
Vzpomínková slavnost k 66. výročí osvobození Napajedel se uskutečnila 2. května 2011. 
Fotoreportáž Františka Cívely na str.2

Zahájení turistické sezóny 2011 na řece Moravě se letos konalo v přístavišti Napajedla - Pahrbek. 
Více na str. 3
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 3 Starostka zahájila turistickou sezónu 

 6-7 Výsledky divadelního festivalu

 13 100 let napajedelské sokolovny

Jazzové pátky
v Klášterní kapli

•	 13. května DUO LECOCLICO chanson 
Ostrava

•	 27. května BEHIND THE DOOR jazz/funk 
Frýdek-Místek

•	 10. června KK BAND jazz/rock Brno
 Začátky ve 20. hodin vstupné 70 Kč.

Závody In Line
Blíží se nám 28. květen a právě v tento 

den oslavíme v Napajedlích svátek dne 
dětí a zároveň pátý ročník závodu na 
kolečkových bruslích „Napajedla in-
-line 2011“, který je letos opět součástí 
prestižního Českomoravského poháru. 

Čtěte na straně 13.

Varhanní festival 2. ročník 
Chrám sv. Bartoloměje 22. května – 3. 

června 2011 - čtěte na straně 9.

Promenádní koncerty
Měsíc červen neznamená jen konec jara 

a začátek léta, ale pro Napajedla také konání 
promenádních koncertů na schodech kostela 
sv. Bartoloměje. Letos již popáté v nedělních 
odpoledních hodinách vystoupí postupně 
žáci ZUŠ R. Firkušného Napajedla (5. 6. 2011), 
dechová hudba Topolanka (12. 6. 2011), 19. 
6. 2011 to bude kapela Malá Boršičanka a po-
slední odpoledne 26. 6. 2011 skupina JAZZ 
BOOK. Začátky cca hodinových vystoupení 
jsou vždy v 18 hod. Na vaši návštěvu se těší 
účinkující i pořadatelé.

Knihovna Boženy Benešové Napaje-
dla pořádá povídání Svatavy Nováčkové 
s názvem

„Etiopie očima  
evropské babičky“
uskuteční se ve čtvrtek 2. června 2011
v 18.00 hodin v čítárně knihovny.
Všichni jsou 
srdečně zváni!

S. Ondrášová, 
Knihovna 
Napajedla.
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Dne 21. 4. 2011 se uskutečnilo na základě 
pozvání starostky města Napajedla a vedou-
cího Obvodního oddělení Napajedla npor. Bc. 
Davida Hoffa na Městském úřadě Napajedla 
setkání představitelů samospráv spádových 
obcí Napajedla, Halenkovice, Žlutava, Poho-
řelice, Oldřichovice, Komárov a Spytihněv se 
zástupci Policie České republiky. Za Policii 
ČR se akce zúčastnil vedoucí Územního 
odboru Zlín plk. Mgr. Václav Karkoška a ve-
doucí Obvodního oddělení Napajedla npor.
Bc. David Hoff.

Starostové a zástupci Policie ČR diskutovali 
o aktuálních problémech veřejného pořádku 
ve spádové oblasti Napajedel. Na začátku 
společného setkání vystoupil vedoucí Územ-
ního odboru Policie ČR Zlín plk. Mgr. Václav 
Karkoška, který zhodnotil dosavadní činnost 
Obvodního oddělení Napajedla. Dále podě-
koval starostce města Napajedla Ing. Ireně 
Brabcové za ekonomickou podporu a pomoc 
související s udržením Obvodního oddělení 
v Napajedlích. Rovněž všechny přítomné 
starosty ubezpečil, že Obvodní oddělení 
Napajedla i přes složitou ekonomickou situaci 
resortu Ministerstva vnitra zůstane zachová-
no. Následně vystoupil vedoucí Obvodního 
oddělení Napajedla npor. Bc. David Hoff, 
který analyzoval současný stav kriminality 
v teritoriu a nastínil její možný vývoj do bu-
doucna. Npor. Bc. David Hoff poděkoval 
starostům za velmi dobrou spolupráci.

Již tradičně byly představiteli města 
položeny věnce u pomníku umučených 
partyzánů na Kalvárii a poté u pomníku 
padlým na Masarykově náměstí. Úvodní 
slova pronesla paní Libuše Kovářová, bá-
seň přednesl Mikuláš Švehla. Státní hymna 
zazněla ve sborovém provedení žáků ZUŠ 
Rudolfa Firkušného. Jako každoročně 
přednesl skvělý projev plukovník Vjačeslav 
Procházka, účastník bojů druhé světové 
války. Pan plukovník opět nejprve navštívil 
napajedelské školáky, svůj projev četl bez 
brýlí, stál v pozoru a salutoval při státní 
hymně. Letos slaví 93. narozeniny, přejeme 
mnoho zdraví! J.S.

Každý starosta uvedl kladné i záporné 
stránky problémů v oblasti bezpečnosti 
ve své obci. Nejčastějšími problémy ve všech 
obcích jsou výtržnictví a vandalismus 
v nočních hodinách, požívání alkoholu 
mladistvými a problémy na úseku dopravy. 
Na jednotlivé problémy okamžitě reagovali 
zástupci Policie ČR s tím, že navrhli možné 
řešení. Starosty obcí velmi trápí skutečnost, že 
Obvodní oddělení není vzhledem ke svému 
personálnímu obsazení schopno zajistit noční 
služby. Vedoucí územního odboru uvedl, že 

Vážené dámy, vážení pánové, milov-
níci vody a kol, vítám Vás na řece Moravě 
a na jejím břehu v rekreačním areálu Pahr-
bek. Setkáváme se v Napajedlích při akcích 
spojených s řekou Moravou a Baťovým 
kanálem v poslední době již poněkolikáté. 
Otevírali jsme společně přístaviště Emila 
Spiro na městském nábřeží, zahajovali jsme 
provoz střediska služeb, včetně infocentra 
v bývalém areálu technických služeb, oteví-
rali jsme společně nové úseky cyklostezky. 
Na podzim minulého roku jsme zamykali 
vodu také v Napajedlích a dnes jsme se sešli 
na tomto místě v tradičním čase, abychom 
zde vodu pro plavební sezónu 2011 odemkli 
a zahájili turistickou sezónu v rekreační 
oblasti Baťův kanál.

Letošní rok bude rokem mezním. Infra-
struktura - přístaviště a cyklostezka, jejíž 
realizaci mělo za svůj cíl Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě podporované Zlínským krajem, je 
téměř dokončena a vládu nad tímto turis-
ticky atraktivním územím začíná přebírat 
soukromý sektor, podnikatelé, jejichž cílem je 
vytvořit pro návštěvníky k této infrastruktuře 
odpovídající zázemí v sektoru služeb: občers-
tvení, ubytování, půjčovny kol a lodí, sociální 
zařízení. Proto se také letošní ODEMYKÁNÍ 
koná zde na Pahrbku, který dnešním dnem 
zaplňuje obrovskou mezeru na celém Baťově 
kanálu na území Zlínského kraje v oblasti 
kvalitního turistického ubytování. Věřím, že 
spolu s turistickými atraktivitami - Městskou 
památkovou zónou, Zámkem a Hřebčínem 
- dokáží Napajedla stvrdit svou centrální 
pozici na využívané vodní cestě a to nejen 
ve smyslu geografickém.

„Spolupráce samospráv a PČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“

si je vědom současného personálního stavu 
a v nejbližší době očekává jeho zlepšení. Zá-
věrem diskuse se všechny zúčastněné strany 
shodly na dalším prohloubení dosavadní 
spolupráce v oblasti veřejného pořádku 
a na užší komunikaci.

Práci Policie České republiky, Obvodní od-
dělení Napajedla kladně hodnotili starostové 
ve všech směrech. Starostové obcí si schůzku 
v oblasti veřejného pořádku pochvalovali 
a navrhli, aby se setkání konalo častěji.

Ondřej Šubík, DiS.

Chtěla bych zde na tomto místě poděkovat 
statutárnímu náměstku hejtmana ZK panu 
Liboru Lukášovi, jednak za jeho osobní 
podporu projektu Baťův kanál, jednak 
za podporu nejvyšších představitelů Zlín-
ského kraje v pozici členů Regionální rady 
Střední Moravy, která finančně podporuje 
projekty v této turistické oblasti. Chtěla bych 
ho ubezpečit, že požadovanou přidanou 
hodnotu, skloňovanou v žádostech o dotace 
snad ve všech pádech, na Baťáku naplníme.

Přeji Vám příjemně strávený zbytek dne 
a těším se na setkání aspoň s některými z Vás, 
při příležitosti dokončení dalšího úseku cy-
klostezky a to mezi Pahrbkem a Spytihněví, 
které je naplánováno na 1. června. 

Foto js

Starostka města zahájila turistickou sezónu na Baťově kanálu
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Dne 23. 4. 2011 se uskutečnily první 
Farmářské trhy v Napajedlích. Podle hojné 
účasti můžeme soudit, že byly úspěšné a že 
je o takové trhy u nás zájem.

Prodejci byli velmi spokojení a líbilo se 
jim u nás. Někteří měli už za dvě hodiny 
vyprodáno a jiným v průběhu dováželi další 
zboží. Velký úspěch měla zelenina i uzeniny 
z Břeclavi, frgály z Velkých Karlovic, stromky 
a sazeničky i výrobky Fair Trade. Napajedel-
ské perníčky byly rychle vyprodány a kysané 
zelí z Tlumačova bylo také oblíbené.

Chtěli bychom poděkovat pracovníkům 
a klientům Naděje o.s. Otrokovice, kteří pro 
děti připravili workshop tkaní na tkalcov-
ském stavu a vykrajování z vosku.

O termínu dalších Farmářských trhů 
se brzy dozvíte, ale už teď se můžete těšit 
na větší výběr zeleniny, uzenin a také na se-
zónní ovoce.

Kateřina Barešová

Den Země 2011
V pořadí druhou úklidovou akcí při pří-

ležitosti letošního Dne Země v Napajedlích 
bylo čištění břehů Moravy v sobotu 9. 4. 
2011, kterou jako každoročně organizovali 
napajedelští skauti. Navázalo na sobotní 
úklid odpadků v Boříčku dne 2. 4. 2011, 

S příchodem jara v prvních dubnových 
dnech v rámci jarních aktivit v honitbě 
(čištění a dezinfekce zásypů a přikrmo-
vacích zařízení, oprav posedů, výsadby 
trvalých porostů a stromků) uklidili čle-
nové Mysliveckého sdružení Napajedla 
černou skládku v prostoru bývalého 
smetiště na staré kvítkovské, včetně obou 
přilehlých příkopů od Napajedel až po od-

ASPV Napajedla, Policie ČR, SAM Napajedla, 
Služby města Napajedla.

Druhá dubnová sobota přivítala sluneč-
ným počasím po deváté ranní u přístaviště 
Emila Spiro kolem padesátky účastníků. Tato 
nebývale velká skupina (ve srovnání s minu-
lými lety), vybavená pevnými igelitovými 
pytli, pracovními rukavicemi a větší či menší 
chutí do práce postupně nashromáždila 
mnoho pytlů směsného odpadu, PET lahví 

16. 4. se skupinka asi 20 sběračů včetně dětí 
sešla k úklidu na Kalvárii a v remízku pod 
výběhy. Kalvárie byla po podzimním úklidu, 
který také organizovalo občanské sdružení, 
relativně čistá. Zato v remízku, kterému se 
příznačně přezdívá Doupě, ležely hromady 
odpadků. Na kárkách byly pytle převezeny 
do přistaveného kontejneru za vodárnou.

Na všech zmíněných akcích byli účastníci 
odměněni táborákem a špekáčky.

Díky všem nadšencům, kteří svou akti-
vitou zase aspoň trošku přispěli ke snížení 
množství odpadu, které se kolem nás díky 
jiným vytrvale povaluje. Jak bychom se asi 
měli, kdyby všichni uvažovali jako jeden 
z dětských účastníků úklidu, když se svým 
kamarádem plnil svůj odpadkový pytel: 
„Fuj, já bych nikdy nic takového na zem 
nevyhodil.“

Zdeňka Šupková – Čonza, Kateřina Barešová

Myslivci uklidili černou skládku
bočku směrem na Pohořelice a dalších dvou 
skládek při výjezdu z Napajedel směrem 
na Topolnou.

Bylo nasbíráno 48 ks ojetých pneumatik, 6ks 
plastových nárazníků osobních automobilů, 
dva televizory, pet lahve, SPZ, peněženka 
atd… Určitě si napajedelští občané, kteří tuto 
komunikaci používají, všimli, že bez nepo-
řádku vypadá příroda lépe a prosíme, aby 

při svých cestách do nákupního střediska 
v Malenovicích nevyhazovali nic z oken 
svých automobilů, a pokud vyváží z domů 
nějaký nepotřebný materiál, aby využili 
sběrného dvoru Technických služeb města 
a nevozili ho do přírody.

Všem slušným občanům našeho města, 
kteří nic do přírody nevyhazují, děkujeme.

Fotografie naleznete na http://lbs.ic.cz/
skladka.html

MS Napajedla

který inicioval DDM Matýsek a předcházelo 
čištění okolí Kalvárie, které si vzalo na sta-
rost občanské sdružení Občané Napajedel 
týden poté. 

Pod záštitou Města Napajedla se na zmí-
něných akcí kromě výše uvedených dále 
podílely následující organizace: ZŠ Napajedla, 

a skla. Odpad byl následně svezen účastníky 
na káře po břehu nebo policisty na moto-
rovém člunu do připraveného kontejneru 
u sokolovny. Policejní hlídka v člunu pomohla 
také vysbírat kusy igelitů či polystyrénu 
těžko dostupné z břehu, které se zachytily 
v pobřežních křovinách.

http://lbs.ic.cz/skladka.html
http://lbs.ic.cz/skladka.html
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Výsledky a zakončení 

divadelního festivalu

15. dubna proběhlo v divadelním sále Klubu kultury v Napajedlích 

zakončení 54. ročníku Divadelního festivalu ochotnických souborů.

Při slavnostním ukončení festivalu nejprve publiku zazpívala 

Barbora Vanderková, vítězka Talent show 2010 v kategorii 6. 

a 7. tříd.
Během předávání cen, jimiž byly grafické listy od malíře, grafika, 

pedagoga a zároveň ředitele Základní umělecké školy Rudolfa Fir-

kušného v Napajedlích Mgr. Emila Slámy, mohli diváci při projekci 

připravené Svatoplukem Medkem zavzpomínat z fotek Františka 

Cívely na šest festivalových večerů.

Dlouho očekávané výsledky letošního festivalu přišli vyhlásit 

zástupci poroty, a to dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír 

Fekar a režisér Robert Belan. Třetím porotcem byla herečka 

Eva Matalová.

První cenu, a to čestné uznání odborné poroty, získal 

Divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín za kolektivní 

hereckou souhru ve hře „Převýborná historie o benátském 

kupci“.
Dále porota udělila cenu Zdeňku Hilbertovi z Divadla Dostav-

ník Přerov za autorské a hudební zpracování antického námětu 

v hudebním eposu „Odysseus aneb leporelo Ro(c)ku“.

Zvláštní cenu udělila porota Evě Čurdové, Ludmile Musilové 

a Květě Přibylové z Divadelního souboru NaKopTyjátr Jihlava 

za osobitou hereckou interpretaci postav ve hře „Šampionky“.

Hlavní cenu za Ženský herecký výkon si odvezla Veronika Vale-

šová z Rádobydivadla Klapý za roli Maureen v inscenaci „Kráska 

z Leenane“.

Dvě ceny získal od odborné poroty Divadelní soubor Sem-

TamFór Slavičín za inscenaci hry „Muž sedmi sester“, a to 

Hlavní cenu za mužský herecký 

výkon, která byla udělena Janu 

Julínkovi za roli Škvora, a pak 

také Hlavní cenu 54. ročníku 

festivalu.

U diváků to letos vyhrál napajedelský 

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka za inscenaci hry 

„Strašidlo Cantervillské“. Domácí soubor tak měl důvod 

k oslavě nejen proto, že toto ocenění získal po 23 letech, ale 

také proto, že si tím dal dárek k oslavě 120. výročí znovuobnovení 

ochotnického divadla v Napajedlích.

Dárkem pro všechny oceněné byla i píseň v podání Kristýny 

Svobodové, konferenciérky letošní Talent show za doprovodu Hany 

Svobodové - zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže Matýsek 

Napajedla.
Následně už před diváky předstoupili starostka města Napajedla 

Ing. Irena Brabcová a ředitel Klubu kultury Napajedla Ing. Antonín 

Přikryl, kteří 54. ročník festivalu oficiálně zakončili.

Tečku za letošním festivalem, který se konal pod záštitou ministra 

kultury České republiky a hejtmana Zlínského kraje, udělal Kroužek 

divadelních ochotníků z Hvozdné, který divákům přivezl lechtivou 

frašku o dvou půlkách s názvem „Vydrž miláčku“.

Letošní ročník festivalu opět dokázal, že energie vložená 

do něj má smysl a že je proč myslet už na ročník příští, který 

ponese číslovku 55. 
 M. Havalová 

Druhé soutěžní představení: „Kráska z Leenane“ - Rádo-bydivadlo Klapý 

Třetí soutěžní představení: „Ody-

seus aneb leporelo RO©KU“ - 

Divadlo Dostavník Přerov 

Zahájení festivalu se ujal místosta-

rosta města Napajedla Zbyněk 

Ohnoutek a ředitel Klubu kultury 

Napajedla Ing. Antonín Přikryl 

Divadelní soubor Zdeňka 
Štěpánka Napajedla získal 
„Cenu diváka“ 

Divadelní soubor SemTamFór Slavi-

čín získal „Hlavní cenu festivalu“ 

a „Hlavní cenu za mužský herecký 

výkon“ pro J. Julínka za roli Škvora 

Šesté soutěžní představení: „Převý-

borná historie o benátském kupci“ 

- Divadelní soubor Masarykova 

gymnázia Vsetín

První soutěžní představení: „Stra-
šidlo Cantervillské“ - Divadelní 
soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla 

Rádobydivadlo Klapý získalo „Hlavní 
cenu za ženský herecký výkon“ pro 
Veroniku Valešovou za roli Maureen 

Čtvrté soutěžní představení: „Muž 

sedmi sester“ - Divadelní soubor 

SemTamFór Slavičín 

Divadelní soubor NaKopTyjátr 

Jihlava získal „Zvláštní cenu poroty“ 

pro Evu Čurdovou, Lud. Musilovou  

a Květu Přibylovou za osobitou 

hereckou interpretaci postav 

Festival zakončila starostka 

města Napajedla Ing. Irena 

Brabcová a ředitel Klubu kultury 

Napajedla Ing. Antonín Přikryl

„Vydrž, miláčku“ - 

Kroužek divadelních 

ochotníků Hvozdná 

Divadlo Dostavník Přerov zís-

kalo „Cenu pro Zdeňka Hilberta“ 

za autorské a hudební zpraco-

vání antického námětu 

Páté soutěžní představení: 

„Šampionky“ - Divadelní 

soubor NaKopTyjátr Jihlava

Divadelní soubor Masarykova 

gymnázia Vsetín získal „Čestné 

uznání odborné poroty“ 

za kolektivní hereckou souhru
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Soutěž mladých včelařů „Zlatá včela“
Zlatá včela je celostátní soutěž mladých 

včelařů. V letošním roce připadla milá po-
vinnost uspořádat oblastní kolo této soutěže 
místní organizaci ČSV v Napajedlích.

Soutěž jsme připravili na sobotu 16. 4. 
a neděli 17. 4. 2011.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti asi 
80 soutěžících a jejich doprovodů v místním 
kině, kde jsme přivítali také starostku města 
paní Ing. Irenu Brabcovou, která převzala 
nad celou soutěží záštitu. Pozdravit soutěžící 

přišli i starostové okolních obcí pan J. Něme-
ček starosta Pohořelic, Ing. S. Kolář starosta 
obce Žlutava a pan J. Blažek starosta Halen-
kovic. Podpořit soutěžící přijel i zástupce 
včelařského učiliště z Nasavrk PhDr. Ivan 
Bělohlávek, hlavní garant celostátní soutěže. 
Ředitelka 1. ZŠ Napajedla paní Mgr. Dana 
Pospíšilová pozvala soutěžící do budovy 1. 
ZŠ, kde se celá soutěž odehrávala.Vzhledem 
k omezeným finančním prostředkům jsme 
museli přistoupit k levnému ubytování. Tady 
nám velmi vyšly vstříc pracovnice DDM 
Matýsek, které pro nás připravily vhodné 
prostory, ale také spoustu her a soutěží 
v doprovodném programu. Zde jim musím 
poděkovat za obětavý přístup. V keramické 
dílně DDM pro všechny soutěžící zhotovily 
krásné medaile.

naši soutěžící se umístili na místě 6. a 7. a bu-
dou připraveni jako náhradníci. V kategorii 
1.–4. tř. Šárka Zlámalová obsadila 3. příčku 
a Jirka Šohajek místo čtvrté. Ostatní naši 
soutěžící se všichni umístili v první polovině 
výsledkové listiny.

Pro soutěžící a jejich doprovod jsme 
připravili také zábavný program. Účastníci 
soutěže navštívili Hřebčín, vyslechli přednáš-
ku o Napajedlích, projeli se po řece Moravě 
motorovou lodí a ve večerních hodinách se 
bavili na diskotéce obohacené o spoustu 
sportovních soutěží.

Děkuji všem, kteří nám většinou ve svém 
volném čase pomohli s organizací a usku-
tečněním tohoto programu. Zvláště pak 
pracovnicím DDM Matýsek, paní ředitelce 
1. ZŠ Napajedla, manželkám napajedelských 
včelařů, všem zkoušejícím a hlavně mojí 
ženě a dcerám za přípravu skvělých pokrmů, 
kterými sytily 100 hladových krků.

Městu Napajedla děkuji za poskytnutí pro-
stor pro soutěž a za finanční příspěvek, bez 
něhož by nebylo možné tuto akci uspořádat.

Doufám, že naše včelařská mládež, kterou 
připravujeme, tímto způsobem pro budouc-
nost bude v této činnosti dále pokračovat, 
bude rozvíjet své znalosti v chovu včely 
medonosné a včelstva jimi chovaná pak 
zabezpečí opylení plodin v naší přírodě 
a tak zajistí dobré výnosy jak velkým produ-
centům zemědělských plodin tak drobným 
zahrádkářům.

Do této činnosti jim přeji mnoho úspěchů 
a radosti,vždyť my včelaři říkáme: Pokud 
chceš mít radost po celý život, pořiď si včely.

L. Žaludek, ČSV ZO Napajedla

Soutěžilo se ve dvou kategoriích 5.–9. tř. ZŠ 
a 1.–4. tř. ZŠ, v pěti včelařských disciplínách: 
test včelařských znalostí, botanika, včelařské 
pomůcky, mikroskopování včely medonosné, 
včelařská praxe.

Bylo možno získat max. 95 bodů, vítěz 
hlavní kategorie (5.–9. tř.) soutěže Jiří Fusek 
z Lidečka získal 92 bodů. Členové napaje-
delského včelařského kroužku se umístili 
na krásných místech.

Filip Neuberg se umístil celkově na 5. místě 
a postupuje do celostátního kola, další dva 

V úterý 5. 4. 2011 se v Uherském Hradišti 
konalo okresní kolo přírodovědné soutěže 
Poznej a chraň. Naši školu reprezentovaly 4 
soutěžní týmy žáků šestých a sedmých tříd. 
V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 
22 týmů z celého okresu. Konkurence byla 
tedy veliká. O to více nás těší vynikající vý-
sledky našich žáků. Poprvé se nám povedlo 
obsadit téměř všechny postupové pozice 
a postoupit tak se dvěma týmy do krajského 
kola soutěže.

Na prvním místě skončil tým ve složení 
Kateřina Holubová (6.A), Adéla Soukupová 
(7.B) a Karolína Zbožínková (7.B). Třetí místo 
obsadil tým ve složení Tereza Vlčková, Nikola 
Úradníková a Pavlína Vybíralová (všechny 
7.B), o půl bodu, tedy čtvrtí skončili Jiří 
Kunz, Gabriela Martinková a Nikola Vaňko-
vá (všichni 7.B). Tým ve složení Kristýna 
Samsonková (7.C), Kristýna Nedbalová (7.C) 
a Pavel Hronek (7.B) se může pyšnit druhou 
nejlepší poznávačkou v okrese.

Všem žákům děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy a držíme palce do kraj-
ského kola.

Mgr. Alexandra Sahajová

Úspěchy žáků ZUŠ Rudolfa Firkušného
Celostátní soutěže žáků základních umě-

leckých škol probíhají každý rok. V tříletých 
cyklech se v soutěžení střídají jednotlivé 
nástroje a další hudební obory. Letos sou-
těžily děti ve hře na housle, klavír, kytaru 
a akordeon.

I naše děti prošly sítem jednotlivých kol. Ze 
školního kola postoupili ti nejlepší do okresní-
ho, někteří do krajského a celostátního kola.

Silné obsazení měla tradičně ZUŠ R. Fir-
kušného v krajském kole ve hře na akordeon. 
Konalo se ve Valašském Meziříčí a zúčastnila 
se ho Barbora GABRHELÍKOVÁ (získala 2. 
místo) a Martin KOT, který získal 1. místo 
s postupem do ústředního kola. V kategorii 

komorní hra akordeonů obsadilo kvarteto 
„Music Friends“ 3. místo a v orchestrální 
hře získal akordeonový orchestr 1. místo. 
Žáky do soutěže připravila paní učitelka 
Petra Strašáková.

V okresním kole zvítězila a v krajském 
kole byla s nejvyšším počtem bodů absolutní 
vítězkou klavíristka Renée BERNATÍKOVÁ. 
V ústředním kole v Praze získala 3. místo. 
Renée je žákyní paní učitelky Ivy Kosové.

Všem dětem, které letos soutěžily, patří 
pochvala. Ať už se jakkoli umístily, musely 
vynaložit spoustu úsilí a času k nacvičení 
požadovaného repertoáru.

 L. Hanáčková

Vítězství našich biologů v okresním kole soutěže Poznej a chraň

Varhanní festival 
2. ročník - Chrám sv. Bartoloměje

Program:
•	 Neděle	22.	května	2011	v	16	hodin	
 PaedDr. MgA. Mário Sedlár, PhD., var-

hany, vynikající slovenský interpret 
mladší generace a pedagog Církevní 
konzervatoře v Opavě.

 Program: J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. 
L. Bella, P. Eben, P. Camomin, Ch. M. 
Widor

•	 Neděle	29.	května	2011	v	16	hodin
 Bohuslav Matoušek, housle, Jaroslav 

Tůma, varhany. Dva z nejproslulejších 
českých virtuózů posledních deseti-
letí zahrají společně i sólově.

 Program: D. Buxtehude, J. S. Bach, G. 
F. Händel, J. M. Leclair, A. Dvořák, T. 
Vitali, J. Tůma: Improvizace na téma 
z obecenstva (spoluúčinkuje Zdeněk 
Svozil – housle)

•	 Pátek	3.	června	2011	v	19	hodin
 TRIO „ARS LAETIFICANS“
 MgA. Dita BRLICOVÁ – ROZUMKOVÁ, 

soprán, Olga BŘEZÍKOVÁ DiS., varhany, 
Mgr. Pavel BŘEZÍK, viola, Mgr. Anna 
JANDÁSKOVÁ, violoncello j.h.

 Program: Johann Sebastian Bach, 
Antonín Dvořák, Giovanni Battista 
Pergolesi, Marin Marais, Alessandro 
Stradella.

 1. místo K. Holubová, K. Zbožínková a A. Soukupová 
 3. místo P. Vybíralová, N. Úradníková a T. Vlčková 

■



10 11

K v ě t e n  5 / 2 0 1 1    w w w . n a p a j e d l a . c z

Hasiči v soutěži TFA 
ve Velkém Ořechově

V pondělí 11. dubna 2011 zasahovali čle-
nové Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Napajedla, spolu s dalšími profesionál-
ními a dobrovolnými hasiči, při rozsáhlém 
požáru ve výrobním a logistickém areálu 
v Chropyni. Jednotka vyjela na výzvu Kraj-
ského operačního a informačního střediska 
Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje v 6:00 hod. v počtu 1 + 3 s cisternou Avia 
31 (CAS 8) a osobním automobilem Škoda 
Felicia vystřídat hasiče u dlouhotrvajícího 
zásahu. Po příjezdu na místo požáru (výrobní 
objekt firmy Remiva) byla JSDHM Napajedla 
po poradě štábu velitele zásahu přidělena 
k obsluze pravého proudu s těžkou pěnou 
vedeného z cisterny Tatra 815 (CAS 32) 
slavičínských dobrovolných hasičů na  
2. bojovém úseku. Napajedelští hasiči vyba-
veni z důvodu silného zakouření vzducho-
vými dýchacími přístroji provedli pokrytí 

Hasiči uspořádali sportovní soutěž dorostu

V neděli 10. dubna 2011 se 4 členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Napajedla zúčastnili soutěže TFA (hasičský 
silový víceboj) ve Velkém Ořechově. Soutěž 
spočívá v absolvování vytyčené trasy v plné 
zásahové výstroji s izolačním vzduchovým 
dýchacím přístrojem a splnění následujících 
disciplín: rozvinutí 2 B proudů, výstup do 2. 
patra budovy s 2 hadicemi C, 60 úderů 
do hammerboxu, překonání 2 m bariery, 
vystoupení na lešení po žebříku a vytažení 
20 kg závaží, překonání okna, přemístění 
závaží údery palice na kolejnici a transport 
80 kg figuríny do cíle.

Roli napajedelského favorita potvrdil Ro-
man Lauman (startovní číslo 45), který s ča-
sem 4:25,6 min. obsadil 22. místo z celkového 
počtu 34 soutěžících v kategorii A (s aktivním 
dýchacím přístrojem). Vzhledem k pouze 9-ti 
denní přípravě a první účasti napajedelských 
na soutěži tohoto typu lze tento výsledek 
považovat za velmi dobrý.

(www.hasicinapajedla.cz)

V sobotu 9. dubna 2011 uspořádal Sbor dob-
rovolných hasičů v Napajedlích pod záštitou 
města Napajedla a ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Kvítkovice soutěž 
O Kvínapův putovní pohár. Soutěž probíhala 
dle Směrnic pro činnost dorostu Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, disciplína 
Závod požárnické všestrannosti, s úpravou, 
kdy místo šplhu po laně se překonávalo lano 
vodorovné. Závodily 3-členné hlídky na trase 
cca 4 km, a to ve třech kategoriích: dorostenci, 
dorostenky a smíšené hlídky. Soutěže, která 
se uskutečnila za finanční podpory města 

Napajedla, se zúčastnilo celkem 14 hlídek 
z 9 Sborů dobrovolných hasičů okresu Zlín. 
Absolutním vítězem a tím i na jeden rok 
držitelem Kvínapova putovního poháru se 
stali dorostenci z Provodova.

Napajedelští hasiči při požáru v Chropyni
vymezené části úseku hasební pěnou. Dále 
pak pomáhali s motáním hadic a zapůjčením 
armatur ostatním přítomným jednotkám. 
Po předání požářiště zástupcům majitele ob-
jektu byly hasební práce ukončeny a všechny 
přítomné požární jednotky byly velitelem 
zásahu odeslány na základny.

(www.hasicinapajedla.cz)

Napajedelští hasiči uklízeli město
Členové Sboru dobrovolných hasičů 

v Napajedlích uspořádali v sobotu 16. 
dubna 2011 v rámci jarního úklidu před Ve-
likonocemi sběr kovového šrotu - Železnou 

sobotu. Během celého dopoledne projeli 
a vysbírali odpadové železo ve všech uli-
cích našeho města.

(www.hasicinapajedla.cz)

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

Kupte si karafu  
a pomůžete školákům 
v Africe k vodě!

Společnost Veolia Voda ČR odeslala u příležitosti Svě-
tového dne vody na účet Člověka v tísni již celkových 450 
tisíc korun. Jde o výtěžek z prodeje karaf na vodu, který byl 
zahájen loňského 1. prosince. I vy nyní můžete podpořit tento 
projekt a karafu si objednat na www.kohoutkova.cz nebo si 
ji zakoupit osobně na zákaznickém centru vodáren ve Zlíně 
– Loukách. Ceny jsou 444 Kč karafa s víčkem od designéra 
Piršče a 350 Kč bez víčka od designéra Pelcla.

Člověk v tísni bude z finančního daru společnosti Veolia 
Voda stavět a opravovat vodní zdroje pro školy v Etiopii. 
“Chceme také z těchto prostředků postavit střešní chytače 
dešťové vody u třech škol v regionu Jižních národů v Etiopii,“ 
řekla Dana Plavcova ze společnosti Člověk v tísni.“ Čistá 
dešťová voda je často jediným zdrojem vody na pití“, dodala 
Plavcová. Lidé v Etiopii mají mnohdy k dispozici pouze vodu 
z malých bahnitých rybníčků zachycujících dešťovou vodu. 
Ty bohužel často vysychají a bývají zdrojem nákazy. Jedinými 
zdroji vody pak zůstávají studny a prameny, které se však 
v některých oblastech Etiopie nachází i 250 m pod zemí.

Kampaň v restauracích „Čerstvou kohoutkovou? Stačí 
říct!“ rozjela loni společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. na Moravě. Vodárny darují designové karafy provozov-
nám, které nabízejí zákazníkům vodu z kohoutku. Zatím se 
do projektu v ČR přihlásilo přes 400 podniků. Na Zlínsku to 
je 19 hotelů, gastronomických podniků a kaváren. Všechny 
restaurace najdete na webu http://www.kohoutkova.cz/
seznam-restauraci, v kapitole Morava.

A kde vodu z kohoutku na Zlínsku najdete?
„Karafy Veolia používáme každý den,“ uvedl David 

Hanáček z restaurace Bohemia na IH Moskva a pokračuje: 
„Máme je neustále založeny na stole po celou dobu podávání 
obědů. Pro zákazníka je tato služba přínosem a v hojné 
míře ji také využívá.“ Karafy si pochvaluje Daniel Uličník 
z restaurace U Kajmana v Prštném i Jiří Daněk z La Pizzerie 
v Otrokovicích, oba chtějí v podávání vody z kohoutku svým 
hostům i nadále pokračovat. Nevýhody vyjmenoval manažer 
restaurace 9EVÍTKA ve Zlíně na tržnici: „Nevýhodou karaf 
je, že se špatně udržují a jsou velmi náchylné na poškození.“ 
Majitel Sklípku u Tomáše pan Polách dodává: „Zkušenosti 
s vodou z kohoutku máme pozitivní, a to již delší dobu a dříve 
než s tím Veolia začala.“ Protože k vínu se nejlépe hodí čistá 
voda. Projekt s karafami a vodou z kohoutku hodnotí i food 
and beverage manager OREA Hotel Fontána v Luhačovicích 
pan Petr Štěpaník: „Vše funguje, vodu stále podáváme 
a v projektu budeme pokračovat. Sice ne vždy používáme 
karafy, neboť hosté si potom neobjednávají jiné nápoje, 
ale to jsme vychytali hned zpočátku: karafy zakládáme 
po objednávce nápojů nebo těsně před podáváním pokrmů. 
Zatím se setkáváme s pozitivním ohlasem.“

Kvalita vody
Voda z kohoutku na Zlínsku odpovídá všem legislativ-

ním normám na pitnou vodu, která je zde středně tvrdá. 
Tvrdost vody ale není na překážku, naopak ze zdravotního 
hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Pro zdravý růst 
nebo k ochraně před odvápněním, se doporučuje pít vodu 
s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. 
Voda z kohoutku je tedy tím nejjednodušším každodenním 
zdrojem vápníku pro Váš organismus. Na druhou stranu 
v měkčí vodě se lépe pere a nezanechává povlak na nádobí 
a spotřebičích.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Váš dodavatel služeb v oblasti vodovodů a kanalizací.
www.smv.cz, 840 668 668

Pozvánka na výstavu
Tradiční výstavu „Dovedné ruce“, která se 

u napajedelských spoluobčanů těší značné pozor-
nosti, pořádá každoročně Svaz tělesně postižených, 
místní organizace Napajedla.

Výstava se uskuteční v domě dětí a mládeže 
Matýsek v neděli 12. června od 8.30 hodin do 16.30 
hodin. Všichni návštěvníci budou moci vidět řadu 
vyšívaných ubrusů, ubrousků a deček, pletené 
oděvy, ale také ukázky různých dobrot, jako na-
příklad perníky a zdobené pečivo.

První návštěvníky výstavy přivítají pořadatelé 
malou pozorností. Součástí výstavy bude také bufet 
s občerstvením a možností vystavené dobroty si 
koupit. Letos nás čeká ještě něco navíc. Ve 14.00 
hodin všechny přítomné provede „Na cestě po Vi-
etnamu“ cestovatelka Mgr. Eva Kuchařová.

Nejlepší odměnou pro pořadatele bude, kdybys-
te si udělali druhou červnovou neděli čas a potěšili 
se pohledem na hezké věci, které vytvořili vaši 
zdravotně postižení spoluobčané – tím jim dáte 
najevo, že vám nejsou lhostejní. - lid -

Stanovisko výboru ČZS ke člán-
ku ve ZPRAVODAJI č. 4 „1. Vel-
kému koštu vín v Napajedlích“
Výbor ČZS Napajedla cítí povinnost 

reagovat na článek pana Ing. Pšeji 
k jeho „1. Velkému koštu vín v Napa-
jedlích“.

Napajedelští vinaři pořádali letos již 
37. výstavu vín pro veřejnost. Tato je již 
brána veřejností jako tradice.

Naše výstava vín prezentuje práci 
a um pěstitelů vinné révy v Napajedlích 
a nejbližším okolí.

Jejich vína jsou před výstavou hod-
nocena komisemi, sestavenými z nejzku-
šenějších vinařů z našeho okolí. Víno je 
hodnoceno dle kvality a nekvalitní vína 
jsou předem vyřazena.

Protože je to soutěž, musí být vždy 
vína nejlepší i ta ostatní ohodnocena 
dle kvality. Přitom i ta vína nejníže 
hodnocena mají velmi dobrou kvalitu, 
protože žádný z vystavovatelů by se 
neprezentoval špatným vínem.

Není proto pravda, jak se v článku 
pana Ing. Pšeji uvádí, že se pijí i vína 
méně podařená a ostatní, která se 
nestačí vypít.

Je proto jasné, že naše výstava je 
soutěžní, kde se posuzuje kvalita a um 
zhotovit vína amatérských vinařů, a není 
soukromá a prezentační jako výstava 
organizovaná firmou ViP Pšeja Zlín.

Nemáme nic proti prezentaci jakékoliv 
firmy zabývající se prodejem vína, mrzí 
nás ale, že název „1. Velký košt vína 
v Napajedlích“ uvádí veřejnost v omyl, 
že se jedná o výstavu pořádanou na-
pajedelskými vinaři se čtrnáctidenním 
odstupem.

Za výbor ČZS Napajedla
Behrik Štěpán

Nově otevřeno od 18. 4. 2011

ANTIK–GALERIE
Zámek Napajedla, Zámecká 268

OTEVŘENO
PO 13.00 – 17.00

ÚT 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ST 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ČT 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

PÁ 10.00 – 15.00
Mimo otvírací dobu po telefonické dohodě

tel.: 774 688 188, www: antik-galerie.cz
mail: info@antik-galerie.cz

Výkup, prodej, komisní prodej, 
poradenská služba: mince, 

bankovky, vyznamenání, obrazy,
grafika, nábytek do r. 1970, 

sklo, porcelán,
šperky, bižuterie, hodiny, hodinky, textil,

uniformy a jejich součásti…

http://www.kohoutkova.cz
http://www.kohoutkova.cz/seznam-restauraci
http://www.kohoutkova.cz/seznam-restauraci
http://www.smv.cz
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V letošním roce se budova napajedelské 
sokolovny dožívá svého jubilea. Je to už 
neuvěřitelných sto let, co poprvé do jejích 
prostor vstoupili první členové tělocvičné 
jednoty Sokol. 

 Slavnostní otevření se konalo 8. října 
1911. Na počest této události byl uspořádán 
průvod městem a slavnosti pokračovaly 
v sále sokolovny vystoupením pěveckého 
sboru a divadelním představením. V radnič-
ním dvoře se konalo veřejné cvičení a slavnost 
byla ukončena večerní zábavou. Od této doby 
je budova využívána jak ke sportovnímu 
vyžití, tak také ke kulturnímu, společenské-
mu, vzdělávacímu a zábavnému. V Sokole 
kromě cvičebních hodin působil pěvecký 
sbor, loutkové divadlo, byla zřízena knihovna 
a později i kino.

Sokolovna se proto se svým velkým sálem 
stala centrem společenského dění ve městě. 
Bylo tedy záhy jasné, že její prostory jsou 
nedostačující a v roce 1934 byla ke stávající 
budově přistavena nová tělocvična a přísálí 
společenského sálu. Na této dostavbě se po-
díleli samotní členové Sokola a odpracovali 
zde mnoho hodin. Bez této nadšené pomoci, 
ještě k tomu v době hospodářské krize, by 
se tato stavba neuskutečnila.

Velkou ránu do osudu Napajedelského 
Sokola přinesla II. světová válka, kdy byly 
tělocvičny a sokolovny obsazeny německým 
vojskem a samotný Sokol byl v roce 1941 
rozpuštěn. Ještě krátce po válce se sokolové 
opět pustili nadšeně do práce a obnovili svou 
činnost, ale jen do 20 dubna 1949, kdy byl 
Sokol zrušen a to na dlouhých 42 let.

Svou činnost sokolové v Napajedlích opět 
obnovili 7. ledna 1990. Tělocvična i nadále 
sloužila svému účelu a kromě oddílu Soko-
la ji také využívali různé sportovní oddíly 
a žáci místních škol. Po nutných opravách 
začal sloužit také společenský sál svému 

účelu a budova se tak stala opět centrem 
sportovního, společenského a kulturního 
dění ve městě.

Nutno také připomenout, že budova so-
kolovny by nebyla v takovém stavu jaký je 
dnes, nebýt významné pomoci samotného 
města Napajedel, které přispívá na provoz 
této budovy. Samotní členové Sokola se 
však také významnou měrou vždy podíleli 
na její údržbě a opravách. Nebýt obětavé 
práce těchto členů, těžko by se Sokolovna 
dostala z pohromy, které ji způsobily zápla-
vy v roce 1997. Velmi obětavě již od počátku 
znovuobnovení činnosti Sokola se o údržbu 
stará bratr Jaroslav Karas, který osobně 
na opravách odpracoval mnoho hodin 
a každá další nutná oprava mu působí vel-
ké starosti. Velkým počinem byla výměna 
oken v celé budově Sokolovny, o kterou se 
zasadil v roce 2007–2008 tehdejší jednatel 
jednoty bratr Milan Vykoukal. Zažádat 

Napajedelská sokolovna slaví 100 let
o granty a dotáhnout věc do úspěšného 
konce ho stálo velké úsilí, ale stálo to za to. 
Budova získala na vzhledu a významně se 
výměna oken projevila i na úsporách tepla. 
V průběhu let bylo vždy nutné něco opra-
vit, aby budova sloužila dál svému účelu, 
dalším generacím a tady se jasně ukazuje, 
že dobrovolná pomoc při opravách budovy 
se stala pro mnoho členů Sokola srdeční 
záležitostí.

Toto stoleté výročí naší historické budovy 
bychom chtěli napajedelským občanům 
připomenout, a proto uskutečníme oslavu 
na počest tohoto výročí. Všichni jsou na tuto 
oslavu srdečně zváni. 

Bude se konat 25. 6. 2011 na hřišti za so-
kolovnou a v sále sokolovny. Zahájením 
budou tzv. Hry bez hranic, kterých se 
mohou zúčastnit rodinné týmy a dále bude 
vystoupení některých cvičebních oddílů 
a hostů v sále Sokolovny a zakončeno bude 
produkcí hudebního tělesa z Brna. Vše bude 
upřesněno na plakátech a na našich webo-
vých stránkách.

 T.K. TJ Sokol Napajedla

InLine slaví malé jubileum - 5.ročník
Záštitu nad letošním ročníkem převzala starostka města Napajedla I.Brabcová. Čes-

komoravský pohár se v letošním roce uskuteční, kromě Napajedel, také v Opavě, Stožci, 
Brně, Liberci a Račicích. Napajedelský závod je v této konkurenci hodnocen pořadatelem 
seriálu serverem Inlajn.cz stále jako nejlepší.

A nyní vás seznámíme se scénářem celého dne:

Od 12.00 budou pro veškerý provoz uzavřeny silnice Na Kapli, Svatoplukova, Sady, 
Palackého a náměstí T.G.Masaryka. 

Od 12.30 bude v pohostinství Baltazzi probíhat prezentace všech závodníků a ve 14.15 
nám vyráží za startovní čáry první závodníci v tomto pořadí: 

14.15 –  závod na 1.020 m, začátečníci s rodiči 2005 a mladší, junioři F 2003-2004
15.35 –  závod na 2.040 m, junioři D 1999 – 2000, junioři E 2001 – 2002
14.55 –  závod 4.080 m, junioři B 1995 – 1996, junioři C 1997-1998
15.20 –  závod na 10.200 m, HOPE Sport open sprint
15.55 –  závod na 5.100 m, Hobby pro příchozí cena Fitcentra Napajedla – povoleny 

pouze vysoké boty a průměr koleček max. 91 mm
16.25 – závod na 21.420 m, Českomoravský pohár 2010 open půlmaratón 
18.00 –  vyhlášení výsledků závodů – v prostoru dvora radnice
  Ve všech mládežnických kategoriích budeme vyhlašovat nejlépe umístněné 

napajedláky. Propozice a více informací na www.inlajn.cz
18.30 –  zahájení sreetparty InLine music 
21.00 –  AVENTIS

A aby toho bruslení nebylo pořád ještě dost, v předvečer závodů připravili pořadatelé 
s Fitcentra Slavia ve spolupráci s Návštěvnickým centrem a firmou HOPE Sport, na páteční 
večer 27. 5. od 17.00–21.00 hod. tréninkové jízdy po části závodního okruhu, který bude od 
budovy Městského úřadu až po vinárnu Na Kapli uzavřen pro veškerý provoz. V Návštěv-
nickém centru bude připraveno vše pro vaše brusle – servis, poradenská služba, půjčovna, 
prodej náhradních dílů a i pro vás – občerstvení a bruslařský instruktor. 
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NAPAJEDLA – Zámek v Napajedlích 
na Zlínsku zahájí letošní – v pořadí třetí 
sezónu ve své novodobé historii tím, že 
bude otevřen jako ostatní hrady a zámky, to 
znamená od května do září.

Zámecké brány se otevřou každý víkend 
v květnu, červnu a září, následně každý den 
v červenci a srpnu. Prohlídky se budou ko-
nat vždy od 10.00 – 16.00 hod. a zámecká 
kavárna bude otevřena do 18.00 hod.

Zámek Napajedla za tři roky své nové éry 
ušel kus cesty a stal se zajímavým cílem pro 
turisty nejen ze Zlínského kraje, ale také 
z celé republiky. Zájem turistů a lidí zcela 
jistě potvrzuje i umístění v první desítce 
v anketě „zajímavé destinace kraje“, kde 
zámek Napajedla byl označen jako zajímavý 
turistický bod. 

Na zámku je možné absolvovat nejenom 
klasickou prohlídku historických sálů, která 
trvá cca 50 minut, ale v průběhu letošního léta 
také navíc dvě výstavy a posezení v zámecké 
kavárně a panerii.

V rámci tohoto roku se budou nadále 
konat kurzy vaření, univerzita fengshui či 
workshopy pro ženy a řada dalších akcí.

Zámek Napajedla se stává zajímavou turistickou destinací
Z historie zámku Napajedla
Zámek Napajedla je výraznou dominantou 

města, postavený v letech 1764 – 1769. Zámek, 
jako pozdně barokní šlechtické sídlo, postavil 
židlochovický zednický mistr Antonín „Mates“ 
Slováček podle plánů brněnského architekta 
Františka Antonína Grimma, u kterého stavbu 
ve stylu francouzského baroka objednala Anna 
Marie z Rottalu, provdaná za Quidobalda z Dit-
richsteina. F. A. Grimm projektoval také zámky 
v Bystřici pod Hostýnem a ve Vizovicích. Proti 
nim se však napajedelská stavba odlišuje svou 
noblesou, mohutností i velkoryse řešenými 
vnitřními prostorami.

Zámek Napajedla je elegantní, jednoduchá 
volně stojící dvoukřídlá budova ve tvaru 
písmene „U“, kde ve třech podlažích, mimo 
pokojů služebných a příslušenství, bylo přes 
50 obytných místností. Dominantou zámku je 
zcela jistě nádherný kruhový zrcadlový sál, 
který sloužil především pro přijímání návštěv 
na zámku či k tančení při slavnostních příle-
žitostech. Dále je zde salonek holandských 
mistrů, barokní salonek, rozlehlá zámecká 
jídelna a celá řada dalších zajímavých 
prostor. Reprezentativní zámecká budova 

monumentalizovaná svou polohou předsta-
vuje nepochybnou kvalitu z hlediska dějin 
moravské barokní architektury a představuje 
svébytný vklad do evropských uměleckých 
proudů poslední třetiny 18. století. Je nutno 
dodat, že výstavba zámku pokračovala 
i za dědiců panství, rodu Kobenzlů, Stockau 
a Baltazzi. Zvláště poslední ze jmenovaných 
majitelů panství se výrazně zapsal do historie 
Napajedel založením hřebčína - chovu ang-
lických plnokrevníků v roce 1886. Zámek je 
obklopen desetihektarovým parkem z větší 
části v anglickém stylu, se spoustou vzácných 
dřevin a romantickým rybníčkem s lekníny 
uprostřed parku.

Význam celého objektu je zcela jistě 
nejen pro Zlínský kraj, ale také pro město 
Napajedla. Hodnota objektu spočívá v jeho 
historické a kulturní hodnotě. Je však také 
příjemným místem k odpočinku, centrem 
kulturního a sportovního života, příjemným 
bodem ke společenským setkáním. Je rovněž 
jedinečným místem pro konání svatebních 
obřadů či svatebních hostin, rodinných oslav, 
různých firemních a společenských akcí.

Petra Psotková

Talent show
Ve dnech 21.–25. 3. se proměnily prosto-

ry místního kina na muzikálový sál, kde se 
konal již 4. ročník pěvecké soutěže Talent 
show. Soutěžící v průběhu 3 dnů předváděli 
své výkony, které byly mnohdy na profe-
sionální úrovni a bojovali tak o umístění 
na předních příčkách.

Sjelo se zde na 120 mladých zpěváků z 12 
obcí a měst blízkého okolí, kteří se těšili 
na velký obdiv přihlížejícím a unešena 
byla i profesionální porota. Zpěváci byli 
rozděleni do 11 kategorií z nichž každá 
měla svého vítěze: MŠ s hudebním do-
provodem Cingelová Sára Napajedla. MŠ 
bez hudebního doprovodu Bobek Ondřej 
Napajedla. Šoumen roku 2011 - Fimbinger 
Šimon Napajedla. 1. a 2. třída Večeřová 
Hana Oldřichovice. 3 a 4. třída Kadlčáko-
vá Kateřina Bohuslavice u Zlína. 5. třída 
Solařová Valentýna Otrokovice. 6. a 7. 
třída Vanderková Barbora Napajedla. 8. 
a 9. třída Valová Jana Kvasice. Vícehlasé 
skupiny Rakušanová Aneta a Šulcová 
Karolína Napajedla. Šoumen roku 2011 - 
Gabrhelíková Blanka Napajedla. Anketa 
diváka - Kupková Barbora Napajedla.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, 
vítězům gratulujeme a všem přejeme 
umístění v dalších pěveckých soutěžích.

Petra Šulcová

Matýsek na květen a červen
•	 2. 5. – Dopravní soutěž – pro žáky ZŠ
•	 7. 5. – Den Země
•	 18. 5. – Výlet do ZOO – pro maminky 

z Matýsku
•	 28. 5. – Den dětí 
•	 2. 6. – Divadlo pro nejmenší 
•	 9.	6. – Matýskovo zvonění
•	

Čištění Boříčka
V sobotu 2. 4. 2011 se uskutečnila 1. akce 

v rámci Dne Země a to čištění místního po-
tůčku Boříčka.

DDM Matýsek informuje: Parta mladých a pracovitých aktérů se 
vydala v odpoledních hodinách „zachra-
ňovat přírodu“ formou sbírání odpadků 
a nepořádku, který se do potůčku dostal 
s největší pravděpodobností omylem J. 
Původní plán, kterým byl naplnění pár 
pytlů odpadky se k překvapení všech 
rozrostl na naplnění celého kontejneru, 
který byl na místo přistaven Technickou 
službou. 

Je velmi smutné, že jsou lidé vůči 
přírodě tak neohleduplní a že i ti, kteří se 
v těchto místech pohybují dnes a denně, 
dokáží nepořádkem a odpadky zohavit 
prostory, které by mohly být tak čisté 
a krásné. 

Brigádníkům za jejich pracovitost a píli 
bylo občerstvení ve formě špekáčku 
a za jejich snahu a úsilí je jim velké DÍKY !!! 

Petra Šulcová
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Lašskem na kole
Datum konání: 19.–22.	května	2011.
Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů 

Napajedla – Cykloturistický oddíl. Tel. mob. 
732 883 246 formou SMS, nebo E – mail: na-
palku@centrum.cz

Program: Individuální, k dispozici budou 
návrhy společných cyklotras. Navštívíme 
Trúbu ve Štramberku a městský pivovar, hrad 
Hukvaldy, muzeum Tatry v Kopřivnici, mlýn 
Kozlovice, pohankový mlýn…

Náročnost: Vhodné pro začátečníky, rodi-
ny s dětmi, důchodce i náročnější cyklotu-
risty, kteří si mohou vybrat náročnější trasu

Ať se kola točí !!!
Naši činnost podporuje město Napajedla

• Pódiovky děti fitness, aneb sportem proti 
drogám
Jako každoročně i letos proběhla soutěž v pó-

diových skladbách v Otrokovicích a to v sobotu 
16. 4. 2011. Jely jsme opět v plném počtu a sou-
těžily jsme se stejnými pódiovými skladbami 
jako v Praze. Což byl „Tanec v srdci“ v podání 
starších holek, které tentokrát obsadily 1. místo 
a odvezly si nádherný pohár. Druhá skladba 
„Holčičí snění“ v podání těch nejmladších 
vysoutěžila krásné 2. místo a neméně vzácný 
krásný pohár. Obě družstva tímto výkonem, 
dosáhly postupu na finále, které se uskuteční 
28. 5. v Praze. Tak nám prosím držte palce J!

• Velikonoční gymnastický závod v Hulíně
Hned druhý den po těchto závodech (v nedě-

li 17. 4.), 5 holek jelo zápolit o co nejlepší umístění 
v gymnastickém dvojboji (kladina, prostná) 
na Velikonočním závodě v Hulíně. Tentokráte 
skladební požadavky závodu nepatřily zrovna 
k nejlehčím, ale i tak zabojovaly a přivezly si tato 
umístění: M. Benešová 2. místo, Š. Polášková 4. 
místo, V. Polášková 5. místo, K. Polášková 9. místo 
a A. Maniaková 8. místo. My holkám k těmto 
výkonům blahopřejeme a přejeme jim mnoho 
dalších úspěchů v následujících závodech!

Trenérky z TJ Sokol Napajedla

V sobotu 26. 3. jsme se zúčastnily přehlíd-
ky pódiových skladeb, kterou pořádala ČOS 
na Tyršově domě v Praze. Tentokrát jsme 
pobraly „ruky nohy“ co na Sokolovně máme, 
udělaly 2 týmy (celkem 22 dětí) a dvě originální 
pódiové skladby a odebraly se bojovat o praž-
ské poháry. První tým ve složení Šárka, Peťa, 
Bohďa, Náťa, Kačka, Míša, Verča, Zuza, Mája, 
Kika, Elis (bohužel před přehlídkou onemoc-
něla) se předvedly s pódiovkou pod názvem 

TJ Sokol Napajedla: Pódiové skladby Praha, pohár je doma!!!
„Tanec v srdci“. Věkové rozpětí tohoto týmu 
je 9-17let. Tento tým podal vynikající výkon 
a byl oceněn diplomem za zpracování tématu. 
Druhý tým ve složení Nikča, Anička K., Anička 
M., Natka, Míša, Venďa, Amálka, Béďa, Monča, 
Anežka, Hanička (náhradnice) se předvedly 
se skladbou „Holčičí snění“. Věkové rozpětí 
tohoto týmu je 5-9 let, pro některé z holčiček 
to bylo první zápolení o pohár a o to větší byla 
radost a překvapení, když právě tyto malinké 

(začínající)si pohár vybojovaly a byly oceněné 
diplomem za zpracování a převedení skladby 
pro nejmenší. A aby nebylo málo krásných 
zážitků, trenérky vymyslely výlet na Pražský 
hrad a návštěvu muzea hraček, kde nejedno 
holčičí srdíčko zaplesalo nad spoustou barbínek 
(i v životní velikosti), medvídků, kočárků atd. 
Pak následoval oběd v pizzerii, který už vyhládlé 
gymnastky vřele uvítaly a pak už cesta vláčkem 
domů…Výlet se vydařil a krásné zážitky nám 
dlouho zůstanou ve vzpomínkách.

A my ze srdce blahopřejeme, jen tak dál 
holky!!  -O.K.-
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