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Svatováclavský
Farmářský trh
Na den Svatého Václava bude v Napa-

jedlích živo už od rána. Již tradiční Far-
mářský trh začíná v 8.00 hodin a plynule 
navazuje na malé Slavnosti vína, které 
startují ve 13.00.

Těšit se můžete na frgály a koláčky, 
zeleninu, bylinky a koření, výrobky z ra-
kytníku, domácí sýry a uzeniny. K dostání 
budou také ruční výrobky od tkadleny 
a košíkáře, nebudou chybět ani šperky, 
výrobky fair trade a také pečené čaje.

Město Napajedla bude opět prezento-
vat stánek s domácími švestkovými koláči 
a slivovicí a Žlutava se pochlubí krásnými 
jablky a čerstvým moštem. Kdo má za-
hrádku, jistě ocení kvalitní kompost, který 
budou rozdávat pracovníci TS Napajedla.

Jako vždy budou připraveny stánky 
s občerstvením. Jak domácí pivo, teplá 
medovina a výborná káva, tak i něco 
malého k zakousnutí – trdelníky, langoše 
nebo třeba bramborové spirály.

Kateřina Barešová

13. ročník Svatováclavských slavností 
V pátek 28. září se v Napajedlích uskuteční již 13. ročník Svatováclavských slavností.

Celý program najdete uvnitř listu.

Dětský soubor Radovánek 
přijímá nové členy
Zápis do Radovánku bude do konce října 

každé úterý od 16-17 hodin v přízemí budovy 
ZUŠ v rámci zkoušek Radovánku.

Přijďte se za námi podívat, rádi přivítáme 
děti od 1. třídy. Dotazy na telefonu 603 560 471. 

Jitka Šohajková

Moravské chodníčky 2012 – dva srpnové dny ve znamení folkloru. Více na str. 9 foto Fr. Cívela 
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Nezapomínáme. Starostka města Ing. Irena Brabcová a místostarosta Zbyněk Ohnoutek přinesli 21. 
srpna k hrobu Jaroslava Nováka kytici květů 

Ani byste nevěřili, jak se může člověk dobře 
bavit, když se probírá zdánlivě suchopárnými 
a zaprášenými papíry ve starých archivech. 
Pravda, je dobré si vzít někdy roušku a ba-
vlněné rukavičky, protože při konzervaci 
starých knih a listin byly na těch vzácných 
lejstrech nalezeny všechny možné bacily 
včetně moru. Ale ani to zanícené badatele 
neodradí. Část prázdnin, a co jsem v důchodu 
nejen jich, pravidelně spouzím po archivech 
a dohledávám informace o starých Napajed-
lích a Napajedlanech. Letos se mi podařilo 
najít školní sešity z roku 1854. Čisťounké, 
úhledné jedna radost. Byly v nich žákovské 

práce z krasopisu a slohová cvičení z češtiny 
a němčiny. Krasopis je předmět, který dnešní 
žáčci už neznají. Pro jejich pradědečky byl 
ale nezbytností. Když chtěli uspět se žádostí 
o pracovní místo, museli umět napsat krasopis-
nou žádost, úhlednou a bez chyb. A milostné 
dopisy svým vyvoleným, no to je kapitola 
sama pro sebe. Hodiny krasopisu nebyly 
jen o úhledném psaní. Bylo v nich také kus 
psychologie. Učitelé nevybírali texty náhodně, 
byli si vědomi, že ruka a mozek jsou propojeny 
a že se žáci opisováním textů současně mohu 
učit vznešeným myšlenkám a činům.

Tady jsou některé z doby před sto pade-
sáti léty:
•	 Dítky! Nesužujte svého učitele, nebo jeho 

vzdychání přináší vám žalost.
•	 Jest čas k mluvení, ale i čas k mlčení, dí 

Písmo svaté.
•	 K dospělým starším osobám měla by 

mládež vždy uctivá býti. Špatný dojem 
činí, když mladí lidé k starým nezdvořilí 
a neuctiví jsou. 

•	 Jsi-li v společnosti dospělých lidí, nemluv 
mnoho, neskákej jim do řeči.

•	 Rodičové mají vždy dobré příčiny, když 
dětem něco zapovídají, neb když jim ně-
jaké povyražení odepřou, jež nebezpečné 
být může. Musíte jich tedy poslouchati.

•	 Kdo v štěstí jiných svoje nachází, způsobí 
si blaženost na zemi.

•	 Spokojenost jest domácí rostlina. Nedaří-li 
se jí v duši tvé, nedostaneš ji za žádnou 
cenu odjinud. 

M. Písková 

Pracovní poměr: Na dobu neurčitou, předpokládaný nástup 01. 2. 2013

Místo výkonu práce: Klub kultury Napajedla p.o.

Platová třída: 9. platová třída – Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Požadavky pro vznik 
pracovního poměru:

•	 SŠ/VŠ vzdělání.
•	 Schopnost pracovat samostatně.
•	 Časová flexibilita, ochota pracovat i ve dnech pra-

covního klidu a pracovního volna.
•	 Znalost AJ nebo NJ na komunikační úrovni.
•	 Dobrá znalost práce na PC. 
•	 Řidičský průkaz skupiny B. 
•	 Praxe v oboru.

Bližší informace:
Bližší informace poskytne Ing. Antonín Přikryl, ředitel Klubu 
kultury p.o., tel.: 577 941 073, e-mail: klub.kultury@napajedla.cz

Pracovní poměr: Na dobu neurčitou, předpokládaný nástup 01. 2. 2013

Místo výkonu práce: Muzeum města Napajedla

Platová třída: 10. platová třída – Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Požadavky pro vznik 
pracovního poměru:

•	 Vysokoškolské vzdělání v oboru muzeologie, historie.
•	 Praxe v oboru.
•	 Základní znalost právní problematiky v ob-

lasti kultury a muzejnictví.
•	 Znalost AJ nebo NJ na komunikační úrovni
•	 Dobrá znalost práce na PC. 
•	 Zvládání stresových situací; organizační talent; komunikační 

schopnosti; pečlivost; schopnost týmové práce, improvizace, 
otevřenost pro práci s lidmi; přehled v oblasti kultury a umění.

•	 Schopnost prezentace; samostatný a iniciativní přístup k práci.
•	 Řidičský průkaz skupiny B. 

Bližší informace: Bližší informace poskytne Ing. Antonín Přikryl, ředitel Klubu kultury 
p.o., tel.: 577 941 073, e-mail: klub.kultury@napajedla.cz

Klub kultury p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

PRACOVNÍK MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO A TISKOVÉHO CENTRA

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:
•	 jméno, příjmení, titul,
•	 datum a místo narození,
•	 státní příslušnost,
•	 místo bydliště,
•	 číslo občanského průkazu nebo číslo 

dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana,

•	 souhlas s využitím osobních údajů pro 
účely výběrového řízení,

•	 kontaktní spojení (telefon, e-mail),
•	 datum a podpis uchazeče.

K písemné přihlášce nutno doložit:
•	 motivační dopis,
•	 životopis zaměřený na údaje o dosavad-

ních zaměstnáních, odborných znalostech 
a dovednostech, 

•	 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvěd-

čující bezúhonnost vydaný domovských 
státem; pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením,

•	 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání včetně dodatku.

•	 Koncepce rozvoje a návrh na výstavní, 
komunikační a vzdělávací strategie pro 
Muzeum Napajedla (max. 2 strany A4)

•	 Další doklady, kterými se může uchazeč 
prezentovat (kopie)

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte 
nejpozději do 30. 9. 2012 v obálce označené 
heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení 
na pozici odborného pracovníka Muzea 
Napajedla“ na adresu:

Klub kultury p. o. 
Na Kapli 387
763 61 Napajedla

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z uchazečů a vyhlásit nové výbě-
rové řízení.

*nevyžádané materiály s osobními údaji 
budou po ukončení výběrového řízení skar-
továny*

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:
•	 jméno, příjmení, titul,
•	 datum a místo narození,
•	 státní příslušnost,
•	 místo bydliště,
•	 číslo občanského průkazu nebo číslo 

dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana,

•	 kontaktní spojení (telefon, e-mail),

•	 souhlas s využitím osobních údajů pro 
účely výběrového řízení,

•	 datum a podpis uchazeče.

K písemné přihlášce nutno doložit:
•	 motivační dopis,
•	 životopis zaměřený na údaje o dosavad-

ních zaměstnáních, odborných znalostech 
a dovednostech, 

•	 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů 

ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením,

•	 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání včetně dodatku,

•	 Další doklady, kterými se může uchazeč 
prezentovat (kopie).

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte 
nejpozději do 30. 9. 2012 v obálce označené 
heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení 
na pozici „Pracovník Městského infor-
mačního a tiskového centra Napajedla“ 
na adresu: 

Klub kultury p.o. 
Na Kapli 387, 
763 61 Napajedla 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z uchazečů a vyhlásit nové výbě-
rové řízení.

*nevyžádané materiály s osobními údaji 
budou po ukončení výběrového řízení skar-
továny*

Klub kultury p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

KURÁTOR VÝSTAV – EDUKAČNÍ PRACOVNÍK – SPRÁVCE SBÍREK

Perličky ze starých časů

Pracovní poměr: Na dobu neurčitou, předpokládaný nástup 01. 2. 2013

Místo výkonu práce: Klub kultury Napajedla p.o.

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příloha č. 1

Požadavky pro vznik 
pracovního poměru:

•	 SŠ nebo VŠ vzdělání.
•	 Manažerské a ekonomické schopnosti. Schop-

nost koncepčního a strategického plánování.
•	 Samostatný a iniciativní přístup k práci.
•	 Orientace v kulturní oblasti. Praxe v pořádání kulturních akcí.
•	 Občanská a morální bezúhonnost.
•	 Časová flexibilita, ochota pracovat i ve dnech pracovního klidu 
•	 a pracovního volna.
•	 Komunikativní a řídící schopnosti. 
•	 Dobrá znalost práce na PC. Řidičský průkaz skupiny B.
•	 Vítána orientační znalost zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. 

č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, praxe v oblasti získávání grantů a dotací a znalost 
AJ nebo NJ na komunikační úrovni

Bližší informace:
Bližší informace poskytne Ing. Antonín Přikryl, ředitel Klubu 
kultury p.o., tel.: 577 941 073, e-mail: klub.kultury@napajedla.cz

Město Napajedla vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

ŘEDITEL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA KLUB KULTURY NAPAJEDLA

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:
•	 jméno,	příjmení,	titul,
•	 datum	a	místo	narození,
•	 státní	příslušnost,
•	 místo	bydliště,
•	 číslo	 občanského	 průkazu	 nebo	 číslo	

dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana,

•	 souhlas	 s	 využitím	 osobních	 údajů	 pro	
účely výběrového řízení,

•	 kontaktní	spojení	(telefon,	e-mail),
•	 datum	a	podpis	uchazeče.

K písemné přihlášce nutno doložit:
•	 motivační	dopis,
•	 životopis	zaměřený	na	údaje	o	dosavad-

ních zaměstnáních, odborných znalostech 
a dovednostech, 

•	 koncepci	činnosti	Klubu	kultury	Napajedla	
p.o. (max. 2 strany A4)

•	 originál	výpisu	z	evidence	Rejstříku	trestů	
ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvěd-

čující bezúhonnost vydaný domovských 
státem; pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením,

•	 ověřenou	kopii	dokladu	o	nejvyšším	do-
saženém vzdělání včetně dodatku,

•	 další	doklady,	kterými	se	může	uchazeč	
prezentovat (kopie).

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte 
nejpozději do 15. 10. 2012 v obálce ozna-
čené heslem: „NEOTVÍRAT – VŘ na pozici 
„Ředitel příspěvkové organizace Klub 
kultury Napajedla“ na adresu: 

Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z uchazečů a vyhlásit nové výbě-
rové řízení.

*nevyžádané materiály s osobními údaji 
budou po ukončení výběrového řízení skar-
továny*

mailto:klub.kultury@napajedla.cz
mailto:klub.kultury@napajedla.cz
mailto:klub.kultury@napajedla.cz
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Aktuální informace, která plynule navazuje 
na předchozí prázdninové číslo Napajedel-
ských novin o plnění investičních akcí města 
připravených na rok 2012: 
 Ukončené akce: 
-  Rekonstrukce ulice Zábraní 
-  Stavební úpravy střechy objektu radnice 

– 2. etapa
-  MŠ Napajedla – Rekonstrukce dětského 

hřiště
-  Vybudování vnitřního vybavení výtahu 

ve zdravotním středisku 
-  Osvětlení přechodů na křižovatce u re-

staurace Asterix
-  Rekonstrukce zdravotechniky v kuchyni 

mateřské školy 
-  Rekonstrukce střechy přístavku tělocvičny 

2. ZŠ 

 Probíhající akce:
Rekonstrukce hřbitova – 1. etapa
Stavební práce na 1. etapě rekonstrukce 

pěších komunikací v areálu hřbitova neustále 
probíhají a budou probíhat do konce měsíce 
října 2012. Z tohoto důvodu žádáme občany 
o zvýšenou pozornost při pohybu staveništěm.

Nový klášter multifunkční komunitní 
centrum Napajedla – stavební úpravy 3. NP

Stavební práce ve 3. NP objektu bývalého 
Kláštera budou probíhat do poloviny měsíce 
září 2012. Poté budou zahájeny postupné 
práce na dokončení interiéru.

 Nově započaté akce v měsíci září:
Napajedla - bezbariérová trasa - 9. etapa
Před samotnou realizací této akce byly 

koncem měsíce srpna započaty v ul. Pod-
zámčí výkopové práce na uložení chrániček 
pro realizaci rozsáhlého projektu Městského 
komunikačního systému, jejichž stavebníkem 
je NTV cable s.r.o., které plynule přejdou 
i na ul. Žerotínova. V měsíci září budou 
probíhat stavební práce na samotné rekon-
strukci chodníku, které potrvají do poloviny 
měsíce listopadu, jejichž součástí je i výměna 
veřejného osvětlení. 

Touto cestou žádáme všechny občany, aby 
v průběhu stavebních prací dbali informací 
zhotovitele stavby a po dobu trvání staveb-
ních prací využívali chodník na protější 
straně, a tak se vyhnuli eventuelním úrazům 
a ohrožení svého zdraví. 

Rozvojové studie využitelnosti objektů 
a pozemků sloužící jako podklad pro další 
nakládaní s předmětnými nemovitostmi.

Výtah ze studie
Objekty a pozemky vzhledem ke své 

poloze v centru města poskytují značný 
potenciál. 

Jako optimální způsob využití se jeví 
kombinace obchodních prostor v parteru 
a v ostatních podlažích situování bytových 
prostor středního a vyššího standardu. 

Tyto funkce jsou do daného území 
vhodné, zapadající do kontextu využití 
okolních objektů a zároveň nezatěžují 
území negativními vlivy – hluk, doprava, 
atd. Nezanedbatelný je i společenský 
dopad vzniku nových bytových jednotek 
z hlediska rozvoje města, školství atd.

Vazba západní části pozemků na sídliště 
Nábřeží umožňuje dále umístění solitérní 
novostavby bytového domu o 4.np a cca 
12 bytových jednotkách.

Město Napajedla zveřejňuje v 15 denní 
lhůtě před rozhodnutím o převodu v zastu-
pitelstvu města, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky (dle § 39 
odstavec 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn 
a doplňků) tento

záměr PRODEJE
objektu č. p. 737 na pozemku KN st.p.č. 

908 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
201 m2 - vč. přístupu k objektu na pozemcích 
p.č. 1623/17 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 7 m2, p.č. 1623/18 - ostatní plocha, 
jiná plocha o celkové výměře 7 m2 a okapo-
vých chodníků na pozemcích, p.č. 1623/16 
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 
a pozemku p.č. 7740/2 - ostatní plocha, jiná 
plocha o celkové výměře 12 m2 vše v k.ú. 
Napajedla, zapsáno v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 5068 pro toto k.ú.

Za celkovou minimální cenu:
2 300 000 Kč
Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 

rodinného domu si musí podat žádost 
na Městský úřad Napajedla, v zalepené 
obálce s označením v levém dolním rohu 
„Neotvírat - prodej objektu č.p. 737“.
Obálka musí být doručena osobně nebo 
poštou na podatelnu Městského úřadu 
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 
Napajedla v termínu 2 dny před zasedáním 
Zastupitelstva města Napajedla. Zalepená 
obálka bude předložena na nejbližší jednání 
zastupitelstva města Napajedla. O termínech 
konání zastupitelstva je možné se informovat 
osobné, na tel. 577100911, internetových 

Město Napajedla zveřejňuje v 15 denní 
lhůtě před rozhodnutím o převodu v zastu-
pitelstvu města, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky (dle § 39 
odstavec 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn 
a doplňků) tento

záměr PRODEJE
Domu č.p. 94 na pozemku KN st.p.č.136/1 

včetně pozemků KN st.p.č. 136/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 947 m2 v k.ú. 
Napajedla a 

Domu č.p. 95 na pozemku KN st.p.č.137 
- včetně pozemku KN st.p.č. 137 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 595 m2 a pozemku 
KN p.č. 121/1 - zahrada o výměře 365 m2,,vše 
v k.ú. Napajedla

Za celkovou minimální cenu:
12 500 000 Kč
•	 Nebytové	 prostory	 v	 přízemí	 domu	

č.p. 94 na st. p.č. 136/1 v k.ú. Napajedla jsou 
v době zveřejnění tohoto záměru užívány 2 
nájemci na základě uzavřených nájemních 
smluv. Závazky z těchto nájemních smluv 
přejdou na nového vlastníka domu. 

•	 V	objektu	č.p.	95	se	nachází	technologie	
výměníkové stanice (zdroj tepla pro objekt 
č.p.95), která je v současné době předmětem 
prodeje společnosti Teplárna Otrokovice a.s.. 
Na pozemku KN p.č. 121/1 je umístěn mobiliář 
dětského hřiště, který není předmětem pro-
deje a bude před uzavřením kupní smlouvy 
přemístěn.

Zájemci o koupi si musí podat žádost 
na Městský úřad Napajedla, v zalepené 
obálce s označením v levém dolním rohu 
„Neotvírat - prodej objektu č.p. 94 a 95“.
Obálka musí být doručena osobně nebo 

poštou na podatelnu Městského úřadu 
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 
Napajedla v termínu 2 dny před zasedáním 
Zastupitelstva města Napajedla. Zalepená 
obálka bude předložena na nejbližší jednání 
zastupitelstva města Napajedla. O termínech 
konání zastupitelstva je možné se informo-
vat osobně, na tel. 577100911, internetových 
stránkách města www.napajedla.cz, e-mail: 
podatelna@napaiedla.cz

Hodnotícím kriteriem při výběru kupující-
ho bude nejvyšší nabídková cena. Zadavatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.

Vážný zájem o koupi č.p.94 a 95 vč. přileh-
lých pozemků v k.ú. Napajedla projeví kupu-
jící tím, že do 7 dnů před podáním žádosti 
na Městský Úřad Napajedla složí peněžní 
částku - jistinu ve výši 500.000 Kč na účet 
prodávajícího číslo 19 – 1409287339/0800 

ve lhůtě pro podání nabídky; splněním této 
povinnosti se rozumí připsání uvedené 
částky na účet prodávajícího. V případě, že 
zájemce uspěje ve výběrovém řízení a bude 
s ním uzavřena kupní smlouva, bude tato 
částka započtena na úhradu kupní ceny. 
Neuspěje-li, bude mu jistota bez zbytečného 
odkladu vrácena.

Při přípravě prodeje byla zpracována 
Studie využitelnosti předmětných objektů, 
jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva 
města Napajedla. Výtah z textové části této 
studie je přílohou č.1 záměru. V případě 
vážného zájmu o koupi nemovitostí je možné 
se komplexně seznámit na MěÚ Napajedla, 
odbor SMIR dveře č. 104.

Ing. Irena Brabcová, v.r.
starostka města

Nad touto přístavbou garáží je navrženo 
vybudovat volný obchodní velkoprostor na-
pojený na stávající prostory domu č.p.95 pří-
stupné z náměstí. Vycházíme ze skutečnosti, 
že v Napajedlích je sice dostatek malých 
obchodních prostor, ale ucelené prostory 
o velikosti nad 200-300 m nejsou k dispozici 
a zvláště pak v centrální části města.

V 2. np objektu je navrženo vybudovat 
2 bytové jednotky a rovněž ve stávajícím 
půdním prostoru je možné vybudovat 
bytovou jednotku formou půdní vestavby.

•	V	rámci	prodávaného	pozemku	p.č.	
121/1 v k.ú. Napajedla, který navazuje 
na domy č.p. 94 a 95 je v současnosti 
nezastavěn. Současně navazuje tato část 
pozemků na strukturu sídliště Nábřeží 
a umožňuje zde umístění novostavby so-
litérního bytového domu o 4 nadzemních 
podlažích s možností vybudování 12 byto-
vých jednotek vč. příslušenství o celkové 
užitné ploše cca 1050m2, 6-ti garážových 
stání a 6-ti venkovních parkovacích míst.

Výtah ze Studie možného využití objektů a pozemků 
•	V rámci stavebních úprav domu č.p. 

94, je navrženo ve studii zachování obchod-
ního parteru 1.np a v ostatních podlažích 
a v podkroví je možné prostory přebudovat 
na 5 bytových jednotek velikosti 2+1 až 4+1. 
Vstup do bytové části domu bude zajištěn ze 
strany od Nábřeží.

•	V rámci stavebních úprav domu č.p. 
95, je navrženo odstranění dvorní část sever-
ního křídla, která nemá významnou stavební 
ani užitnou hodnotu a dále přístavek hyg. 
zázemí navazující na schodiště.

V takto uvolněném dvoře, kde konfigurace 
terénu a rovněž nízká světlá výška nabízí 
možnost využití tohoto prostoru k realizaci 
krytých garáží s 11-ti parkovacími stáními.

V rohu parkoviště by bylo umístěno 
schodiště ústící do stávajících schodišť obou 
přilehlých domů č.p. 94 i 95.

Sklepy domu by sloužily jako sklepní 
příslušenství k bytům v obou historic-
kých domech a byly by přímo přístupné 
z garáží.

stránkách města www.napajedla.cz, e-mail: 
podatelna@napaiedla.cz

Hodnotícím kriteriem při výběru kupující-
ho bude nejvyšší nabídková cena. Zadavatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.

Vážný zájem o koupi objektu č.p.737 vč. 
souvisejících pozemků v k.ú. Napajedla 
projeví kupující tím, že v termínu do 7 dnů 
před podáním žádosti na Městský úřad Na-
pajedla složí peněžní částku - jistinu ve výši 
300.000 Kč na účet prodávajícího číslo 19 – 
1409287339/0800 ve lhůtě pro podání nabídky; 
splněním této povinnosti se rozumí připsání 
uvedené částky na účet prodávajícího. V pří-
padě, že zájemce uspěje ve výběrovém řízení 

a bude s ním uzavřena kupní smlouva, bude 
tato částka započtena na úhradu kupní ceny. 
Neuspěje-li, bude mu jistina bez zbytečného 
odkladu vrácena.

Pro objekt č.p. 737 byla v dřívějších le-
tech vypracována projektová dokumentace 
na stavební úpravy tohoto domu a bylo 
vydáno pravomocné stavební povolení. 
Realizace záměru se neuskutečnila a v pří-
padě zájmu o koupi nemovitostí je možné 
se s touto dokumentací seznámit na MěÚ 
Napajedla, odbor SMIR dveře č. 104 a even-
tuelně jí využít pro další strategii plánování 
využitelnosti objektu.

Ing. Irena Brabcová, v.r., 
starostka města

Rekonstrukce chodníku v ulici Příční 
V rámci této akce bude provedena 

rekonstrukce chodníku v celé její délce, 
přičemž budou zachovány stávající šířkové 
poměry. Předmětem je výměna konstrukč-
ních vrstev chodníku, bude osazen nový 
jednostranný zahradní obrubník a povrch 
chodníku bude proveden z betonové zám-
kové dlažby 200/200 mm. Vjezdy budou 
zachovány a jejich konstrukce v šířce 
chodníku bude dimenzována na vyšší 
únosnosti při jeho opakovaném pojíždění. 
Práce by měly být ukončeny do konce 
měsíce listopadu 2012. 

Rekonstrukce zdravotechniky v byto-
vém domě čp. 717-719:

V rámci této akce budou provedeny nové 
rozvody vody vč. odpadů. Díky velkému 
rozsahu bouracích prací dojde k značnému 
poškození nejen obkladů, ale i zařizovacích 
předmětů koupelen, které budou vyměně-
ny a koupelny nově obloženy vč. dlažby. 
Ukončení akce proběhne do poloviny měsíce 
listopadu 2012.

Odbor správy majetku, investic a rozvoje

Průběžná informace o plnění plánu investičních akcí Města Napajedla v roce 2012

http://www.napajedla.cz
http://www.napajedla.cz
mailto:podatelna@napaiedla.cz
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Faktury za vodné a stočné mohou zákazníci obdržet i elektronicky.
Upřednostňujete elektronickou komunikaci?
Ztrácí se Vám korespondence z poštovní schránky?
Zdržujete se často mimo své trvalé bydliště?

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. – (dále jen MOVO), která je členem skupiny Veolia 
Voda, připravila pro své zákazníky a spotřebitele novou službu umožňující zasílání faktur elektro-
nickou poštou. Služba je určena pro fyzické i právnické osoby. Faktura bude zasílána na uvedenou 
elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF.
Odběratelé, kteří se zaregistrují do 30. září budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Veškeré informace získáte na naší zákaznické lince 840 668 668, nebo na www.smv.cz. 

Více informací Vám ráda zodpoví: 
Markéta Bártová, tel.: 577 124 257, mob.: 602 758 164, bartova@smv.cz
 
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - (dále jen MOVO) - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, 
kde zásobuje celkem 400 tis. obyvatel. MOVO má 478 zaměstnanců a provozuje celkem 31 úpraven vod, 158 
vodojemů a 25 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 093 km vodovodních a 1 198 km odpadních sítí. 
Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zákaznických center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově, Valašských Klo-
boukách a Konici. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 840 668 668, web: www.smv.
cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia Voda – více 
informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz. 

Košt pálenek ve Žlutavě
Dne 13. října se ve Žlutavě uskuteční 

podzimní zahrádkářská výstava a košt slivo-
vice a letních pálenek. Součástí akce budou 
i soutěže o Jablko roku a Zeleninu roku, 
žlutavský receptář specialit a vyhlášení 
třetího ročníku soutěže Rozkvetlá Žlutava. 
Na programu je i další bohatý doprovodný 
program s tombolou v rámci tanečního 
večera se skupinou Eso, moderátorem 
výstavy bude Cyril Bureš. Pořádá ZO ČZS 
Žlutava v místní sokolovně od 13 hodin. 
Vzorky slivovice, pálenek, ovoce, zeleniny 
a dekorací budou přebírány v pátek 12. října 
ve žlutavské sokolovně. Na výherce čekají 
pěkné ceny. Přijďte se pobavit, srdečně 
zvou žlutavští zahrádkáři. 

Návštěva hřebčína
Jednou z akcí členů Svazu tělesně po-

stižených, organizace v Napajedlích, byla 
návštěva místního hřebčína v první polovině 
měsíce srpna. Počasí k nám bylo příznivé, 
takže jsme mohli vidět drahé a vzácné hřebce 
ve výběhu i při předvádění. 

Postáli jsme u hrobů legendárních koní 
a nejdéle jsme se zdrželi u výběhu hříbátek 
s klisnami maminkami.

Celý náš vydařený „výlet“ byl provázen 
odborným a znalým výkladem pana To-
máše Plichty. Dozvěděli jsme se o historii 
i současnosti hřebčína. Pan Plichta dovedl 
zodpovědět všechny naše dotazy, a že jich 
bylo. O všem vyprávěl s přehledem a znalostí, 
vtipně a zajímavě. Zúčastnilo se 19 členů 
Svazu a všichni byli velmi spokojení. Akce 
byla zakončena posezením u kávy a zákusků.

Členové Svazu Zdena Lidincová

Jste spokojeni s dodávkami pitné vody a službami vodáren? 
Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. od 14. září 
do 9. října v telefonním sluchátku. Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků všech vodárenských 
společností skupiny Veolia Voda provádí nezávislá společnost IBRS – International Business and 
Research Services s.r.o., která je členem evropského sdružení výzkumu trhu ESOMAR. Celkem 
bude dotazováno 3 700 zákazníků. Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren, 
zákaznickým centrem ale i kvalitou dodávané vody.

Na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku bude osloveno asi 700 zákazníků, z toho 600 domácností, 
50 firem a 50 správců bytových domů nebo zástupců bytových družstev. Názory našich zákazníků 
jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět se, s čím jsou 
naši zákazníci spokojeni, a kde máme podle nich rezervy. Telefonický průzkum probíhá již osmým 
rokem a jeho výsledky budou k dispozici v listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi a ten, pokud má o rozhovor zájem, odpovídá 
asi 10 minut na její otázky. Ty se týkají samozřejmě pitné vody a zvyků zákazníka: například zda je 
spokojen s kvalitou dodávané vody nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou také otázky: zda 
zákazník ví, kdo je jeho provozovatelem v regionu nebo zda je spokojen se službami vodáren, či 
s množstvím a dostupností informací o vodě. Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zúčastní telefo-
nického průzkumu, jejich cenné odpovědi nám mohou přispět k dalšímu zkvalitnění našich služeb.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 840 668 668 – 24 h denně havárie vody i zákaznické služby
www.smv.cz

Moravské Chodníčky 2012 
byly ve znamení zásadní změny, 

a to rozšíření programu na dva dny. 
V letošním roce jsme se rozhodli roz-
dělit program na dva dny, kdy páteční 
večer v Klášterní kapli patřil mužským 
a ženským sborům a sobotní program 
byl většinou v režii tanečníků a muzi-
kantů. Pátek nás naplňoval očekáváním 
i obavami.

Těšili jsme se na krásný zážitek v ojedi-
nělém prostředí kaple, věřili jsme, že účin-
kující budou touto příležitostí nadšeni, 
i tradiční napajedelské téma „O koních“ 
slibovalo hezký folklórní večer.

Obavy v nás vyvolávala otázka zájmu 
diváků. Máme v Napajedlích publikum, 
které vydrží trpělivě vyslechnout pořad 
pěveckých sborů? A přijdou vůbec?

Musím s radostí konstatovat, že 
máme skvělé diváky - přišli, se zájmem 
poslouchali krásné slovácké písničky, 
rádi se nechali potěšit verši a poučným 
i lyrickým slovem o koních.

Páteční program byl měrou vrchova-
tou odměnou – odměnou pro pořadatele, 
pro účinkující, ale také pro diváky. Moc 
se těšíme na příští zpívání v kapli…

V sobotu jsme se probudili do upla-
kaného dne, zamračeného, studeného 
počasí, které nedávalo velkou naději 
na zdařilou venkovní akci. Naštěstí jsme 
si na zkoušky nervů od počasí už trošku 
zvykli a nenechali jsme se od příprav 
odradit. Příroda nás odměnila.

Po poledni se nebe rozjasnilo, déšť 
ustal a diváci, diváci přišli, areál byl při-
pravený, účinkující nastrojení ke svým 
vystoupením. Jaká to úleva, tolik úsilí 
a práce bylo odměněno zdařilou akcí. 
Program jistě potěšil každého z diváků, 
dobré občerstvení přispělo k pohodě, 
milá setkání zaplnila plochu za klášte-
rem. Příjemnou a přátelskou atmosféru 
podpořili svou návštěvou také paní se-
nátorka Jana Juřenčáková, paní starostka 
Ing. Irena Brabcová, hosté z okolních 
obcí a přátelé z Borského Mikuláše, kteří 
se již tradičně našeho setkání zúčastňují.

Večer při slováckých písničkách a tan-
cích byl úžasnou tečkou za letošními 
Chodníčky.

Děkuji všem, kdo se na přípravě a or-
ganizaci Moravských Chodníčků podílejí, 
zvláště pak panu Ing. Přikrylovi - řediteli 
KK a ochotným chlapům z Technických 
služeb, s jejichž pomocí se nám za dva-
náct let podařilo vybudovat ojedinělou, 
dobře zajištěnou a navštěvovanou akci. 

Jitka Šohajková

Zasílání faktur elektronickou poštou

A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno...
Děkujeme všem příbuzným, přátelům 

bývalým spolužákům, spolupracovníkům 
a sousedům za účast na posledním roz-
loučení s panem Petrem Šimoníkem. 
Rovněž děkujeme za květinové dary. 
Zarmoucená rodina
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V sobotu 1. září 2012 uspořádali napajedel-
ští hasiči oslavy 130 let dobrovolné požární 
ochrany v Napajedlích.

Po přivítání pozvaných hostů - představite-
lů města Napajedla a okolních obcí, zástupce 
Krajského ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru Zlínského kraje, představitelů 
Okresního sdružení, Krajského sdružení 
a Ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, zástupců okolních hasičských 
organizací a dalších - proběhla na sokolovně 
slavnostní Valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů v Napajedlích. Hasiči si zde 
připomněli historii svého založení v roce 
1882, stručně pak svoji 130-letou činnost, ze-
jména za posledních 10 let, a stav současný. 

Farnost Napajedla oslavila výročí 300 let 
od dostavby barokního kostela sv. Barto-
loměje. 

Dvoudenní oslavy vyvrcholily nedělní 
děkovnou koncelebrovanou mší, jejímž 
hlavním celebrantem byl pomocný olomo-
ucký biskup Mons. Josef Hrdlička, kterému 
přisluhoval děkan Zlínské části Olomoucké 
arcidiecéze Ivan Fišer a kněz Napajedelské 
farnosti Richard Turko. 

Kostel byl vystavěn v dost krátkém 
čase dvou roků a to v letech 1710 až 1712 
nákladem majitele napajedelského panství 
Adama Jáchyma z Rotalu a péčí jeho matky 
Anny Markéty. Proto také portál nad hlavním 
vchodem zdobí znak tohoto rodu. 

Kostel je postaven v barokním slohu a je 
38 m dlouhý, 15 m široký a bez věže i 15 m 
vysoký. Průčelí kostela zdobí sochy svatých 
apoštolů Petra a Pavla, pocházejících údajně 
z původního kostela, jehož oltář byl v místech 
barokního kříže stojícího pod schodištěm. 

Napajedelští hasiči oslavili 130 let své existence
Po blahopřání a zdravicích hostů proběhlo 
ocenění aktivních a zasloužilých členů, a to 
na místní, okresní i krajské úrovni.

Po obědě pokračoval již program pro ve-
řejnost. Na nádvoří radnice před hasičskou 
zbrojnicí požehnal napajedelský farář nový 
vyšívaný hasičský prapor a historický po-
žární automobil Tatru 805. Modernizovanou 
cisternu nestihl, bohužel, dodavatel včas 
dokončit. Návštěvníci si zde také mohli 
prohlédnout současnou napajedelskou 
hasičskou techniku, 2 historické exponáty 
a síň tradic napajedelských hasičů s mnoha 
oceněními a trofejemi.

Druhá část programu oslav pokračova-
la na cvičišti u řeky Moravy naproti a.s. 

Fatra. Nejdříve proběhly ukázky z čin-
nosti mladých hasičů a od 14:00 hod. pak  
5. ročník soutěže požárních družstev O pu-
tovní pohár města Napajedla. Za účasti 3 
družstev žen a 4 družstev mužů se absolut-
ním vítězem stalo družstvo napajedelských 
hasičů a získalo tak na 1 rok putovní pohár. 
Během soutěže probíhala na cvičišti výstava 
současné požární techniky. Kromě pozva-
ných cisteren okolních hasičů a vozidel sou-
těžních družstev zde byla v plné pohotovosti 
cisterna HZS Zlínského kraje z požární stanice 
Otrokovice, připravena kdykoliv v případě 
potřeby vyjet k zásahu.

Během soutěže a výstavy se mohli ná-
vštěvníci a závodníci občerstvit v hasičském 
bufetu, který byl i s hudební produkcí otevřen 
až do večerních hodin. Po odchodu všech 
návštěvníků se pořadatelé přesunuli do ha-
sičské zbrojnice, kde krátkým zhodnocením 
oslavy 130 let své existence ukončili.

(www.hasicinapajedla.cz)

Hudební tábor „na Vltavě“ na téma „HAPPY HIPPIES“
Při dubnovém natáčení dokumentu 

o slavném napajedelském rodákovi zaujala 
redaktory Českého rozhlasu Praha informa-
ce, že Společnost přátel ZUŠ R. Firkušného 
pořádá prázdninové hudební tábory. Připa-
dalo jim to neobvyklé a zajímavé, a proto 
letošní tábor na téma „HAPPY HIPPIES“ 
navštívili. Natočili zde pořad, který odvysí-
lala stanice Vltava 3 ve čtvrtek 19.července 
v 17 hodin. Dva dny prožívali s padesátkou 
dětí a osmi dospělými táborový program 
– orchestrální nácvik známých melodií 

z let 60. a 70-tých, turnaj ve hře ringo, noční 
hru včetně shlédnutí filmu „Mamma mia“. 
Neváhali dětem půjčit své mikrofony, aby si 
vyzkoušely práci redaktorů. Určitě nelitovali. 
Drahá technika to přežila bez úhony a opět 
se ukázalo, že spontánnost dětí nemá hranic 
a je vděčným materiálem pro takovéto pořa-
dy. A naopak – radost dětí, když se slyšely 
v rozhlasovém vysílání, byla obrovská.

23.listopadu 2012 předvedou žáci ZUŠ R. 
Firkušného výsledky svého prázdninového 
snažení na koncertě, který se bude konat 
v rámci festivalu Pocta R. Firkušnému.

L. Hanáčková

300 let kostela sv. Bartoloměje

Nynější kostel byl vysvěcen až v roce 1741 
olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem 
hrabětem z Lichtenštejn – Kastelkornu. Kostel 
je zasvěcen sv. Bartoloměji, jehož obraz nad 
hlavním oltářem je dílem generálního ředitele 
vídeňské akademie Františka Kančice a jeho 
vznik je datován do roku 1809. 

Historie kostela a jeho poslání v proudu 
času tří set let, to byla témata, která při slav-
nostní mši zazněla i v promluvě samotného 
biskupa Mons. Josefa Hrdličky:

„… 300 let vašeho krásného barokního 
kostela znamená, že se zde již vystřídalo 12 
pokolení. To už je nějaká štafeta, která to tady 
před vámi promodlila. Kde bylo odevzdáno 
tolik proseb, tolik slzí, tolik nadějí. A to všech-
no se týkalo vás. A vy máte být ta současná 
generace, která předá ty hodnoty dál. Svým 
dětem, svým vnukům… Vzpomínám, že když 
jsem tady byl naposled, tak jsem měl tu čest 
a radost požehnat vaše nové varhany, které 
vznikly z velkých obětí a z velkého porozu-
mění města i církve a které také vyjadřují 
to fortissimo překrásného zvuku, tak jako 

Pod Malými Karpaty na kole
27.–30. 9. 2012 pořádá Odbor Klubu 

českých turistů Napajedla – Cykloturis-
tický oddíl, tel. mob. 732 883 246 formou 
SMS nebo e-mail: napalku@centrum.cz. 
Cena  1100 Kč. Přihlášky posílejte do 20. 
září 2012 včetně úhrady osobně nebo 
na účet a zaslat sms o platbě na mobil 
732 883 246 adresa: Jiří Kučera, Nad 
Zámkem 1092, Napajedla 763 61. Úhrada 
na účet číslo: 1125296153 / 0800 v. s. 270912. 
V ceně jízdné vlakem, 3x nocleh, povinná 
rezervace kola, turistické poplatky, org. 
výdaje. Ubytování Stará Turá, Pezinok.

Přeprava kol - rozšířená přeprava 
zavazadel vlakem – tzn. každý si kolo 
nakládá sám a během přepravy si za něj 
zodpovídá.

Zahájení 27. 9. 2012 odjezd na kole 
od turistické chaty Na Kapli v Napajedlích 
ve 12 h. Ukončení 30. 9. 2012. na nádraží 
v Bratislavě, odtud vlakem v 16.09 domů 
přes Břeclav příj. 17.00, odj. 17.28 příjezd 
do Otrokovic v 18.13 hod.

Náročnost středně obtížná, doporučuji 
kolo trekové, nebo horské a plavky vzít 
s sebou. Ubytování je na postelích včetně 
lůžkovin, WC a sprchy. Stravu řeší každý 
sám. Pořadatel nezajišťuje pojištění účast-
níků, bez něj do zahraničí NEJEZDI!!!

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

(papež) Benedikt XVI říká, že barokní kostel 
má být fortissimem radosti z Boha. Tak kéž to 
fortissimo se rozeznívá nejen skrze ten nástroj 
z neživých píšťal, kovových, ale kéž zní i v těch 
živých nástrojích (ve vás).“

Slavnostní mši, při které v premiéře zazněla 
i nová píseň chrámového sboru Na poděko-
vání, byla přítomna i starostka Napajedel 
Irena Brabcová. 

Pan biskup po mši neodolal, aby si ne-
vyzkoušel zvuk nových varhan, přičemž se 
ukázal být zkušeným varhaníkem. 

Součástí oslav bylo i sobotní odpoledne 
určené rodinám s dětmi, v němž nejprve 
shlédli pohádku a následně si na stanoviš-
tích s úkoly vyzkoušeli vědomosti o kostele 
i řemesla, která jsou při stavbě chrámu po-
třeba. Přímo v kostele, který byl po celé dny 
otevřen veřejnosti, byla připravena výstava 
historických fotografií ze života napajedel-
ských farníků. Pro všechny poutníky pak 
na farní zahradě bylo za doprovodu kapel 
připraveno občerstvení.

M. Havalová

mailto:napalku@centrum.cz
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v Napajedlích!
V pátek 28. září se v Napajedlích uskuteč-

ní již 13. ročník Svatováclavských slavností. 
Město Napajedla připravilo Farmářské trhy 
na Masarykově náměstí, které plynule 
přejdou do Slavností vína. Otevře se věž 
radnice a na kostelních schodech bude 
vyhrávat Velký taneční a swingový orchestr 
Lubomíra Morávka Big Band Zlín. Zámek 
Napajedla pro návštěvníky otevře své 
prostory i dvě atraktivní výstavy a nabídne 
jarmark s ukázkami historických řemesel. 
Hřebčín Napajedla už tradičně v tento den 
pořádá Den otevřených dveří s bohatým 
programem a v den předchozí Chovatelskou 
přehlídku českého chovu koní anglického 
plnokrevníka. Ani letos nebudou v zámec-
kém parku chybět středověká zastavení 
a hry pro děti s rodiči či dobová střelnice, 
tentokrát však na nádvoří Klubu kultury. 

Pěstuj a vyměňuj
Máte jablka, která nikdo nechce? 

Urodilo se Vám příliš mnoho rajčat? 
Přijďte a vyměňte je třeba za ořechy nebo 
semínka na příští rok.

Zveme Vás na první společné sdílení 
přebytků ze zahrádek nebo také semí-
nek, bylinek, marmelád, zavařenin, ale 
i zajímavých nebo vyzkoušených nápadů 
pro zahrádkáře a receptů. Přijďte 28. září 
od 8 do 16 hodin na SVATOVÁCLAVSKÝ 
FARMÁŘSKÝ TRH, kde můžete vaše při-
nesené komodity vyměnit nebo s námi 
jen posedět u šálku bylinkového čaje.

Za tým PĚSTUJ A VYMĚŇUJ se na vás 
těší  Kateřina Barešová

Již 13. ročník Svatováclavských slavností
Dožínkové hody v režii Divadelního sou-
boru Zdeňka Štěpánka vypuknou letos již 
v brzkých odpoledních hodinách uvítáním 
knížete Václava na kostelních schodech, 
kde zazní zdravice místostarosty města 
a připraven je krátký dobový program, 
na který naváže kostýmovaná mše v kos-
tele sv. Bartoloměje. Dožínkové hody pak 
budou pokračovat odpoledním programem 
na nádvoří Klubu kultury vystoupením 
historických skupin. Vedle šermu, tance 
a praporové show se můžete těšit na před-
vedení dravců a sokolníků na koni. Na odpo-
lední program naváže tradiční pochodňový 
průvod městem se zastávkou na kostelních 
schodech, kde zazní zdravice lidu a městu 
starostky města a knížete Václava. Poté 
se průvod v čele s knížetem přesune zpět 
na nádvoří Klubu kultury, kde je připraven 
velký turnaj na koních, ohňová show a další 
dožínkový program s překvapením.

Miroslava Havalová
hlavní organizátorka slavností

O nejlepší štrúdl
na svatováclavském Farmářském trhu

Město Napajedla vyhlašuje soutěž 
o nejchutnější a nejhezčí jablečný 
štrúdl. Zájemci mohou přihlašovat své 
štrúdly nejpozději do 14 hodin u stánku 
města Napajedel. Štrúdly budou ná-
sledně vyhodnoceny speciální komisí 
a v 16 hodin proběhne vyhlášení vítěze, 
který si odnese diplom a farmářský 
dárkový balíček. Poté budou moci 
návštěvníci trhu všechny soutěžící 
štrúdly ochutnat. .

V letošním roce si připomínáme 150. výročí 
vzniku Sokola. Vyvrcholením oslav byl XV. 
Všesokolský slet, konaný v Praze – Vršovicích 
na stadionu SK Slavie v Synot tip Aréně, kte-
rého se zúčastnilo přes 10 000 cvičenců. Mezi 
nimi nechybělo ani 8 cvičenek a 1 cvičitelka 
z TJ Sokol Napajedla a to v zastoupení Barbora 
Janušová, Natálie Bravená, Viktorie Šulcová, 
Natálie Novotná, Anna a Adéla Velískovy, 
Nikola a Michaela Maděrovy a cvičitelka Re-
náta Maděrová. Vystupovaly jsme ve skladbě 
Člověče, nezlob se. 

Ve středu 4. 7. 2012 jsme se vlakem 
vydaly do Prahy a ubytovaly se ve škole 
na okraji Prahy. První den byl procház-
kový a poznávací po památkách Prahy. 
Ve čtvrtek 5. 7. 2012 už nás od rána čekaly 

TJ Sokol Napajedla na XV. Všesokolském sletě
zkoušky a generálky na stadionu. Musely 
jsme nacvičit příchody a odchody a secvičit 
se s ostatními cvičenci. V naší skladbě nás 
vystupovalo přes 700 cvičenců. V pátek 6. 7. 
2012 nás odpoledne čekal velký den, a to 
vystoupení před několika tisíci příznivci 
v zastoupení i rodičů a kamarádů cvičících 
dětí z Napajedel. Dopoledne byla ještě po-
slední zkouška a secvičení a ve 14:00 vše 
vypuklo. Účast a vystupování pro nás bylo 
premiérou a obrovským a nezapomenutel-
ným zážitkem na celý život. 

Děkujeme fandícím rodičům a kamará-
dům, kteří nás přijeli podpořit přímo do Prahy 
a také TJ Sokolu Napajedla a Městu Napajedla 
za jejich finanční podporu. 

Bc. Renáta Maděrová, TJ Sokol Napajedla
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