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Město přivítalo 
13 nových napajedelských 
občánků.

čtěte více na straně 5

Pozvánka do Sokolovny
•	 26. 12. 2011 - Štěpánská zábava
•	 28. 1. 2012 - Entomologická výstava
•	 4. 2. 2012 - Hasičská zábava
•	 11. 2. 2012 - Ples 1. ZŠ. Napajedla
•	 3. 3. 2012 - Ples Junáků
•	 10. 3. 2012 - Sokolská zábava
•	 17. 3. 2012 - Ples 2. ZŠ. Napajedla
•	 24. 3. 2012 - Ples DDM Matýsek

Přijměte, prosím, pozvání na 

Sváteční koncert,
který se uskuteční v úterý 27. prosince 
v 18 hodin v Klášterní Kapli.

Na tomto koncertě bychom se společně 
s Vámi chtěli rozloučit se starým rokem 
a popřát Vám vše nejlepší do nového 
roku 2012.

Účinkují Pěvecký sbor dětí a mládeže 
Kantiléna při Filharmonii Brno, laureát 
řady mezinárodních sborových soutěží 
v čele se sbormistrem Jakubem Klec-
kerem.

Těšíme se na setkání s Vámi

Irena Brabcová, starostka 
Zbyněk Ohnoutek, místostarosta
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Dne 4. prosince 2011 se dožila krásných 102 let paní Filomena Kunderová. Již třináct let o ni pe-
čují manželé Kunderovi a pravidelné návštěvy vykonává MuDr. Pavel Talaš. Do dalších let jí pře-
jeme stále pěknou péči a zdravíčko.   Foto: František Cívela ■

Sociální dávky od 1. 1. 2012 pouze na Úřadu práce
Od 1. 1. 2012 přejde agenda sociál-

ních dávek pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvku na péči a dávek 
pomoci v hmotné nouzi, kterou dosud 
vykonávali pracovníci sociálních odborů 
městských úřadů, do kompetence úřadů 
práce. Sociální odbory Městského úřadu 
Otrokovice a Městského úřadu Napajedla 
převedou dávky pro občany Otrokovic, 
Napajedel a spádových obcí těchto měst 
na pracoviště krajské pobočky Úřadu práce 
ve Zlíně, kontaktní pracoviště Otrokovice, 
tř. Osvobození 1388, v prostorách Městské 
polikliniky v Otrokovicích, kde již nyní sídlí 
pracoviště státní sociální podpory (první 
patro nad lékárnou, vchod od hlavní silnice).

Občané v hmotné nouzi zde budou vyři-
zovat příspěvek na živobytí, doplatek na by-
dlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. 
Informace o převodu dávek dostávají klienti 
hmotné nouze již nyní při osobním kontaktu 
na soc. odborech obou městských úřadů. 

Občané se zdravotním postižením zde 
budou vyřizovat příspěvek na péči, příspě-
vek na mobilitu (dříve příspěvek na provoz 
motorového vozidla - „na benzín“ a příspě-

T. J. Sokol Napajedla
děkuje všem našim sponzorům a pří-

znivcům Sokola za celoroční spolupráci 
a podporu. Přeje všem občanům Napa-
jedel příjemné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví, spokojenosti a mnoho 
úspěchů v novém roce 2012.

Přeje výbor Sokola Napajedla

V neděli 4. 12. 2011 se na sokolovně v Na-
pajedlích konala mikulášská besídka. Výbor 
Sokola chtěl uspořádat Mikuláše trochu 
jinak než v uplynulých létech. Oslovil proto 
DDM Matýsek, jestli by se nechtěl podílet 
na organizaci Mikuláše. DDM vyzdobil sál 
a naplánoval doprovodný program. Jako 
první se přítomným představil mini aerobik 
pod vedením Magdy Vopatřilové, druhý 
vstup byl v režii Sokola pod vedením Renaty 
Maděrové a Oliny Kovaříkové. Předvedly se 
holky z gymnastiky se svým programem. Po-
slední vystoupení byla zumba pod vedením 
Petry Šulcové. Celou besídku moderovala 
Hana Svobodová. 

Poděkování
Vážení spoluobčané, v tomto vánočním 

čísle Napajedelských novin bych vám chtěl 
popřát dobré zdraví a hodně úspěchů v příš-
tím roce. Současně bych chtěl poděkovat 
všem občanům, kteří se spolu s námi snaží 
o to, aby Napajedla byla hezkým městem. 
Zejména těm, kteří se starají o travnaté plo-
chy před svým domem, o údržbu chodníků, 
i těm kteří nám nahlásí závady na veřejném 
osvětlení či komunikacích. 

Jako malý dáreček do nového roku od nás 
přijměte dnešní přílohu, kde na jedné straně 
máte informace o kompostárně, kterou jsme 
společnými silami s městem Napajedla 
zbudovali, doplněnou i o fotografie nové 
techniky. Na druhé straně přílohy vás dou-
fám potěší kalendář s kresbičkami našeho 
elektrikáře.

Ing. Aleš Jirků, Služby města Napajedla

Požární ochrana
Silvestr a zábavní pyrotechnika

S blížícím se koncem roku bychom 
rádi varovali občany před nesprávným 
používáním zábavné pyrotechniky a ote-
vřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí 
nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, 
stále častěji také zaviní nejrůznější ne-
šťastné události.

Jde především o požáry v bytech, 
které vznikají od hořících svíček, 
například od adventních věnců, pří-
padně vánočních stromků. Zábavné 
pyrotechnice bychom se rádi věno-
vali samostatně, protože problém s ní 
nastává už od Mikuláše. Lidé se totiž 
již s předstihem hromadně zásobili 
nejrůznějšími rachejtlemi, petardami 
či domácími ohňostroji.

Problém může nastat již při prodeji 
tohoto zboží. Mnohdy se lidé snaží 
ušetřit nějakou tu korunu a kupují 
pyrotechniku, která nemá odpovídající 
povolení či atesty nebo k ní není přiba-
len leták s návodem na použití v českém 
jazyce. Pak se stává, že nesprávným 
použitím dochází k vážným zraněním 
a požárům.

Velkým problémem, se kterým se 
setkáváme, je prodej rachejtlí dětem. 
Často pak vznikají u dětí úrazy kvůli 
tomu, že petardy neumí používat nebo 
například po Silvestru sbírají nepo-
užitou pyrotechniku, kterou se pak 
snaží použít. Upozorněte proto vaše 
děti na nebezpečí zmíněných výrobků 
a dohlédněte, aby je používaly pouze 
pod vaší kontrolou.

Vystřelovaní petard a pouštění silněj-
ších světlic by se měly také vyvarovat 
podnapilé osoby. Stává se pak, že místo 
do vzduchu zamíří na kolemjdoucí oso-
by, na obydlí nebo auta, protože neudrží 
předepsaný směr.

Na to, kdy je možno na veřejných 
prostranstvích použít zábavnou py-
rotechniku, pamatují vyhlášky měst 
a obcí. Podle obecně závazné vyhlášky 
města Napajedla č. 3/2002, o veřejném 
pořádku, je na vymezených veřejných 
prostranstvích ve městě zakázáno po-
užívat pyrotechnické výrobky určené 
pro zábavné účely. Ve dnech 31. pro-
since a 1. ledna je možné pyrotechnické 
výrobky určené pro zábavné účely  
na vymezených veřejných prostran-
stvích používat, a to pouze v souladu 
s příslušnými právními předpisy a při 
zachování bezpečnosti osob a zajištění 
ochrany zvířat a majetku. Dodržování 
této vyhlášky je kontrolováno Městskou 
policií a v případě jejího porušení bude 
postihováno.

(www.hasicinapajedla.cz)

TJ FS děkuje
Výkonný výbor TJ FATRA-SLAVIA 

NAPAJEDLA děkuje jménem všech 
svých členů, trenérů a cvičitelů všem 
našim občanům a sponzorům, kteří svým 
příkladným postojem projevovali v roce 
2011 přízeň naší jednotě, tělovýchově 
a sportu v našem městě.

V nadcházejícím roce 2012 přejeme 
všem pevné zdraví, spokojenost a mno-
ho úspěchů v osobním životě.

Petr Chaloupka, tajemník TJ

vek na zakoupení auta), výměnu průkazů 
TP, ZTP, ZTP/P, dále příspěvky na zvláštní 
pomůcky, výpůjčku zvláštních pomůcek. 
Upozorňujeme občany, že příspěvek 
na mobilitu se nově vyplácí měsíčně a pro 
nárok na výplatu příspěvku na měsíc 
leden 2012 je nutné podat žádost Úřadu 
práce již v lednu. Všichni držitelé průkazek 
TP, ZTP a ZTP/P dostanou vysvětlující dopis 
od Městského úřadu Otrokovice.

Na sociálním odboru Městského úřadu 
Otrokovice zůstává vydávání parkovacích 
průkazů pro vozidla přepravující osobu těž-
ce zdravotně postiženou. Stávající označení 
vozidla je nutné vyměnit za parkovací průkaz 
do konce roku 2012. 

Sociální pracovníci na Městském úřadu 
v Otrokovicích a MěÚ v Napajedlích ochot-
ně pomohou občanům nejen zorientovat 
se ve změnách od Nového roku, ale jsou 
i nadále připraveni pomáhat všem, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci.

Mgr. Květoslava Horáková, 
sociální odbor MěÚ Otrokovice

Alena Kašná, 
odbor soc. věcí MěÚ Napajedla

PF 2012
Napajedelští hasiči
přejí všem občanům města
Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok
bez požárů a živelných pohrom.

Mikulášská besídka na sokolovně
Po skončení programu si děti zavolaly Mi-

kuláše, který přišel se svojí družinou. Zval 
si k sobě na podium děti a po malé ukázce 
svého umění v podobě písničky nebo 
básničky je Mikuláš obdaroval dárkem. 

Po rozdání dárků se v sále rozezněly 
písničky. Zbylé děti si mohly zatančit 
nebo zaházet malými míčky nebo házet 
po kamarádech papírové koule. Dětem se 
to náramně líbilo.

Návštěvníci si po celou dobu mohli 
zakoupit občerstvení a něco malého k za-
kousnutí. Doufáme, že se akce vydařila 
a příští rok se opět všichni sejdeme. 

Výbor Sokol

Napajedelskou radnici navštívili před-
stavitelé Fatry Ing. Andrej Babiš, předseda 
představenstva, AGROFERT HOLDING, 
a.s., Ing. Zbyněk Průša, místopředseda 
představenstva, AGROFERT HOLDING, 
a.s., Ing. Petr Bláha, generální ředitel, Fatra, 
a.s. a Ing. Ivo Hanáček, generální ředitel, 
PRECHEZA, a.s.

Krásnou kytici růží, jako poděkování 
za spolupráci při budování protipovodňo-
vých hrází i přechodu před Fatrou, přijala 
paní starostka Ing. Irena Brabcová.

Radnici navštívili představitelé Fatry

Blahopřejeme paní Věře Holubové k udělení pamětní medaile Zlínského kraje za dlouholetou 
dobrovolnou práci s mládeží. Antonín Přikryl, Klub kultury Napajedla. Foto: AP 

Městský úřad Napajedla přeje všem občanům klidné 
a příjemné prožití vánočních svátků a  do nového roku 2012 

hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
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V uplynulých dnech proběhl 4. ročník 
festivalu, kterým vzpomínáme na slavného 
napajedelského rodáka Rudolfa Firkušného. 
Fenomenální klavírista žil většinu života 
v USA a po roce 1989 znovu začal koncertovat 
ve své vlasti. Navštívil i Napajedla a kromě 
toho, že s ním pamětníci zažili nádherné 
chvíle u klavíru, vzpomínají na něj jako 
na laskavého člověka s velkým kouzlem 
osobnosti. Pan MgA. Richard Pohl z JAMU, 
který byl hostem sobotního koncertu, nedáv-
no navštívil New York a Juilliard School, kde 
R. Firkušný vyučoval. Jeho jméno zde dosud 
vyslovují s velkou úctou bývalí kolegové 
i studenti. Pan profesor byl pověstný tím, že 
i přes časté koncertní zájezdy byl poctivým 
a náročným pedagogem, který svým žákům 
neodpustil jedinou vyučovací lekci. Vážili 
si jej i za lidský, ale velmi zásadový přístup 
ke klavírnímu soutěžnímu klání. Jako porotce 
dokázal odejít, jestliže se rozhodnutí poroty 
rozcházelo s jeho nejlepším svědomím. 

Festival zahájilo v pátek České trio a opět 
své posluchače nadchlo. Souhra houslí, vi-
oloncella a klavíru byla jedinečná, konečný 
dojem z poslechu strhující. Umělci potvrdili, 
že jsou absolutní špičkou ve svém oboru. Při 
sobotním koncertu musel uchvátit poslucha-
če v Koncertní síni R. Firkušného – Klášterní 
kapli nádherný bas pěvce Martina Gurbal’a, 

Festival Pocta Rudolfu Firkušnému

a to především v Dvořákových Biblických 
písních, doprovázených Stadlerovým klarine-
tovým kvartetem. Nedělní koncert se odehrál 
v chrámu sv. Bartoloměje. Varhanice paní 
Ester Moravetzová a její kolega z kroměřížské 
konzervatoře, trumpetista Vladimír Češek, 
obdarovali své posluchače nádhernými 
chvílemi s hudbou a udělali z tohoto dne 
opravdový svátek. 

Nezbývá, než se těšit na festival příští. 
Bude věnován 100. výročí narození Rudolfa 

Firkušného a svou přítomnost přislíbili i Ve-
ronika Firkušná - Callegari a Igor Firkušný.

Lenka Hanáčková

Vítání občánků
V sobotu 26. 11. 2011 bylo přivítáno 

do života 13 nových napajedelských 
občánků. Šest děvčátek, sedm chlapeč-
ků, z toho jedna dvojčátka. Přejeme jim 
do života hodně štěstí.

SOZ Napajedla, foto F. Cívela

Přání
Každému nabízíme svou lásku a požehnání.
Kéž prožijete úžasné Vánoce, ať žijete kdekoliv.
Kéž je vaším domovem mír, láska a laskavost.
Kéž je to šťastné a úžasné období, až svíčky  
na stromečku zazáří a koledy duši pohladí.
Radostné a požehnané vánoce a také MODRÉ NEBE 
do všech dalších dnů v roce 2012 

přejí členové SOZ v Napajedlích.

 Zahájení na radnici se senátorkou Ing. Janou 
Juřenčákovou… 
… v kapli s PhDr. Františkem Hubáčkem, 
starostou Luhačovic.
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Tradiční zpívání u vánočního stromu letos zahájili čertíci z mateřské školky, pokračoval Ra-
dovánek, program doplnily děti Domu dětí a mládeže Matýsek. Fotoreportáž Františka Cívely V pátek 2. prosince se uskutečnil poslední 

letošní Farmářský trh, který doprovázelo 
rozsvěcování vánočního stromu.

Oblíbené byly jako vždy stánky s uzenina-
mi a sýry, tentokrát ale i domácí zabijačka. 
Doprodávala se poslední zelenina, nechyběly 
frgály, domácí koláčky a cukroví. Skvělé 
byly pečené čaje, domácí tyčinky, Fair Trade 
výrobky, sypané koření a bylinkové čaje 
a na zahřátí samozřejmě svařák, punč nebo 
horká medovina. Na výběr bylo z různých 
druhů ručních výrobků, od košíků, nožů, 
výrobků ze dřeva až po šperky, keramiku 
a vánoční ozdoby.

Za Farmářské trhy se s Vámi pro tento rok 
loučím a těším se na ten příští. Doufám, že jste 
s projektem Farmářských trhů v Napajedlích 
spokojení a že budete i ty další navštěvovat 
tak hojně.

Kateřina Barešová, Koordinátorka projektu

Vánoční Farmářské trhyTradiční zpívání u vánočního stromu
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Vážení zákazníci,
rád bych Vás informoval o činnostech 

kabelové televize v roce 2011 a plánovaných 
akcích v roce 2012.

V průběhu roku 2011 kabelová televize 
v rámci rekonstrukcí chodníků nově položila 
chráničky optických kabelů v ulicích Komen-
ského, Divišova, Nad zámkem, Svatoplukova, 
Dr.E. Beneše a části ulice 2. Května. Zde bych 
chtěl našim občanům poděkovat za trpěli-
vost a součinnost při realizaci prací. Tyto 
práce očekáváme též v následujícím roce 
a budou navazovat na vypracovaný projekt 
Městského komunikačního systému na úrovni 
pokládky těchto technologií.

Koncem roku došlo k ohlášenému přesunu 
hlavní provozní stanice z Pohořelic do připra-
vených prostor v budově kláštera v Napajed-
lích. Změnou uspořádání této stanice jsme 
dosáhli zlepšení Vašeho příjmu analogové 
nabídky programů. Mnozí z Vás zaznamenali 
testovací provoz DVBT na kanálech 28 a 29, 
tedy možnost rozšíření naší nabídky v této 
oblasti. Zde bych chtěl ubezpečit naše zákaz-
níky, že analogová nabídka v síti kabelové 

televize nekončí. Tudíž nejste nuceni zaku-
povat nové televizní přijímače, či pořizovat 
settboxy. O plánovaném omezování budete 
s předstihem informováni. Současně s pře-
sunem hlavní provozní stanice byla spuštěna 
technologie prvních spojů na optickém vláknu 
ve směru klášter – Jiráskova ulice.

V činnosti záfuku optických vláken a za-
vádění optických spojů budeme pokračovat 
v rámci předpoložených chrániček také 
v roce 2012. Tímto se budeme optickou tech-
nologií přibližovat Vám, našim zákazníkům.

Začátkem roku 2012 též při zachování 
stávajících cen navýšíme našim zákaz-
níkům rychlosti internetového připojení 
a nabídneme nový tarif s rychlostí několika 
desítek Mb/s.

V souvislosti s přesunem technologií kabe-
lové televize do budovy kláštera se množily 
dotazy, zda-li je do těchto prostor přemístěno 
také sídlo společnosti. Sídlo společnosti 
a místo pro kontakt s našimi zákazníky na-
dále zůstává ve stejné budově sídla České 
spořitelny. Provozní hodiny jsou pondělí 
a středa 8:00 – 11.30 a 12.30 – 16.30.

Kabelová televize v roce 2011/2012
Naši zákazníci využívající programovou 

nabídku DVBT zaznamenali časté změny 
s nutností přeladění programů. Jelikož si 
programovou skladbu multiplexů skládáme 
sami každá změna poskytovatele vysílání se 
tímto dotkla také Vás. Se spuštěním plného 
digitálního vysílání na Zlínsku a uvolněním 
kanálu C22, kde dříve vysílala analogová 
ČT1, Vám můžeme nabídnout konverzi 
veřejnoprávního a komerčního multiplexu, 
čímž se uvolní naše kapacita v oblasti DVBT. 
Prvním krokem je přeskupení programů jed-
notlivých multiplexů v naší nabídce. Tento 
krok byl proveden v pondělí 12. 12. Tímto 
došlo ke konzervaci naší nabídky na kanálech 
C21 – C24 a změny zde již budou minimální. 
Analogová nabídka zůstává nedotčena a není 
nutné její přeladění. Během roku 2012 dojde 
k postupnému rozšiřování naší digitální 
nabídky o další programy a to v závislosti 
na smluvních podmínkách poskytovatelů 
připojení jednotlivých programů.

Vážení zákazníci, tímto bych Vám chtěl také 
poděkovat za celý kolektiv kabelové televize 
za Vaši přízeň v letošním roce a také popřát 
radostné Vánoce v kruhu Vašich nejbližších 
a šťastný rok 2012.

Ing. Lubomír Náplava
 ředitel NTV cable s.r.o.

TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ STANICE V TKR od 12. 12. 2011 - Základní programová nabídka 210+DPH=252 Kč
1 S8 154,25 STV1 všeobecný slovensky stereo/duo
2 S9 161,25 INFOKANÁL místní informace česky
3 R6 175,25 ČT 1 všeobecný česky stereo/duo
4 R8 191,25 NOVA všeobecný česky stereo/duo
5 R10 207,25 ČT 2 všeobecný česky stereo/duo
6 R11 215,25 ČT 24 zpravodajství česky stereo
7 R12 223,25 PRIMA všeobecný česky stereo/duo
8 S12 238,25
9 S13 245,25 DISNEY CHANNEL dětský česky stereo
10 S14 252,25 UNIVERSAL CHANNEL filmy, seriály česky a slovensky
11 S15 259,25 STV 2 všeobecný slovensky stereo/duo
12 S16 266,25 EUROSPORT sport česky
13 S17 273,25 MINIMAX dětský česky stereo
14 S18 280,25 NOVA SPORT sport česky
15 S19 287,25 TV NOE křesťanská TV česky stereo
16 S20 295,25 ČT 4 sport česky stereo/duo
17 S21 303,25 CS MINI/CS FILM filmy, seriály česky a slovensky strereo
18 S22 311,25 STANICE O hudební česky stereo
19 S23 319,25 VIASAT EXPLORER / SPICE věda a technika / erotika česky 5.00-23.00 Viasat, 23.00-5.00 Spice
20 S24 327,25 ANIMAL PLANET příroda česky a slovensky
21 S25 335,25 VIASAT HISTORY historie česky stereo
22 S26 343,25 DISCOVERY technika česky a slovensky
23 S27 351,25 Nova Cinema seriály, filmy česky stereo
24 S28 359,25 TV BARRANDOV seriály, filmy česky
25 S29 367,25 MGM filmy česky stereo
27 S34 407,25 PRIMA COOL všeobecný česky stereo/duo
28 S35 415.25 BBC zprávy anglicky

C21 474 DVB-T (Multiplex 1) ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Rádia
C22 482 DVB-T (Multiplex 2) Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov
C 23 490 DVB-T (Multiplex SK) STV1, STV2, Nova Sport
C24 498 DVB-T (Multiplex HD) ČT HD, Nova HD
C25 506 DVB-T (Multiplex 3) Prima Love
C26 514 DVB-T (Multiplex 4) TV Noe, CS Film/CS Mini
C27 522 rozvoj
C28 530 rozvoj
C29 538 rozvoj

         

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
si dovoluje oznámit svým zákazníkům, že mezi 
svátky, ve dnech od 26. 12. 2011 do 30. 12. 2011 
včetně, budou uzavřena všechna Zákaznická 
centra společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. v Olomouci, Prostějově, Uničově, Konici, 
ve Zlíně i Valašských Kloboukách. Výjimku 
tvoří středa 28. prosince 2011, kdy budou 
všechna centra pro zákazníky otevřena od 8 
do 17 hodin.

Přes svátky bude i nadále k dispozici zákaz-
nická linka 840 668 668, kde mohou zákazníci 
hlásit případné poruchy a havárie 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 odběratelé 

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 pracovníci 
zastaví unikající vodu i během svátků v průměru 
do jedné hodiny po nahlášení havárie. Ve většině 
případů pak poruchu odstraníme ještě téhož 
dne nebo následující pracovní den,“ 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 zákazníkům a partnerům 
mnoho radosti a úspěchů v roce 2012.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 – 24 hod denně havárie i zá-

kaznické záležitosti. www.smv.cz

ODVOZ 
A LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ 

ZDARMA
Včetně vystavení 

dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho 

autovraku NA MÍSTĚ.

Tel: 777 550 621, 
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice 
 

Za kompletní 
autovrak vyplatíme 

Kč 500,-

Zákaznické centrum bude přes svátky 
uzavřeno, ale provozy drží pohotovost
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Žáci 2. ZŠ nezklamali

Hal loween
Tak jsme se po roce opět všichni sešli. 

Že nevíte kdo a že jste nebyli pozváni, že 
jste prostě o této skvělé sešlosti netušili? 
Tak to tedy máte opravdu smůlu a je mi 
vás velice, ale opravdu velice líto. Na tyto 
akce se nezve, na tyto akce se těší celý 
rok, takové akce jsou prostě jedinečné 
a neopakovatelné, originální. Kdy jindy 
si „hodíte pokec“ se strašidlem stejného 
nebo i jiného druhu, kdy jindy si můžete 
zařádit a zakvílet v našem krásném měs-
tečku. Pokud vám to tentokrát uniklo, 
tak nezapomeňte zase za rok. Ve stejný 

Letošní rok byl vyhlášen Evropským 
rokem dobrovolnictví. Uplynulo také 800 let 
od narození Anežky České, jedné z nejvý-
znamnějších českých světic, která slaví svůj 
svátek 13. listopadu. Jako připomenutí této 
uznávané historické osobnosti nachystala 
na letošní podzim Česká rada dětí a mládeže 
(za finanční podpory skupiny ČEZ a Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy) 
akci „Stromy Anežky České“. Po celé České 
republice bylo od pátku 4. do neděle 6.11. 
vysázeno sto mladých lip. Výsadby se ujala 
dětská a mládežnická sdružení, která díky 
projektu získala tří a půlmetrovou sazenici 
lípy s veškerým příslušenstvím potřebným 
k výsadbě. Ve Zlínském kraji se k akci připojili 
skauti z Bojkovic, Lidečka a Napajedel, Sale-
siánský klub Zlín a Tom Kamínek Chropyně. 

Napajedelská svatoanežská lípa roste 
od soboty 5.11. vedle prvního panelového 
domu na Zábraní, naproti prodejně Lidl, 
kde ji odpoledne skauti vysadili. Místo bylo 
zvoleno po domluvě s městským odborem 

Dne 24. 11. 2011 se žáci 2. ZŠ Napajedla 
zúčastnili již 7. ročníku soutěže O nej-
lepšího laboranta pořádané společností 
VEOLIA a.s. Soutěž se konala v Malenovi-
cích, v kině Květen. Žáci před odbornou 
porotou předvedli a vysvětlili 1 ze 40 
možných pokusů s vodou a 1 připravený 
chemický pokus. Mimo hlavní sál pro-
bíhaly individuální ekologické soutěže 
společnosti sdružení SMARAGD ze Zlína.

A jak to všechno dopadlo? V mladší 
kategorii se na krásném 2. místě umístil 
tým ze 7. B ve složení Katka Klofáčová, 
Markéta Skoupilová a Eliška Němcová. 
Ve starší kategorii naši laboranti z 9. 
A ve složení Míša Kýblová, Ivona Hiršová 
a Vašek Mikl. Ti získali Cenu poroty za in-
dividuální pokus nazvaný Napajedelský 
trojboj. Atmosféra soutěže byla velmi 
příjemná a všem žákům gratulujeme.

Mgr. Jiřina Otradovcová

den, na stejném místě a určitě ve stejnou 
hodinu se na vás moc a moc budeme těšit.

Halloween - je svátek, který máme 
rádi. Halloween – to jsou čarodějové, 
strašidla, kostlivci i upíři. Halloween - je 
noční průvod naším městem, kdy se 
bojíme jeden druhého. Halloween - jsou 
světýlka, svíčky a baterky, kterými si 
na bubáky posvítíme. Halloween - jsou 
také dýně, vydlabané ve školní družině. 
Halloween - je den, kdy můžeme křičet 
a řvát a nikdo nás nebude napomínat. 
Ano, ano, je to tak.  Halloween - je svátek, 
který snad každý z dětí rád. 

Vychovatelka Simona Šulcová, 1.ZŠ

Stromy Anežky České – svatoanežská lípa v Napajedlích
životního prostředí, Služby Města Napajedla 
dodaly zeminu z místní kompostárny, která 
posloužila pro výměnu kamenité půdy.

Výsadba stromu byla zakončením so-
botního programu pro děti, během něhož 
se dozvěděly důležité informace o Anežce 
České, nakreslily její portrét podle svých 
představ, prověřily si své znalosti o lípě 
a několik už dospělých lip v Napajedlích 
v rámci hry vyhledaly a nakreslily plánky, 
jak se k nim dostat. 

Místa s přesnými souřadnicemi letošních 
svatoanežských stromů i fotografie zachy-
cující výsadbu budou v nejbližších dnech 
k dispozici na internetových stránkách www.
kamchodit.cz.

Za napajedelské skauty 
Zdeňka Šupková - Čonza

http://www.kamchodit.cz/
http://www.kamchodit.cz/
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Napajedelský brok 
Klub brokových střelců při Klubu vojáků 

v záloze Napajedla uspořádal na střelnici 
v Napajedlích na Zámoraví již 18. ročník 
této populární střelecké soutěže. 

Ředitelem soutěže byl Jiří Maňásek, 
hlavním rozhodčím Miloslav Kašík a před-
sedou hodnotící komise Libor Kubíček.

Soutěžilo se ve třech disciplinách, a to 
střelbě na mezinárodní pistolový terč 
P77 vzdálený 25 m, ve střelbě z posedu 
na malorážkový terč 16/11 vzdálený 50 m 
a na terč běžící liška na 25 m vstoje. Nej-
lépe si se všemi náročnými disciplinami 

Silvestrovský pochod
Tak jako každoročně tak i letos využívám 

možnosti v prosincovém čísle Napajedel-
ských novin pozvat vás jménem napajedel-
ského odboru Klubu českých turistů na tra-
diční Silvestrovský pochod. Tímto pochodem 
chceme oslovit všechny milovníky zdravého 
pohybu v přírodě k aktivnímu prožití po-
sledního dne roku a rozloučení s uplynulou 
turistickou sezónou v partě stejně naladě-
ných nadšenců. Sejdeme se v sobotu 31.12. 
v 8:30 na autobusovém nádraží a vydáme 
se cestou na Žlutavu. Silvestrovský pochod 
není jen o polykání kilometrů, ale o společné 
přátelské pohodě a družné atmosféře a tak se 
na chvíli zastavíme v místní hospůdce, kde se 
trochu ohřejeme, zahřejeme a bude-li nálada 
i něco zapějeme. Tady ale naše putování ještě 
nekončí a tak chtě nechtě se vydáme dále 
kolem kamenolomu přes Mrazíka na Tabarky 
a Halenkovskou dolinou přijdeme k rozcest-
níku Trávníček, kde u „zelené“ chaty tradičně 
opečeme špekáčky, ohřejeme se u ohýnku 
a klidnou chůzí dojdeme přes Halenkovice 
do Napajedel. Den již bude pomalu předávat 
vládu silvestrovské noci, my se rozloučíme 
s přáním všeho nejlepšího v novém roce 
a rozejdeme se prožít zbytek posledního dne 
roku každý dle svých představ. 

Na Vaši účast s přáním všeho nejlepšího 
v novém roce se těší pořadatelé z OKČT. 

 Za výbor OKČT Karel Janošek

poradil Stanislav Košař, který nastřílel 317 
bodů, druhé místo si vybojoval Ing. Pavel 
Sokola se 310 body a třetí místo obsadil 
Bc. Karel Řezanina se 304 body. Vítěz 
obdržel pohár, medaili, diplom a věcnou 
cenu, rovněž za druhé a třetí místo získali 
soutěžící medaile, diplomy a věcné ceny. 

Napajedelského broku se zúčastnili též 
pozvaní hosté PhDr. Karel Ježík a Viktorie 
Kudláčková, kterým byly také předány 
věcné ceny.

Pro všechny zúčastněné bylo na závěr 
soutěže připraveno malé občerstvení 
v příjemném prostředí klubovny střel-
nice.

 Jaromír Strmiska

Redakce Napajedelských novin děkuje 
všem dopisovatelům a spolupracovníkům 

za příspěvky v tomto ročníku. 

Přejeme krásné vánoční svátky 
a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 

2012 všem našim milým čtenářům.


