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Památka zesnulých
V neděli dne 28. 10. 2012 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

Koncert PSMU
V sobotu dne 20. října se pod záštitou 

starostky města uskuteční v chrámu sv. 
Bartoloměje koncert Pěveckého sdružení 
moravských učitelů. Začátek bude v 18.00 
hodin. Na koncertě věnovaném výročí za-
ložení republiky budou provedeny skladby 
českých a slovenských mistrů Kryštofa Ha-
ranta z Polžic a Bezdružic, Bedřicha Smetany, 
Josefa Bohuslava Foerstera, Leoše Janáčka 
a Bohuslava Martinů a Eugena Suchoně. 
Koncert řídí dirigent PSMU Lubomír Mátl, 
varhanní doprovod Petr Kolář. 

Vstupné dobrovolné.

Dětský filmový festival 
7.–9. 11. 2012 
 St. 7. 11. Kamarádi z televize III
 Čt. 8. 11. Kocour v botách
 Pá. 9. 11. Doba ledová 4: země v pohybu

Začátky v 16.00 hodin, po skončení 
promítání losování tomboly, vstupné 
děti 40 Kč, dospělí 45 Kč 

 St. 7. 11. Sněhurka a lovec
 Promítání začne v 19.30, vstupné 75 Kč
Promítání pro dospělé
  So. 10. 11. Bourneův odkaz
 17.00 hod., vstupné 75 Kč
  So. 10. 11. Líbáš jako ďábel
 19.30 hod., vstupné 75 Kč

Oprava jezu ve Spytihněvi nám představila řeku Moravu, patnáct let po povodních, ve své minima-
listické nevinné podobě.  Foto js ■

Slavnostní položení věnců 
Slavnostní položení věnců u pomníku padlým v první světové válce a u hrobu 

generála Šnejdárka se bude konat v pátek 26. října 2012 ve 14 hodin na městském 
hřbitově.
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Z jednání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz 

 Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2012
mimo jiné
• schválilo darovací smlouvu se společ-

ností Výkrm Třebíč, s.r.o. na peněžní částku 
Kč 135.064,00 na „Rekonstrukci propustku 
Šardice – Napajedla“ na pozemku PK p. č. 
4832/3 na Zámoraví v Napajedlích a s tím 
související rozpočtové opatření č. 37/2012, 
včetně snížení běžné rezervy města Napaje-
dla v objemu Kč 58.000,00 na úhradu nákladů 
spojených s opravou mostku na příjezdové 
komunikaci

• schválilo rekonstrukci a přestavbu 
půdního prostoru nad přízemním objektem 
(bývalou jídelnou) v klášteře na zázemí 
pro sportovní aktivity a s tím související 
rozpočtové opatření č. 48/2012 ve výši Kč 
3.300.000,00

- schválilo rozpočtové opatření č. 43/2012 
ve výši Kč 10.000,00 z titulu daru finančních 
prostředků dle smlouvy a spolupráci při 
zabezpečení požární ochrany a o poskytnutí 
peněžitého daru se společností DEZA, a.s. 
na vybavení Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Napajedla 

• schválilo navýšení neinvestičního 
příspěvku za účelem spolufinancování 
plaveckého výcviku žáků pro 1. základní 
školu Napajedla o částku Kč 64.400,00, 
pro 2. základní školu Napajedla o částku 

Kč 137.200,00 a navýšení neinvestičního pří-
spěvku za účelem předplaveckého výcviku 
dětí pro Mateřskou školu Napajedla o částku 
Kč 122.000,00 a s tím související rozpočtová 
opatření č. 45/2012 a 46/2012

• schvaluje přidělení finančního pří-
spěvku TJ Fatra Slavia Napajedla ve výši 
Kč 72.000,00 na činnost a s tím související 
smlouvu a rozpočtové opatření č. 47b/2012

• se seznámilo se stavem pohledávek 
ke dni 30. 6. 2012

• bere na vědomí roční účetní závěrku 
společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2011 a pře-
vod hospodářského výsledku NTV cable s.r.o. 
za účetní období ve výši Kč -125.146,00 na účet 
nerozdělený zisk z minulých let

• konstatuje ověření, že návrh změny 
č. 10 územního plánu města Napajedla není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, se stanovisky dotčených orgánů 
a stanoviskem krajského úřadu, a vydává 
formou opatření obecné povahy č. 2/2012 
změnu č. 10 územního plánu města Napa-
jedla

• se seznámilo se Zápisem z jednání Val-
ného shromáždění Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
konaného dne 14. června 2012

• schvaluje vstup města Napajedla do ob-
čanského sdružení Severní Chřiby a Pomoraví

• schvaluje dokument Komunitní plán 
sociálních služeb na Otrokovicku na období 
2013–2015.

V pátek dne 21. 9. 2012 od 13 hodin se 
v jídelně Domova pro seniory Napajedla 
konala beseda klientů s praporčíkem inspek-
torem Policie ČR - panem Petrem Buroněm, 
a se strážníkem Městské policie - paní Bc. De-
nisou Kalmárovou.

Klienti dostali prostor promluvit si společ-
ně o svých vlastních životních zkušenostech, 
o setkáních a průběhu jednání s podvodníky. 
Na to bylo navázáno informacemi o pre-
venci, doporučeny postupy, jak odmítnout 
požadavky podvodníka a informovat také 
o pokusu o podvod v případě, že podvodník 
nedosáhne svého.

Dále byli klienti informováni o platné 
vyhlášce města Napajedla, která zakazuje 
nabízení jakéhokoliv zboží obcházením do-
mácností, a samotné porušení této vyhlášky 
je oprávněným důvodem k nahlášení skuteč-
nosti Městské policii.

Protože někteří z našich klientů chodí sa-
mostatně na procházky městem, nakupovat 
do zdejších obchodů a setkávat se s přáteli, 
bylo pro jejich bezpečnost jistě velmi vhodné 

Opětovně upozorňujeme občany na zákaz 
používání chodníků k jízdě na kole v rámci 
celého města, především ul. Žerotínova, 
Podzámčí a Dr. Beneše. V těchto místech 
dochází ke kolizním situacím mezi cyklisty 
a majiteli domů. Zde MP řeší a bude řešit 
nekompromisně uvedenou situaci v bloko-
vém řízení.

Upozorňujeme rybáře, kteří v rámci 
rybolovu vyjíždějí v katastru Napajedel 
k řece Moravě svými vozidly, aby od tohoto 
jednání upustili, především v lokalitách ČOV 
a cyklostezek.

V rámci rekreační sezóny v našem městě 
řešila MP Napajedla 210 přestupků v rámci 
veřejného pořádku, rušení občanského 

Permanentky KK
Klub Kultury Napajedla pro Vás opět při-

pravil balíček 10 kusů vstupenek na kulturní 
představení pořádané městem v rámci sezo-
ny 2012/2013 se slevou 30%! Vstupenky lze 
použít jak na koncerty klasické, tak i jazzové 
hudby nebo na divadelní představení a to dle 
chuti a uvážení každého z Vás. Balíčky bude 
možno v předprodeji zakoupit za skvělou 
cenu 500 Kč v Knihovně Boženy Benešové 
Napajedla během její provozní doby nebo 
přímo u vstupu na jednotlivé kulturní akce 
a to od 15. 10. 2012.

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 bezpečnosti vý-
robků nebo činností, a počínat si tak, aby 
nedocházelo k požárům. Platí to zejména 
při používání tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů a komínů, 
při skladování, manipulaci a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek, při zacházení s otevřeným ohněm 
či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti 
o těchto povinnostech upravuje vyhláš-
ka č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární 
prevenci).

 Na co si dát pozor, než začnete 
topit?

Každý by měl znát, v jakých lhůtách 
je povinen zajistit pravidelnou revizí 

Napajedelský hřbitov
V závěru letošních prázdnin vydalo 

město Napajedla novou knížku k ději-
nám Napajedel s názvem Napajedelský 
hřbitov. Autorkou textu je PhDr. Milada 
Písková, fotografie zhotovili Lubomír 
Ančinec a František Cívela, výtvarnou 
úpravu knihy provedla Jana Krejčová.

Na téměř sto stranách textu se doví-
te o historii napajedelských hřbitovů 
a kostelů, o významných osobnostech, 
které jsou zde pohřbeny. V knize je také 
plánek, podle kterého můžete najít místa 
jejich posledního odpočinku.

Zajímavá je také kapitola o napajedel-
ské raritě – hřbitovu koní.

Knihu si můžete prohlédnout a za-
koupit v Informačním centru Na Kapli.

Beseda se zástupci Policie ČR a Městské policie 
doporučení, že v případě jakéhokoliv obtě-
žování je dobře nebát se upoutat na sebe 
pozornost pokřikem nebo zapískat na píšťal-
ku. Píšťalku dostanou zájemci z řad klientů 
jako suvenýr na příjemné a zároveň poučné 
odpoledne.

Besedy se bohužel především ze zdravot-
ních důvodů nemohla zúčastnit značná část 
našich klientů. Protože také jim bylo cílem 
projevit zájem a nabídnout jim pomocnou 
ruku, když by ji někdy potřebovali, věnoval 
setkáním s našimi klienty pan Buroň svůj 
čas ještě během víkendu, kdy se prošel 
chodbami domova, navštívil některé klienty 
v jejich pokojích a seznámil se tak důvěrněji 
jak s našimi klienty a jejich starostmi, tak 
s prostředím Domova.

Klienti tak od těch nejpovolanějších 
získali nejen mnoho potřebných informací, 
ale především cenný pocit, že spoluobča-
nům záleží na nich samotných a na jejich 
bezpečí.

Simona Mlýnková, sociální pracovnice
DPS Napajedla, přísp. organizace

Oslavy 100. výročí
narození Rudolfa Firkušného v Brně 
Jan Jiraský, Jana Chaudhuri, Igor Arda-

šev – to jsou jména známá i milovníkům 
vážné hudby v Napajedlích. Slyšeli jsme 
je hrát v Koncertní síni R. Firkušného – 
Klášterní kapli. Jan Šimandl je laureátem 
letošní Janáčkovy mezinárodní soutěže 
ve hře na klavír. 

Všichni výše jmenovaní se postarali 2. 
října o vynikající zážitek návštěvníků 1. abo-
nentního koncertu v Besedním domě v Brně. 
Celý koncert byl věnován vzpomínce právě 
na Rudolfa Firkušného. 

Za město Napajedla zde byli hosty paní 
starostka Irena Brabcová s manželem; Iva 
Kosová a Lenka Hanáčková zastupovaly 
základní uměleckou školu. Přímo z pódia 
zaznělo uznání našemu městu, které se hrdě 
hlásí k odkazu svého rodáka. Bývalá rektor-
ka Janáčkovy akademie múzických umění, 
paní profesorka Veselá upozornila na blížící 
se Festival Pocta Rudolfu Firkušnému.

L.Hanáčková

Pozvánka
na vyvrcholení oslav 100.výročí narození 
Rudolfa Firkušného v Napajedlích 

Letošní festival vážné hudby, Pocta Ru-
dolfu Firkušnému, se uskuteční ve dnech 
23. 24. a 25.listopadu.

Na zahajovacím pátečním koncertu, který 
se bude konat v Klášterní kapli, vystoupí 
houslista Václav Hudeček spolu s vítězkou 
XVI. ročníku Akademie Václava Hudečka.

Po tomto koncertu proběhne slavnostní 
otevření nového Muzea Napajedla v cent-
rální části bývalého kláštera. Při této pří-
ležitosti budete moci shlédnout premiéru 
dokumentárních snímků vzpomínek na Ru-
dolfa Firkušného a prohlédnout si výstavu 
Moravského zemského muzea „Největší 
český pianista“ 

Následující sobotní koncert bude mít 
netradiční podobu. V tělocvičně II. Základní 
školy Napajedla věnují svůj koncert památce 
slavného pianisty žáci a učitelé Základní 
umělecké školy Rudolfa Firkušného. Příle-
žitostné hudební těleso, táborový orchestr, 
předvede nejznámější populární melodie 
z let šedesátých a sedmdesátých. 

Závěrečný koncert, opět v Klášterní kapli, 
bude patřit dvěma vynikajícím umělcům: vio-
loncellistovi Českého tria Miroslavu Petrášovi 
a profesoru kroměřížské 

Konzervatoře P.J. Vejvanovského klavíris-
tovi Ondřeji Hubáčkovi.

Začátky koncertů budou v 17.00 hodin.
Doufám, že přijmete naše pozvání a budete 

přítomni při jednom z nejslavnostnějších oka-
mžiků v životě města. Koncertů se zúčastní 
řada zajímavých osobností. Bude mezi ně 
patřit i Veronika Firkušná – Callegari, dcera 
Rudolfa Firkušného.

I.Brabcová, L.Hanáčková

plynových 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 důležité 
je to u uživatelů plynových kotlů, kteří mají 
stanovenu povinnost zajistit jednou za rok 
kontrolu celého spalovacího procesu, čisto-
tou hořáků počínaje a funkcí pojistkového 
ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, znamená 
zanesený komín nejen špatné hoření, ale 
i nebezpečí 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 pro-
vozu 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 ochran-
nou podložkou, přesahující jeho půdo-
rys,

- 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. 

Podrobné informace o provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv naleznete 

na stránkách 
www.hasicinapajedla.cz.

Nebezpečí požárů v topné sezóně

soužití, nočního klidu, drobných krádeží, 
požívání alkoholu mladistvými, podnapilými 
osobami a bezdomovci na veřejnosti. Dále 
byly řešeny přestupky v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu a byly dány připomínky 
k řešení dopravní situace ve městě. 

V neposlední řadě ve spolupráci s Policií 
ČR Napajedla jsme se podíleli na kontro-
lách v rámci prodeje závadného alkoholu 
v restauračních zařízeních a prodejnách 
a spolupracovali jsme při šetření nápadu 
trestné činnosti ve městě. 

Během tohoto roku jsme zajišťovali veřejný 
pořádek, dopravu při všech kulturních a spo-
lečenských akcích v Napajedlích.

ředitel MP Napajedla Bc. Milan Smělík

Městská policie informuje
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Stalo se již tradicí, že se členové souborů 
Radovan a Pozdní sběr společně se svými 
dětmi a rodinnými příslušníky zařazují 
do průvodu slavností vína v Uherském 
Hradišti, kde reprezentují Město Napajedla.

Tento den je pro nás vždy velkou oslavou 
krojů a lidových tradic našeho regionu.

Otevřeně přiznáváme, že původní moti-
vací k naší účasti byly peníze. Peníze, které 
za účast v průvodu na této akci vyplácela 
Nadace Děti – kultura – sport UH. Za poslední 
tři ročníky jsme si „vypochodovali“ poměrně 
velkou částku na obnovu krojů pro naše 
soubory, za což jsme velmi vděční.

Se změnou loterijního zákona tato podpora 
zmíněnou nadací byla zrušena, přesto jsme 
ani na okamžik neváhali se průvodu opět 
zúčastnit. Celé slavnosti se pro nás staly 
srdeční záležitostí.

Rádi se nastrojíme do krojů, které jsme 
za léta získali povětšinou z dědictví po růz-
ných lidech z okolních obcí a v běžném 
souborovém životě je mnoho nevyužíváme. 
Velmi mile nás překvapilo, že se zrušení 
finanční podpory neodrazilo na počtu účast-
níků průvodu.

Slavnosti mají neopakovatelnou atmosféru 
a je opravdu krásné vidět a zažít na vlastní 
kůži, že folklór a tradice nejsou v našem kraji 
pouhými slovy.

Jitka Šohajková, Radovan

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště 2012 Farmářský trh
Děkuji všem, kteří přišli na svatováclav-

ský Farmářský trh a vytvořili tak báječnou 
atmosféru jednoho krásného zářijového 
dne. A kdo nebyl, přišel o velmi příjemné 
posezení u domácího piva nebo burčáku, 
spoustu dobré zeleniny, skvělé kozí sýry 
a čerstvě nadojené mléko, ručně malované 
perníčky, ukázku drátování nebo švestkové 
koláče ze stánku Města Napajedel a osvěžující 
mošt ze Žlutavy.

Také bych ráda chtěla poděkovat všem, 
kteří přišli podpořit myšlenku „Pěstuj a vy-
měňuj“. Sdíleli jsme vše od receptů a rad až 
po marmelády, čerstvou zeleninu a ovoce.

 Bylo toho ale mnohem víc. Než bych vám 
to tu popisovala, to se příště radši přijďte 
přesvědčit sami na předvánoční farmářské 
trhy 30. listopadu. Nebudete litovat.

Kateřina Barešová

Soutěž o nejlepší štrúdl
Na svatováclavském Farmářském 

trhu jsme poprvé soutěžili a hned velmi 
úspěšně! 

 Porota, složená ze Svatého Václava, 
jeho doprovodu a pana místostarosty, 
testovala jedenáct štrúdlů. Byly mezi nimi 
dokonce takové chuťovky, jako švestko-
vý či višňový štrúdl. Porota hodnotila 
vzhled, chuť, vůni a celkový dojem.

Po dlouhém ochutnávání a napětí 
zvítězil štrúdl paní Věry Smýkalové 
z Napajedel, jejíž recept obsahoval 
tajnou ingredienci. Cenou pro vítězku 
byl diplom a farmářský balíček, který 
zahrnoval výběr toho nejlepšího ze sva-
továclavského trhu.

Po vyhodnocení jste mohli všechny 
štrúdly ochutnat u stánku Města Napa-
jedel.

Všem soutěžícím děkujeme za účast 
a doufáme, že se přihlásí i příště.

Kateřina Barešová
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13. Svatováclavské 
slavnosti v Napajedlích 

13. Svatováclavské slavnosti přilákaly 28. 
září do Napajedel stovky lidí všech věkových 

kategorií a z různých koutů České republiky.
Ani letos nechyběl na slavnostech kníže Václav se svou 

družinou, kterého v Napajedlích přivítal místostarosta města Zbyněk 
Ohnoutek. Svůj oděv zvolil pan místostarosta z doby, kdy na náměstí vyrostla 

radnice a tak symbolicky překlenul osu dějin od doby sv. Václava do současnosti. 
Ale vezměme celodenní akci od začátku. 

Vše vypuklo v 8 hodin Farmářskými trhy na náměstí, které už si mezi občany 
našli své příznivce a hojně využívají nabízených potravin a výrobků. Letos byly 
obohaceny novou akcí „Pěstuj a vyměňuj“ a soutěží „O nejlepší štrúdl“. Odborná 
porota složená s místostarosty města, knížete Václava a dvou dvorních dam vy-
brala z 11 vzorků ten nejlepší od pekařky Věry Smýkalové, která za něj obdržela 
diplom a farmářský balíček složený z darů přítomných farmářů. 

Otevřel se také rukodělný jarmark v zámeckém parku s bohatou nabídkou 
i ukázkou starých řemesel a lidské dovednosti. K návštěvě byly také otevřeny 
historické prostory zámku a dvě výstavy, které v něm probíhají. 

K prohlédnutí otevřel svou bránu i Hřebčín Napajedla, kde si mohli návštěv-
níci prohlédnout stáje, přehlídku koní a mohli se projet na koních či kočárem. 
Součástí dne otevřených dveří byly i úkoly pro děti v režii Domu dětí a mládeže 
Matýsek Napajedla. 

V odpoledních hodinách se trhy na náměstí proměnili ve Slavnosti vína 
a otevřela se věž radnice, ze které si bylo možno prohlédnout panorama 

náměstí i větší část města. 
Novinkou letošního ročníku byl i program na kostelních scho-

dech, při němž kníže Václav s panem místostarostou města zahájili 
dožínkové hody. Dožínkový věnec a téma dožínek pak prolínalo 
celodenním programem, ať už v tancích, průvodech či komentářích 

v podání Elišky Skácelové. Vedle historických skupin místních či 
hostujících se k programu připojili i děti z napajedelského Matýsku. 

Součástí každé dožínkové slavnosti bývá i poděkování za úrodu. 
V kostele sv. Bartoloměje tak za ni a také za národ byla sloužena 
kostýmovaná mše páterem Richardem Turkem, který přineseným 
věncům i darům požehnal a vyzdvihl důležitost svatováclavské 

tradice a úcty k ní. 
Ze svatých míst vyšel průvod do těch světských s radovánka-
mi a veselím. K dobré náladě přispěl i velký taneční orchestr 

Lubomíra Morávka Big Band Zlín na kostelních schodech 
či Středověké hry pro děti v zámeckém parku, které si 

i letos velmi pečlivě připravili dobrovolníci ze sdružení 
aktivit mládeže SAM Napajedla a po zásluze byla 

jejich stanoviště v neustálém obležení. Skupina 
Gard i letos přivezla dobovou střelnici, která 

se letos utábořila na nádvoří Klubu kultury. 
Zde byl pro návštěvníky připraven do-
bový program se sokolníky s dravci 

a ukázkami jejich výcviku lovu 
a dovednost letu. Někteří 

diváci si krásu těchto 
vládců oblohy mohli 

prohlédnout i velmi zblízka, kdy se stali součástí 
některých ukázek. Tanečnice ze skupiny Vere Gratia 
předvedli temperamentní prosté dobové tance s dožínkovou 
tématikou a malí kejklíři ze sportovní gymnastiky Sokol Napajedla ro-
zehráli barevný rej. Dále byly k vidění ukázky soubojů na pistole z doby baroka 
či italské umění ovládat prapory v divokých výměnách a vyhazováních. Ladnost 
pohybu dívčího těla pak předvedly břišní tanečnice z napajedelského Matýsku. 

Po setmění se ozvaly údery bubnů skupiny GARD a pochodňový průvod vyšel 
do ulic města v čele s knížetem Václavem a jeho družinou. K atraktivnosti průvodu 
letos přispěla účast šestí koní i orla skalního. Při zastávce v nočním městě přivítala 
knížete Václava v obřadní síni starostka města Irena Brabcová, aby spolu vykročili 
k čekajícím davům u kostelních schodů. V její zdravici zazněla slova o tradici, 
setkávání, národní hrdosti i téma dožínek. S touto symbolikou převzala od dru-
žičky dožínkový věnec. Po zdravici knížete Václava, v níž apeloval na vlastnosti 
českého národa, aby jimi v záplavě cizích vlivů zůstal jedinečným; se publiku 
představila napajedelské skupina Immortalis se svým ohnivým překvapením. 

Průvod pak pokračoval zpět na nádvoří Klubu kultury, kde probíhala druhá 
část dobového programu, který zahájil dožínkový tanec členek divadelního 
souboru Zdeňka Štěpánka, pestrost prostých oděvů i tanců předvedla napa-
jedelská taneční skupina Vere Gratia, ohebností těl si získala obdiv diváků 
sportovní gymnastika Sokol Napajedla, už naposledy ten den zavlály prapory 
skupiny Monadria Poligamika z Přerova, krásu honosných dvorských šatů 
předvedla napajedelská taneční skupina Porta Temporis, velký rytířský 
turnaj s umem ovládat koně, boje a strategie, okořeněný vtipnými gegy 
a komentářem herolda, předvedla Divadelní a kaskadérská společnost 
Štvanci z Brna a tečkou za 13. ročníkem Svatováclavských slavností 
v Napajedlích byla ohňová show v podání Skupiny Pyrtorra z Prahy. 

V celodenním bohatém programu si jistě každý našel to své 
a za to patří poděkování především pořadatelům: Městu Napa-
jedla, Klubu kultury a Divadelnímu souboru Zdeňka Štěpánka 
i dalším subjektům: Zámku a Hřebčínu za zapojení se svými 
aktivitami k pestrosti programu a nemalou měrou i těm, kteří 
se starali o bezpečnost: Státní i Městské policii, dobrovol-
ným hasičům i členům souboru Radovan a také těm, jež 
zajišťovali technickou stránku služeb či tišili hlad a žízeň 
návštěvníků. 

 S obavou očekávaná číslovka 13. ročníku Svato-
václavských slavností v Napajedlích byla číslovkou 
velmi šťastnou a pro pořadatele také výzvou, čím 
ohromí návštěvníky ročníkem čtrnáctým.

...redakci NN tedy nezbývá než podě-
kovat režisérce a hlavní organizátorce 
Svatováclavských slavností Mirce 
Havalové za více než dvanácti-
hodinový maraton důstojných 
i zábavných oslav státního 
svátku. Děkujeme a těší-
me se opět za rok! 

J. S.
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Přijeďte s Vaším vozem na zimní servisní prohlídku a získejte jistotu, že se na něj můžete 
spolehnout, ať už Vaše cesty povedou kamkoli, třeba na zasněžené horské svahy. V případě 
nalezení závady Vám naši specialisté nabídnou opravu za skutečně výhodné ceny. 
Připravili jsme pro Vás speciální nabídku střešních boxů, nosičů, držáků na lyže, dětských 
sedaček a zimních pneumatik za internetové ceny.
Kontaktujte naše servisní poradce.

Zimní servisní prohlídka od 15. 10. do 30. 11. 2012 pro Váš vůz

Buďte akční celou zimu

www.hlavacek.cz
Tel.: 577 102 290

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Napajedla

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

ZSA_2012_V2_CZ_DYN_bcd296ef329d4ca3906ad4cce008e8d6_indd   1 9/6/2012   3:56:23 PM

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 
– člen skupiny Veolia Voda upozorňuje své 
odběratele, aby nepodcenili zabezpečení 
vodoměrů před mrazem. Stává se, že 
zákazníci zjistí poškození vodoměru až 
při dalším odečtu vody nebo i za několik 
měsíců, kdy již došlo k velkým škodám.

Výměna poškozeného vodoměru přijde od-
běratele přibližně na jeden tisíc pět set korun. 
Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho 
nedostatečnou ochranou například mrazem, 
plně zodpovídá odběratel (dle zákona č. 274/ 
2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu v platném znění § 17, ods. 
2 je odběratel povinen: umožnit provozovateli 
přístup k vodoměru, chránit vodoměr před 
poškozením a bez zbytečného odkladu ozná-
mit provozovateli závady v měření).

Ochraňte své vodoměry před mrazem!
Před nástupem mrazivého období je vhodné 

zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytá-
pěné místnosti či minimálně izolován například 
izolační vatou (ne skelnou). Jako tepelnou 
izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které 
mohou navlhnout. Pokud se vodoměr nachází 
ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, 
aby šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup 
zabezpečen tak, aby ji nemohla zaplavit povrcho-
vá voda. V zimě je navíc vhodné poklop šachty 
přikrýt tepelnou izolací, například polystyrenem. 
Pokud je vodoměr umístěn ve sklepních prosto-
rách a hrozí riziko promrzání, je vhodné snížit 

ventilaci. V případě, kdy jsou odběry minimální 
nebo vůbec žádné např. na letních chatách je 
nutné rozvody vody úplně vypustit.

Kontrolujte svůj vodoměr i během roku
Velmi důležité je zapisovat si stav vodo-

měru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu si 
odběratel může nejen kontrolovat správnost 
údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit 
potencionální únik vody. Je-li odběrné místo 
vybaveno vodoměrnou sestavou, obsahuje 
uzávěr před a za vodoměrem. Oba uzávěry je 
vhodné zhruba 2x ročně několikrát nenásilně 
protočit, aby byla zachována jejich funkčnost.

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

i zákaznické záležitosti
www.smv.cz

KADEŘNICTVÍ 
 

stříhání bez objednání:  
dětské - 55,- Kč 
pánské - 65,- Kč 
 
dámské 
 
Tel.: +420 737 613 808 
Markéta Martykanová 

PEDIKÚRA 
 

MANIKÚRA 
 

MODELÁŽ NEHTŮ 
 

celková modeláž nehtů – 400,- Kč 
doplnění – 300,- Kč 

pedikúra zákl. ošetření - 110,- Kč 
 

Tel.: +420 724 601 446 
Veronika Černochová 

Facebook – Mája Podzámčí, 
Podzámčí 237, Napajedla 

Ve dnech 26.–30. srpna 2012 pro-
běhlo v rekreačním středisku Cammila 
v Morkovicích-Slížanech Soustředění mla-
dých hasičů, které pro své mladé členy za fi-
nanční podpory města Napajedla uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičův Napajedlích.

 Mladí hasiči se zde připravovali na nový 
ročník hry PLAMEN. Nacvičovali disciplíny 
Závodu požárnické všestrannosti - střelbu 
ze vzduchovky na dřevěné špalíky, základy 
topografie - značky, orientaci mapy a určování 
azimutu. Vyzkoušeli si použití přenosných 
hasicích přístrojů teoreticky i prakticky, ur-
čování věcných prostředků požární ochrany, 
zkusili i překonávání vodorovného lana.

 V úterý 28. srpna 2012 navštívili mladí 
hasiči se svými vedoucími ve Vyškově 

V úterý 11. září 2012 uctili členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Napajedlích památ-
ku svých 343 amerických kolegů - hasičů 
z New Yorku, kteří před jedenácti 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 soukromé-
ho pomníčku hasiče ve výslužbě Antonína 
Pavelky, který se této akce, společně s mís-
tostarostou města Napa-
jedla Zbyňkem Ohnout-
kem, také zúčastnil. Pan 
Pavelka postavil na své 
zahradě pomníček přesně 
v americkém stylu, včetně 
sochy dalmatina, který 
je tradičním maskotem 
hasičů v USA.
(www.hasicinapajedla.cz)

Vzpomínka na hasiče z New Yorku

Soustředění mladých hasičů 2012

požární stanici Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského kraje, Aquapark, 
Zoologickou zahradu a Dinopark. Ve středu 
si pak horký den zpestřili návštěvou mor-

kovického koupaliště. Během soustředění 
proběhl také karneval, táborák s opékáním 
špekáčků a noční hra, při které se mladí hasiči 
orientovali podle svítících tyčinek.

 Kromě mladých hasičů se Soustředění 
zúčastnily také dva rodinné týmy. Děti 
i jejich vedoucí - všichni společně využili 
několika posledních prázdninových dnů 
a pěkného počasí k aktivní přípravě na nový 
pracovní i školní rok.

(www.hasicinapajedla.cz)

Upozornění 
pro občany města

Město Napajedla vydalo s účinností 
od 1. 7. 2012 Nařízení č. 2/2012 – Tržní 
řád, který v čl. 5 jasně zakazuje pochůz-
kový prodej a poskytování služeb.

Jelikož se v poslední době vyskytly 
případy nabízení kominických služeb 
přímo v domácnostech, upozorňujeme 
občany, že je tato činnost výše uvedeným 
nařízením města zakázána.Pokud mají 
občané zájem o bližší informace, týkající 
se konkrétně těchto služeb, mohou se 
obrátit s dotazy přímo na Společenstvo 
kominíků ČR se sídlem v Praze (tel/fax 
224 321 080, mob. 602 285 022), kde ob-
drží všechny potřebné informace, čímž 
bude možno předejít dalším problémům 
v případě vzniku škody.

Stanislava Kozmíková, DiS.
Oddělení životního prostředí 

!

http://www.smv.cz
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Tábory Domu dětí a mládeže Matýsek - 2012
 Příměstský tábor – 16.–20. 7. 2012 
Děti na tomto táboře zažily týden plný her, 

soutěží, a to i přesto, že počasí moc nepřálo. 
Navštívily Mamutí stezku v Přerově, kde 
se prošly pro naučné stezce s odborným 
výkladem a další výlet byl na přání dětí 
směřovaný do Dinoparku v Ostravě, kde si 
děti užily dinosaurů a velké dobrodružství 
při jízdě dinoexpresem po areálu Dinoparku. 
Dalším zpestřením táborového programu 
byla prohlídka Hřebčína, kde si vyslechly 
výklad o chovu plnokrevníka. Všichni zažili 
bezvadný týden plný zážitků, dobrodružství, 
zábavy a smíchu. 

 
 Příměstský 9.–13. 7. 2012
Na tomto táboře se děti se svými vedoucími 

vydali na výlet do ZOO Hodonín. Pro děti 
velmi příjemné prostředí a atraktivní cestou 
vlakem. Druhý výlet směřoval do Kromě-
říže, kde všichni navštívili výstavu hraček 
s možností vyzkoušet a poznat nepoznané. 
Na tomto i dalších táborech děti navštívily 
plavecký bazén v areálu Mateřské školy 
a program jim zpestřili pánové z Českého 
mysliveckého svazu, kteří všem připravili 
bezvadný program.

 Příměstský 30. 7. – 3. 8. 2012
Dobrodružství a spousta zážitků čekalo 

i účastníky tohoto tábora. Tato skupina se 
vydala na výlet do Archeoskanzenu na Mod-
rou, spojenou s pěší turistikou a odborným 
výkladem historické minulosti naší krásné 
země. Druhý výlet za zvířaty do ZOO Lešná 
Zlín. Velkým překvapením pro děti byla 
návštěva Napajedelského zámku s nočním 
prohlídkou, při které se děti seznámily s mi-
nulostí a tajemnem zámku.

 Olympia 6.–10. 8. 2012 
Tento příměstský tábor byl zaměřený 

na pohybovou činnost a jak již název napo-

vídá, děti po celý týden plnily hry a soutěže 
inspirované olympiádou. I na tomto táboře 
děti absolvovaly 2 výlety, z nichž jeden byl 
na dopravní hřiště do Malenovic se spoustou 
zábavy a dobrodružství a druhý si děti užily 
při plavbě lodí do Spytihněvi po Baťově 
kanálu a koupáním na Skleníkách. Silný 
zážitek měly děti při stezce odvahy, která 
byla připravena na Kalvárce. 

 Příměstský 27.–31. 8. 2012
Poslední letní tábor, kterého se zúčastnilo 

30 dětí, které se rády baví a užívají dobrodruž-
ství. Se svými vedoucími se zúčastnily výletu 
lodí po Baťově kanále s výletem na Skleníky 
a prohlídky objektu Kovosteel ve Starém 
městě s odborným výkladem a možnosti 
vyzkoušení třídění odpadu. Dětem se tento 

výlet velmi líbil. Na tomto táboře si děti užily 
táboráku s opékáním špekáčků.

 Tábor pro maminky s dětmi
Dům dětí a mládeže Matýsek nepořádá 

jen tábory pro děti, ale také pro jejich rodiče. 
Důkazem toho jsou již 3 termíny těchto tábo-
rů pořádané na Horní Bečvě a Kopánkách.

Program na Horní Bečvě byl tento rok 
velmi pestrý, zaměřený na pirátské dová-
dění, hledání pokladů a vše co k pirátům 
patří. Ve dvou termínech se tohoto tábora 
zúčastnilo přibližně 60 pirátů, kteří se mimo 
připravený program podívali do Skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm, vyjeli si lanovkou 
na Pustevny, shlédli krásu přírody z koňského 
hřbetu, pohoupali se v lanových centrech 
Tarzánie a Gibon park a navštívili Třeštík. 

Táboru na Kopánkách se zúčastnilo při-
bližně 30 milovníků přírody, zábavy a dob-
rodružství. Pro děti byl připraven program, 

který zahrnoval: dobrodružnou pohádkovou 
trasu lesem, sportovní olympiádu, plavecké 
skotačení, malování na trička, vyrábění 
z přírodnin apod.

Všechny tyto tábory byly zpestřeny příjez-
dem pracovníků společnosti Besip, kteří si 
pro děti, ale i jejich rodiče připravili zábavný 
i poučný program, přivezli kola či motokáry 
a připomenuli všem přítomným, jak důležitá 
je bezpečnost silničního provozu.

 Zpátky na Ječmínek
Po roce jsme se opět vrátili do Osvětiman, 

tentokrát s celotáborovou hrou „Klíče od pev-
nosti Ječmínek“ a rekordním počtem účast-
níků. Děti byly rozděleny do šesti družstev 
a jejich úkolem bylo získat šest klíčů a poté 
indície, které by je přivedly k určitému slovu. 
Získat klíče nebylo vůbec jednoduché, děti 
musely být nejen fyzicky zdatné, ale také 
zapojit svůj důvtip a při prolézání pavučiny 
také nemalou dávku odvahy. Poslední večer 

se sešla jednotlivá družstva a děti musely 
na nádvoří, které hlídaly hroziví tygři, nejdří-
ve odemknout pomocí získaných klíčů bránu 
a každý člen družstva se postavil na jedno 
písmeno abecedy. Pak už jen čekaly na oto-
čení tygří hlavou a v té chvíli se ukázalo, jestli 
uhodnuté slovo bylo to správné. Pokud ano 
začaly se z pokladnice sypat peníze, které děti 
v časovém limitu sbíraly. Protože na táboře 
byly jen nejšikovnější děti z Napajedel a okolí, 
vyšli z této hry všichni vítězně a odnesli si 
vytouženou odměnu. 

Novinkou na letošním táboře bylo letní 
kino, které jsme dětem promítali a nechyběly 
ani táboráky, výlety, sportování, koupání, ale 
i kreativní činnosti.

 Tábor 2012 – Roztančené léto
V srpnu se ve Vizovicích v rekreačním stře-

disku Revika konal v pořadí již šestý taneční 
tábor pod vedením Soni Mičákové. Heslem pro 
letošní rok bylo „tančíme s duhou“ a v duchu 
duhových barev probíhal celý týdenní pobyt. 

Holky si vyzkoušely různé typy tanců, soutěží 
a nechyběly ani sportovní aktivity a koupání 
v bazénu. Navázaly spoustu kamarádských 
vztahů nejen mezi sebou, ale i s ostatními tá-
borníky vizovického areálu. Krásného počasí, 
hodně legrace a hlavně tance si spolu s hol-
kami užily i jejich táborové vedoucí – Soňa, 
Vlasta, Katka a Martina. Při loučení a odjezdu 
z Vizovic ukápla nejedna slzička a velkým 
přáním je se sejít opět za rok.

O obědy na příměstských táborech se 
postarali zaměstnanci Hotelu Malina, kterým 
patří velký dík za vstřícnost, ochotu, pocho-
pení a především za výborné jídlo. 

Touto cestou bychom chtěli také podě-
kovat vedení Mateřské školy ředitelce paní 
Martině Švandové i panu školníkovi Tomkovi 
za možnost využití bazénu, který v letních 
horkých dnech děti velmi osvěžil.

Velký dík patří i pánům z Českého 
mysliveckého svazu, kteří připravili pro 
děti pestrý program plný zajímavostí 
a překvapení s možností vyzkoušení my-
slivecké výbavy. 

Děkujeme také pracovníkům společnosti 
Besip, kteří svým zábavným a zároveň po-
učným programem zpestřili 5 našich letních 
táborů.

V neposlední řadě děkujeme externím ve-
doucím, kteří se podíleli na přípravě a vedení 
táborů s velkým nasazením.

Věříme, že si tábory užili nejen děti, ale i je-
jich vedoucí a budeme se těšit na účast příští.
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Cyklonabídka pro kalendář KČT Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-
lích pořádá v rámci podzimního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
 Občané, kteří se chcete zbavit nepo-
třebného kovového šrotu, nachystejte 
jej, prosím, v sobotu 27. října 2012 v 8,00 
hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.
Nachystejte nám, prosím, sběr pokud 
možno až ráno, ať nám z něho něco zbude!

Akce se koná za každého počasí!
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 

všem předem děkuje!
Případný kontakt: 

Petr Škopík - 724 178 684,
Dalibor Lidinec - 732 390 212

 29. 3. – 1. 4. 2013 Pod jarní Pálavou, 
čas startu Napajedla 15 hod, čas cíle Napa-
jedla 18 hod. 15. 3. 2013, přihláška do 15. 3. 
2013, pořádá Odbor KČT Jiří Kučera, e-mail 
napalku@centrum.cz, Nad Zámkem 1092 
Napajedla
 30. 4. – 8. 5. 2013 Jižním Polskem - 

Malopolskem, čas startu Napajedla 15 hod, 
čas cíle Napajedla 18 hod. 22. 2. 2013, přihláška 
do 22. 2. 2013, pořádá Odbor KČT Jiří Kučera, 

e-mail napalku@centrum.cz, Nad Zámkem 
1092 Napajedla
 31. 5. – 2. 6. 2013 Kolem Moravské 

Sázavy, čas startu Napajedla 15 hod, čas 
cíle Napajedla 18 hod. 15. 5. 2013, přihláška 
do 15. 5. 2013, pořádá Odbor KČT Jiří Kučera, 
e-mail napalku@centrum.cz, Nad Zámkem 
1092 Napajedla
 29. 6. – 7. 7. 2013 Z Železných hor 

údolím řeky Svitavy do Brna, čas startu 
Napajedla 15 hod, čas cíle Napajedla 18 hod. 1. 
6. 2013, přihláška do 1. 6. 2013, pořádá Odbor 
KČT Jiří Kučera, e-mail napalku@centrum.cz, 
Nad Zámkem 1092 Napajedla

12. 9. 2012 se na zahradě Mateřské školy 
Napajedla uskutečnila mimořádná událost 
- slavnostní otevření – předání venkovního 
hřiště. K jeho celkové rekonstrukci mohlo 
dojít díky finanční podpoře společnosti Fatra, 
která je součástí Agrofert Holdingu.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali 
vzácní hosté - paní starostka města Napajedla 
Ing. I. Brabcová, předseda představenstva 
Agrofert Holdingu p. Ing. A. Babiš a generální 
ředitel společnosti Fatra p. ing. P. Bláha.

Hřiště je koncipováno pro předškolní 
děti tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich 
pohybovým a sportovním potřebám. Děti 
zde mají dopravní cestu v podobě ležící 
osmičky, která svou zelenou barvou kon-
trastuje s jasně červeným podkladem i dva 
skákací panáky pro rozvoj hrubé motoriky. 
Při realizaci hřiště se počítalo i s malými 
fotbalisty, pro které jsou vyznačeny styli-
zované branky.

Děti si tak mohou postupně upevňovat 
pravidla pro kolektivní hru.

Nové hřiště si ihned oblíbily děti, ale i paní 
učitelky, protože nyní splňuje vysoké nároky 
na bezpečnost dětí, kterých je v naší škole 
téměř 200. Zároveň je přínosem nejen pro 
současné napajedelské předškoláky, ale bude 
využíváno i dalšími generacemi.

Po slavnostním předání hřiště si hosté 
prohlédli všechny budovy i areál mateřské 
školy, která je jednou z největších v celém 
Zlínském kraji. Měli možnost se přesvědčit, 
že její zřizovatel - Město Napajedla každo-
ročně přispívá k jejímu rozvoji a zlepšení 
podmínek.

Touto cestou bych proto chtěla poděkovat 
všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto 
projektu jménem dětí i kolektivu Mateřské 
školy Napajedla za hezký a nákladný dárek 
k zahájení školního roku 2012/2013.

M. Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

Nové hřiště v mateřince… Na jazzové koncerty
 19. 10.  EF Jazz-Experimental – Zlín

Zlínská kapela fungující od roku 
2005 hraje výhradně autorskou tvorbu 
na pomezí jazzu a experimentální hudby. 
Přijďte si poslechnout koncert neotřelé in-
strumentální hudby.  Kytara Jiří Pospěch, 
klávesy Jiří Olšan, basa Vašek Pospíšil, 
bicí  Vladan Kubíček. Vstup 60,-
 9. 11. - Roland Hamaj Trio

Kapela vznikla po rozpadu Gitans 
blancs. Trio ve složení Roland Hamaj 
(kontrabas, zpěv), Kale (sólová kytara) 
a Jan Zábojník (rytmická kytara), získalo 
na letošním ročníku Nové tváre slovenské-
ho jazzu v Bratislavě cenu za kolektivní 
výkon ve stylu etno jazz. Jazz Manouche, 
Gypsy Swing, Hot Jazz, Flamenco, tribute 
to Django Reinhardt - Zlín. Vstup 60,- 
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