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Ročník XIV.
Říjen 2011

Pocta R. Firkušnému
18.–20. listopadu 2011
1. České trio - Milan Langer (klavír), Dana 

Vlachová (housle) a Miroslav Petráš (violon-
cello) – Klášterní kaple, 18. listopadu

2. Martin Gurmal (bas, baryton - sólista 
opery Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě) Stadlerovo klarinetové kvarteto - 
Klášterní kaple, 19. listopadu

3. Lázaro Cruz (trubka, profesor Konzer-
vatoře P. J.Vejvanovského Kroměříž) - kostel, 
20. listopadu

Kino - v listopadu uvidíte
■	Dětský filmový festival
 2. 11. Kung Fu Panda
 3. 11. Medvídek Pú
 4. 11. Máma mezi marťany 
 Začátek 16.00, vstupné děti 40 Kč 

dospělí 45 Kč, po skončení promítání 
bude následovat jako každý rok tom-
bola.

■	a taky něco pro dospělé
 4. 11. Muži v naději
 Začátek 19.30, vstupné 80 Kč

Klášterní kaple 30. 10. 2011 v 19.30 hodin

Oráč a smrt
Hudebně dramatická meditace
Jitka Molavcová a Alfréd Strejček

Rybářská zábava
Pozvání na tradiční rybářskou zábavu, 

kterou připravuje Rybářský spolek Napa-
jedla-Spytihněv na den 12. 11. 2011 do sálu 
Sokolovny v Napajedlích. Od 20.00 hodin 
bude hrát přítomným Aventis. 

V neděli dne 30. 10. 2011 v 15.00 hodin 
na místním hřbitově v Napajedlích 

budou provedeny vsypy 
Bližší informace získáte v kanceláři 

Služeb města Napajedla, p.o. Lány 637, 
tel. 577 941 078

Slavnostní položení věnců
Slavnostní položení věnců u pomníku 

padlým v první světové válce a u hrobu 
generála Šnejdárka se bude konat ve čtvr-
tek 27. října 2011 ve 14 hodin na městském 
hřbitově.

Svatováclavské
slavnosti 2011,
čtěte na stranách 6 a 7
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Červené boxy na vysloužilá elektrozařízení
V červnovém čísle Napajedelských novin 

jsme vás informovali o nově umístěných 
červených boxech, určených k uložení 
vysloužilých drobných elektrozařízení, jako 
jsou například kalkulačky, telefony, MP3 
přehrávače, sluchátka, malé přenosné CD 
přehrávače, fotoaparáty, kulmy, fény a další.

Jelikož praxe ukázala na některé drobné 
problémy, byly tyto boxy po dohodě se spo-
lečností ASEKOL přemístěny na vhodnější 
a dostupnější místa. Takže v současné době 
máme na území našeho města umístěny 
celkem 3 boxy, a to u prodejny potravin 

v ulici Lány (box je přemístěn u hnízda 
pro nádoby na tříděný odpad), druhý box 
je umístěn v ulici Jiráskova pod restaurací 
„U Jima“ vedle kontejnerů na tříděný odpad 
a třetí box je umístěn na okraji parkoviště 
v ulici Na Kapli (vedle budovy bývalého 
sídla Služeb města Napajedla).

Novým umístěním boxů je tak pokryto 
téměř celé město a boxy jsou přístupné 
nepřetržitě, což je dalším krůčkem ke zlep-
šení problematiky nakládání s odpady 
na našem území.

Stanislava Kozmíková, odd. život. prostř.

Městská policie
Městská policie Napajedla v rámci 

prevence v požívání alkoholu a drog si 
dovoluje podat několik rad. Při akcích 
zaměřených na tuto problematiku se 
neustále setkává s požíváním alkoholu 
u mladistvých osob i ve větší míře jak 
0,5 promile.

 Alkohol a drogy
Alkohol a drogy sice odbourávají 

zábrany, ale na druhou stranu posilují 
agresivitu, snižují obranyschopnost 
a opatrnost.

Alkohol a drogy bývají častou příčinou 
páchání přestupků a trestných činů, takže 
se lze často dostat do střetu ze zákonem. 
Pod vlivem alkoholického opojení do-
chází často k dopravním nehodám, a to 
i u cyklistů, a násilí jako takovému.

 Jak násilí předejít?
Nečekejte na osamělých zastávkách, 

zejména po setmění. Ve vlaku usedejte 
do prvního vagonu, v autobuse co nejblí-
že k řidiči.nejezděte autostopem. Nikdy 
o doprovod nežádejte cizí osobu a ne-
přijímejte od nich ani podobné nabídky. 
Pro nenadálé případy použijte tato čísla:

150 – hasiči
155 – rychlá záchranná služba
158 – policie ČR
S blížícím se podzimem, náhlými 

změnami počasí, šerem a mlhou upo-
zorňujeme hlavně fanoušky cyklistiky 
a jízdy na kole, že je nutné mít patřičné 
vybavení pro jízdu na silniční komunikaci 
a dbát na to, abych byl patřičně osvětlen 
a viděn z pohledu dalších účastníků 
silničního provozu, hlavně řidičů.

Za nesplnění podmínek lze uložit blo-
kové pokuty. Cyklista je na komunikaci 
brán jako řidič. Jedním z nešvarů chodců 
je nepoužívání přechodů pro chodce, 
přecházení silnice mimo přechody a tím 
zvýšené nebezpečí úrazu. V takové situaci 
toho již řidič mnoho nezmůže. Nevystavuj-
me se zbytečnému nebezpečí a chraňme 
si své životy. I toto porušení lze řešit 
blokově. V případě nejasnosti nebo 
dotazů se obraťte na naše příslušné 
strážníky, rádi Vám pomohou.

Strážníci také pořádají pro děti preven-
tivní ukázky bezpečnosti ve spolupráci 
s policií ČR Napajedla a Zlín v rámci 
„Dětské policie“, která je jistě přínosem 
pro naše nejmenší. 

I naši strážníci se zapojují do mimo-
pracovních aktivit, jako příklad lze uvést:
•	 bezplatné darování krve – strážník 

Hlavačka Josef – 55 odběrů krve, 25 
odběrů plazmy,

•	 přednášky ve školách a besedy pro 
důchodce – str. Kalmárová Denisa.

Strážník Josef Hlavačka,  
přestupkový orgán MěÚ Napajedla  

Bc. Ondřej Šubík, DiS.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz

 Zastupitelstvo města 21. 9. 2011

mimo jiné
l vyhlásilo záměr prodeje stavebních 

pozemků p. č. 2074/106 + 2074/107 pro vý-
stavbu rodinného domu v lokalitě Malina 
III za cenu nejvyšší nabídky, min. cena 
850 Kč/m2 za podmínek dle přiloženého 
záměru; termín uzávěrky: 30. listopadu 
2011 do 12.00 hodin
l  souhlasilo s uzavřením Smlouvy 

o právu provést stavbu – „R55 Otrokovice, 
obchvat JV“ s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR za podmínky, že ve smlouvě bude uve-
dena lhůta v bodě 4.3, že majetkoprávní 
vypořádání bude provedeno nejpozději 
do vydání kolaudačního souhlasu za pod-
mínky, že kupní cena zastavěných pozemků 
bude stanovena na základě znaleckého 
posudku; posudek bude hradit Ředitelství 
silnic a dálnic ČR
l se seznámilo se zápisem z jednání 

finančního výboru dne 14. září 2011
l vzalo na vědomí informace o již reali-

zovaných investičních akcích a investičních 
akcích, na které jsou podány žádosti o dotace
l schvaluje investiční záměry, které jsou 

připravovány k podání žádosti o dotaci
l uložilo Ing. Ireně Brabcové, starostce 

města, zajistit na investiční záměry, které 
jsou připravovány k podání žádosti o dotaci:
- nutnou projekční přípravu
- nutnou legislativu v předpokládaných 

termínech
- součinnost při zpracování žádostí o dotace
- zapracování požadavků na financování 

akcí a jejich přípravu do rozpočtu města 
na rok 2012 a do rozpočtového výhledu
l uložilo Ing. Ireně Brabcové, starostce 

města 
•	 zajistit realizaci investičních záměrů, 

na které jsou podány žádosti o dotace, 
po rozhodnutí o udělení dotace

•	 přehled investičních záměrů, které jsou 
připravovány k podání žádosti o dotaci, 
aktualizovat průběžně v návaznosti na vy-
hlašované dotační tituly a tento předkládat 
ke schválení zastupitelstvu města
l vzalo na vědomí dlouhodobé inves-

tiční záměry 
l schválilo přidělení finančního pří-

spěvku pro TJ FATRA SLAVIA Napajedla 
ve výši 200.000 Kč na podporu mládežnické 
kopané ve městě Napajedla – z finančních 
prostředků společnosti CEMEX Sand, s.r.o., 
Napajedla, věnovaných městu na sport, 
včetně smlouvy a rozpočtového opatření 
č. 37/2011
l  schválilo rozpočtové opatření č. 

48/2011: poskytnutí finančních prostředků 
ve výši 50.000 Kč pro Klub kultury Napajedla, 

22. září hostilo město Napajedla slav-
nostní ceremoniál předávání ocenění 
v celostátní soutěži Cesty městy.

Uskutečnil se v prostorách klášterní 
kaple a stalo se tak díky vítěznému oceně-
ní, které Napajedla získaly v minulém roč-
níku. Starostka města přítomným přiblížila 
loňský vítězný projekt i další realizace 
úprav města. Slavnostnímu ceremoniálu 
byli vedle zástupců oceněných projektů 
a starostů měst a obcí přítomni i hosté a to: 
Miroslav Kundrata za Nadaci Partnerství, 
Karel Loprais-šestinásobný vítěz rallye 
Paříž-Dakar a zástupce Besipu – minis-
terstva dopravy, Ivo Vykydal zástupce 
ministerstva dopravy, Petr Ondráček 
– zástupce Škody auto, Ivan Ryšavý – zá-
stupce časopisu Moderní obec a Ladislav 
Cvrkal – zástupce 3M Česko. V letošním 10. 
ročníku soutěže ocenila odborná porota 
osm dopravních řešení. V kategorii bodová 
řešení zvítězili z 5 uchazečů Prachatice, 
které za Lávku pro pěší přes Pivovarskou 
ulici obdržely prémii 120 tisíc korun. 
Po skončení slavnostního ceremoniálu, si 
všichni zúčastnění šli prohlédnout město 
Napajedla a jeho oceněnou revitalizaci.

Miroslava Havalová

příspěvkovou organizaci, na úhradu výdajů 
spojených s nákupem vybavení pro kulturní 
soubory a kulturní akce – z daru společnosti 
Fatra, a.s., Napajedla, věnovaných městu 
na kulturu
l schválilo:

•	 navýšení příspěvku pro Služby města 
Napajedla o částku 20.000 Kč za provedení 
zemních prací a dopravu materiálu pro 
nově budované dětské hřiště na sídlišti 
Malina II

•	 navýšení příspěvku pro Služby města 
Napajedla o částku 12.073 Kč za provedení 
garančního servisu nakladače Ahlman

•	 navýšení příspěvku pro Služby města 
Napajedla o částku 10.000 Kč na výměnu 
schodiště u dětského „hradu“ na sídlišti 
Malina I

•	 navýšení příspěvku pro Služby města 
Napajedla o částku 10.805 Kč za rizikové 
kácení stromů prováděné subdodavateli

•	 navýšení příspěvku pro Služby města 
Napajedla na úhradu nákladů spojených 
s provozem kompostárny o 180.000 Kč

•	 ostatní náklady na provoz kompostárny 
uhradit ze schváleného rozpočtu příspěv-
kové organizace
včetně rozpočtového opatření č. 50/2011, 

které se tohoto příspěvku týká
l se seznámilo s přehledem pohledávek 

města Napajedla ke dni 30. červnu 2011
l  schválilo rozpočtové opatření č. 

51/2011: poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 336.000 Kč organizační složce Pečo-
vatelská služba Napajedla z důvodu navýšení 
mzdových tarifů
l projednalo předložený návrh Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2011 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kultur-
ních podniků, včetně tanečních zábav a dis-
koték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
a o regulaci provozní doby hostinských 
provozoven. Usnesení nebylo přijato. (Pro 
přijetí usnesení nehlasovala nadpoloviční 
většina všech zastupitelů, tj. 11 zastupitelů.) 
Návrh vyhlášky bude znovu prodiskutován 
na jednání rady města rozšířeném o členy 
zastupitelstva města a předložen k opětov-
nému schválení na dalším zasedání zastu-
pitelstva města
l se seznámilo se Zápisem z jednání Val-

ného shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
konaného dne 23. června 2011
l uložilo Ing. Ireně Brabcové, starostce 

města, svolat jednání týkající se problema-
tiky životního prostředí v okolí průmyslo-
vého areálu Slavia za účasti České inspekce 
životního prostředí, Krajské hygienické 
stanice Zlín, zástupců města, dotčených 
orgánů státní správy, občanů a podnikatelů 
působících na území areálu Slavia do 30. 
listopadu 2011. ■

Z jednání rady a zastupitelstva města Napajedla

Vítání občánků, fotoreportáž Františka Cívely

V sobotu 17. září bylo přivítáno v obřadní 

síni devatenáct malých spoluobčánků jménem 

Městského úřadu v Napajedlích. Přejeme vám 

hodně zdraví, ať vyrůstáte k radosti a spokoje-

nosti rodičů i nás všech. Děkujeme všem, kteří 

se zasloužili o pěkný průběh této akce. 
členové SOZ

| www.nadacepartnerstvi.cz



4 5

Ř í j e n  1 0 / 2 0 1 1    w w w . n a p a j e d l a . c z

4. 9. 2011 patřil v Napajedlích divadlu. 
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka slavil 
své 120. výročí založení souboru celoden-
ním divadelním maratonem. Poprvé soubor 
vyzkoušel areál za Klubem kultury, kde 
proběhla hned 3 venkovní představení. Pro 
děti divadelníci sehráli v 11 hod pohádku 
„Kolombína kořenářkou“ a ve 13 hod po-
hádku „Zvířátka a loupežnice“. Všechny 
děti moc potěšilo, že do své role v pohádce 
Zvířátka a loupežnice se na tento den vrátila 
„superstar“ Alžběta Kolečkářová. Během 
dne byla pro děti v areálu připravena cesta 
plná úkolů a her. Posledním venkovním 
představením byla v 15 hod „Lysistrata“, 
divadelní představení z loňského festivalu. 
Přestože tento den počasí přálo víc, než si 
kdokoliv přál, diváků, kteří na představení 
přišli a nenechali se zlákat vidinou zchlazení 
v bazénech a štěrkáčích, bylo dost. 

Posledním večerním představením bylo 
Strašidlo Cantervillské. Jedná se o předsta-
vení, které divadlo nastudovalo na poslední 
divadelní festival v Napajedlích. Vzhledem 
ke složité scéně a celkovému dojmu ze hry 
bylo představení uvedeno v sále Klubu 
kultury v 18 hod. 

Celý den byly otevřeny prostory Klubu 
kultury a děti i dospělí mohli nahlédnout 
do prostor divadla, kam se běžně nedo-
stanou. Otevřena byla kulisárna, šatny 
i zákulisí. Ve vestibulu Klubu kultury byla 
instalována výstava fotografií o vývoji divadla 
v Napajedlích. Fotografie sahali až do dob 
předválečných. 

První písemná zmínka o ochotnících 
v Napajedlích je v divadelních stanovách 
spolkového archivu datována na rok 1871, 
ale dál o něm mlčí.

Dle archivu Spolek divadelních ochotníků 
znovu vznikl v roce 1891 z popudu mladých 
příznivců divadla a 1. listopadu téhož roku 
uvedli první premiéru. Hrála se tehdy hra 
Mlynář a jeho dítě. Po různých peripetiích 
s místy, kde mohli hrávat i s existenčními 
podmínkami, se ochotnické divadlo udrželo 

v Napajedlích až do 50. let 20. stolení. Tehdy 
v Napajedlích působily dva podnikové soubo-
ry a to Vojan závodního klubu Slavia a soubor 
závodního klubu Fatra. V roce 1959 došlo 
ke sloučení obou souborů a po vzájemné 
dohodě byl, s úctou k hereckému projevu, 
požádán Zdeněk Štěpánek, zdali by soubor 
mohl nést jeho jméno. Písemný doklad jeho 
souhlasu je v depozitáři Napajedelského 
muzea. Jeho jméno nese soubor dodnes. 
Sídlem souboru se stal nově zbudovaný Klub 
kultury v zámeckém parku. V současné době 
má soubor 35 členů v rozmezí 8 až 83 let.

Soubor pořádá, mimo nastudování diva-
delních her a pohádek, ročně několik akcí 
pro veřejnost, ať už Svatováclavské slavností 
(letos 12. ročník); Divadelní festival ochotnic-
kých souborů, který v příštím roce ponese 
číslovku 55; Divadelní festival pro děti, jehož 
4. ročník bude v listopadu; karnevaly pro 
děti, kostýmované prohlídky zámku apod.

Nejlepší hra historie: 1960 - Půlnoční 
mše, vítězství v 3. ročníku v Napajedlích; 
účast na Jiráskově Hronově.

Poslední úspěchy: Strašidlo Cantervillské 
1. místo u diváků - Festival Napajedla 2011, 
Kolombína kořenářkou 3. místo Hvozdnecký 
měšec plný pohádek 2011.

Reprízy doby nedávné, které přesáhly 
číslo 20: Zkoušky čerta Belínka, Zvířátka 
a loupežnice, Kolombína kořenářkou (všech-
no jsou to pohádky).

Významní spolupracovníci let minu-
lých: Svatopluk Skopal, Stanislav Tříska, Ivan 
Řehák, Pavel Leicman, Ivan Kalina a další.

V současnosti spolupracujeme: Mi-
chaela Doleželová (2011), Marek Příkazký 
(2011) a Zdeněk Lambor (2010) - všichni 
herci MD Zlín.

Současná vedoucí souboru: Miroslava 
Havalová, režie výše zmíněných pohádek

Vyvrcholení oslav bude 25. listopadu, kdy 
bude pro bývalé členy uspořádán vzpomínko-
vý večer s představením Hofmanova divadla 
„Utíkej, Nituško!“, který bude přístupný 
i veřejnosti. Miroslava Havalová

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka slaví 120 let

Farmářské trhy mají v Napajedlích úspěch
V dubnu jsme odstartovali projekt Far-

mářských trhů v Napajedlích a čekali, jaký 
o ně bude u nás zájem. Ten první, dubnový, 
se povedl nevídaně. Regionální prodejci 
i krásné počasí přilákali stovky návštěvníků, 
kteří si mohli vybrat z pestré nabídky lokál-
ních potravin i ručních výrobků. Nechyběla 
cimbálová muzika i koutek pro děti.

Po prvním trhu jsme získali dotaci z pro-
středků Revolvingového fondu MŽP v rámci 
projektu „Napajedla podporují region“. Díky 
získaným finančním prostředkům jsme mohli 
Farmářské trhy vybavit chladícími vitrínami, 
elektrifikací a osvětlením stánků, pítkem 
a propagačním transparentem.

Druhý Farmářský trh se konal 13. srpna 
u příležitosti Moravských chodníčků a na sa-
motných trzích vystoupil dětský soubor 
Radovánek. I přes deštivé počasí byla účast 
hojná a prodejci se k nám těšili na další, 
zářijový trh.

U příležitosti oslav dne Sv. Václava se 
uskutečnil zatím největší a nejúspěšnější 
Farmářský trh. Tentokrát se nesl v duchu 
malých Slavností vína, nechyběly tedy stán-
ky s burčákem a výběrem těch nejlepších 
vín z Jižní Moravy. A protože náměstí ožilo 
na celý den až do večera, bylo přichystáno 
i občerstvení. Velkého úspěchu se dostalo 
domácímu pivu z Bzence, Fair Trade kávě 
a také trdelníkům. 

Napajedla se prezentovala stánkem s do-
mácí slivovicí, výbornými švestkovými koláči 
a rozlévanou Slanicí. Žlutavu reprezentovala 
skvělá jablka a jablečný mošt.

Ze zajímavostí ze samotného trhu pak byly 
ručně vyráběné nože z Moravské Třebové, 
kozí sýry a mléko z Lukova a výborné BIO 
produkty z Bojkovic.

Pracovníci Technických služeb při-
pravili prezentaci nově otevřené kom-
postárny i s kompostem pro zájemce 
k odebrání, který měl také velký úspěch.

Letos se ještě můžete těšit na poslední 
Farmářský trh, který bude spojen s roz-
svěcováním vánočního stromu a s tím 
spojeným vystoupením pěveckých 
souborů. 

Na závěr bych ráda poděkovala 
všem návštěvníkům za hojnou účast 
na trzích, dobrovolníkům za pomoc 
při organizaci a pracovníkům pří-
spěvkové organizace Služby města 
Napajedla.ů.

Kateřina Barešová, koor-
dinátora projektu
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Paní Miroslavě Havalové, každoroční autorce  Svatováclavských 
slavností, blahopřejeme nejen k úspěšnému dvanáctému roč-
níku, ale i k životnímu jubileu.  Redakce NN

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka při Klu-
bu Kultury Napajedla se již po dvanácté podílel 

na uskutečnění tradičních svatováclavských slavností 
v Napajedlích. Přípravy a domlouvání skupin začalo již 
po ukončení minulého ročníku. Nejintenzivnější práce 
na programu probíhaly zhruba tři týdny před samotnými 
slavnostmi. Musely se rozdělit úkoly k organizaci, připravit 
průvodní řeč, kostýmy a kulisy.

Divadelní soubor se sešel v pátek odpoledne a na stavbě 
scény pracoval až do pozdních večerních hodin. V pří-
pravě jeviště se pokračovalo ještě ráno, kdyby náhodou 
přes noc zlobilo počasí. Zároveň se doladila choreogra-
fie a poslední detaily. Poté nastal klid před bouří, kdy 
se všichni posilnili výborným gulášem. Jen co všem 
vytrávilo, začaly se sjíždět skupiny, které se zúčastnily 

odpoledního programu.
V zámeckém parku byla po celý den pro děti 

střelnice, kterou s sebou přivezla skupina GARD. 
Děti se mohly vyřádit na stanovištích s hrami, 

které si připravilo sdružení SAM. Na stanovištích 
se vystřídalo asi pět set dětí. Dospělí se mohli 
pokochat pohledem na koně v hřebčíně nebo do-
plnit svou domácnost výrobky z jarmarku, jehož 

stánky se nacházely jak v zámeckém nádvoří, tak 
i na náměstí. Ve čtyři hodiny zazněly úvodní 

fanfáry v prostorách za Klubem Kultury 
a byl započat příběh o komtesce Alence, 

který doprovázel jednotlivá vystou-
pení pozvaných skupin a souborů. 

K vidění byla sportovní gymnas-
tika TJ Sokol Napajedla, břišní 

a historické tance při DDM 
Matýsek Napajedla, skupi-

na historického šermu 
GARD Brno, flét-

nový soubor ZUŠ Rudolfa Firkušného 
Napajedla, vokální kvintet MAGNA MYSTERIA Otro-
kovice, historické tance VIA NEMESIS Napajedla, divadelní 
a kaskadérská společnost ŠTVANCI z Brna a praporová 
show v podání skupiny MONADRIA POLYGAMICA Brno. 
Vyvrcholením odpoledního programu byl příchod svatého 
Václava a průvod ulicemi města Napajedla. Průvod se 
zastavil na schodišti před kostelem sv. Bartoloměje, kde 
si slovo vzala paní starostka Ing. Irena Brabcová, vzácný 
host pan Tomio Okamura a také samotný kníže Václav, 
který obdržel klíč od našeho města. Sv. Václava letos 
představoval člen divadelního souboru Mikuláš Švehla.

Poté se průvod, ještě s krátkým zastavením v nádvo-
ří zámku, vrátil zpět na nádvoří Klubu kultury, kde 
byl odstartován večerní program, který připravila 
Miroslava Havalová. Ve večerním programu se 
navíc představila Kristýna Trávníčková s orien-
tálními tanci, skupina historického a scénického 
tance PORTA TEMPORIS Napajedla, hudebník 
Radek Bednařík a ohňová show skupiny Py-
roterra Praha, která je semifinalistou Česko 
Slovensko má talent. Odeznění posledních 
fanfár pro divadelníky ještě neznamenal 
konec, celá scéna se musela rozebrat 
a schovat do bezpečí kulisárny. 
Na konec všichni odcházeli s hře-
jivým pocitem, že vše až na pár 
maličkostí dobře dopadlo. Již 
teď, pár dní po akci se nabízejí 
skupiny na další spolupráci 
v příštím ročníku. 

Dominika Lysoňková 
a Martina 
Suchánková

Svatováclavské  
slavnosti 2011 očima mladých ochotníků

Svatováclavské slavnosti 2011 – Poděkování
Jménem divadelního souboru Zdeňka 

Štěpánka Napajedla bych chtěla poděko-
vat všem, kdo se jakkoli podíleli a zapojili 
do průběhu Svatováclavských slavností 
2011 v Napajedlích. Zejména patří velký 
dík členům divadla, jejich rodinným pří-
slušníkům a přátelům za nezištné nasazení 
při přípravách i při konání akce; zvukařům 
a osvětlovačům za navození té správné 
dobové atmosféry; panu Antonínu Přikry-
lovi – řediteli Klubu kultury za ochotu, 
vstřícnost a trpělivost; vedení Města Na-
pajedla za podporu akce i snahu vytvořit 

ze Slavností nadregionální akci; Službám 
města za zkulturnění nádvoří Klubu kul-
tury; Sdružení mladých SAM Napajedla 
za obětavé nasazení na stanovištích pro 
děti; všem účinkujícím za jejich výkony 
a profesionální přístup; všem ostatním, 
kteří zůstávají skryti, a přesto odvádějí 100% 
výkon; a v neposlední řadě všem divákům 
a návštěvníkům, bez kterých by nebyl 
důvod cokoli pořádat. Kde jsou lidé, tam 
je život a Napajedla v ten den dokázala, že 
jsou živým městem. Všem vám upřímný dík.

Miroslava Havalová

Fotorepor táž Dušana Pří lučíka
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„Jaro, léto, podzim, zima 
v naší školce je nám prima… „

V průběhu letošního léta, v měsíci červenci 
a srpnu 2011 se v MŠ Napajedla uskutečnila 

již dlouho plánovaná rekonstrukce hygie-
nických zařízení pro děti na budovách A a B 
mateřské školy.

Konkrétně prošly celkovou rekonstrukcí 
prostory dětských umýváren a WC u šesti 
tříd, sprchy v sauně školy a přípravné ku-
chyňky u jmenovaných tříd. Se zásadním 
přispěním zřizovatele mateřinky se tak po-
dařilo vytvořit prostředí, jež plně odpovídá 
všem současným hygienickým požadavkům 
a je součástí zázemí pro děti, které v něm 
tráví velkou část svého předškolního období 
v době odloučení od rodiny.

Mateřská škola dostala do nového školního 
roku krásný, ale hlavně potřebný a účelný 
dárek, který přispěje ke spokojenosti dětí 
i celého kolektivu školy.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří 
se na zmíněné akci podíleli, tedy vedení měs-
ta, zástupcům firem, pracovníkům odboru 
SMIR Městského úřadu v Napajedlích a v ne-
poslední řadě zaměstnancůn školy, díky 
nimž se podařilo uklidit a otevřít školu pro 
všech 198 dětí již 1. září 2011. Zároveň děkuji 

Ve středu 7. září se jako každý rok pracov-
níci DDM Matýsek společně s dětmi zúčastnili 
celonárodní sbírkové akce na pomoc nevi-
domým lidem Světluška. V ulicích Napajedel 
tento den 2 skupinky oslovovali kolemjdoucí 
a nabízeli jim ke koupi různé předměty. 

Celkový výtěžek z prodeje činil 12 735 
Kč. Celá tato částka bude použita nadačním 
fondem Českého rozhlasu na pomoc nevido-
mým lidem z celé ČR. 

Děkujeme všem, kteří koupí předmětu 
přispěli na pomoc druhým i všem dětem, 
které předměty prodávaly. 

Více o této sbírce na webu:
www.svetluska.centrum.cz 

i vstřícným rodičům 
našich dětí, kteří 
pochopili náročnou 
situaci v době re-
konstrukce a snažili 
se omezit docházku 
svých dětí na dobu 
nezbytně nutnou.

Za kolektiv pra-
covníků mateřské školy

Martina Švandová, ředitelka

P. S. 27. 9. 2011 se uskutečnil Den otevřených 
dveří v MŠ pro širokou, nejen rodičovskou 
veřejnost, která si mohla prohlédnout všechny 
prostory školy.

Den, kdy září Světlušky!

Vzpomínáme
Dne 18. října vzpo-
meneme 23. výročí 
tragického úmrtí na-
šeho syna
MARKA ROZUMKA
Zemřel v den svých 

17. narozenin. Letos by mu bylo 40 let. 
S lásku vzpomínají

Maminka a sestra Věrka s rodinou

www.hlavacek.cz
Tel.: 577 102 290

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Napajedla

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Navštivte s Vaším vozem značky ŠKODA zimní servisní prohlídku a spolehněte se na naši 
profesionální péči. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za výhodné ceny. 

Máme pro Vás zimní pneumatiky a zimní kompletní kola za ty nejlepší internetové ceny.

Zimní servisní prohlídka od 17. 10. do 30. 11. 2011 pro Váš vůz ŠKODA

Zaostřeno na zimní péči

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

ZSA_2011_MRO_V2_DYN_4424cd4d8d874447a4c9622578441289_indd   1 9/14/2011   1:00:42 AM

http://www.svetluska.centrum.cz
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■ Začala topná sezóna
V souvislosti se zahájením topné sezóny 

stojí za připomenutí, že k vytápění objektů 
lze používat pouze schválené typy spo-
třebičů paliv a je nutné se řídit předpisy 
a návody výrobce pro jejich instalaci, 
umístění, užívání, obsluhu a údržbu.
■ Zákon o požární ochraně 
ukládá povinnost dodržovat podmínky 
a návody, vztahující se k požární bezpeč-
nosti výrobků nebo činností, a počínat si 
tak, aby nedocházelo k požárům. Platí to 
zejména při používání tepelných, elek-
trických, plynových a jiných spotřebičů 
a komínů, při skladování, manipulaci 
a používání hořlavých nebo požárně ne-
bezpečných látek, při zacházení s otevře-
ným ohněm či jiným zdrojem zapálení. 
Podrobnosti o těchto povinnostech upra-
vuje vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška 
o požární prevenci).
■ Na co si dát pozor, než začnete topit?

Každý by měl znát, v jakých lhůtách 

V neděli 11. září 2011 uctili členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Napajedlích památ-
ku svých 343 amerických kolegů - hasičů 
z New Yorku, kteří před deseti lety zahynuli 
po teroristickém útoku v troskách Světového 
obchodního centra při plnění svého poslání, 
při snaze pomoci svým spoluobčanům.

Tato malá pietní vzpomínka se uskutečnila 
na Zahradní ulici v Napajedlích u soukromého 
pomníčku hasiče ve výslužbě Antonína Pavel-
ky, který se této akce také zúčastnil. Pan Pavel-
ka postavil na své zahradě pomníček přesně 
v americkém stylu, včetně sochy dalmatina, 
který je tradičním maskotem hasičů v USA.

(www.hasicinapajedla.cz)

V sobotu 3. září 2011 uspořádali členové 
Sboru dobrovolných hasičů v Napajedlích 
ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem podniku Fatra a.s. 4. ročník soutěže 
požárních družstev O putovní pohár města 
Napajedla. Tuto uzavřenou soutěž pořádají 
napajedelští hasiči pouze pro pozvaná druž-
stva pod záštitou města Napajedla, kterému 
tímto děkují za finanční podporu akce.

 V letošním ročníku obhájilo absolutní ví-
tězství družstvo mužů z SDH Komárov a stalo 
se tak na další rok držitelem putovního pohá-
ru města Napajedla. Napajedelské družstvo 
mužů obsadilo pěkné 2. místo. Celkově se 
letos soutěže zúčastnily čtyři družstva mužů 
a tři družstva žen, což je nejvíc v celé historii 
soutěže a svědčí o její stoupající úrovni.

(www.hasicinapajedla.cz)

Severní dráha císaře Ferdinanda
KFNB -Kaiser Ferdinands-Nordbahn
Název KFNB se však kromě názvu spo-

lečnosti vžil spíše jako název pro uvedenou 
železniční trať. Dodnes se mezi železničáři 
říká trati mezi Petrovicemi u Karviné 
a Břeclaví „Ferdinandka“ a na rozdíl od zbyt-
ku republiky na její podstatné části panuje 
levostranný provoz.

Autorem projektu železnice z Vídně do Ha-
liče byl v roce 1829 Franz Xaver Riepl. Zají-
mavé je, že při propočítávání předpokládané 
skladby přepravovaného zboží se v tomto 
projektu s uhlím vůbec nepočítalo. Důvodem 
byl spíš jeho okrajový význam na začátku 19. 
století, přitom v 50. letech už se stavěla řada 
železnic právě především kvůli přepravě 
uhlí. V seznamu zboží se na předních místech 
umístili krmní voli a sůl.[1]

Za datum vzniku firmy lze považovat 
1. březen 1836, kdy byl zahájen úpis akcií 
této společnosti. O tři dny později pak císař 
Ferdinand I. podepsal privilegium na vý-
stavbu železnice Vídeň - Bochnia. První 
valná hromada akcionářů se uskutečnila 25. 
dubna 1836. Během 15 dnů úpisu akcií byly 
shromážděny dostatečné prostředky, takže 
krátce na to mohla začít výstavba dráhy. 
Hlavním mecenášem nové firmy byl bankovní 
dům Salomona Mayera Rothschilda, který 
sám požádal císaře o to, aby mohla být firma 
pojmenována jeho jménem.

Naplno se výstavba trati rozeběhla v roce 
1837 a postupovalo se víceméně od Vídně 
směrem na sever. Jako první byl již v listo-
padu 1837 zprovozněn 13 km dlouhý úsek 
Floridsdorf - Deutsch-Wagram. Následovalo 
zprovoznění úseku Vídeň - Deutsch-Wagram 
(6. ledna 1838) a v srpnu téhož roku už jezdily 
pravidelné vlaky mezí Vídní a Gänserndor-
fem. První vlak dorazil z Vídně do Břeclavi 
6. června 1839.[3]

Výstavba postupovala rychle kupředu, 
takže již 7. července 1839 přijel první vlak 
do Brna, 1. září 1841 do Přerova, 17. října 
1841 do Olomouce a 15. srpna 1842 do Lip-
níka nad Bečvou.[4] Pak se ovšem postup 
výstavby směrem na sever zastavil. Důvodem 
byla nevalná finanční situace společnosti, 
neboť stavební náklady, ale i náklady na poří-
zení kolejových vozidel a udržování provozu 
byly vyšší než se předpokládalo. Dráha sice 
nedostala finanční podporu od státu, o kterou 
žádala, ale neustále enormně rostoucí na-
kládka ve stanici Lipník firmě finančně velmi 
pomohla a pravděpodobně ji tak zachránila 
před bankrotem

Budování železnice probíhalo v přízni-
vém terénu, stoupání dosahovala pouze 

3,33 promile, oblouky měly poloměry nad 
l 000 metrů. Výjimkou byl oblouk u vjezdu 
na most přes Moravu u Napajedel o po-
loměru 760 metrů. Trasa se obešla bez 
velkých zemních prací, pouze snaha o co 
nejpřímější trasu si vynutila v některých 
místech vyšší náspy.

Stavba dráhy byla rozdělena na dva staveb-
ní oddíly, z nichž první, dlouhý 65 km, vedl 
z Břeclavi do Spytinova (dnes Spytihněv) 
a druhý ze Spytinova do Přerova měřil 34 km.

Od května 1840 se naplno pracovalo 
ve druhém stavebním oddíle, jehož stavbu 
zabezpečovala firma bratří Kleinů. Do konce 
května 1841 byl dokončen železniční spodek 
a začalo se s pokládkou kolejí.

Z větších staveb stojí za pozornost 45 me-
trů dlouhý dřevěný most přes řeku Moravu 
u Napajedel. Tento úsek obsahoval pouze dvě 
mezilehlé stanice Napajedla a Hulín.

Provoz mezi Uherským Hradištěm a Pře-
rovem byl slavnostně zahájen 1. září 1841.

Největší oslavy však proběhly při zahájení 
dopravy z Vídně až do Olomouce dne 17.

října 1841, kdy slavnostní zahajovací vlak, 
který táhla lokomotiva „Olomucia“, byl 
vítán po své trase davy místních obyvatel 
i oficiálními hosty.

Snad největší pozornost veřejnosti a tisku 
byla věnována zahajovací jízdě do Olomouce 
17. října 1841. Česká i německá žurnalistika 
přímo zaplavovala své listy články a zprávami 
o železnicích.

Tak například „Moravia“ líčila slavnosti 
počínající odjezdem zemského guvernéra 
hraběte Aloise Ugarte z Břeclavi.

Celá trať až do Olomouce byla vyzdobena 
prapory, zelení a květinami. Nadšení obyva-
telstva neznalo mezí. Hudba se stala samo-
zřejmostí v každé železniční stanici.

K hodnostářům ve vlaku se přidružili 
v mezistanici okresní hejtmani hradišťského 
a přerovského kraje.

Zajímavé bylo uvítání v Napajedlích. 
Na nádraží a na návrší kolem stál prostý lid 
v národních krojích. Skupiny byly uspořá-
dány tak, že na jedné straně stáli Slováci, 
na druhéHanáci.

O cestování po železnici byl zájem, i když 
z důvodu tehdy platných policejních nařízení 
nebylo jednoduchou záležitostí. Každý ces-
tující si musel den před zamýšlenou cestou 
na policejním komisařství opatřit propustku 
s uvedením účelu cesty, tu si nechat potvrdit 
v cílovém místě a po návratu ji ještě týž den 
odevzdat na komisařství v místě bydliště.

Přestože osobní doprava v počátcích pro-
vozu převažovala, začala znatelně stoupat až 
po dosažení železničního spojení do ciziny, 
do Pruska.

S velkým zájmem byl sledován první pře-
sun vojska po železnici, který se uskutečnil 
31. srpna 1841 na trase Uherské Hradiště 
- Brno. V soupravě, složené z otevřených 
vozů pro mužstvo, dvou osobních vozů pro 
důstojníky, pěti vozů pro zavazadla a dvou 
vozů pro koně, byl za pouhých sedm hodin 
přepraven 12. prapor myslivců, o počtu 650 
mužů s výstrojí. Vojenské přepravy se záhy 
staly běžnou záležitostí.

Jiří Tábor a Josef Souček

Před 170 lety přijel první vlak do Napajedel

Další odkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severní_dráha_císaře_Ferdinanda
http://www.staremesto.uh.cz/index.php?session=0&action=read&click=open&article=1314692644
http://www.rosmus.cz/dokumenty/160-let-drahy-cisare-ferdinanda-1841-2001.pdf 

Sesterské lokomotivy Olomucie Donau a Aetna. ■

Hasiči si připomněli 10. výročí tragického úmrtí amerických kolegů

Soutěž O putovní pohár města Napajedla 2011

Požární ochrana je povinen zajistit pravidelnou revizi ply-
nových a elektrických spotřebičů nebo 
čištění a kontrolu komínů jednotlivých typů 
tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolo-
vat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda 
není spotřebič nebo kouřovod propálený. 
Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žha-
vého popele - popel ukládat do nehořlavých 
a neporušených nádob. Každoročně se stává 
špatné ukládání popele příčinou požárů 
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných 
a hospodářských budov.
■ Příprava topidel:

Splněny by měly být zejména předepsané 
povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná 
kamna, seřízený kotel, topení? Zvláště důle-
žité je to u uživatelů plynových kotlů, kteří 
mají stanovenu povinnost zajistit jednou 
za rok kontrolu celého spalovacího procesu, 
čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkové-
ho ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená za-
nesený komín nejen špatné hoření, ale i ne-
bezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou 
opět požadovány u plynových kotlů. U nich 

je nutná jak čistota komínových průduchů, 
tak předepsaný tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako 
součásti domu nemá kominík, ale majitel 
objektu.
■ Některé zásady bezpečného provozu 

topidel:
•	 dodržovat bezpečnou vzdálenost jed-

notlivých druhů topidel od hořlavých 
stavebních konstrukcí a zařizovacích 
předmětů

•	 neodkládat hořlavé materiály a předmě-
ty na povrch topidla

•	 izolovat spotřebič pevných paliv 
od podlahy z hořlavých hmot ochrannou 
podložkou, přesahující jeho půdorys

•	 udržovat komíny a kouřovody v řád-
ném technickém stavu, zajistit jejich 
pravidelné kontroly a nepoužívat ko-
míny, u nichž byly zjištěny závady dle 
ČSN EN 1443

•	 dbát na pravidelné čištění a kontrolu 
komínů a kouřovodů spotřebičů paliv. 

SDH Napajedla
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Tour du Mont Blanc běžecky Zájemci o výcvik psů 
Zájemci o výcvik psů na poslušnost a agi-

lity se hlaste na DDM Matýsek Napajedla.
Kroužek je určen pro děti i dospělé. 
Tel.: 603 17 65 21, nebo na email  

popsvob@seznam.cz

Prudký déšť, vichřice, v horských 
sedlech dokonce sněžení, start odložen 
o 5 hodin. Tak vítá letošní srpnový Ultra 
trail du Mont Blanc přes 2500 účastníků 
z celého světa na 169 kilometrů dlouhém 
nonstop závodě kolem nejvyšší hory 
Evropy. Mnoho závodníků těžké podmín-
ky nevydrželo a ze závodu odstoupilo. 
Z České republiky běželi dva borci. Z nich 
závod doběhl až do konce jen Ing. Jaroslav 
Hrabica z Napajedel, a to za skvělých 39 

hodin a 27 minut. Tato náročná trasa přes 
vysoká horská sedla zabere běžným tu-
ristům kolem deseti dnů pochodu. Téměř 
každý den je převýšení trasy v průměru 
1000 výškových metrů nahoru a totéž dolů. 
Nízkotatranská stíhačka, Krakonošova 
stovka, Týnišťské šlápoty – to jsou horské 
závody na 100 km, které Hrabica absolvuje 
ve svém volném čase a obsazuje na nich 
přední místa.

Za ASPV PhDr. Jaroslav Tobola
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