšší účast voličů 
byla ve volebním okrsku č. 2, volební míst-
nost  Hřebčín,  a  to  56,94%.  Nejnižší  účast 
zaznamenali v okrsku č. 5, volební místnost 
na městském úřadě, 34,93 %. 

Z celkového počtu platných hlasů (54 554) 
získaly  jednotlivé volební  strany následující 
počet:

č. 1 Věci veřejné   1 149
č. 2 Volte Pr. Blok www.cibulka.net  82
č. 3 KDU-ČSL  4 494
č. 4 Moravané  7 004
č. 5 ČSSD  7 852
č. 6 Napajedelské fórum  12 564
č. 7 KSČM  9 630
č. 8 ODS  9 345
č. 9 Nezávislí  2 434

• • •
Do zastupitelstva města se volilo celkem 21 

členů. Byli zvoleni: 
Volební strana č. 3 KDU-ČSL
František Cívela  hlasů 482
Volební strana č. 4 Moravané
Tomáš Čabla  719
Zbyněk Ohnoutek  539
Bohdan Mach  445
Volební strana č. 5 ČSSD
Antonín Černocký  723
Anna Raková  704
Jaroslava Dvorníková  487
Volební strana č. 6 Napajedelské fórum
Robert Podlas  833
Irena Brabcová  824
Jiří Škrabal  817
Tomáš Zatloukal  762
Zdeněk Hubáček  751
Volební strana č. 7 KSČM
Josef Boďa  1041
Vítězslav Vystavěl  650
Jan Hofman  532
Marie Hlochová  529
Volební strana č. 8 ODS
Pavel Ratiborský  808
Jaroslav Toufar  774

Napajedelské fórum děkuje  všem 
svým  voličům  a  příznivcům  za  účast, 
podporu a hlasy v komunálních volbách. 
Velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste 
nám dali. Slibujeme, že zastupitelé zvolení 
za Napajedelské fórum budou pracovat 
na  splnění  volebního  programu,  který 
předložili  voličům  a  ve  spolupráci  se 
zastupiteli  ostatních  politických  stran 
se budou snažit po celé volební období 
opětovně o kousek posunout a zvelebit 
naše pěkné město Napajedla.

Ing. Irena Brabcová

KDU-ČSL děkuje
Městská  organizace  KDU-ČSL  děkuje 

občanům Napajedel - voličům, za hlasy pro 
naše kandidáty.  Máme  svého  zástupce, 
bývalého místostarostu Františka Cívelu, 
v  Městské  radě  a  díky  tomu  budeme 
mít možnost aktivně zasahovat do míst-
ní  komunální  politiky.  Zároveň  tímto 
přejeme  novému  zastupitelstvu  hodně 
sil  do  práce  ve  prospěch  města  a  jeho 
obyvatel, v době, kdy lze očekávat řadu 
potíží  a  věříme,  že  nová  reprezentace 
bude úspěšná a nabízíme  jí  tímto v  její 
práci aktivní spoluúčast.“ 

Ing. Jiří Stodůlka

Poděkování KSČM
My, zastupitelé zvolení za KSČM, děkujeme 

našim voličům za hlasy pro naši kandidátku. 
Slibujeme jim, že náš volební program budeme 
všemi silami prosazovat. V tomto programu 
jsme neslibovali nic nereálného, vše v progra-
mu by se dalo za pomoci dalších zastupitelů 
zvládnout. Děkujeme i nezvoleným kandidá-
tům  za  KSČM,  protože  svou  účastí  na  naší 
kandidátce  pomohli  naší  straně  k  jejímu 
vcelku  dobrému  volebnímu výsledku.  Jako 
jediná strana z minulého zastupitelstva jsme 
posílili, a to nás zavazuje. Děkujeme i těm, co 
roznášeli letáky a občanům, kteří si je přečetli, 
členům volebních komisí za KSČM, našemu 
zmocněnci a mnoha dalším, kteří se na tomto 
úspěšném výsledku voleb podíleli.

Blahopřejeme zastupitelům ostatních stran 
a  hnutí,  zvoleným  v  těchto  komunálních 
volbách. Zastupitelům ze stran a hnutí, které 
se  voleb  zúčastnili  poprvé,  přejeme  hřejivé 
pocity  z  dobře  vykonané  práce  a  splnění 
jejich očekávání. 

Toto poděkování vyjde v těchto novinách pa-
trně až po zvolení nových představitelů města, 
starosty, místostarosty a ostatních členů rady 
města Napajedla. I jim blahopřejeme a věříme, 
že budou jednat vždy jen ve prospěch všech 
poctivých občanů tohoto města.

Zastupitelé za KSČM

Vážení zastupitelé města Napajed-
la, vážení spoluobčané,

upřímně  si  vážím  Vaší  volby  a  při-
jímám  ji  jako výraz ocenění mé práce 
pro naše město za uplynulé čtyři roky.

V období po letošních volbách, které 
bylo  naplněné  usilovnou  snahou  o  vy-
tvoření  stabilní  koalice  pro  následující 
volební období, jsem hodně přemýšlela 
nad vzkazem voličů, který nám prostřed-
nictvím výsledku letošních voleb zaslali. 
Doufám,  že  dokážeme  na  tento  vzkaz 
společným  programovým  prohlášením, 
k jehož společné tvorbě se přihlásili za-
stupitelé zvolení za Napajedelské fórum, 
Občanskou demokratickou stranu, Mora-
vany a KDU-ČSL, ke spokojenosti většiny 
voličů odpovědět.

Slib, který jsem dala po svém zvolení 
do  funkce starostky v  roce 2006, bylo 
zajistit financování naplánovaných akcí 
pomocí peněz získaných z evropských 
fondů. Tento slib jsem dodržela. Dnes, 
kdy  se  nacházíme  uprostřed  progra-
movacího  období  EU,  je  mým  přáním 
dokončit zahájené projekty.

Bude mou povinností čerpat z kritic-
ké diskuze, která zaznívala v  letošním 
předvolebním  čase  na  adresu  práce 
radnice. Věřím, že díky lepší komunikaci 
s občany a kvalitním informačním sys-
témem se nám podaří předejít za další 
čtyři roky jejímu zopakování.

Děkuji voličům, kteří mi dali svůj hlas. 
Děkuji Vám zastupitelům za Vaši volbu. 
Děkuji rodině za její podporu.

Slibuji rozhodnost, otevřenost a od-
povědnost  v  zájmu  všech  občanů 
Napajedel.

Ing. Irena Brabcová

Dne 10. 11. 2010 proběhlo ustavující 
zasedání Zastupitelstva města Napajedla, 
na kterém byly zvoleny orgány města 
Napajedla.

Starostkou byla zvolena Ing. Irena Brabcová, 
místostarostou Zbyněk Ohnoutek. 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města NapajedlaVýsledky voleb do Zastupitelstva města Napajedla
Libuše Pacholíková  627
Jiřina Muchová  616
Volební strana č. 9 Nezávislí
Martin Žižlavský  390

Během  doby,  která  uplynula  od  voleb 
do ustavujícího zasedání zastupitelstva města, 
se  někteří  zvolení  zastupitelé  vzdali  svých 
mandátů. Proto je složení zastupitelstva měs-
ta  následující:  Boďa  Josef,  Brabcová  Irena, 
Ing.  -  starostka,  Buček  Zdeněk,  Ing.,  Cívela 
František, Čabla  Tomáš, Černocký  Antonín, 
MVDr., Dvorníková  Jaroslava, Hlochová 
Marie, Hofman Jan, Hubáček Zdeněk, RNDr., 
CSc., Kalmárová Denisa, Muchová Jiřina, Mgr., 
Ohnoutek  Zbyněk  -  místostarosta, Podlas 
Robert, Mgr., Ratiborský Pavel,  Ing., Škrabal 
Jiří,  MUDr.,  Tilšer  Zbyněk, Toufar  Jaroslav, 
Ing., Vystavěl Vítězslav, Ing., Zatloukal Tomáš, 
Mgr., Žižlavský Martin, Ing. 

Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odboru

ODS děkuje
Děkujeme  všem  voličům  za  účast 

ve volbách a zejména těm,kteří podpořili 
naše kandidáty.

Velmi si jejich podpory vážíme a oce-
ňujeme, že podpořili Občanskou demo-
kratickou stranu a svými hlasy umožnili, 
abychom se mohli podílet na řízení města.

Bereme  náš  výsledek  jako  motivaci 
k další práci.

Blahopřejeme  kolegům  z  ostatních 
politických  stran  k  zisku  jejich  mandá-
tů  a  těšíme  se  na  společnou  práci  pro 
Napajedla.

Leoš Hašpica
předseda MS ODS Napajedla

Nezávislí děkují 
Vážení voliči, rádi bychom Vám poděkovali 

za projevenou důvěru a také za volební hlasy, 
které jsme od Vás získali. 

Jako  zcela  nové  politické  uskupení  jsme 
i s neúplnou kandidátkou, díky této podpoře, 
získali zastupitele v městském zastupitelstvu. 
Považujeme to za začátek našeho politického 
působení, ve snaze rozšířit rozmanitost politic-
kého spektra našeho města Napajedel. 

Během působení v tomto volební období, 
chceme  dostát  svému  volebnímu  programu 
a budeme působit v jeho souladu mírou našeho 
zastoupení v zastupitelstvu obce. 

S ohledem na koaliční jednání předcházející 
prvnímu  zasedání  zastupitelstva  jsme  byli 
nuceni přijmout funkci menšinové konstruk-
tivní opozice. 

Protože  jsme  demokratickou  stranou,  re-
spektujeme právo našeho zastupitele Ing. Mar-
tina Žižlavského svobodně hlasovat, byť to je 
v rozporu s naším programem, tak jako tomu 
bylo například v případě podpory Ing. Ireny 
Brabcové do postu starostky Napajedel.

Ač  s  jeho  volbou  nesouhlasíme,  respek-
tujeme ji.

Naše práce volbami ale nekončí. Budeme 
pracovat  i  nadále  a  informace  můžete  prů-
běžně sledovat na naší webové stránce www.
nezavisli-napajedla.cz. 

Ing. Milan Vybíral, Ing. Martin Žižlavský

Foto js

K  z a s l á n í  p o d ě k o v á n í  b y l y  r e d a k c í  N N  o s l o v e n y  v š e c h n y  v o l e b n í  s t r a n y !

Rada  města  byla  schválena  ve  složení: 
František Cívela, Mgr. Robert Podlas, Ing. Pa-
vel  Ratiborský,  Zbyněk  Tilšer,  Ing.  Jaroslav 
Toufar; automaticky jsou členy rady starosta 
a místostarosta.
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Vzpomínkovým aktem a položením věnců 
uctili představitelé města památku padlých 
vojáků první světové války a generála Josefa 
Šnejdárka. Letos u této příležitosti navštívila 
Napajedla  i vnučka našeho slavného rodá-
ka,  paní  Katarína  Wittmanová.  Slavnostní 
koncert  se  konal  v  den  státního  svátku 
v Klášterní kapli. 

Foto js

Poděkovaní
19. září v kostele sv. Bartoloměje jsme 

zahájili novou koncertní sezonu 2010/2011. 
Při  této  příležitosti  Římskokatolická  far-
nost  Napajedla  děkuje  všem  za  pomoc 
při  organizování  koncertů  v  kostele  sv. 
Bartoloměje v roce 2009/2010. 

Především  děkujeme  městu  Napa-
jedla za finanční pomoc (40.000 Kč) při 
organizaci prvního varhanního festivalu, 
který  se  konal  ve  dnech  23.,  26.  a  28. 
května 2010.

Děkuji 
P. Ryszard Turko, farář Napajedla

Počátkem července roku 1944 začala nad 
městem přelétávat spojenecká letadla. V říjnu 
1944 přistálo jedno z nich nouzově nedaleko 
Prusinek. Dvanáctičlenná posádka byla zajata 
a dva její členové zastřeleni a zakopáni u zdi 
napajedelského hřbitova.

Dalším pietním místem, které připomíná 
v Napajedlích hrůzy druhé světové války, je 
jižní část vrchu Kalvárie. Tragédii, která se 
zde odehrála na konci války, připomíná malý 
pomníček  s  několika  jmény.  Vedle  odboje 
vojenského a komunistického působily na ji-
hovýchodní Moravě také skupiny odbojářů 
vyslané na Moravu z Londýna. Např. Clay, 
Eva nebo Carbon. Jednalo se o paraskupiny, 
které měly organizovat hlavně zpravodajské 
organizace. Skupině Carbon, která přiletěla 
na Moravu z Londýna v dubnu 1944, velel 
František  Bogataj,  rodák  z  Uherského  Os-
trohu.  Výsadek  nedopadl  zrovna  šťastně, 
ale Bogatajovi se podařilo navázat kontakt 
s  pracovníky  továrny  Avia  v  Kunovicích, 
kteří mu zhotovili vysílačku, pomocí které 
měl  navigovat  shoz  zbraní  z  Londýna  pro 
domácí  odbojové  skupiny.  Na  Uhersko-
Hradišťsku se podařilo shodit tyto dodávky 
celkem sedmkrát. Do odbojové organizace 
Carbon se zapojilo 284 osob. Tři z nich byly 
esesáky zajaty a v Napajedlích na Kalvárii dne 
21. dubna 1945 popraveni (dvěma se údajně 
podařilo  utéci).  Spolu  s  nimi  zde  zahynuli 
také dva příslušníci 1. československé party-
zánské brigády Jana Žižky. Všichni umučení 
byli zahrabáni na místě popravy, později byla 
jejich těla vhozena do řeky Moravy, aby byly 
zahlazeny stopy. 

Slavnostní udělení pamětní plakety Minis-
terstva obrany České republiky za příklad-
nou péči o válečné hroby na území Zlínského 
kraje,  se  18.  listopadu  2010  uskutečnilo 
v prostorách krajského úřadu.

Mezi oceněnými byli Ing. Petr Dvořáček, 
vedoucí Správy majetku města Kroměříže, 
Ing. Irena Brabcová, starostka města Na-
pajedla,  Marta  Koppová,  starostka  obce 
Hostišové – společně s kameníkem Jiřím 
Karlíkem, který se podílel na opravě řady 
pomníků,  dále  starosta  Huštěnovic  Aleš 
Richtr,  starosta  Slavičína  Ing.  Jaroslav 
Končický, starosta Bořenovic Jakub Bed-
nárek, starosta Rymic Ing. Martin Bartík, 
Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Správy doprav-
ní cesty Zlín - Správy železniční dopravní 
cesty,  s.o.,  Pavlína  Oravcová,  správkyně 
Městského hřbitova Vsetín a Jan Horsák, 
ředitel Technických služeb města Vsetín 
a také občan z Ústí Evžen Štach a starosta 
obce Ing. Jakub Hladký. Akci zorganizoval 
krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem 
obrany  České  republiky  již  potřetí  jako 
výraz úcty a ocenění těch, kteří se v uply-
nulém období výrazným způsobem podíleli 
na zachování piety padlých vojáků.

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

1. československá partyzánská brigáda Jana 
Žižky se stala v závěru války centrem odbojové 
činnosti  na  jihovýchodní  Moravě.  Po  smrti 
J.  Ušiaka  se  stal  jejím  velitelem  B.  Murzin. 
Partyzánský oddíl měl čtyři prapory, na Napa-
jedelsku operoval 3. prapor, a to skupina Ivan. 
Řídili ji zkušení partyzáni, stejně jako jednotku 
Olga. V dubnu 1945 partyzánské hnutí na jiho-
východní Moravě vrcholilo. Partyzáni svými 
akcemi  oslabovali  okupační  bezpečnostní 
aparát, množily se přepady okupačních vojá-
ků a různé záškodnické akce. V Napajedlích 
12.  února  1945  přepadli  partyzáni  německé 
a maďarské vojáky, aby získali zbraně. Totéž 
provedli v Pohořelicích a u obce Topolná. Mezi 
členy partyzánské skupiny patřil i místní lékař, 
který dramaticky unikl z nacistického vězení, 
MUDr. Emil Záhořák.

Konec  války  se  neodvratně  blížil.  Němci 
považovali  město  za  důležitý  strategický 
bod, a proto v jeho jižní části začali budovat 
zákopy  a  zátarasy.  Německé  vojsko  zabralo 
všechny  veřejné  budovy,  štáb  byl  umístěn 
v  napajedelském  zámku.  Preventivně  zajal 
deset místních občanů jako rukojmí. Ve škole 
byl  zřízen  vojenský  lazaret.  Dne  22.  dubna 
1945 byl ve městě vyhlášen výjimečný stav. 
Obyvatelstvo  se  ukrylo  ve  sklepích.  Dne  1. 
května  německé  vojsko  opustilo  Napajedla, 
zůstala zde  jen  jednotka esesáků, kteří měli 
za úkol zpomalit postup Rudé armády. Nádraží 
bylo  vyřazeno  z  provozu  a  silniční  železný 
most  vyhozen  do  povětří.  Několik  dalších 
občanů  zahynulo  ještě  při  osvobozovacích 
bojích, včetně oblíbeného kněze P. Antonína 
Polanského.

„Chtěl bych vyzdvih-
nout zásluhu všech, kdo 
dbají  o  válečné  hroby, 
protože jako bývalý sta-
rosta vím, že starostové 
za  toto  úsilí  nesbírají 
politické  body,  jsou  to 
spíše  starosti  a  peníze. 
Ale  každopádně  je  to 
důležitá činnost, protože 
kultura společnosti se po-
zná i podle toho, jak vyja-
dřuje svou pietu mrtvým. 
A válečné hroby jsou také 
o kolektivní paměti, kterou 
bychom si měli připomínat 
už  proto,  aby  se  válečné 
tragédie  neopakovaly,“ 
řekl  náměstek  hejtmana 
Jindřich  Ondruš,  který 
oceněným předal pamětní 
plakety.

Mgr. Helena Mráčková
Tiskové oddělení Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje

Slavnostní udělení pamětní plakety

V Napajedlích před 65 léty – dokončení
Stovka jmen na napajedelských pomnících 

varuje. Tito mrtví, kteří jsou oběťmi válečného 
běsnění, položili život, abychom my mohli žít 
a těšit se z krás této země. Jsme jim zavázáni 
vzpomínkou  i  nevysloveným  slibem,  že  ne-
dopustíme,  aby  naše  děti  prožívaly  válečné 
hrůzy znovu.

Milada Písková

Použitá literatura:
  PROKEŠOVÁ. N. a PŘIKRYL,J. Odboj proti 

nacistické okupaci na východní Moravě. 
Gottwaldov, 1965.

  PŘIKRYL,J. a SLEZÁK,L. Jihovýchodní Mo-
rava v boji proti okupantům. Brno, 1965.

  ZEMEK,M. aj. Napajedla - minulost a součas-
nost města. Napajedla, 1972.
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Třetí ročník festivalu je neodvratně za námi. 
Díky vynikajícím interpretům, kteří nám nabídli 
skvosty z děl našich i světových skladatelů, ale 
i díky krásnému prostředí Koncertní síně R. 
Firkušného – Klášterní kapli, jsme zažili oprav-
dový svátek hudby. Akustiku sálu a vynikající 
klavírní křídlo spontánně přicházeli pochválit 
v podstatě všichni účinkující. Sympatická jim 
byla i atmosféra koncertů a pohostinné záze-
mí, které vytvořili pracovníci města a ZUŠ R. 
Firkušného. A bylo koho si hýčkat. Wihanovo 
kvarteto  patří  ke  světoznámým  souborům 
a  sólistka  večera  Martina  Schulmeistrová  je 
úspěšnou  profesorkou  kroměřížské  konzer-
vatoře; protagonistka sobotního koncertu Jana 
Chaudhuri–Tůmová sbírá na všech klavírních 
soutěžích nejvyšší ocenění a nedělní koncert 
komorního souboru Musica Antiqua Kroměříž 
pod vedením Ondřeje Hubáčka uzavřel festival 
koncerty J. S. Bacha, které posluchači ocenili 
nadšeným potleskem.

Záštitu nad jednotlivými koncerty převzali 
významné osobnosti: PhDr. Jiří Šafařík, pro-
fesor  kroměřížské  konzervatoře;  profesorka 
JAMU a varhanice Alena Štěpánková–Veselá, 
která  provázela  sobotní  koncert  slovem; 
MgA. Miroslav Šiška, ředitel Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského Kroměříž.

Napajedelský festival získává velmi dobré 
renomé  mezi  posluchači  i  interprety.  Děti 
Rudolfa Firkušného si vysoce cení pozornosti, 
která je u nás věnována památce jejich otce 
a  přislíbily  přítomnost  na  příštím  festivalu, 
který  bude  připomínkou  nedožitých  100. 
narozenin světoznámého klavíristy.

Lenka Hanáčková

Pocta Rudolfu Firkušnému v Klášterní kapli

Fotoreportáž František Cívela
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Fotoreportáž

František Cívela

Poděkování 
I když se jednalo, nebo právě proto, že se 

jednalo o již v pořadí jedenáctý ročník oslav sv. 
Václava, mohlo by se nezasvěcenému divákovi 
zdát, že je zde již značný podíl rutinní práce 
a tudíž nároky na organizaci se snižují. Opak 
je však pravdou. Rok od roku se organizátoři 
totiž snaží v rámci možností připravit pro ná-
vštěvníky oslav co možná nejpestřejší program 
a i to, co se zdá jako zaběhnuté si vyžaduje vždy 
hodně  úsilí  a  práce.  Stěžejní  podíl  přípravy, 
organizace  a  operativního  zajištění  bezpro-
blémového průběhu oslav spočívá na členech 
Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka včele 
s paní Miroslavou Havalovou a sluší se proto 
touto formou všem poděkovat.

 Ing. Antonín Přikryl
  Klub kultury Napajedla, p.o.

Už  po  jedenácté  zavítal  na  konci  měsíce  září 
do Napajedel kníže Václav se svou družinou. 

Po jeho příjezdu jeho první kroky vedly do zámeckého parku 
na středověké hry, které pro děti uspořádali členové sdružení aktivit 

mladých SAM Napajedla. Chlapce a děvčata čekalo putování středověkou 
cestou s plněním doslova rytířských úkolů. Kousek dál si své lukostřelecké stanoviště 

připravila Skupina historického šermu Gard z Brna. 
Kníže Václav pak se svou družinou zavítal na náměstí, kde se spolu s paní starostkou 

Irenou  Brabcovou  občerstvil  u  prezentačních  stánků  z  Napajedel  a  dalších  obcí.  Spolu 
s diváky zhlédl vystoupení národopisného souboru Nedělňáci ze Spytihněvi za doprovodu 
cimbálové muziky Dolňáci.

Poté se Kníže Václav vrátil zpět do zámeckého parku, kde spolu s desítkami diváků mohl 
zhlédnout odpolední program, ve kterém vystoupila skupina historických a scénických 
tanců Via Nemesis z Napajedel, šermířská skupina Taurus z Brna-Tuřan, sportovní gym-
nastika Sokol Napajedla, břišní tance Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla, sportovní 
gymnastika ASPV Napajedla, historické tance Domu dětí a mládeže Napajedla a skupina 
scénického šermu a tance Žabikuch ze Zlína.

Odpolednímu  programu  moc  počasí  nepřálo,  a  tak  patří  velký  obdiv  účinkujícím, 
kteří  to nevzdali,  i všem vytrvalým divákům, neboť nedbali deště a svou přítomností 
vystupující podpořili. 

Během  dne  mohli  návštěvníci  slavností  také  navštívit  Hřebčín  Napajedla  nebo  si 
prohlédnout interiér zámku či vystoupat na věž radnice.

Jakmile  se  slunce  začalo  ukládat  ke  spánku,  vyšel  do  ulic  pochodňový  průvod 
s účinkujícími. Po příchodu na náměstí přivítala knížete Václava starostka města Irena 
Brabcová. 

Letos k občanům Napajedel jako první promluvil z balkonu radnice kníže Václav: 
„Buďte zdrávi, občané Napajedel i vy, jež město navštěvujete. Je jedinečné 
svou polohou mezi dvěma úvaly. Je jedinečné svou historií, neboť předko-
vé vaši zde přebývali daleko před tím, než na trůn usedli první vladykové 
a knížata. Je jedinečné životodárnou řekou, která městu dala jméno. Proud 

vaší řeky je i proudem času, který protéká dějinami lidstva od prvního osídlení 
přes mou dobu románskou a dál dobou gotiky, renesance, manýrismu, baroka, 

rokoka nebo klasicismu, empír a secesi až do současnosti. Každá doba má své 
kouzlo, přinesla novinky v odívání, v architektuře i v lidském soužití. Přesto se 
v mnohém špatném dějiny stále opakují a člověk, ač tvor inteligentní, se ne-
poučí ze svých chyb. Český národ si ale také z generace na generaci předává 
i dobré vlastnosti: laskavost, pohostinnost, dobrosrdečnost a shovívavost. Kdo 

se však v proudu dějin snažil tyto vlastnosti zneužít proti našemu malému 
národu, brzy okusil, že toto nepatrné srdce ve středu Evropy dokáže 

tlouct na poplach a proudem krve vehnané do tváří sjednoceného 
národa dokáže za svou zemi bojovat. Jen se rozhlédněte kolem 

sebe. Všude, kudy chodíte, šla před vámi historie a po vás zde bude 
chodit budoucnost. Bude také ona hrdá na to, co jste ve své 

současnosti vytvořili? Přeji Vám, aby byla. Vždyť každý z vás 
je jedinečný a každý má svému okolí co dát. Český národ 

měl vždy hrdé muže, bezmezně chránící své rodiny; 
milující ženy plné něžného mateřství a krásné děti, 

pro něž stojí za to tvořit budoucnost. A nad tím 
vším máte mocné české patrony, kteří - věřte 

nebo ne - bdí nad vámi po všechna pokolení. 
Buďte hodně zdrávi.“

Paní starostka na jeho slova navá-
zala svou zdravicí: „Milý kníže, 

svatý Václave! Zdravím tebe 

i všechny, kdož se dnes sešli v našem krásném městě! 
Jak již zaznělo z tvých úst, historie opravdu chodí kolem 
nás a my jsme její chvilkovou současností. Nyní na nás vkládá další 
zkoušku. Máme rozhodnout svobodnou volbou, kdo povede naše město, kdo 
bude psát další čtyři roky jeho historie. Tvůj historický odkaz nabádal vždy ke klidu, 
smířlivosti, pokojné práci. Tvůj bratr Boleslav násilím přerušil tvoji vůli i tvůj život. Uvrhl 
zemi do válek, násilí a nesvornosti. My dnes, snad rozhodnou většinou, chceme v klidu a míru 
pracovat, spolupracovat se všemi, kdo mají dobrou vůli, dále udržovat, opravovat a budovat 
hodnoty stálé ku prospěchu všech. Hodně jsme za minulé roky udělali a slibujeme, bude-li 
nám historie nakloněna, pokračovat v práci pro rozkvět našich Napajedel. Slibujeme Tobě, 
patrone českých zemí, Tvými slovy: máme stále hrdé muže, bezmezně chránící své rodiny; 
milující ženy plné něžného mateřství a krásné děti, pro něž stojí za to tvořit budoucnost. 
Nezapomínáme ani na naše nejstarší, jsou naším živým svědomím a zodpovědností. Ještě 
jednou zdravím Tebe i Tvou početnou družinu. Doufám, že až historie opět o rok pokročí, 
navštívíš opět Napajedla klidná a krásná, obyvatele zdravé a tvé dobré vůli vstřícné!“

Po zdravicích se paní starostka s knížetem Václavem odebrali před radnici, kde jim 
i divákům byli představeni účinkující, jež během odpoledne i večera vystoupili.

Pochodňový  průvod  se  následně  vydal  zpět  do  zámeckého  parku,  kde  diváky 
čekal bohatý program. 

Z  domácích  skupin  v  něm  vystoupili:  sportovní  gymnastika  Sokol  Napajedla, 
flétnový soubor Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla, sportovní 
gymnastika ASPV Napajedla a skupina historického a scénického tance Porta Tem-
poris Napajedla. Z hostů mohli diváci vidět: skupinu scénického šermu a tance 
Žabikuch ze Zlína, skupinu středověké a dobové hudby Weytora z Brna a profe-
sionální divadelní a kaskadérskou společnost Štvanci z Kuřimi. Celý program 
zakončila profesionální skupina Infinitos – fire show z Prahy.

Za mravenčí prací organizátorů letošního ročníku stáli členové divadelní-
ho souboru Zdeňka Štěpánka ve spolupráci s Klubem kultury, za podpory 
města Napajedla a v zázemí parku Zámku Napajedla.

Úžasná atmosféra díky reakcím publika a pohoda na prostranství pro 
účinkující byla pro pořadatele tou největší odměnou.

A na závěr  ještě  trochu statistiky: Letošní 11. ročník Svatováclav-
ských slavností nesl v podtitulu název „Proud času“ a předesílal tak 
různorodost  programu,  ve  kterém  vystoupily  skupiny  či  spolky, 
zabývající  se  dobou  románskou,  gotickou,  renesanční,  barokní, 
rokokovou i současnou. 

Celkem 25 členů divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Na-
pajedla se obětavě a bezchybně postaralo o přípravu a chod 
programu i o všech 110 účinkujících. 20 členů sdružení SAM 
Napajedla zajistilo stanoviště s úkoly pro děti. Průvodu, 
jehož  bezpečí  zajišťovali:  Státní  i  Městská  policie  ČR 
a SDH Napajedla, se tak spolu s dalšími dobrovolníky, 
zúčastnilo téměř 200 lidí. 

Pouze dva technici, Svatopluk Medek a Tomáš 
Brada, dokázali osvětlit i ozvučit jak dění na ná-
městí, tak hlavně program v zámeckém parku. 
Spotřebovali při tom přes 3 km elektrických 
rozvodů, 1 km zvukových rozvodů a 14 
kw světelného výkonu. 

Podle  průzkumů  se  během 
celého  dne  Svatováclavských 
slavností  zúčastnilo  téměř 
3000 lidí.



Svatováclavské 
slavnosti 2010 

Miroslava  Havalová
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V den státního svátku 28. října byla sym-
bolicky uzamčena řeka Morava na přístavišti 
Emila Spiro v Napajedlích. Čísla o návštěv-
nosti  i  problémy  s  vysokou  vodou  uvádí 
tisková zpráva na této straně. První sezónou 
též prošlo Turistické centrum Emila Spiro 
Na Kapli. Sousedí zde služby městského in-
formačního centra a soukromá provozovna 
občerstvení,  půjčovna  kol  a  bruslí,  servis 
a úschovna kol, WC se sprchami. Tedy vše, 

Plavební sezóna 2010
  Tisková zpráva k Zamykání plavební 

sezóny 2010

Plavební sezónu 2010 ukončujeme v Na-
pajedlích. V místě, kde jsme loni zahajovali 
zatím nejúspěšnější plavební  rok, během 
kterého plulo na palubách plavidel na Ba-
ťově kanálu 70 tisíc návštěvníků.

Bohužel letos v květnu a v červnu bylo 
nejen přístaviště v Napajedlích většinou 
pod vodou. Více než 60 dní byl na  řece 
Moravě vyhlášen zákaz plavby. Lidem se 
v deštivém počasí na lodě moc nechtělo 
ani  na  kanálových  úsecích,  kde  nebyla 
plavba  přerušena  ani  za  povodňových 
stavů.  A  vzhledem  k  tomu,  že  to  bylo 
zrovna v období školních a skupinových 
zájezdů, projevilo se to dramaticky i v cel-
kové letošní návštěvnosti. Ta byla 53 tisíc 
návštěvníků, což je pokles o 25 % oproti 
sezóně 2009.

Přes  všechny  špatné  okolnosti,  které 
nás  během  plavební  sezóny  provázely, 
pokračoval trend velkého zájmu o obytné 
lodě.  Veškerá  kapacita  hausbótů  byla 
v podstatě plně využita. V tomto segmentu 
jsme zaznamenali letos krásný 10 % nárůst 
na 2 500 osob. A to i díky Povodí Moravy, s. 
p., které rozšířilo manipulace na plavebních 
komorách v měsíci červnu. I zde nám velká 
jarní voda ukrojila velký kus návštěvnic-
kého koláče.

Na březích Baťova kanálu bylo v letošním 
roce  uvedeno  do  provozu  12 km  nových 
cyklostezek,  které  navázaly  na  stezky 
vybudované  v  předchozích  letech.  Díky 
propojení dříve oddělených úseků došlo 
k výraznému zkvalitnění nabídky pro cyk-
listy  a  in-line bruslaře,  což  se významně 
projevilo  na  nárůstu  návštěvnosti.  Dle 
monitoringu  návštěvnosti  prováděném 
v červenci a srpnu v Napajedlích využilo 
cyklostezky jen v tomto místě v průměru 
více  jak  870  cyklistů  denně.  Víkendové 
špičky se pak vyšplhaly až na 2.493 cyklistů 
denně. Z  toho  lze odhadovat,  že celková 
roční návštěvnost Baťova kanálu z pohledu 
cyklistů,  bruslařů  a  pěších  se  pohybuje 
v řádech stovek tisíc.

Vojtěch Bártek, Inf. centr. Baťova kanálu
Ing. Jiří Durďák, projektový manažer

    Městu Napajedla byla rozhodnutím 
č. 10057046-SFŽP za dne 15. 6. 2010 poskytnuta 
podpora na spolufinancování projektu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z pro-
středků Státního fondu životního prostředí ČR 
na akci „Obnova zeleně v městské památkové 
zóně  a  lesoparku  Kalvárie  v  Napajedlích“ 
ve výši více než 3 mil. Kč. Předmětem podpo-
ry je regenerace a obnova vegetačních prvků 
v Městské památkové zóně v k.ú. Napajedla. 
V rámci realizace akce bude provedeno kácení 
a ošetření stromů, výsadba dřevin a regenerace 
trávníkových  ploch.  V  názvu  je  uveden  i  le-
sopark Kalvárie (takto byl nazván celý projekt), 
ale po změně kritérií zadaných SFŽP, byl celý 
lesopark z realizace vyloučen, jelikož bychom 
z dotačních prostředků nemohli realizovat to, co 
je vyprojektováno a co bychom si v budoucím 
lesoparku představovali. Lesopark Kalvárie je 
projekt dosti obsáhlý a chtěli bychom jej tedy 
řešit samostatnou žádostí, pokud bude dotační 
titul vypsán. 

Celá  akce  bude  realizována  v  letech 
2010–2011 a s tím, co bude výše uvedená akce 
obnášet  konkrétně  v  praxi,  bych  vás  chtěla 
alespoň v krátkosti seznámit. 

V  rámci  projekční  přípravy  záměru  byl 
proveden  dendrologický  průzkum,  který  je 
nedílnou  součástí  projektové  dokumentace. 
Záměr zachovává stávající kompozici, sledo-
vaným cílem je zajištění dlouhodobé stability 
vegetačních prvků městské památkové zóny. 
Řešené plochy bylo nutno přizpůsobit  změ-
něným  provozním  požadavkům  i  nárokům 
na úroveň úpravy centra města. Projekt také 
řeší  rozšíření  jak  prostorové,  tak  i  druhové 
skladby vegetačních prvků. Akcí budou řešeny 
následující části města: 
•  ulice Palackého – horní část
•  Havlíčkovy sady
•  Park Na Kapli
•  Ulice  Komenského  včetně  plochy  před 

novou školou
•  Plocha před zdravotním střediskem v ulici 

Sadová

       Město, zeleň a dotace

Park Na Kapli

•  Stromořadí na náměstí
•  Celá ulice Podzámčí a Žerotínova

Dne  8.10.2010  byla  celá  dotčená  plocha 
předána zhotoviteli, který vzešel z výběrového 
řízení,  a  kterým  je  společnost  Florstyl  s.r.o. 
Uherské  Hradiště.  Práce  budou  zahájeny 
zhruba  v  prosinci  letošního  roku.  Začneme 
kácením  všech  navržených  dřevin  a  dále 
budeme  pokračovat  ošetřením  a  výsadbou 
dřevin  nových.  Jako  neuznatelné  náklady 
stanovil SFŽP veškeré výsadby květinových 
záhonů.  Tyto  se  budou  postupně  realizovat 
z našich vlastních finančních prostředků. Již 
nyní je v centru města čerstvě vysazeno přes 
3  tisíce  kusů  cibulovin,  které  nás,  doufám, 
svou krásou potěší hned na jaře příštího roku. 

Celé řešené území disponuje významným 
památkovým charakterem a náš projekt smě-
řuje,  z  pohledu  zeleně,  k  jeho  dlouhodobé 
stabilizaci. V návaznosti na předchozí doku-
mentaci  „Naše  Napajedla  –  město  pro  život 
– revitalizace veřejných ploch a komunikací 
v  městské  památkové  zóně“  by  měl  přispět 
k tomu, abychom pobyt v našem městě vnímali 
jen a jen pozitivně. 

Stanislava Kozmíková
oddělení životního prostředí

Ulice Pod Kalvárií 
– severní část

Komenského ulice

Plavební sezóna 2010 skončila
co  může  potřebovat  turista,  cyklista  i  ná-
mořník Baťova kanálu. Hodnocení přísluší 
návštěvníkům, já mohu pouze konstatovat, 
že  vypadali  velmi  spokojeně.  Informační 
centrum je přechodně v Městské knihovně, 
od nové sezóny bude již nastálo Na Kapli. 
Turistické centrum Spiro připravuje nejen 
dokončení  úprav  restauračního  provozu, 
ale i další atrakce pro sezónu 2011. 

Josef Souček

•  Plocha před Domem s pečovatelkou službou 
Pod Kalvárií 90

•  Severní část ulice Pod Kalvárií
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inzerce

inzerce
inzerce

inzerce

Závěrem  minulého  týdne  byly  ve  Zlín-
ském  kraji  zahájeny  dvě  výstavy  obrazů. 
Obě  spojuje  jméno  výtvarníka,  který  svá 
díla vystavuje. Je jím zlínský rodák, profesor 
a akademický malíř Boris Jirků. Ve čtvrtek 
byla ve velkém stylu zahájena výstava v gale-
rii Holešovského zámku, kde autor představil 
více než 300 svých děl a současně Chantal 
Poulin pokřtila jeho novou knihu ilustrací.

V pátek 22. 10. v 17 hodin byla zahájena 
komornější výstava obrazů v Klášterní kapli 
v Napajedlích. Boris Jirků zde představil 13 
velkých pláten a řadu knižních ilustrací. 

Výstavu  zahájil,  krátkým  představením 
autora  a  osobními  vzpomínkami  na  jeho 
dílo, pan Josef Souček. Hudbou a zpěvem za-

Boris Jirků v Klášterní kapli 

Zákaznické centrum bude přes svátky 
uzavřeno, ale provozy drží pohotovost

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. si dovoluje oznámit svým zákazníkům, 
že ve dnech od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 
včetně, budou uzavřena Zákaznická centra 
společnosti  MORAVSKÁ  VODÁRENSKÁ, 
a.s.  ve  Zlíně  a  Valašských  Kloboukách.  
Výjimku  tvoří  středa  29.  prosince  2010, 
kdy budou centra pro zákazníky otevřena 
od 8 do 17 hodin.

Přes svátky bude i nadále k dispozici 
bezplatná  linka 800 100 063, kde mohou 
zákazníci  hlásit  případné  poruchy  a  ha-
várie 24 hodin denně. Provozy jako jsou 
úpravny vody a čistírny odpadních vod 
fungují v třísměnném provozu po celý rok. 
Pracovníci z rozvodu vody i kanalizací drží 
celé svátky pohotovost, a  tak se občané 
nemusejí  bát,  že  by  v  případě  havárie 
zůstali bez pomoci. V pohotovosti budou 
lidé, vozidla i těžká technika.

„Vodohospodáři  drží  pohotovost  celé 
svátky. V případě poruchy naši pracovní-
ci zastaví unikající vodu i během svátků 
v průměru do jedné hodiny po nahlášení 
havárie. Ve většině případů pak poruchu 
odstraní ještě téhož dne,“ potvrdila tisková 
mluvčí s tím, že pokud přerušení dodávky 
vody potrvá déle, budou cisterny s pitnou 
vodou i během svátků samozřejmostí.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. přeje všem svým odběratelům klidné 
svátky a šťastný Nový rok. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí 
společností Středomoravská vodárenská, 
a.s. a Zlínská vodárenská, a.s.  MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí 
na  Olomoucku,  Prostějovsku  a  Zlínsku, 
kde  zásobuje  celkem  406.  tis.  obyvatel. 
MOVO má 496 zaměstnanců a provozuje 
celkem 33 úpraven vody, 157 vodojemů a 25 
čistíren odpadních vod a zajišťuje servis 
pro  2  184 km  vodovodních  a  1  139,7 km 
odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky 
slouží 5 zákaznických center v Olomouci, 
Prostějově,  Zlíně,  Uničově  a  Valašských 
Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou 
zákazníci  využívat  zákaznické  linky 
800 100 063. Webové stránky společnosti 
MOVO  jsou  www.smv.cz,  e-mail:  smv@
smv.cz a pro zákaznické věci zc@smv.cz. 
MOVO je členem skupiny Veolia Voda – 
více informací na www.veolia.cz a www.
veoliavoda.cz.  

Děkujeme všem svým 
zákazníkům za přízeň.
Přejeme pěkné prožití 

vánočních svátků, 
zdraví, pohodu a mnoho 
šťastně ujetých kilometrů 

v novém roce 2011.
Těšíme se 

na vaši návštěvu

Prodám rodinný dům, 
možnost podnikání, velká zahrada, celková rozloha 900 m², cena 2 300 000 Kč. 

Telefon: 732 977 795

Vzpomínka
20. listopadu uplynulo 10. let, kdy nás po tra-
gické nehodě navždy opustil náš drahý syn 
Ing. Jaroslav Kotrba. S bolestí v srdci stále 
vzpomínají rodiče a bratr Jaromír s rodinou.

Podzimní atletika
V měsíci říjnu se již tradičně rozbíhá sé-

rie přespolních běhů a atletických závodů. 
I žáci naší školy se zúčastnili na třech z nich 
a vedli si výborně.

První soutěž, okresní kolo v přespol-
ním běhu – TRNAVSKÝ VRCH

Ve  středu  6.  10.  2010  se  konal  za  účasti 
15  škol  ze  Zlínského  okresu  XVIII.  roč-
ník  v  terénním  běhu  Trnavský  vrch. 
Naši  školu  reprezentovalo  10  závodníků. 
Mladší žáci: Mikšaník David (1. místo), Hronek 
Pavel (15. místo), Ferovič Daniel (34. místo) 
Starší žáci: Ferenčík Patrik (15. místo), Řezní-
ček Patrik (18. místo), Mikel Radek (22. místo) 
Mladší  žákyně:  Samsonková  Kristýna  (26. 
místo),  Martinková  Gabriela  (32.  místo) 
Starší  žákyně:  Rizovská  Aneta  (6.  místo), 
Miklová Zuzana (26. místo)

V polovině října proběhla dvě kola OT-
ROKOVICKÉHO POHÁRU. Prvním kolem 
byl atletický čtyřboj smíšených družstev 
(3 dívky a 3 chlapci). Soutěžilo se v běhu 
na 60 m, skoku dalekém, hodu kriketovým 
míčkem  a  dlouhém  běhu  (800–1000m). 
Do soutěže jsme přihlásili družstvo mlad-
ších (6.–7. tř.) ve složení : Veronika Kočen-
dová,  Dominika  Martykánová,  Gabriela 
Martinková, David Mikšaník, Daniel Miklas 
a Jan Rozumek. Tato sestava vybojovala 

hájení zpestřily učitelky Základní umělecké 
školy Rudolfa Firkušného, Lenka Květáková 
a Eva Hanáčková. Poté se krátkého slova ujal 
Ing. Aleš Jirků, bratr malíře.

O svých dojmech z krásného prostředí 
kaple  se  podělil  také  sám  malíř.  Poté  si 
již  všichni  přítomní  prohlédli  vystavené 
obrazy. 

Až skoro do 20 hodin byl profesor Jirků 
v obležení obdivovatelů, ať již to byli místní 
umělci, paní starostka, která s ním probírala 
možnosti  další  spolupráce  při  pořádání 
výstav v Napajedlích,  tak  i  studenti SUPŠ 
z Uherského Hradiště.

Ti, kdo jste se zahájení nezúčastnili, máte 
možnost prohlédnout si obrazy v Napajedel-
ské kapli do 12. listopadu, a to v pracovní 
dny  od  14  do  17  hodin.  V  holešovském 
zámku bude výstava k vidění až do konce 
srpna příštího roku, a to každý den, kromě 
pondělka, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Aleš Jirků

    Dušičky nebo Halloween?
Na Dušičky neboli Památku zesnulých po-

zůstalí více než kdy jindy vzpomínají na své 
blízké, upravují  jejich hroby, zdobí  je věnci 
nebo květinami a zapalují svíčky za jejich duše.
Všude kolem je ticho, klid a černočerná tma, 
kterou ruší snad jen stovky blikajících světýlek 
na místních hřbitovech. Je to kouzelný pohled, 
člověk si připadá jako v pohádce…

Zatímco u Halloweenu je to všechno jinak. 
Tento svátek je pro děti jako stvořený, protože 
se mohou vydovádět. Řekla bych, že Halloween 
se svátkem Všech Svatých toho moc společ-
ného nemá (vlastně vůbec nic).

Halloween se spíš spojuje s nadpřirozenými 
silami, raduje se ze tmy a je nejstrašidelnějším 
dnem v  roce. Patří  k němu netopýři,  černé 
kočky,  pavouci,  mumie,  kostry,  vlkodlaci 
a upíři (Vždy jednou v roce se nestačím divit, 

co  za děti navštěvují naši malou  školičku… 
No ano, upovídaná Evička jde za čarodějni-
ci,  zlobivý  Honzík  za  vlkodlaka  a  Péťa,  ten 
nemůže jít za nic jiného než za upíra… Ale to 
je překvapení! A jak jim to letos sluší!).

I  když  dáváte  přednost  našim  klasickým 
Dušičkám, přijďte se někdy podívat na oslavy 
Halloweena  na  naši  1.  ZŠ.  Pokud  se  ovšem 
nebojíte, že vám zlá čarodějnice v perníkové 
chaloupce  uřízne  prst  nebo  že  vás  očaruje 

nebo se do vás zamiluje ošklivá a nosatá ježi-
babka. Kdo ví? Možná byste si tam našli i nové 
kamarády a možná byste i zjistili, že strašidla, 
příšerky, duchové a vlkodlaci nejsou vůbec 
tak  špatní.  Oni  mají  pouze  tu  smůlu,  že  tak 
strašlivě vypadají!

Vychovatelky  1.  ZŠ  děkují  za  spolupráci 
na Halloweenu pracovníkům Domu dětí Ma-
týsek a panu školníkovi L. Žaludkovi.

Simona Šulcová, vychovatelka 1.ZŠ 

krásné 3. místo.
Ještě lépe si vedlo družstvo starších (8.–9.

tř.)  ve  složení:  Dominika  Remešová,  Tereza 
Zsemberiová, Klára Dalajková, Jan Šerý, Jaro-
slav Rizovský a Dominik Cakl. Vybojovali vy-
nikající 1. místo. V soutěži jednotlivců vyhrála 
Dominika Remešová v kategorii starších dívek. 
V kategorii st. chlapců Jan Šerý vybojoval 2. 
a Jaroslav Rizovský 3. místo.

Druhým kolem byl přespolní běh: VESLAŘ-
SKÝ KOPEČEK.  Pro  ml.  dívky,  ml.  chlapce 
a  st.  dívky  byla  připravena  trať  1200 m,  pro 

st. chlapce trať 2400m. Že umíme i v teré-
nu,  dokazují  výsledky:  2.  místo  –  David 
Mikšaník, dvě 3. místa – Nikola Behriková 
a  František  Achilles,  dvě  5.  místa  -  Aneta 
Rizovská a Patrik Ferenčík, 6. místo – Zuzka 
Miklová, 7. místo – Klára Dalajková, dvě 8. 
místa – Kristýna Samsonková a Radek Mikel.

K celkové spokojenosti chyběla třešinka 
na dortu, aspoň jedno 1. místo, neboť jak říká 
klasik, není důležité zúčastnit se, ale vyhrát!

Děkujeme  všem  žákům  za  výbornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Marčíková a Mgr. Polák
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Dne  4.  října  byla  zahájena  Velká říjnová 
soutěž pro děti, která bude trvat po celý mě-
síc. Soutěž nese podnázev Poznej ilustrátora 
a soutěžící mají za úkol najít po knihovně deset 
obrázků a napsat, kdo je namaloval. Výsledky 
budou  známy  1.  listopadu  a  my  jsme  moc 
zvědaví, jak si děti v poznávání našich malířů 
a kreslířů povedou.

Kromě zmíněných akcí byla pro naše čtenáře 
připravena  spousta  novinek,  mezi  kterými 
nechyběla ani poslední vydaná kniha Michala 
Viewegha Biomanželka, nebo Kukaččí mládě 
Magdy  Váňové.  Přestože  Týden  knihoven 
již  skončil,  my  doufáme,  že  si  k  nám  cestu 
najdou jak další noví čtenáři, tak i ti stávající. 
Na všechny se moc těšíme.

Mgr. Zuzana Ondrášová, Knihovna Napajedla

Stejně  jako každý rok,  tak  i v  letošních 
listopadových dnech uspořádala Knihovna 
Napajedla besedu pro děti z napajedelské 
mateřské školy. Děti se dozvěděly spoustu 
nových  informací o knihovně, o knihách, 
ale hlavně si návštěvu zpestřily dramatizací 
pohádky.  V  minulých  letech  jsme  dávali 
přednost pohádkám klasickým jako napří-
klad O perníkové chaloupce, O Koblížkovi, 
O veliké řepě nebo Jak krtek ke kalhotkám 
přišel, ale letos jsme se nechali inspirovat 
pohádkou zbrusu novou. Jmenuje se Žádný 
strach,  zajíčku  a  jejím  autorem  je  Stefan 
Gemmel.  Kniha  vyšla  letos  v  nakladatel-
ství Thovt. Příběh vypráví o draku Bodovi 
a  malém  zajíčkovi,  který  se  příšerně  bál. 
Proto přišel za Bodem, aby mu jeho strach 
pomohl vystrašit. 

už nedostalo. Neprodané časopisy věnujeme 
obyvatelům domova důchodců, kteří si v nich 
jistě rádi počtou. 

V  pondělí  začala  výstava  Pohádkových 
dotazníků, která bude v Knihovně Napajed-
la  k  vidění  po  celý  rok.  V  dotaznících  děti 
druhých  tříd  odpovídaly  na  několik  otázek, 
z nichž nejzajímavější jistě byla: která tři přání 
by  sis přál/a,  kdybys chytil/a  zlatou  rybku? 
Objevily  se  tradiční  odpovědi  jako  pejska, 
kolečkové  boty,  pokémony,  ale  některé  děti 
si  přály  například  i  brášku  nebo  sestřičku, 
samé jedničky a někteří dokonce práci, ať už 
pro  sebe  nebo  pro  maminku.  Pro  druháky 
obou  napajedelských  základních  škol  byly 
připraveny besedy, během kterých jim byly 
předány  nové  průkazky.  Stali  se  tak  našimi 
čtenáři  a  my  doufáme,  že  se  k  nám  budou 
pravidelně vracet.

Ve středu probíhala akce Internet pro seni-
ory a začátečníky, o kterou byl velký zájem. 
Naší nejstarší surfující čtenářce bylo dokonce 
devadesát  jedna  let.  Ve  čtvrtek  jsme  vyhlá-
sili Den pro dětskou knihu a všem dětským 
čtenářům jsme za zapůjčení knihy rozdávali 
sladkou odměnu.

Týden knihoven v Knihovně Napajedla
První  říjnový  týden  se  po  celé  České  re-

publice nesl ve znamení knih. Probíhal totiž 
Týden knihoven, jehož čtrnáctý ročník se konal 
v duchu motta Knihovna pro všechny. Každá 
knihovna, která se do něj zapojila, připravila 
pro  své  čtenáře  mnoho  akcí,  besed  a  také 
spoustu výhod. Knihovna Napajedla nebyla 
výjimkou. 

Pro své čtenáře  jsme si připravili několik 
akcí, z nichž některé probíhaly po celý týden 
a  některé  pouze  v  určitých  dnech.  K  těm 
celotýdenním patřila například amnestie pro 
čtenáře,  kteří  mohli  dlouho  vypůjčené  a  již 
upomínané knihy, vrátit bez zaplacení sankč-
ních poplatků. Mnozí zapomnětliví čtenáři to 
jistě ocenili a do knihovny se nám tak vrátily 
knihy, o kterých jsme si mysleli, že už je nikdy 
neuvidíme. Kromě toho se k nám noví čtenáři 
mohli přihlásit zdarma, a tak se naše řady roz-
šířily o mnoho nových tváří, za což jsme moc 
rádi. Probíhala také burza starších časopisů, 
z nichž většina zmizela již první den. Jednotná 
cena  byla  symbolická  jedna  koruna  za  kus. 
Některé nejžádanější časopisy, jako například 
Reflex nebo časopisy o bydlení, byly rozebrány 
během okamžiku, a tak se na pozdější zájemce 

Jak drak plival oheň v Knihovně Napajedla Zpočátku jsme se báli, jak děti netypic-
kou pohádku přijmou, ale naše obavy byly 
ihned zažehnány. Děti se svých rolí zhostily 
na výbornou. Drak plival oheň, za vydatné 
asistence všech dětí ukrutně  řval,  zajíček 
vesele poskakoval, chrupkal i plakal, motýlci 
poletovali, měsíc se kutálel a všichni nám 
ještě navrch zazpívali písničku při východu 
sluníčka. Zapojila se celá třída a nikdo ne-
zůstal opomenut.

Masky i kulisy jsme si vyrobili sami a dě-
tem se pestrobarevné doplňky moc líbily. 
Na  závěr  jsme  ještě  rozdali  omalovánky, 
které nám děti ve školce vymalovaly. Jejich 
výtvory spolu s fotografiemi z besedy jsou 
nyní k vidění v naší galerii v chodbě před 
knihovnou.

Mgr. Zuzana Ondrášová, Knihovna Napajedla

V  naší  mateřské  škole  máme  milou  paní 
kuchařku  A.  Pešlovou,  která  jednou  ročně 
děti překvapí – přijde převlečená za myslivce 
s puškou přes rameno. Svého oblíbeného ko-
níčka „myslivost“ si totiž nenechává jen pro 
sebe. Dětem poutavě vypráví o příhodách se 
zvířátky, o práci myslivců a o životě v lese. Děti 
s ní nadšeně diskutují, jak se v lese chovat a co 
by mohly samy pro přírodu udělat. Ohmatají si 
myslivecké trofeje, podívají se dalekohledem 
a  zatroubí  na  myslivecký  roh.  Tato  poučná 
beseda nám pomáhá vychovávat z dětí jedince 
milující přírodu a přispívá k uplatňování envi-
romentálního vzdělávání v předškolním věku.

Kolektiv učitelek MŠ Napajedla

Den, kdy se mělo jet na mentoring se blížil 
a  blížil…  Všichni  se  těšili,  jak  se  ulijí  z  vyu-
čování,  ale  i  na  to,  že  pojedou  s  prvňáčky 
do DinoParku.  Jenže prvňáků bylo míň než 
deváťáků, tak jeli jenom ti, které si prvňáci sami 
vybrali. Proběhlo velké „výběrové řízení“, kde 
si dvojice prvňáků vybrala jednoho „svého“ 
deváťáka. Pro nevybrané žáky to bylo trochu 
zklamání, ale nedalo se nic dělat. Můžou se 
těšit na nějaké další mentoringové akce.

Ve čtvrtek ráno, když se nastupovalo do au-
tobusu, byli všichni plní energie a radosti. Cesta 
netrvala ani hodinu, takže jsme byli na místě 
brzy. Přepočítali jsme se a šli si prohlídnout 
malou Zoo.

Poté  jsme  nasedli  do  vláčku  a  vyrazili 
do  DinoParku,  kde  nás  čekala  prohlídka 
3D kina a napodobenin dinosaurů,  kteří  se 
dětem  moc  líbili.  Ukázalo  se,  že  prvňáci 

Strašidelný pochod
Na sobotu 2. října výbor TJ Sokol Napa-

jedla a SAM Napajedla připravil sportovně 
zábavné odpoledne pro děti a rodiče pod 
názvem  „Strašidelný  pochod“.  Náplní 
bylo, kromě běžných sportovních soutě-
ží, malování strašidel, vystoupení členů 
oddílu žonglování a ukázka požární tech-
niky  dobrovolných  hasičů.  Vystoupení 
žonglérů, po kterém si děti samy ověřily 
svoji  šikovnost  v  žonglování.  Prohlídka 
požárního auta s možností vyzkoušet si 
výstroj a hašení, se těšila velkému zájmu. 
Po celé odpoledne bylo možné opéct si 
špekáček a zahřát teplým čajem. Konec 
sportovního odpoledne jsme zakončili ve-
černím pochodem se strašidly. Atmosféru 
uskutečněné akce si můžete prohlédnout 
na  našich  webových  stránkách  www.
sokolnapajedla.cz

Pavlína Slouková

Mentoring – výlet žáků prvních a devátých tříd
o nich věděli víc, než mnozí deváťáci. Někteří 
prvňáčci byli až příliš „hyperaktivní“, takže 
nás doslova uháněli a prohlídku DinoParku 
měli rychle zvládnutou, ale potom měli více 
času si posedět v bufetu, něco si koupit nebo 
si hrát na pískovišti.

Zanedlouho s námi vláček odjel zpět do Zoo, 
kde jsme se prošli po dalších stezkách, prohlídli 
si více zvířat. Velkou atrakcí, a  to nejen pro 
prvňáky, byly prolézačky, na kterých jsme se 
opravdu vyřádili.

Pak už na nás čekal autobus a my se vydali 
zpět  domů.  Celý  den  byl  velice  namáhavý, 
hlídat  ty  ne  vždy  poslušné  a  stále  někam 
pobíhající děti, a tak si někteří cestou domů 
schrupli. Výlet do Vyškova byl pro nás velmi 
zajímavá zkušenost. Stálo nás to hodně sil, ale 
všichni jsme si ho moc užili.

Petr Daněk, 9. A (korektury Eva Táborová)

Beseda s myslivcem
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Za účasti 30 závodníků z Valašskoslovácké 
a Hanácké oblasti se na Střelnici v Napajedlích 
uskutečnil již 31. ročník tradiční střelecké sou-
těže „Cena Klubu vojáků v záloze Napajedla“. 
Střílelo se 10 ran z velkorážní pistole na me-
zinárodní  terč  50/20,  dále  10  ran  s  přebitím 
na vojenský terč nekrytě ležící figura s kruhy 
135/P.  Třetí  disciplinou  byla  střelba  10  ran 
z malorážky na terč 16/11 ve vzdálenosti 50 m.

Celý  průběh  soutěže  byl  velmi  zajímavý, 
neboť každá disciplina přinesla řadu překva-
pivých výsledků. Favoritům se moc nedařilo, 
takže rozhodoval každý bod.

V konečném součtu bodů si nejlépe vedl 
Karel  Vaculík  ze  Vsetína,  který  získal  253 

Oddíl sportovní gymnastiky ASPV Napajedla 
se zúčastnil ve dnech 10.–16. 7. 2010, ve městě 
Odense na dánském ostrově Fyn, největší gym-
nastické akce pro děti a mládež - EUROGYM. 
Této  akce  se  zúčastnilo  více  než  4  000  lidí 
z 23 evropský států. Odense je krásné město, 
které je známo jako rodiště Hanse Christiana 
Andersena. Českou republiku zastupovala 45 
členná výprava mladých gymnastů:  z Napa-
jedel, Klášterce nad Ohří a Prahy. Napajedla 
reprezentovala tato děvčata: Dominika Marty-
kánová, Hana Niklová, Tereza Hromasníková, 
Adriana Kaláčová, Vendula Řezníková, Kate-
řina Heimová a Marie Heimová.

Celá akce byla zahájena slavnostním cere-
moniálem na fotbalovém stadionu, na kterém se 
shromáždili všichni účastníci. Atmosféra byla 
úžasná, gymnasté z různých zemí se k sobě 
chovali velmi přátelsky a i když každý mluvil 
svým jazykem, přesto jsme si všichni rozuměli.

Tomuto  ceremoniálu  předcházel  průvod 
městem, který byl také velmi emotivní.

Program měla naše děvčata opravdu nabitý. 
Skládal se z veřejných vystoupení a tzv. work-
shopů. Hlavně workshopy nás velmi zaujaly, pro-
tože byly vedeny na vysoké úrovni a vybavení 

Napajedelský brok
Napajedelští  brokoví  a  sportovní 

střelci uspořádali na Střelnici v Kvasicích 
17.  ročník  populární  soutěže  s názvem 
„Napajedelský  brok“.  Soutěžilo  se 
v  mysliveckých  disciplínách  –  střelbě 
z malorážky vestoje na terč liška, srnec 
a střelbě z brokovnice na asfaltové holuby. 
Úvodní disciplínou byla střelba z malo-
rážné pistole na barevný dvoustředový 
terč SČS-D1.

Nejlepší  mušku  z  malorážné  pistole 
měl host soutěže – napajedelský podni-
katel  Rostislav  Kotásek,  který  nastřílel 
135 bodů, na  lišku nejlépe střílel Pavel 
Galatík – 79 bodů, na srnce  Karel Řeza-
nina – 85 bodů. V rozhodující disciplíně 
– brokové střelbě byli nejlepší Stanislav 
Košař  a  Josef  Rozumek,  kteří  sestřelili 
všech 10 asfaltových holubů a získali tak 
každý 100 bodů.

Při konečném součtu všech disciplín 
zvítězil Pavel Galatík se 378 body, druhé 
místo si vystřílel Karel Řezanina se ziskem 
359  bodů,  třetí  místo  patřilo  Josefu  Ro-
zumkovi s 353 body, přičemž stejný počet 
bodů získal i Stanislav Košař na 4. místě.

Vítězové  dostali  medaile,  diplomy 
a věcné ceny.

Celá soutěž byla velmi dobře připrave-
na, její průběh nenarušil žádný protest.

Poděkování patří řediteli soutěže Stani-
slavu Košařovi a ostatním střelcům, kteří 
zapůjčili své brokové zbraně.

Jaromír Strmiska

Cena KVZ Napajedla – 2010 
bodů  a  získal  tak  pohár,  diplom  a  věcnou 
cenu za 1. místo.

Na  2.  místě  skončil  Petr  Adámek  z  Valaš-
ského Meziříčí a třetí místo si vystřílel Roman 
Piško ze Vsetína. Loňský vítěz František Jakeš 
z Olomouce skončil až na 5. místě.

Z  napajedelských  závodníků  si  nejlépe 
vedl Stanislav Košař, který v silné konkurenci 
vybojoval 7. místo. Dařilo se i Liboru Kubíčkovi, 
Ing. Pavlu Sokolovi, Zdeňkovi Hubíkovi a Zdeň-
kovi Tomaštíkovi, kteří obsadili 10. až 13. místo. 
Cenu útěchy, diplom a věcnou cenu za poslední 
místo převzala Jitka Koutná ze Zbrojovky Vsetín.

Všichni se již těší na příští ročník.
Jaromír Strmiska

tělocvičen sportovním zařízením bylo moderní 
a profesionální. Mezi workshopy patřil Hip-Hop, 
gymnastika, sportovní akrobacie, tumbling, tzv. 
Coreography guidance a skoky na trampolíně, 
na kterých byla naše děvčata natolik úspěšná, 
že byla vybrána na závěrečný ceremoniál.

I když výprava z Napajedel patřila k nejmen-
ším, rozhodně se neztratila. Na všech vystoupe-
ních, kde cvičily, byly holky středem pozornos-
ti a za svůj výkon získávaly zasloužený potlesk.

Program byl sice velmi časově náročný, pře-
sto jsme si našly čas na prohlídku města, jehož 
architektura nás velmi zaujala. Zvláště zajímavé 
bylo muzeum H. Ch. Andersena, v němž jsme 
strávily velmi příjemné dopoledne, zpestřené 
malou divadelní ukázkou z jedné z pohádek.

Organizace celé akce byla opravdu výborná, 
všichni, kteří se o nás starali, v nás zanechali 
spoustu příjemných zážitků, tak jako Dánsko 
samotné.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám 
tuto cestu umožnili, příjemné pocity v nás ještě 
dlouhou dobu zůstanou.

Příští EUROGYM v roce 2012 bude v Por-
tugalsku 

Gymnastika ASPV Napajedla

Gymnastika ASPV v Dánsku

Vánoční přání
Přejeme Vám všem 

díkuplné a požehnané pro-
žívání svátků vánočních 
v harmonii, ve vytváření 
krásy v našem okolí vůči 
spolubližním a ke cti nej-
vyššímu. Kéž jsou letošní 
vánoční chvíle klíčem 
k pohádkám, koledám, 
láskám a snům.

Přejí členové SOZ 
v Napajedlích

Kalendář předvánočních akcí 2010
Den Název akce (vystupuje) Pořádá Místo konání Začátek
5. 12. Lout. předst. „Adámek mezi broučky“ Lout. soubor KLUBÍČKO Loutkový sál Klubu kultury 15.00 hod

8.–10. 12. Dětský filmový festival Kino Napajedla Kinosál Kina Napajedla 16.00 hod
11. 12. Filmové představení Kuky se vrací Kino Napajedla Kinosál Kina Napajedla 17.00 hod
11. 12.  Filmové představ. Román pro muže Kino Napajedla Kinosál Kina Napajedla 19.30 hod
11. 12. Uspávání čertíků TJ Sokol Napajedla Sraz u Sokolovny 14.00 hod
15. 12. Vánoční koncert a výstava ZUŠ Rudolfa Firkušného Klášterní kaple 17.00 hod
17. 12. Vánoční koncert (cimbálová muzika) Fitcentrum Slavia Kostel sv. Bartoloměje 18.00 hod
19. 12. Předávání betlémského světla Skauti Masarykovo náměstí 14.00 hod
22. 12. Jazzové vánoce (ZUŠ) ZUŠ Rudolfa Firkušného Klášterní kaple 17.00 hod
25. 12. Živý betlém Sdružení aktivit mladých Schody kostela sv. Bartoloměje 15.00 hod
27. 12. Sváteční koncert Klub přátel vážné hudby Klášterní kaple 18.00 hod

Bližší informace získáte na www-stránkách, plakátech a NTV Cable
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