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Příjemné a klidné prožití 
svátků vánočních, pevné 
zdraví, mnoho osobních 
a pracovních úspěchů a dob-
ré vykročení do nového 
roku přeje

Město Napajedla

Sváteční koncert 
HARMONIAE PASTORALIS
aneb
Hudební Vánoční Příběh

Zazní skvosty barokní vánoční hudby, 
zpívá a na dobové nástroje hraje soubor
RITORNELLO:
Kateřina Ghannudi - zpěv a mechanická 
harfa
Mara Gerety - housle a zpěv
Majda Uhlířová - viola da gamba, zpěv
Richard Šeda - ciňk, flétny, zpěv
Michael Pospíšil - zpěv, šalmaje, píšťaly, 
roh, dudy, varhánky

Koncert se koná ve čtvrtek 27. 12. 2012 
v 18 hodin v koncertní síni Rudolfa 
Firkušného Napajedla.

Tříkrálová sbírka 2013
Charita Česká republika pořádá Tříkrálo-

vou sbírku v sobotu 5. ledna 2013 v době 
od 10.00 hodin do 15.00 hodin na pomoc 
rodinám a lidem v nouzi a podporu charit-
ního díla.
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Starostka města Napajedla podle § 34 
odst. 1 a zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se 
uskuteční dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 12. ledna 2013 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb je: 
- ve volebním okrsku č. 1 – Hřebčín - 

zasedací místnost I - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Lány, 
Prusinky, Pěnné, Kamenec, Podluží, Morav-
ní, Pod Zahrádkami, Kollárova, Žerotínova, 
Podzámčí, Zámecká, Na Malině, Nerudova, 
Sládkova, Vrchlického, Olbrachtova, Boženy 
Benešové

- ve volebním okrsku č. 2 – Hřebčín - za-
sedací místnost II pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu 2. května, 
1. máje, Příční, K Pahrbku, Pod Kalvárií, 

Hřbitovní, Komenského od ZŠ k zámku, Nad 
Zámkem, Divišova, Smetanova, Dvořákova, 
Janáčkova

- ve volebním okrsku č. 3 – budova Kina 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu Zábraní – činžovní 
domy, Třída Tomáše Bati, Nádražní, U Láz-
ní, Zámoraví, Radovany, Svatoplukova, 
Sadová, Na Kapli, Komenského – severní 
část od ZŠ, Masarykovo náměstí – jižní část 
od spořitelny

- ve volebním okrsku č. 4 – Společenská 
místnost DDM v budově 1. základní školy, 
Komenského 268 pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu Jiráskova, 
Husova, Zábraní – rodinné domy, Bartošova, 
Zahradní, Dr. Beneše, Chmelnice, Za Humny

- ve volebním okrsku č. 5 – Městský úřad 
– 1. patro pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu Masarykovo 
náměstí – severní část od spořitelny, Palac-
kého, Nábřeží – č. p. 1328–1341 a činžovní 
domy č. p. 1516–1522

V rámci působnosti Obvodního oddělení 
Policie ČR Napajedla v období od 1. 1. 2012 
do 31. 10. 2012 bylo celkem prováděno 
šetření ve 188 případech ve věci spáchání 
trestných činů či podezření ze spáchání. Ve 
většině případů se jednalo o majetkové či 
násilné trestné činy, kdy evidujeme nárust 
za stejné období oproti roku 2011, a to o 
38 trestných činů. Úspěšnost objasněnosti 
obvodního oddělení se pohybuje nad 53 %. 
Zdejší součástí byly průběžně plněny úkoly 
na úseku ochrany veřejného pořádku, 
odhalování a objasňování trestné činnosti, 
dohledu nad bezpečností a plynulostí 
silničního provozu, úseku správní činnosti 
a další úkoly.

Ze zajímavých událostí posledních 
měsíců bych Vás rád seznámil s případy, 
na kterých se podíleli naši policisté OOP 
Napajedla. 

Dne 21. 9. 2012 byl našimi policisty 
zadržen pachatel krádeže jízdního kola, 
které odcizil neuzamčené v Napajed-
lích na Masarykově náměstí u budovy 
spořitelny. Zadržen byl bezprostředně 
po spáchání této krádeže spolu se svým 
komplicem, když jízdní kolo ukrývali 
v chodbě panelového domu v Napajelích 
ul. Nábřeží. Jízdní kolo bylo ještě ten den 
vráceno zpět majitelce. Zajímavý případ 
se udál i 1. 10. 2012 v nočních hodinách 
v obci Žlutava. Hlídka policistů OOP Na-
pajedla kontrolovala podezřelé vozidlo 
Peugeot 406. Díky této kontrole vyplynuly 
skutečnosti, kdy bylo zjištěno, že 27letý 
řidič tohoto vozidla odcizil z nádrží 
odstavených pracovních strojů v kame-

Vážení zákazníci,
v letošním roce kabelová televize pokračo-

vala v úsilí o zvýšení atraktivnosti své nabíd-
ky. Spolu s dosud zachovanou analogovou 
nabídkou programů jsme spustili souběžné 
vysílání v nabídce digitální. Zde naleznete 
hlavní programy také ve vyšším rozlišení. 
Do nabídky byly zařazeny nové programy 
ČT4 HD, TV Pětka a program TV Fanda.

Počátkem roku došlo ke změně připojení 
naší sítě k síti Internet. Přešli jsme z mikro- 
vlnného pojítka na standard dnešních po-
skytovatelů připojení, na optické vlákno. 
V současnosti je naše síť připojena ke smluv-
nímu dodavateli přes datové centrum SITEL 
v Praze. 

Pokračovali jsme také v rozšiřování optic-
ké sítě zapojením prvního činžovního bloku 
na ulici Komenského. 

Největší investice šly opět do rekonstrukcí 
a pokládky nových sítí kabelových rozvodů, 
při rekonstrukcích chodníků. V letošním roce 
se jednalo o ulice Zábraní, Podzámčí, Žero-
tínova a Příční. Využili jsme také prací při 
přeložce elektrické sítě na ulici Zahradní. Po-
dařilo se dokončit problematickou pokládku 
chrániček na křižovatce u restaurace Asterix 
a tím propojit všechny části města na tomto 
uzlu. Ke konci roku započaly přípravné práce 
na propojení východní a západní strany ulice 
Palackého, s návazností na předpoložené 
chráničky na sídlišti Nábřeží. Výkopové práce 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
- ve volebním okrsku č. 6 – DPS Sadová 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu Nábřeží č. p. 1342–1364, 
č. p. 1629–1631

1. Každému voliči budou doručeny tři dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky).

3. V případě konání II. kola volby preziden-
ta republiky se tato uskuteční dne 25. ledna 
2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. 
ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti 
ve dnech voleb.

Napajedla, dne 15. 12. 2012
 

Ing. Irena Brabcová, v.r. 
starostka města 

Policie České republiky informuje
nolomu Žlutava více než 210 litrů motorové 
nafty a tím způsobil škodu 7500 Kč. Nafta 
byla vrácena majiteli a pachatel si vyslechl 
obvinění z přečinu krádež. Další případ se 
stal dne 16. 10. 2012, kdy policejní hlídka 
OOP Napajedla zadržela krátce po půlnoci 
22letého pachatele loupežného přepadení 
benzinové čerpací stanice, ke kterému došlo 
v obci Staré Město u Uherského Hradiště. 
Hlídka pachatele jedoucího ve vozidle 
pronásledovala od autobusového nádraží 
Napajedla přes centrum města. Hlídce se 
podařilo pachatele zastavit a následně za-
držet v Napajedlích před supermarketem 
Lidl. U pachatele byla zajištěna uloupená 
finanční hotovost ve výši 27.000 Kč a pistole 
s náboji. Jelikož byl tento pachatel pod vli-
vem alkoholu, tak si vyslechl nejen obvinění 
z trestného činu loupež, ale na Městský 
úřad Otrokovice byl postoupen i jeho pře-
stupek – jízda motorovým vozidlem pod 

vlivem alkoholu, spolu s jeho zadrženým 
řidičským průkazem. 

Jedná se jen o zlomek případů, které 
jsme v poslední době řešili. Z tohoto 
jde vidět, že v obci Napajedla a blízkém 
okolí, je „práce“ pro nás dost a proto jsem 
uvítal zprávu policejního prezidenta plk. 
Mgr. Martina Červíčka, který přislíbil, že 
„Ve Zlínském kraji se prozatím nebudou 
měnit obvodní oddělení na policejní stanice, 
ani policistů neubude“. Původně se totiž 
ze šesti obvodů Zlínského kraje měly stát 
od ledna 2013 policejní stanice. Se zřízením 
policejní stanice se počítalo i v Napajed-
lích. Rozhodnutím policejního prezidenta 
v kraji však zůstane všech 26 dosavadních 
obvodních oddělení. 

Tímto bych chtěl poděkovat paní starost-
ce města Napajedla Ing. Ireně Brabcové, 
která se spolu s okolními starostmi obcí, 
které spadají do teritoria OOP Napajedla, 
zasloužila v tvrdém vyjednávání o tento 
úspěch.

Velmi si vážím i spolupráce a pomoci 
občanů našeho města, kteří nás často upo-
zorní na podezřelé vozidlo, jeho osádku, 
na podezřelé chování či jednání jiných 
lidí. Tyto informace a poznatky nám velmi 
pomáhají v případné realizaci a pátrání po 
pachatelích trestné činnosti, jsou mnohdy 
chybějící střípky mozaiky, které do sebe 
zapadají a dávají konečný celek. 

npor. Bc. David Hoff,  vedoucí oddělení

Kabelová televize v roce 2012/2013 analogová i digitální
spolu s pokládkou optických kabelů v této 
části města budou zahájeny dle klimatických 
podmínek ve 2. čtvrtletí 2013.

Změnami v letošním roce prošlo i prostředí 
Infokanálu. Jednotlivé části vysílání byly 
ohraničeny bloky z důvodu lepší orientace 
diváka a zpravodajství dostalo novou znělku. 
Byl spuštěn výměnný program zpravodaj-
ského vysílání s Městkou televizí Otrokovice 
a ve vysílání se objevil nový pořad „Perličky 
z minulosti“. Ještě do konce letošního roku 
a pak v průběhu roku příštího se můžete těšit 
na další změny ve zpravodajství i na zařazení 
nových pořadů či dokumentů. 
 Ing. Lubomír Náplava
 ředitel NTV cable s.r.o.

Výsledek ratingu
Město Napajedla si nechalo zpraco-

vat hodnocení finančního hospodaření 
za rok 2011. 

Hodnocení bylo provedeno společ-
ností CCB – Czech Credit Burelu, a. s. 
formou internetového ratingu. Výsledný 
rating byl uvedenou společností stano-
ven na stupeň „B+“ (rozsah od A až po C-) 
a slovně vyjádřen na úrovni „Téměř 
bez rizika“. 

V hodnocení je dále uvedeno: „Po-
suzovaná obec převyšuje rámec srov-
natelných subjektů. Ekonomické uka-
zatele prokazují velmi dobrou finanční 
stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické 
podmínky regionu dávají velmi dobré 
předpoklady dalšího rozvoje“. 

Ing. Ivo Šlíma, 
vedoucí odboru finančního 
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Děkuji paní Brabcové za krásné přivítání.
Od naší první návštěvy v roce 2008 jsme 

byli s bratrem okouzleni atmosférou města 
a lidmi, které jsme potkali.

Náš otec, Rudolf Firkušný, byl člověk, 
pro kterého lidská důstojnost, optimistický 
pohled na život a obecná slušnost měly 
velký význam. Proto zásadně netoleroval 
žádný režim, který nectil a nehodnotil osobní 
a uměleckou svobodu. On byl člověk vnitřní 
ušlechtilosti – radostný a noblesní, a přitom 
naprosto lidský a přístupný. Byl oddaný 
za prvé svému umění, ale také své rodině. 
Byl náš milovaný táta – a tak jsme mu říkali 
– česky.

Když se blížilo toto jubileum, napadlo mě, 
jestlipak si někdo vzpomene? Nemusela jsem 
mít obavy. Vzpomínal se, a to jak v americ-
kém, tak v českém rozhlasu, na JAMU v Brně, 
kde se na oslavy sjelo tucet jeho bývalých 
žáků z celého světa na sérii mistrovských 
kursů a koncertů, v Kroměříži, kde se promítal 
dokumentární film pana Jireše „Návrat ne-
ztraceného syna“, na Newportském festivalu 
v Newportu, Rhode Islandu, kde bývalý žák 
Carlo Grante věnoval tatínkovi na památku 

Projev Veroniky Firkušné-Callegari dne 23. 11. 2012 
při zahájení Festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému

krásný recitál, minulý týden na Juilliard 
School v New Yorku, kde táta víc jak 30 let učil 
a kde na jeho oslavu byla pořádána výstava 
archívních materiálů a koncert, na kterém 
vystoupili 3 bývalí žáci. 

A teď tady, v Napajedlích. Myslím si, že 
je významné, že letošní rok oslav se uzaví-
rá právě tady, kde to v roce 1912 všechno 
začalo. Táta byl celý život hrdý na dvě 
věci: že byl uznáván jako dobrý muzikant 
(ne jenom pianista) a že byl Čech, rozený 
v Napajedlích – jméno města, které trpě-
livě vyslovoval lidem z ciziny, po celém 
světě a které se nesčetněkrát objevovalo 
v programech.

Je to pro mě velikou ctí zastupovat rodinu 
Firkušnou na tomto Festivalu, na tomto místě, 
kde se náš otec před sto lety narodil.

Mockrát děkuji všem, kteří to umožnili 
a Vám všem, kteří jste přišli.

Fotoreportáž Fr. Cívely
V. ročník Festivalu vážné hudby Pocta 

Rudolfu Firkušnému u příležitosti 100. 
výročí umělcova narození se konal 23. až 
25. listopadu 2012. Nejvzácnějším hostem 
byla Veronika Firkušná-Callegari, jejíž slova 
uvádíme. Součástí Festivalu bylo otevření 
prostor Nového muzea s příležitostnou 
expozicí věnovanou Rudolfu Firkušnému.

Z otevření prostor Nového muzea
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Odehrál se v netypickém prostředí tělo-
cvičny 2. základní školy a stejně neobvyklý 
byl i program a jeho protagonisté: písničky 
z 60. a 70. let a Táborový orchestr ZUŠ R. 
Firkušného Napajedla. Padesát dětí spolu 
s učiteli si zasloužilo nadšený potlesk 
posluchačů z řad rodičů, napajedelské ve-
řejnosti a vzácných hostů – paní Veroniky 
Firkušné a bývalé rektorky AMU v Brně 
paní Aleny Veselé. 

Mladí muzikanti hráli a zpívali s velkou 
chutí a zaujetím písničky, které nemají 
generační hranice. Doń t worry, be happy, 
Stairway to Heaven, Milenci v texaskách, Dej 
mi víc své lásky a další skladby známých 
interpretů nebo kapel oslovily všechny 
posluchače. 

Přes svou neformálnost byl tento koncert 
významným počinem v rámci festivalu. 
Rudolf Firkušný by jistě ocenil výkony žáků 
„jeho“ umělecké školy.

Lenka Hanáčková

Festivalový koncert Táborového orchestru ZUŠ R. Firkušného NapajedlaKdo v hudební nástroje
zahrát zná,
jej ctěme víc než sebe,
neboť nás Bůh tak miloval,
že poslal nám je z nebe.

Kdo zodpovědně koná
práci svou,
je rovněž ctíti chceme,
neb zachováno dílo bude nám
i pro mladé sémě.

Máme za sebou krásná prožití z fes-
tivalu koncertů k poctě Rudolfu Firkuš-
nému a k otevření nových prostor pro 
muzeum.

Je krásné, že se celá řada lidí chová 
zodpovědně. Vznikne dobrá myšlenka, 
rozhodnutí k vážnému chtění, shánění 
financí a vzniknou dobré činy a krásné 
duchovní i hmotné hodnoty. Kdo měl 
možnost toto vše spoluprožívat, ocení 
práci všech do tohoto díla zapojených.

Děkujeme představitelům města 
za důstojné a krásné chvíle na radnici, 
v kapli a základní škole při koncertech, 
všem účinkujícím a za moderní nové pro-
story pro muzeum i přístup k němu. Ať 
se dále daří rozvíjet naše pěkné kulturní 
město. Fandíme tomu my, Napajedlané, 
a také ostatní cizí návštěvníci a hosté. 
Přejeme všem další tvořivé dny ve zdraví 
a radosti.

Členové SOZ v Napajedlích

Z V. ročníku Festivalu Pocta R. Firkušnému
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Slavnostní rozsvěcování vánočního stro-
mu provázely již tradičně svým vystoupením 
děti ze ZUŠ Rudolfa Firkušného, Radovánku 
a Matýsku. Předvánoční Farmářské trhy 
přidaly chuti i vůně adventu.

Foto F. Cívela

Cena vodného a stočného pro rok 2013 (okr. Zlín)

Blahopřání
Blahopřejeme naší mamince, babičce 
a prababičce

Miroslavě Menšíkové,
která 27. prosince oslaví své 85. naro-
zeniny.

Milá maminko, děkujeme Ti za starostli-
vost, lásku i za Tvou pomoc, kterou jsi nám 
nikdy neodmítla. Chceme Ti za všechno 
poděkovat a přejeme Ti další spokojená 
léta a hodně zdraví.

Přejí děti s rodinami a všichni, kteří Tě 
mají rádi.

Fatra Slavia děkuje
„Výkonný výbor tělovýchovné jednoty 

Fatra Slavia děkuje jménem svých členů, 
trenérů a cvičitelů všem našim občanům 
a sponzorům, kteří svým příkladným 
postojem v letošním roce projevili přízeň 
a podporovali naši tělovýchovnou a spor-
tovní činnost v našem městě.

Všem přejeme krásné a šťastné prožití 
vánočních svátků plné pohody a v nad-
cházejícím roce pevné zdraví,spokojenost 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.“

Petr Chaloupka

Farnost děkuje 
Římskokatolická farnost sv. Bartolo-

měje děkuje Všem, kdo v tomto roce 
2012 pomáhali při organizaci koncertu 
a festivalu v Kostele sv. Bartoloměje. 
Děkujeme především městu Napajedla 
za finanční podporu III ročníku varhan-
ního festivalu (50.000 Kč). 

 P. Ryszard Turko

JUDr. STANISLAV ZENÁHLÍK
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, Otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu a předvánoční Farmářské trhy

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, 
a.s., vlastník vodárenské infrastruktury 
na území okresu Zlín, schválila pro rok 
2013 cenu vodného a stočného, která 
zůstává na úrovni roku 2012.
Jediná změna pro odběratele, kteří ne-
jsou plátci DPH, tak vyplývá ze změny 
zákona o dani z přidané hodnoty, kdy 
se zvyšuje sazba pro vodné a stočné ze 
14 % na 15%.

Zatímco letos většina obyvatel Zlínska 
platí za 1 000 l upravené pitné vody a její 
následné odvedení a vyčištění 83,28 Kč 
(s DPH), od nového roku to bude v celé 
tarifní oblasti 84,01 Kč (s DPH).

Vyšší sazba DPH pro vodné a stočné 
bude mít dopad na finanční situaci 
průměrné čtyřčlenné rodiny na Zlínsku 
ve výši 8 Kč za měsíc.

Okres ZLÍN 2012
bez DPH

2013 
 bez DPH

2013 včetně
DPH (15 %)

vodné 36,98 36,98 42,53

stočné 36,07 36,07 41,48

vodné + stočné 73,05 73,05 84,01

Cena vody platná od 1. 1. 2013: (údaje v Kč/m3)

POSÍLÁME PO VLOČKÁCH ŠTĚSTÍ A RADOST, 
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM VŠEM PŘEJÍ NAPAJEDELŠTÍ SOKOLOVÉ

A poslední naše přání je pozvánka na naši zábavu. 
Sokol Napajedla Vás všechny srdečně zve na tradiční 

Sokolskou zábavu, 
která se bude konat dne 19. ledna 2013 v 20.00 hodin na sokolovně v Napajedlích.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Pexeso. 
Vstupné s místenkou 100 Kč.
Předprodej na Sokolovně nebo na telefonu 723 414 629
 

Přání SOZ
Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen 

jednou za rok se malý sněhem zachume-
lený stromeček promění v zářící světélko 
tichého lidského štěstí. Jen jednou za rok 
jsou lidská srdce tak blízko vedle sebe, 
že jedno druhé slyší.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 
2013 všem spoluobčanům přejí členové 
SOZ Napajedla.
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PF 2013
Napajedelští hasiči

přejí všem občanům města
veselé vánoce

a šťastný nový rok
bez požárů a živelních pohrom.

Jako každý rok, tak i letos, 31. 10. 2012, 
jsme ve školní družině uspořádali s DDM 
Matýsek oblíbenou akci Halloween. Sraz 
všech duchů, upírů, čarodějnic a jiných 
strašidel byl před 1. ZŠ Napajedla v 17:00. 
Letos se nás sešlo opravdu hodně. Nejprve 
jsme vyzkoušeli strašení, udělali skupinovou 
fotku a mohli se vydat na společný strašidel-

Začátkem prosince (v letošním roce 3. 12. 
2012) se celá napajedelská školka již několik 
let proměňuje v Předvánoční setkání dětí, 
rodičů i prarodičů, kteří se aktivně zapojují 
do rukodělného tvoření a prožívání začátku 
adventu.

Malí předškoláci se radují z toho, že se 
svými nejbližšími budou v mateřské škole 
společně trávit čas a vyrábět drobnůstky, 
kterými si vyzdobí své domovy. 

V úvodu Předvánočního posezení děti 
v každé třídě, podle věku a svých schopností, 
naladí přítomné maminky i tatínky hudebně 
pohybovým vystoupením, při němž prokáží 
to, co už se v mateřské škole naučily a zvládly.

Děti i rodiče přitom spojuje kouzlo oče-
kávaných Vánoc, které jsou pro ně téměř 
zázračné. 

Je krásné vidět rozzářené oči dětí, které 
s rodiči úzce spolupracují a vzájemně se 
doplňují.

Vyvrcholením pro všechny je potom 
společné rozsvěcování vánočních stromků 
na zahradě mateřské školy.

Tyto stromečky zpříjemňují všem cestu 
do školky až do nového roku.

Akce se stala v naší mateřince již tradicí 
a malou slavností pro všechny zúčastněné. 
Je jedním z pomyslných kamínků barevné 
mozaiky života, do něhož děti a jejich rodiny 
pevně zapadají.

Za celý kolektiv zaměstnanců mateřské 
školky, kteří se podílejí na její přípravě

 M. Švandová, ředitelka MŠ

Vánoční už stromek máme, koledy si zazpíváme…

Památeční strom 
Letos je tomu 150 let, co vznikla Česká 

Obec Sokolská. Proto se výbor Sokola 
rozhodl vysadit památeční strom. Strom 
jsme vysadili ve středu 31. 10. 2012 vedle 
Sokolovny. Nechali jsme k němu zhotovit 
okrasný kámen s pamětním datem. Ká-
men s okrasným písmem nám zhotovil 
a zároveň daroval jako sponzorský dar 
mistr svého řemesla pan Roman Oharek 
z Napajedel. Tímto mu také ještě jednou 
moc děkujeme. Doufáme, že strom poroste 
a bude nám všem dělat jen radost. 

 Výbor Sokola

 S blížícím se koncem roku bychom rádi 
varovali občany před nesprávným použí-
váním zábavné pyrotechniky a otevřeného 
ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě, 
ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také 
zaviní nejrůznější nešťastné události.

 Jde především o požáry v bytech, kte-
ré vznikají od hořících svíček, například 
od adventních věnců, případně vánočních 
stromků. Zábavné pyrotechnice bychom se 
rádi věnovali samostatně, protože problém 
s ní nastává už od Mikuláše. Lidé se totiž 
již s předstihem hromadně zásobili nejrůz-
nějšími 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 přibalen 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 setká-
váme, je prodej rachejtlí dětem. Často pak 
vznikají u dětí úrazy kvůli tomu, že petardy 
neumí používat nebo například po Silvestru 
sbírají nepoužitou pyrotechniku, kterou se 
pak snaží použít. Upozorněte proto vaše 
děti na nebezpečí zmíněných výrobků 
a dohlédněte, aby je používaly pouze pod 
vaší kontrolou.

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

 Na to, kdy je možno na veřejných pro-
stranstvích použít zábavnou pyrotechniku, 
pamatují vyhlášky měst a obcí. Podle obecně 
závazné vyhlášky města Napajedla č. 3/2002, 
o veřejném pořádku, je na vymezených ve-
řejných prostranstvích ve městě zakázáno 
používat pyrotechnické výrobky určené 
pro zábavné účely. Ve dnech 31. prosince 
a 1. ledna je možné pyrotechnické výrobky 

určené pro zábavné účely na vymezených 
veřejných prostranstvích 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

POŽÁRNÍ OCHRANA - Silvestr a zábavní pyrotechnika

Radostné Vánoce 
a 

šťastný Nový rok 
přejí zaměstnanci

DDM Matýsek Napajedla

ný průvod městem. Poté byla na nádvoří 
školy připravena strašidelná stanoviště, 
kde za odvahu a statečnost následovala 
sladká odměna. Nakonec všichni odvážlivci 
absolvovali stezku odvahy. Už teď se těšíme 
na další takové setkání. 

Bc. Renáta Maděrová
školní družina 

Halloween ve školní družině s DDM Matýsek
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V sobotu 24. 11. 2012 se uskutečnil na Domě 
dětí a mládeže 2. ročník turnaje ve stolním 
tenise, pořádaný pro děti různého věku.

Na tento turnaj byli pozváni i borci z okol-
ních Domů dětí a mládeže, ale pozvání přijali 
pouze pingpongáři z Brumova-Bylnice.

Turnaje se zúčastnilo celkem 21 ostřílených 
hráčů, kteří si turnaj patřičně užili. Rozděleni 
byli do 3 kategorií a ve své kategorii hrál 
každý s každým.

Silvestrovský pochod
KČT, odbor Napajedla zve všechny pří-

znivce turistiky na tradiční Silvestrovský 
pochod, který se uskuteční 31. 12. 2012. 
Sraz účastníků v 8.30 hod na autobusovém 
nádraží v Napajedlích. Zájemci si mohou 
vybrat ze tří navržených tras:
• 15 km – Napajedla – Žlutava – Halenkovice 

– Napajedla
• 25 km – Napajedla– Žlutava – Nová Dě-

dina – Tabarky – Halenkovskou dolinou 
– Halenkovice – Napajedla 

• 35 km – Napajedla – Žlutava – Nová Dědina 
– Tabarky – Kudlovská dolina – Halenko-
vice – Napajedla 
Cesta vede převážně po zpevněných ces-

tách a dá se proto jít i za nepříznivého počasí. 
V případě příznivých sněhových podmínek je 
možný lyžařský přejezd na trase: Napajedla – 
Halenkovice – Kudlovská dolina – Komínské 
skály – Bunč a zpět.

Přijďme společně a aktivně prožít poslední 
den letošního roku. Udělejme něco pro své 
zdraví. Trochu aktivního pohybu si naše tělo, 
po prožitém vánočním období jistě zaslouží.

S přáním klidného a spokojeného prožití 
svátků vánočních a všechno nejlepší v novém 
roce přejí členové Klubu českých turistů 
Napajedla. 

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 

2013 všem našim milým čtenářům.

Turnaj ve stolním tenise na DDM
Na 1. místech se ve svých kategoriích 

umístili: chlapci 3.–6. třída – Tomáš Pekař 
(Topolná), chlapci 7.–9. třída – Vilém Bařinka 
(Sidónie) a v kategorii dívky suverénně vy-
hrála Karolína Šulcová (Napajedla).

• • •
Všem zúčastněných děkujeme za jejich 

účast a přejeme hodně úspěchů v této super 
zálibě.

Petra Šulcová
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