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Příjemné a klidné prožití 

svátků vánočních, pevné 

zdraví, mnoho osobních            

a pracovních úspěchů               

a dobré vykročení do      

nového roku přeje 

Město Napajedla

Rozsvěcování vánočního stromu

Vánoční strom se slavnostně rozsvítil 29. listopadu, fotoreportáž na str. 8 Foto K. Barešová

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa

Město Napajedla Vás srdečně zve na

Sváteční koncert 
souboru 

Musica Dolce Vita

Koncert se koná 
v pátek 27. prosince 2013 

v 17 hodin v koncertní síni 
Rudolfa Firkušného.

Zazní skladby světových i českých 
mistrů a směs evropských a českých 

koled v úpravě Jaroslava Krčka.

Plesy roku 2014 
na Sokolovně
Plesy roku 2014 
na Sokolovně

1. Reprezentační ples města 

Ples DDM Matýsek Napajedla

Hasičská zábava

Ples 1. ZŠ Napajedla

Sokolská zábava

Ples 2. ZŠ Napajedla

Ples Junáků

18. 1. 

25. 1. 

1. 2. 

8. 2. 

15. 2.

22. 2. 

1. 3. 

Foto Břetislav Staša

V listopadu se konal již 6. ročník Festivalu 
vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému, 
více na str. 6 – 7

Tříkrálová sbírka 2014 
Charita Česká republika pořádá 
Tříkrálovou sbírku v sobotu 11. 
ledna 2014 v době od 10:00 hodin do 
15:00 hodin na pomoc rodinám a lidem 
v nouzi a podporu charitního díla.
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Z jednání zastupitelstva

Jak prožíváme předvánoční čas

Festival vážné hudby

Rozsvěcení vánočního stromku

Noc ve škole aneb pyžamová párty

Napajedelský brok

Z obsahu novin

se koná setkání sběratelů a chovatelů 
brouků, motýlů a ostatních skupin 
hmyzu na Sokolovně. 

Divadelní představení 
3 STRÁŽNÍCI v Napajedlích!
Pozvánku najdete na straně 4.

Entomologická
výstava
V sobotu 25. ledna 2014
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Upozornění pro voliče

Starostka města Napajedla podle § 15 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů ve 
znění pozdějších předpisů oznamuje:

- ve volebním okrsku č. 1 – Hřebčín - 
zasedací místnost I
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu
Lány, Prusinky, Pěnné, Kamenec, 
Podluží, Moravní, Pod Zahrádkami, Ko-
llárova, Žerotínova, Podzámčí, Zámecká, 
Na Malině, Nerudova, Sládkova, Vrch-
lického, Olbrachtova, Boženy Benešové
- ve volebním okrsku č. 2 – Hřebčín - 
zasedací místnost II
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu
2. května, 1. máje, Příční, K Pahrbku, Pod 
Kalvárií, Hřbitovní, Komen-ského od ZŠ 
k zámku, Nad Zámkem, Divišova, Sme-
tanova, Dvořákova, Janáčkova
- ve volebním okrsku č. 3 – CEMEX 
Sand, k.s., Masarykovo náměstí 207
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu 
Zábraní – činžovní domy, Třída Tomáše 
Bati, Nádražní, U Lázní, Zámoraví, 
Radovany, Svatoplukova, Sadová, Na 
Kapli, Komenského – severní část od ZŠ, 
Masarykovo náměstí – jižní část od 
spořitelny
- ve volebním okrsku č. 4 – Spo-
lečenská místnost DDM v budově 1. 
základní školy, Komenského 268
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu
Jiráskova, Husova, Zábraní – rodinné do-
my, 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, Palackého, Nábřeží – č. p. 
1328 - 1341 a činžovní domy č. p. 1516 – 
1522
- 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. Volby do Senátu Parlamentu ČR se 
uskuteční dne 10. ledna 2014 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 11. ledna 
2014 od 8.00 hodin  do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je: 

3. Každému voliči budou doručeny tři 
dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování 

Irena Brabcová, starostka města      

Oznámení o době a místě konání doplňovacích 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky Upozorňuji voliče volící ve 3. voleb-

ním okrsku (voliči bydlící v ulicích 
Zábraní – činžovní domy, Třída 
Tomáše Bati, Nádražní, U Lázní, 
Zámoraví, Radovany, Svatoplukova, 
Sadová, Na Kapli, Komenského – 
severní část od ZŠ, Masarykovo 
náměstí – jižní část od spořitelny) na 
změnu volební místnosti. Pro volby 
do Senátu Parlamentu ČR bude 
volební místnost připravena v budově 
CEMEX Sand, k. s., Masarykovo 
náměstí čp. 207.

Děkuji za pochopení.
Zdeňka Sukupová, 

vedoucí správního odboru

poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky).

5. V případě konání II. kola voleb do 
Senátu se tyto uskuteční dne 17. ledna 
2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin       
a dne 18. ledna 2014 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací 
lístky ve  volební místnosti.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města dne 27. 11. 2013 mimo jiné

 schválilo prodej pozemku st. p. č. 969/2 o 
2 výměře 6 m dle geometrického plánu č. 

22994-162/2012 za cenu 300,00 Kč/m  na 
základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní   
a s tím související kupní smlouvu 

schválilo prodej ideálního podílu 
492/10000 pozemku st. p. č. 2025 pod 
bytovým domem č. 1365/5 do společného 

2jmění manželů za cenu 120,00 Kč/m , 
včetně podílu na vodovodní a kanalizační 
přípojce (odpadní i dešťové vody), kterou je 
stavba připojena na vodovod a kanalizaci za 
cenu 1,00 Kč a s tím související kupní 
smlouvu

schválilo prodej pozemku p. č. 1349/2     
2o výměře cca 36 m  spol. SYGNUM IMMO, 

2s.r.o. za cenu 410,00 Kč/m  a s tím sou-
visející kupní smlouvu

 schválilo prodej části pozemku KN p. č. 
247/1 o výměře cca 5 m  za cenu 300,00 

2Kč/m  a s tím související smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní

 schválilo prodej pozemku pod garáží KN 
2st. p. č. 3172/2 o výměře 5 m  dle 

geometrického plánu č. 2936-113/2012 do 
podílového spoluvlastnictví za cenu 300,00 

2Kč/m  a s tím související kupní smlouvu
schválilo kupní smlouvu na prodej 

2pozemku st. p. č. 3027 o výměře 63 m  (dle 
GP č. 2227-163/2007) do spoluvlastnictví – 
id. ½ pozemku KN st. p. č. 3027 za cenu 

2500,00 Kč/m  a id. ½ pozemku KN st. p. č. 
23027 za cenu 550,00 Kč/m , celková cena 

pozemku činí Kč 33.075,00 
  schválilo prodej pozemku st. p. č. 12/2     

2o výměře 1 m  dle GP č. 2690-104/2010 za 
2cenu 300,00 Kč/m  v k. ú. Napajedla a s tím 

související smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní
 schválilo Program rozvoje města 

Napajedla
pověřilo Radu města Napajedla, aby       

v působnosti valné hromady obchodních 

společností projednala doporučení finan-
čního výboru AD.1. zápisu č. 2013/7     
 schválilo realizaci projektu expozice 
hraček Fatra, a.s. v městském muzeu a s tím 
související rozpočtové opatření č. 16/2013 
ve výši Kč 500.000,00

schválilo rozpočet města Napajedla na 
rok 2014 dle předloženého návrhu č. j. 
7108/2013/MěÚ/2400 včetně závazných 
ukazatelů rozpočtu uvedených v příloze č. 1 
a 2 rozpočtu (a navržených změn v příloze č. 
3 rozpočtu); schválený rozpočet města je 
sestaven jako schodkový, přičemž příjmy 
jsou ve výši Kč 104.486.000,00, výdaje jsou 
ve výši Kč 130.099.00,00 a financování je   
v částce + 25.613.000,00 Kč

schváli lo  př idělení  invest ičního 
příspěvku ve výši Kč 100.000,00 Kč na 
nákup zásobníkového ohřívače teplé vody – 
bojleru – na stadion kopané na ulici Sadová 
pro TJ Fatra Slavia Napajedla a s tím 
související  smlouvu o poskytnutí  
investičního příspěvku a rozpočtové 
opatření č. 53/2013

 schválilo koupi pozemku p. č. 2152/415 – 
2ostatní plocha zeleň o výměře 549 m  za 

cenu Kč 362.300,00 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Města Napajedla a s tím 
související kupní smlouvu a rozpočtové 
opatření č. 51/2013

schválilo Dodatek č. 2 k Zásadám pro 
poskytování finančních příspěvků městem

schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
2. základní školy Napajedla, příspěvkové 
organizace

schválilo aktualizaci zřizovací listiny 
Jednotky sboru Dobrovolných hasičů města 
Napajedla

se seznámilo se zápisem z jednání 
kontrolního výboru dne 9. října 2013 

schválilo termíny zasedání zastupitelstva 
města na 1. pololetí roku 2014: 26. února, 
30. dubna, 25. června

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou zveřejňována na Úřední desce    
a na webových stránkách města www.napajedla.cz
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Foto archiv
Obyvatelé vybraných částí Napajedel se mohou těšit na praktické barevné tašky na třídění odpadů. 

Římskokatolická farnost sv. 

Bartoloměje děkuje všem, 

kdo v roce 2013 pomáhali 

při organizaci koncertu        

a festivalu v Kostele sv. 

Bartoloměje. Děkujeme 

především městu Napajedla 

za finanční podporu 4. 

ročníku varhanního festivalu 

(50.000 Kč). 

Ryszard Turko, farář

  V příštím roce, jako výraz ocenění za 
mimořádné celoživotní či dlouhodobé 
zásluhy občanů o rozvoj města Napajedla, 
bude starostkou města udělena Medaile 
města Napajedla. 

  Medaile bude udělována jednotlivcům, 
kolektivům či institucím za mimořádný 
čin v následujících oblastech činnosti – 
vzdělání a výchova, kultura, společenské 
vědy, přírodní vědy, architektura a urba-
nismus, hospodářský rozvoj, sport, žurna-
listika a publicistika aj.

   Vyzýváme občany, kolektivy a instituce, 
aby své návrhy na udělení Medaile města 
Napajedla podávali písemně na podatelnu 
městského úřadu, a to nejpozději do      
31. ledna 2014.

   Jednotlivé návrhy musí obsahovat: po-
drobné zdůvodnění činu/přínosu, oblast 
činnosti a identifikaci navrhovaného       
(v případě fyzické osoby – jméno a pří-
jmení, datum narození a adresu trvalého 
bydliště, v případě právnické osoby – 
přesný název a sídlo).

Výzva občanům

Zdeňka Sukupová, 
vedoucí správního odboru

Členové Sboru pro občanské záležitosti

Manželské páry, které oslaví      
v příštím roce 2014 výročí 50     
a 60 let uzavření manželství       
a bydlí v Napajedlích, ať se 
přihlásí na městském úřadu        
u paní Lenky Obdržálkové 

(dveře číslo 105).
Děkujeme.

Upozornění pro 
manželské páry

Milí obyvatelé Napajedel,
na tomto místě se budete pravidelně 
setkávat se seriálem, který by vám měl 
pomoci odhalit tajemství třídění odpadů. 
Ptáte se, proč se snažíme vám tyto 
informace zprostředkovat? Pro celou řadu 
z nás je stále ještě třídění odpadů 
opředeno mýty a tajemstvími a nese          
s sebou nálepku něčeho komplikovaného, 
složitého a zbytečného. Chceme se 
pokusit ukázat vám všechny aspekty 
třídění odpadů a dokázat, že se nejedná     
o nic náročného, ale naopak o věc zcela 
jednoduchou a velmi záslužnou a smyslu-
plnou.
Lepší třídění odpadu pomáhá 
městu i přírodě
Tašky na třídění odpadů, nové barevné 
kontejnery a více informací pro různé 
skupiny obyvatel. To vše by mělo pomoci 
v Napajedlech zlepšit situaci v odpa-
dovém hospodářství. Pokud totiž odpady 
správně vytřídíme už v domácnosti, 

Při pravidelné revizi prvků – překážek ve 
skateparku za autobusovým nádražím 
bylo zjištěno, že prvky jsou ve značně 
špatném technickém stavu, neslučitelném 
s jeho bezpečným užíváním. Z těchto 
důvodů se město rozhodlo využít nabídky 
města Krnov na odkup žárově zinko-
vaných ocelových nosných konstrukcí, 
které budou v jarních měsících příštího 
rok nově opláštěny odolným povrchem 
vhodným nejen pro jízdu na skate-

Miroslav Grass
hlavní koordinátor informační 
kampaně „Třídění je styl“

umožníme tím jejich další využití a recy-
klaci. Navíc pomáháme šetřit primární 
zdroje surovin, energii a životní prostředí.
Stejně jako v minulém roce se i letos 
obyvatelé vybrané lokality dočkají 
barevných tašek na třídění odpadů. Vděčit 
za to mohou pokračování projektu, na 
kterém se podílí nezisková společnost 
EKO-KOM, Zlínský kraj a Město 
Napajedla. Další zajímavé informace 
přímo k občanům pak poputují i pro-
střednictvím místních a regionálních 
médií. Podrobnosti o aktivitách na 
podporu třídění v regionu jsou k dispozici 
na stránkách informační kampaně 
„Třídění je styl“ – www.tridenijestyl.cz.
V příštím díle seriálu se dozvíte, co se děje 
s papírovými obaly, letáky, novinami       
a časopisy poté, co je odhodíte do 
barevného kontejneru. 

Seriál třídění odpadu

Uzavření Skateparku Napajedla 
 

Zbyněk Ohnoutek, místostarosta města

z důvodu havarijního stavu překážek

Ke znovuotevření skateparku 
by mělo dojít v první 
polovině roku 2014.

boardech a kolečkových 
bruslích, ale i na kolech. 
 Takto zhotovené nové prvky budou oproti 
původním překážkám větších rozměrů     
a přispějí tak k atraktivitě parku a větší 
míře využití samotnými jezdci. 
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Foto Marie VaňáčováDěti z Mateřské školy ozdobily smrčky u radnice

Emotivní hudebně-dramatickou 
sondu do života geniálního 

hudebního tvůrce 3 strážníci 
můžete vidět 19. ledna 2014 od      

17 hodin v Divadelním sále Klubu 
kultury Napajedla.

V produkci umělecké agentury Pierrot 
se pod názvem "3 strážníci" setkáte 
(krom více než tuctu písní v profe-
sionálním hudebním i pěveckém 

provedení) s vtipným a odlehčeným 
průřezem nelehkého života českého 

hudebního skladatele, klavíristy, 
dramaturga, dirigenta, dvorního 
hudebního tvůrce dvojice V+W, 
zakladatelské osobnosti moderní 
české, taneční a jazzové hudby 
Jaroslava Ježka v podání herců           

a zpěváků Slováckého divadla Davida 
Vaculíka, Petra Čagánka, Pavla 

Majkuse a hostů Jiřího Wilky a Ivo 
Kučery. Posledně jmenovaný je též 

autorem textu, režisérem, 
korepetitorem a klavíristou. 

Divadelní představení 

3 strážníci

Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla

Promítání dokumentů z festivalu

JEDEN SVĚT 
Každé promítání začíná 

v 19:00 hodin 
v Klášterní kapli.

Vstup je ZDARMA a po celý 
večer je přístupná kavárna 

k občerstvení.

Program:
Úterý 14. 1. – Ilegální máma
Úterý 28. 1. – Film jak Brno

Více informací o filmech na 
www.klubkultury.napajedla.cz, 

www.jedensvet.cz/pit.

Zve Vás Klub kultury NapajedlaZve Vás Klub kultury NapajedlaLoutkový soubor Klubíčko zahrál
 představení Sněhurka Foto M. Vaňáčová

Rozsvícení vánočního stříbrného smrku, 
který rostl na Malině čtyřicet let, provázel 
předvánočně naladěný Farmářský a ře-
meslný trh. Půvabný doprovodný 
program navodil i se mší v kostele 
adventní čas. Krásná mše o první adventní 
neděli zdobená adventními věnci k po-
svěcení a obohacená zpěvy nejen 
kostelního sboru, ale i nádhernými 
písněmi Sboru jihomoravských učitelů. 
Loutkový soubor Klubíčko připravil pro 
děti představení Sněhurka i s mikulášskou 
nadílkou. Pěkné chvíle spojené s před-

vánočním tvořením na Vánočním 
jarmarku Domu dětí a mládeže Matýsek. 
Také nemůžeme přehlédnout dětmi a se-
niory zdobené stromečky při severní 
straně naší radnice. Každý si mohl a do 
konce roku ještě může vybrat z mnoha 
akcí v našem městě a zastavit se na chvíli 
od předvánočního shonu. Těm, kteří se na 
těchto krásných akcích podílejí, 
děkujeme. 

Marie Vaňáčová,
členka Sboru pro občanské záležitosti

v Muzeu Napajedla

zavřeno

zavřeno

zavřeno

9.00 - 16.00

9.00 - 16.00 

zavřeno

zavřeno

9.00 - 16.00

Úterý 24. 12. 

Středa 25. 12. 

Čtvrtek 26. 12. 

Pátek 27. 12. 

Pondělí 30. 12. 

Úterý 31. 12. 

Středa 1.1. 

Čtvrtek 2.1. 

Otevírací doba 



Foto Marie VaňáčováMarie Peková
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Naše milá, plná optimismu a elánu, 
paní Marie Jabůrková se dožila 
krásných 100 let. Děkujeme rodině a pe-
čovatelkám, že se o tak kouzelnou 
babičku s láskou starají. Pogratulovat jí 
přišly, kromě rodiny a přátel, také sociální 
pracovnice ze Zlína a členky SOZ. Máme 
u nás ještě dvě starší babičky – paní 
Filomenu Kunderovou (104 let) a paní 
Marii Peckovou (103 let). 

V Napajedlích máme další stoletou babičku

Přejeme jim vše dobré 
a pečujícím hodně sil a zdraví.

Marie Vaňáčová, 
členka Sboru pro občanské záležitosti

Výpůjční doba v Knihovně 
Boženy Benešové 

v době vánočních svátků:

13.00 - 17.30 

zavřeno

zavřeno

zavřeno

13.00 - 17.30

13.00 - 17.30 

zavřeno

zavřeno

13.00 - 17.30

Pondělí 23. 12. 

Úterý 24. 12. 

Středa 25. 12. 

Čtvrtek 26. 12. 

Pátek 27. 12. 

Pondělí 30. 12. 

Úterý 31. 12. 

Středa 1.1. 

Čtvrtek 2.1. 

Pátek 3.1. 

9.00 - 12.00
13.00 - 17.30

Vánoce už děti prožijí v mateřské škole… 

Martina Švandová, 
ředitelka MŠ Napajedla

V průběhu prosince 2013 se podařilo 
uvést do provozu budovu B mateřské 
školy, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
z důvodu důsledků živelné pohromy ze 
srpna tohoto roku. Destrukce střechy a ná-

sledný průsak vody způsobil značné 
škody především na výmalbě a pokrytí 
podlahových ploch ve 3 třídách, šatnách   
a spojovacích chodbách.

Zřizovatel školy – Město Napajedla 
operativně nabídlo a zajistilo 78 dětem 
prostory Nového kláštera jako variantu 
dočasného azylu, který byl nutný pro 
zachování běžného provozu zařízení.

Proto, aby se děti v mimořádné situaci 
cítily dobře, museli zaměstnanci školy 
vyvinout zvýšené úsilí spojené s náročnou 
organizací chodu školy (uspořádání 
náhradních prostor, stravování dětí, které 
zajišťovaly pracovnice školní kuchyně 
dovážením svačinek a pitného režimu do 
náhradních prostor, přechody dětí na 
obědy do jiných budov MŠ). Paní učitelky 
všech tříd i při změněných podmínkách 
organizace tříd s dětmi plnohodnotně 
naplňovaly výchovně-vzdělávací práci 
dle ŠVP školy tak, aby dětem zachovaly 
všechny plánované akce a aktivity 
školního roku 2013/2014.

Paní starostka Ing. I. Brabcová zajistila 
pro školu novou podlahovou krytinu, 
pracovníci odboru SMIR Městského 
úřadu Napajedla p. Ing. M. Chrástková         
a p. M. Sudolský spolupracovali s ředi-
telkou školy při zajišťování a kooperaci 
rekonstrukčních prací. 

S dokončováním oprav prostor budovy 
B paní uklízečky při běžném provozu 
školy postupně zvládly vše připravit         
a uklidit pro nastěhování vybavení tříd 
nábytkem, pomůckami i hračkami zpět do 
prostor mateřské školy.

Vše se podařilo i díky výrazné pomoci 
pracovníků TS města Napajedla a oslo-
vených firem, které se podílely na 
rekonstrukci. 

Proto bych chtěla touto cestou 
poděkovat zejména zřizovateli školy -
Městu Napajedla, kolektivu pracovníků 
mateřské školy, pracovníkům oslovených 
firem, zaměstnancům TS Napajedla za 
vstřícnost a pomoc, kterou nám přispěli     
a pomohli při překonávání této mimo-
řádné situace.

Zároveň bych chtěla poděkovat i rodi-
čům našich dětí za pochopení, které 
projevili v průběhu mimořádného 
provozu školy. 

Věřím a doufám, že rozsáhlé zateplení      
a oprava střech všech budov mateřské 
školy, které již proběhlo, zajistí do 
budoucna její bezproblémové fungování   
a děti i dospělí se zde budou cítit dobře.

Za kolektiv pracovníků 
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Druhý koncert festivalu si vzala za své 
napajedelská ZUŠ R. Firkušného. Učitelé 
i děti by byli rádi, kdyby si je mohla 
vyslechnout Sylvie Callegari, vnučka 
Rudolfa Firkušného, která byla přítomna 
na koncertě prvním, nicméně její sobotní 
povinnosti to nedovolily. Snad někdy 
příště, protože Sylvie od letošního roku 
studuje jazyk český na Masarykově 
univerzitě v Brně. Po koncertních 
vystoupeních všech dětí následoval vždy 
potlesk, z jehož intenzity bylo zřejmé, jak 
moc posluchači oceňují vynikající 
výkony mladých umělců.

15. – 17. listopadu 2013

Lenka Hanáčková, 
ředitelka ZUŠ Rudolfa Firkušného

VI. ročník Festivalu vážné hudby 
Pocta Rudolfu Firkušnému

Koncert první

Koncert druhý

Koncert třetí

Letošní první festivalový koncert patřil 
koncertní pianistce Annlynn Miller a vio-
loncellistovi Ulrichu Schmid. Oba umělci 
v současnosti působí ve Švýcarsku jako 
vysokoškolští učitelé a odtud vyjíždějí 
také na svá koncertní turné. Jsou známí 
nejen svými pedagogickými úspěchy, ale  
i vynikající interpretací mistrovských děl 
pro oba nástroje. Paní Miller se narodila    
v New York City a jejím profesorem na 
prestižní Julliard School of Music byl       
i Rudolf Firkušný. Na svého učitele 
vzpomíná s úctou a láskou. Pro Napajedla 
si oba umělci připravili těžký a rozsáhlý 
program a sympatické bylo, že vedle 
Schubertových a Beethovenových sonát 

Nedělní koncert byl opravdovým 
svátkem pro ty, kdo mají rádi hudbu 
komorní. Camerata Cremsiriensis je 
komorním orchestrem studentů a pro-
fesorů kroměřížské konzervatoře. Ať už 
večer hrály pouze samotné smyčce (Grieg 
– Suita) nebo orchestr doprovázel sólisty 
na trubky v překrásné Vejvanovského 
Sonátě a violistu v Hindemithově Suitě 
„Trauermusik“, vždy bylo třeba 
obdivovat každého hráče souboru. Oči 
přitahoval mladičký kontrabasista, uchu 
lahodilo zpěvné sólo violoncella. V Kar-
nevalu zvířat – čtrnácti krátkých 
hudebních příbězích o lvech, labutích, 
želvách a jiné zvířeně mělo klavírní sólo 
Ignis Piano Duo manželů Hubáčkových. 
Jak se říká: nejlepší na konec. Tečku za 
koncertem udělali neobvyklí gratulanti - 
jako stupínky v řadě za sebou čtyři 
synkové Kataríny a Ondřeje Hubáč-
kových přinesli svým rodičům kytičky.

Festival je vždy dlouho připravován, 
ale sotva jej zahájí slavnostní setkání 
přátel hudby a významných hostů či 
umělců v obřadní síni radnice, uplynou tři 
dny jakoby nic. Zůstane jen zážitek          
z krásně prožitých chvil a přání 
organizátorů, aby další ročník byl stejně 
hodnotný jako letošní.

zazněly i skladby českých autorů: 
Sonáta Bohuslava Martinů a Janáčkova 
Pohádka. Do Napajedel přijeli s 
dvoudenním předstihem a mnoho času 
věnovali zkoušení v kapli. Po koncertě 
bylo zřejmé, že jsou s koncertní 
atmosférou i se svými posluchači nadmíru 
spokojeni. Je pravda, že napajedelské 
publikum umí ocenit skvělé provedení 
uměleckých děl.
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Výborná klavíristka Renée Bernatíková 
kromě sólové hry vystoupila i při hře 
čtyřruční se svojí paní učitelkou Ivou 
Kosovou a také doprovodila na klavír 
Sexteto zobcových fléten pod vedením 
pana učitele Petra Verbíka. Posluchače 
svým bravurním výkonem ohromil 
akordeonista Martin Kot a velkého 
potlesku se dočkala i houslistka Radka 
Kaňovská,  k terá  je  žákyní  své  
maminky, paní učitelky Dáši Kaňovské. 
Přesvědčivý a zajímavý byl také výkon 
kytaristy Miroslava Březíka ze třídy paní 
učitelky Hany Tomšů. Pěvecký sbor 
HeXaM pod vedením paní učitelky Evy 
Hanáčkové a za doprovodu paní učitelky 
Lenky Kuběnové perfektně zúročil 
intenzivní nácvik obtížného repertoáru     
a po provedení šesti vícehlasých dětských 
písní si posluchači vynutili přídavek.

Návštěva u paní starostky dětem 
prodloužila sváteční chvíle, které 
doznívaly po tak významném koncertním 
vystoupení. Kromě gratulace s podě-
kováním si žáci vyslechli zajímavé 
informace o budově radnice a dostali 
publikaci o její historii včetně sladké 
odměny. Mladí koncertní umělci si při 
takovém společenském uznání  výrazněji 
uvědomí, jak je kultura důležitá pro 
každodenní lidský život  a posílí se jejich 
zapálení pro studium hudby.

Vážení přátelé vážné hudby 
Minulým festivalem a jeho dopro-

vodnými akcemi jsme důstojným 
způsobem vzpomněli 100. výročí 
narození Rudolfa Firkušného. Měli jsme 
tu čest mezi námi přivítat i dceru našeho 
vzácného rodáka, Veroniku Firkušnou. 
Pro mě osobně je vždy setkání s Vero-
nikou velkým osobním zážitkem. 
Nejinak tomu bylo i u příležitosti konání 
loňského festivalu. Požádala jsem ji o pár 
slov pro tuto událost: 

S Veronikou jsem se setkala opět v Pra-
ze u příležitosti zahajovacího koncertu 
prvního Klavírního festivalu Rudolfa 
Firkušného. Festivalu, který byl pořádán 
pod hlavičkou Pražského jara v Rudol-
finu. Touto významnou akcí vzdala Česká 

Je těžké uvěřit, že uplynul už celý 
rok od loňského festivalu, na který stále   
s radostí vzpomínám. Tehdy jsme 
oslavovali otcův jubilejní rok, kdy by 
býval slavil sté narozeniny. Během 
celého loňského roku jsem často 
přemýšlela o tom, jak za to století se náš 
svět změnil po mnoha praktických           
a technologických stránkách. Ale po té 
lidské stránce se tak moc nezměnilo,       
a osobní pravidla, podle kterých otec žil 
svůj život, stále platí: slušnost, morální 
integrita a osobní zodpovědnost.

Když Václav Havel, kterého otec 
osobně znal a hluboce obdivoval, byl 
pozván v roce 1990, aby oslovil Kongress 
Spojených Států, řekl: “…spása 
lidského světa se nenachází nikde jinde 
než v lidském srdci, v lidské schopnosti 
uvažovat, v lidské skromnosti a v lidské 
zodpovědnosti.”

Celé ty roky, co otec rozšiřoval 
odkaz české hudby ve světě, protože 
“doma” ji hrát nemohl, byl motivován 
stejnými principy, o kterých Havel 
mluvil. Nešlo o materiální zisk nebo        
o touhu po tom být společenská hvězda – 
šlo o to, aby skromně a zodpovědně 
sloužil hudbě, kterou miloval, a přes 
kterou věřil, že je možné komunikovat 
ideály, které připomínají lidskou 
schopnost pro empatii a soucit, a záro-
veň v nás inspirují sílu vznést se nad naše 
lidské nedostatky.

Je to pokaždé pro naši rodinu 
veliká radost vědět, že se vzpomíná na 
našeho otce a na principy, které 
dodržoval, hudební slavností tady v jeho 
rodném městě. Lituji, že s vámi nemohu 
letos být osobně, ale jsem s vámi v duchu, 
zrovna tak,  jak Rudolf Firkušný.

V pondělí 18. listopadu se sešli       
v obřadní síni napajedelské 

radnice žáci a učitelé se 
starostkou města 

paní Irenou Brabcovou. 
Byly to děti, kterým se dostalo 

uznání za vystoupení na 
sobotním koncertě v rámci 

Festivalu vážné hudby Pocta 
Rudolfu Firkušnému.

Foto Lenka Hanáčková

Lenka Hanáčková
ředitelka ZUŠ Rudolfa Firkušného

f i l h a r m o n i e  h o l d  s v ě t o v é m u  
klavíristovi 20. století, napajedelskému 
rodákovi. Zahájením letošního festivalu 
má ale naše město v této poctě pětiletý 
náskok. Letošní první ročník Klavírního 
festivalu se konal 24. – 30. listopadu 2013 
a se-stával ze čtyř koncertů – recitálů, 
které představily výrazné osobnosti tří 
generací pianistů – Emanuela Axe, 
Dénese Várjona, Lukáše Vondráčka a 
Lisy de la Salle. Diváci festivalových 
koncertů si mohli prohlédnout také 
výstavu, která připomínala významné 
momenty života Rudolfa Firkušného. 
Výstava byla připravena ve spolupráci s 
Moravským zemským muzeem. 

Milá paní Ireno, milá paní Lenko,

Píši opět z New Yorku - vrátila jsem se     
v pondělí, a život kráčí dál! Bylo takové 
potěšení vás vidět a ještě jednou vám 
děkuji, že jste udělaly tu cestu do Prahy. 
Na naše odpolední setkání s radostí 
vzpomínám - byl to jeden z vrcholů mého 
pobytu. Včera jsem dostala email od 
Annlynn Miller, ve kterém psala, jak si 
užili s panem Schmidem napajedelský 
zážitek. Naprosto  jsem  ji  pochopila  a by-
la jsem ráda, že moje dcera Silvia měla 
možnost zažít letošní festival. Jak 
pokaždé opakuji, protože je to pravda, 
kterou cítím, nálada a ovzduší na vašem 
festivalu je jedinečná. Je tam cítit spojení 
s laskavostí a radostí, jak z hudby, tak      
z života, kterou náš táta nosil v sobě.  
Hluboce si toho v rodině vážíme. Přeji 
vám a všem vašim drahým krásný 
vánoční čas a všechno nejlepší do 
nového roku.

Dopis Veroniky Firkušné po návratu 
do New Yorku 

Irena Brabcová,
starostka Napajedel

Návštěva žáků ZUŠ 
Rudolfa Firkušného 

na radnici

Návštěva žáků ZUŠ 
Rudolfa Firkušného 

na radnici

Praha 24. listopadu 2013 - Veronika Firkušná, 
emeritní profesor, muzikolog Jaroslav Mihule,
dcera Veroniky Silvia Callegari, 
starostka Irena Brabcová

Radka Kaňovská, starostka Irena Brabcová
Renée Bernatíková, Martin Kot
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Slavnostní rozsvěcování vánočního 

stromu naladilo na adventní čas

Vánoční strom na Masarykově náměstí byl slavnostně rozsvícen v pátek 29. listopadu po tradičním projevu 

starostky města Ireny Brabcové. Letos poprvé rozsvícení stromu zahájili trubači ze ZUŠ Rudolfa Firkušného. 

Následovalo pásmo vystoupení dětí z Mateřské školy, Radovánku, DDM Matýsek a členů Divadelního 

souboru Zdeňka Štěpánka. Mohli jste si také nakoupit nebo se zahřát svařeným vínem na předvánočním 

Farmářském a řemeslném trhu.

Text a foto Kateřina Barešová, redakce

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při 

organizaci kulturních akcí v letošním roce      

a do toho dalšího přejeme hodně zdraví         
    

a osobních úspěchů. 

Klub kultury Napajedla
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Atletika na 2. ZŠ
V letošním školním roce se v atle-

tickém kroužku sešla pod vedením Mgr. 
Kataríny Marčíkové skupina velmi 
šikovných a talentovaných dětí. Většině 
nechybí chuť do sportu ani tréninková 
morálka, a proto se dostavily první 
úspěchy.

Tady vám nabízíme přehled 
soutěží a výsledků:

24. 9. 2013 
– přespolní běh ,,Veslařský kopeček“ 
– Otrokovice
Mladší žáci:          
4. místo – Vítězslav Remeš
Mladší žákyně:     
2. místo – Alexandra Kudelová
3. místo – Kateřina Švancerová
7. místo – Adéla Silná
Starší žáci:           
3. místo – Filip Navrátil
7. místo – Radim Holub
Starší žákyně:       
1. místo – Karolína Vančíková
2. místo – Natálie Květáková
3. místo – Kateřina Kýblová
V soutěži družstev obsadila 
2. ZŠ Napajedla 1. místo
2. 10. 2013 
– okresní kolo v přespolním běhu 
– Trnavský vrch.
3. místo – Karolína Vančíková
6. místo- Filip Navrátil
8. místo – Vítězslav Remeš

8. 10. 2013 – atletický čtyřboj – 
Otrokovice (běh na 60 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem, vytrvalostní 
běh) 1. místo vybojoval Filip Navrátil 
a jeho výkony byly opravdu výborné: 
60m – 7,4s , skok daleký – 504 cm, hod 
kriket. míčkem – 75 m, běh na 1 km – 
3:06 min. Jako jediný se dostal přes 
hranici 2000 b. Jevil se jako nadějný 
vícebojař, proto je velká škoda, že se 
rozhodl s atletikou skončit. 2. místo 
vybojovala Nikola Behriková, i když 
zaostala za svými osobními rekordy na 
60m – 8,5s (8,1s), skok- 413cm 
(450cm), hod 26,50m, běh na 800m – 
3:06 min. Ostatní si vedli také dobře: 
3. – M. Jakvid, 4. A. Kudelová, 5. -N. 
Květáková, L. Bobál, 6. - Z. Škopíková 
, V. Remeš, 7. – K.Švancerová, A. 
Blahušová, D. Brauner, 8. – K. 
Vančíková 

20. 10. 2013 
– Běh Zlínem
2. místo – Filip Navrátil, Aneta 
    Blahušová
3. místo- Radim Holub, Martin Holub

13. 10. 2013 
– Slovácky běh – Uherské Hradiště              
1. místo – Filip Navrátil                                                        
2. místo – Radim Holub                                                        
3. místo – Alexandra Kudelová
4. místo – Martin Holub
5. místo – Vítězslav Remeš

Z výsledků vyplývá, že na naší škole je 
hodně pohybově nadaných dětí, a kdo 
ví, možná z některých vyrostou budoucí 
reprezentanti a olympionici. Je to ale 
dlouhá cesta, která vyžaduje sebekázeň, 
disciplínu a především tvrdou dřinu.               

                         Doufejme, že vytrvají.  

Jak to vypadá ve škole přes den, nám 
řekne každé dítě školou povinné, ale co se 
tam asi děje v noci? 

Jaké „příšernosti“ se tam asi 
odehrávají? Rozhodli jsme se to pro-
zkoumat, vždyť naše stará škola se 
strašidelnými sklepy, rozlehlými chod-
bami a tmavými kouty přímo nabádá        
a svádí k nočnímu životu. Jakmile jsme 
rozhlásili, že budeme prozkoumávat 
noční školu, dobrovolníci se jen hrnuli. 
Celkový počet se ustálil na 57 odvážných 
(1. - 6. Tříd, žáků, co navštěvují školní 
družinu) + 3vychovatelky.

A co bylo na programu? Prozkou-
mávání okolí s baterkami, chutná večeře, 
vymýšlení strašidelných historek, zpěv 
hrůzostrašných písní u táboráku a disco    
v pyžámku… Vše zakončeno polštářovou 
bitkou…

Jen se spaním to bylo trošičku horší. 
Některým dětem se vůbec spát nechtělo, 
chtěly si prostě noc ve škole pořádně užít.

Nakonec ale padla únava i na ty 
nejotrlejší. A ráno nás všechny čekalo 
překvapení. Na snídani byly dobrůtky       
a mňamky od našich maminek. Ale že 
jsou naše maminky šikovné!!!

I když jsme školní strašidýlko neviděli, 
cítili jsme, že tam s námi je, že nás 
pozoruje, kontroluje a dohlíží a také se 
moc těší, až zase bude naše stará škola 
patřit jen jemu samotnému. Tak AHOJ, 
školní strašidlo, zase někdy příště…

Vychovatelky školní družiny děkují 
všem rodičům za pomoc a podporu při 
této akci.

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ

Inzerát: 

Jsem krásně ošklivé strašidýlko, těžko 

zařaditelné, vysoké tak akorát, ani 

hodné ani zlobivé, ani tenké ani tlusté, 

trochu bohaté, ale více chudé, zato 

strašně moc opuštěné a smutné. Zn.: 

pomóóóc!!!!!!

Ano, ano, bohužel k nám na 1. základní 

školu dochází stále více takových, né 

zrovna veselých emailů, čím dál častěji 

odpovídáme i telefonicky nešťastným 

upírům, bubákům či ježibabkám. 

A důvod? Jsou prostě sami, opuštění a ne-

šťastní. Ale to ne! To přece nemůžeme      

v žádném případě dopustit. Prosím, jen ne 

smutné tváře a slzy! Proto se právě rok co 

rok scházíme na oslavu Halloweena. 

Abychom se poznali, potkali přátele 

svého druhu, navázali kamarádství, 

„hodili pokec“, zasoutěžili si, zazpívali.

HALLOWEEN aneb nikdo nesmí být sám…
Jen škoda, že sehnat kamaráda je někdy 

takový problém, ale s námi to určitě 

zvládnete.

Když budete chtít radu, jak na to, my         

z družiny 1. základní školy (staré školy) 

vám rádi pomůžeme. Máme totiž na 

všechna strašidla, bubáčky a ježibabky 

velice dobré kontakty. Volejte, emailujte, 

pište… Rádi vám pomůžeme.

Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ
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S blížícím se koncem roku bychom 
rádi varovali občany před nesprávným 
používáním 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, 
které vznikají od hořících svíček, 
například od adventních věnců, 
př ípadně vánočních s tromků.  
Zábavné pyrotechnice bychom se rádi 
věnovali samostatně, protože problém 
s ní nastává už od Mikuláše. Lidé se 
totiž již s předstihem hromadně 
zásobili nejrůznějšími rachejtlemi, 
petardami či domácími ohňostroji.

Problém může nastat již při prodeji 
tohoto zboží. Mnohdy se lidé snaží 
ušetřit nějakou tu korunu a kupují 
pyrotechniku, která nemá odpo-
vídající 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 
setkáváme, 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 
prostranstvích použít zábavnou 
pyrotechniku, pamatují vyhlášky měst 
a obcí. Podle obecně závazné 
vyhlášky města Napajedla č. 3/2002,   
o veřejném pořádku, je na vyme-
zených veřejných prostranstvích ve 
městě zakázáno používat pyro-
technické 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 pří-
slušnými právními předpisy a při 
zachování bezpečnosti osob a zaji-
štění ochrany zvířat a majetku. 
Dodržování  této vyhlášky je  
kontrolováno Městskou policií a v pří-
p a d ě  j e j í h o  p o r u š e n í  b u d e  
postihováno.

POŽÁRNÍ OCHRANA
Silvestr a zábavní pyrotechnika

www.hasicinapajedla.cz

Výkonný výbor tělovýchovné jednoty Fatra Slavia Napajedla 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 sportovní činnost v našem městě.

Všem přejeme krásné a šťastné prožití vánočních svátků plných pohody           
a v nadcházejícím roce pevné zdraví, spokojenost a mnoho                            
osobních i pracovních úspěchů. 

Dům dětí a mládeže Matýsek 
Napajedla

Vám přeje
kouzelné Vánoce 

a šťastný rok 2014

Petr Chaloupka, tajemník TJ FS 

Napajedelští hasiči přejí všem 
občanům města Veselé 

Vánoce a šťastný nový rok 
2014 bez požárů 

a živelných pohrom

Poklidné vánoční svátky plné 
krásných chvil a do nového roku 

hodně pohody přeje

Sbor pro občanské záležitosti.

Otevřete oči zimní kráse, zamrzlým 
okenním tabulkám a večerní obloze 

jasné a plné hvězd. 
Přivoňte si k cukroví a nechte se 
unášet podmanivou vůní jehličí. 
Naslouchejte cinkání rolniček         

a krásným koledám… 
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Transasijský blog 3 – pokračování

Okraje Tibetu a Ujgursko měly jedno 
společné – byly naprosto „nečínské“. I zde, 
a zejména pak v závěru čínského úseku mé 
zamotané transasijské cesty, jsme však měli 
i typicky čínské atrakce – přelidněné, 
přeorganizované, předražené, ale přesto 
velmi zajímavé. A kdyby ne, uklidňuji se 
myšlenkou, že cestujeme kvůli poznání, 
nejen kvůli pozitivním zážitkům…

Kontrastem k jezeru Karakol je návštěva 
jezera Tian Chi u ohyzdného panelákového 
města Űrűmqi. Jezera, které se honosí 
slovem „Nebeské“ ve svém názvu. Čekal 
jsem od toho tolik! Modré jezero, 
zasněžené hory Tian Shanu v pozadí – tak 
to opravdu vypadalo a stálo to za to. Ale 
prožitek z lokality byl přesto slabý. Proč? 
Masový čínský turismus dokáže pokazit      
i takto krásná místa. Chtěl jsem trekovat 
kolem jezera, vychutnávat přírodu, ale 
prvním znechucením byla astronomická 
výše vstupného. Valící se autobusy. Davy 
Číňanů. I přes neuvěřitelnou míru 
turističnosti lokality zde panovalo pro 
cizince naprosté informační vakuum, co se 
týče možností v oblasti. Další pokusy o po-
dojení našich peněženek nás čekaly při 
plavbách přes jezero…

Podívat se na pandy v rezervaci či pandí 
základně u Chengdu je pro návštěvníka 
Číny skoro povinnost. Má to jeden háček – 
pod slovem rezervace a pandí základna se 
rozumí ZOO. Pandy se vyskytují ve střední 
Číně i v přírodě, ale šance na jejich spatření 
je srovnatelná asi s pozorováním medvědů 
v ČR. Takže hurá do ZOO, kde se pandy ve 
velkých někdy i „skorojakopřirozených“ 
výbězích cpou bambusem. Uvidíte 
notoricky známé bíločerné pandy velké,      
i červené, mývalům podobné pandy malé. 
Přijedete-li ráno, uděláte krásné záběry. 
Později pandí aktivita ustává. Chcete se 
vyfotit přímo s pandou? Maličkost… Za 20 
sekund s pandou po vás budou chtít sotva 
uvěřitelných 300 CNY, za minutu 1000 
CNY, za 2 minuty 2000 CNY. Jen pro 
zopakování: 1 CNY = cca 3,2 Kč.

Už jste někdy viděli poušť s platbou 
vstupného a obehnanou donekonečna 
vysokým ostnatým plotem? Čína je pro 
takovou atrakci dobrá destinace… Duny 
jsou v čínských pouštích ovšem klasické     
a krásné. U Dunhuangu jsme bojovali s pís-
kem při výstupu na nejvyšší dunu dobré dvě 
hodiny. Nejfotogeničtější zde byla oáza      
s Jezerem měsíčního srpku a s pouštním 
chrámem, škoda jen přemíry čínské 
organizace a zákazů – při vkročení na písek 
za provaz pro lepší záběr vás okamžitě 
píšťalka hlídače a jeho megafon posílali do 
patřičných mezí. V poušti vskutku 
unikátní… V Tengerské poušti se písek 
svažoval ke břehu Žluté řeky - Chuang Che, 
ta nejpěknější část bohužel sloužila jako 
sjezdovka, na níž nechyběl vlek a jezdící 
schody. Komické byly jízdy na dvouhrbých 
velbloudech, jichž jsem byl jen fotícím 
pozorovatelem. Za 50 CNY bych čekal, že 

vás svezou pořádný kus, ne z jednoho 
parkoviště velbloudů na druhé, vzdálené 
sotva 5 minut chůze… Ještěže dále od 
civilizace byl od pouštních hlídačů, 
„lyžařů“ či očíslovaných velbloudů klid – 
pravá pouštní samota.

Překrásná a zcela neznámá oblast 
Danxia u Zhangye nebyla pouští, ale 
geomorfologicky řečeno tzv. badlandem – 
pustinou erodovaných svahů, tvarů a rýh, 
které jsou po světě docela časté, ale takové 
barvy, které zářily zde, jsem neviděl ani ve 
slavném Death Valley v USA.

V Xintiangu jsme jen tak mimochodem 
překonali napříč poušť Taklamakan – 
nekonečné moře úžasných dun. Zní to až 
neuvěřitelně, ale je to docela jednoduché. 
Autobus vás po pouštní dálnici převeze za 
půl noci a půl dne…

Návštěva Číny musí zahrnovat poznání 
jeskyní s buddhistickými tesanými 
sochami. Lokalita jeskyní Longmen mi 
připadne na neděli a s davy lidí se musím 
doslova bít o místo u kraje zábradlí. Ve 
skále vytesaná skupina obřích soch zvaná 
Chrám uctívání předků je přesto 
fantastická. V Leshanu poblíž Chengdu je     
u řeky ve skále zvěčněná největší socha 
Buddhy na světě – úctyhodných 71 metrů.
Vrcholem buddhistického umění mají být 
sochy v jeskyních Mogao. Jeskyně však 
byly zvenku již zcela přestavěné a již 
nepřipomínají děravý ementál, ale spíše 
betonové pavlače starých věžáků. Hrůza. 
Interiéry s prostorovými chrámy s tesa-
nými sochami a zachovanými malbami 
jsou impresivní, ale bez možnosti focení si 
toho ve vzpomínkách odnesu jen málo. 
Shrnutím jsou pak jeskyně Yungang u Da-
tongu, s obřími sochami, zachovalými 
malbami, dojem vám kazí jen opět 
astronomická výše vstupného. 

V závěru mého čínského putování 
vylezeme na skalní masív Hua Shan, 
posvátnou taoistickou horu, snad nejhezčí   
a nejdramatičtější ze všech čínských 
skalnatých hor. Díky noclehu ve 
fantasticky umístěné ubytovně přímo na 
skalnatém hřebenu si užijeme západu i vý-
chodu slunce, přes den pak obdivujeme 
skvělé výhledy na skalní bloky a stěny, 
zábradlí lemovaná obětními stuhami a kilo-
gramy železných zámků připínaných zde 
pro štěstí. Taoistické chrámy se zuby nehty 
drží na dramatických místech, a i když 
postupujeme pořád po kamenných 
schodech, některé téměř kolmé úseky jsou 
opravdu záživné. 

Zalesněné údolí Wutai Shan v provincii 
Shanxi poseté  chrámy je  malou 
připomínkou Tibetu zcela mimo Tibet – 
kolem bělostné stúpy tu sice chodí spíše 
turisté, ale najde se i pár pravověrných 
tibetských buddhistů. Všichni svorně 
roztáčejí modlitební mlýnky… Dlouho 
hledáme nejslavnější místo – Xiantong – 
malý chrámek, celý ze zlata obklopený 
zlatými stúpami na pozadí bělostných 
svatyň. Uvnitř chrámku zlatá nádhera – 
tisíce malinkých Buddhů ve stěnách.

Notoricky známá vesnice Pingyao, 
cestou k Datongu směr Mongolsko, je 

 

 

příjemným překvapením. Není to tedy 
rozhodně vesnice, i když v Číně se žije v ji-
ných poměrech. Obehnaná hradbami má po 
ránu své kouzlo a patinu – uličky, krámky, 
čínské nápisy, visící lampiony, připomínky 
buddhistických, taoistických i konfu-
ciánských chrámů…

Zmínit musím i slavnou terakotovou 
armádu u Xianu. Mnohatisícový dav          
z hlíny vypálených, nádherně propra-
covaných bojovníků, i s koňmi, kteří 
doprovázeli na cestě do posmrtného života 
prvního čínského císaře dynastie Qin         
v 3. stol. př. n. l. Hrobku objevili náhodou 
asi před 40 lety vesničané kopající studnu. 
Detaily i celek jsou fascinující, jedna          
z nejzajímavějších archeologických lokalit 
ve světovém měřítku, ale z mého osobního 
pohledu - se skutečnými zážitky ze země 
Ujgurů či Tibeťanů nesrovnatelné…

Těšte se na kapitolu o úchvatném 
Mongolsku. Země jurt, kočovníků           
a nadpozemsky krásné přírody je pro mě 
dosavadním vrcholem celé cesty… 
                                                                               

A zase něco z typických 
turistických destinací Číny

Z Hedvábné stezky Antonín Hrabica

DDM Matýsek vás zve na další 
FOTOPROMÍTÁNÍ 

napajedelského cestovatele 
Antonína Hrabici, 

TROPICKÉ 
BORNEO

TROPICKÉ 
BORNEO

exotika ostrovní Malajsie 
+ Brunei a Singapur

Čtvrtek 16. 1. 2014 
od 18:00 hodin
 Klášterní kaple

Čtvrtek 16. 1. 2014 
od 18:00 hodin
 Klášterní kaple

Poutavá fotoshow pečlivě vybraná ze 
4 bornejských cest napajedelského 
dobrodruha a průvodce. Tropické 
džungle s masožravými láčkovkami, 
orchidejemi, raflésiemi, orangutany, 
zoborožci i nosatými opicemi. Plavby 
po tropických řekách. Výpravy za 
původními domorodými kulturami. 
Východy slunce na nejvyšším vrcholu 
Bornea - skalnatém masivu Mt. 
Kinabalu. Tropické jeskyně obřích 
rozměrů a z nich vylétávající 
milionová mračna netopýrů. Unikátní 
"kamenný les" vápencových špicí 
Pinnacles. Přírodní kouzelné pláže      
a snové ostrůvky. Exotické pokrmy     
a barevná tržiště. K tomu sultanát 
Brunei a Singapur - nejpestřejší město 
JV Asie. Máte se na co těšit!
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Téměř po 4 letech jsme se v oddílu  
gymnastiky vrátili k závodům Teamgym. 
Teamgym je kolektivní sport, který 
zahrnuje tři disciplíny. Pohybovou sklad-
bu, akrobacii na koberci a skoky s od-

TJ Sokol Napajedla na závodu Teamgym v Olomouci

razem z trampolíny. V sobotu 16. 11. 
2013 bylo v Olomouci vyhlášeno oblastní 
kolo pro Olomoucký, Moravskoslezský          
a Zlínský kraj, na které jsme se pilně na 
sokolovně připravovali. Je velmi náročné 

vymyslet pódiovou skladbu, sestříhat 
hudbu a naučit 12 dívek, aby vše cvičily 
jako jedna. K tomu se trénují gymnastické 
řady na akrobacii a na trampolíně a stále je 
co zdokonalovat. 

Tyto závody byly pro tým mladších 
děvčat premiérou. Tým si nakonec 
vybojoval krásné 3. místo. I v týmu 
starších děvčat jich bylo několik, které 
tento závod absolvovaly poprvé. Tento 
tým se umístil rovněž na hezkém 3. místě. 
U obou týmů se našlo i mnoho chybiček, 
ale to se vše určitě stihne do dalších 
závodů doladit, abychom na dalších 
postupových závodech, které se konají 7. 
prosince 2013 rovněž v Olomouci, 
předvedly to nejlepší. 

Za všechny trenérky bych chtěla 
poděkovat TJ Sokolu Napajedla za 
podporu a rodičům za to, že s námi jeli      
a vytvořili tak úžasnou atmosféru. Těšíme 
se na další závody a snad i na další postup, 
tentokrát do Prahy.

Renáta Maděrová, TJ Sokol Napajedla

Foto TJ Sokol Napajedla
TJ Sokol Napajedla - oddíl gymnastiky

Za nevlídného podzimního počasí se na 
střelnici v Napajedlích na Zámoraví konal 
jubilejní 20. ročník této populární 
střelecké soutěže. Soutěž připravili 
členové Klubu brokových střelců ve 
spolupráci se sportovními střelci ze ZO 
AVZO TSČ Napajedla Klubu vojáků v zá-
loze Napajedla. Pro letošní ročník byly 
vybrány lovecké terče – sedící liška na 
pařezu a běžící divočák ve vzdálenosti   
35 m. Dalšími disciplínami byla střelba        
z malorážné pistole na 50 m na 
mezinárodní pistolový terč 50/20 a střelba 
z malorážné pušky na terč 16/11 vzdálený 
rovněž 50 m. Ředitelem soutěže byl 
Jaromír Strmiska, hlavním rozhodčím 
Miloslav Kašík, předsedou hodnotící 
komise Libor Kubíček a řídícím střelby 
Bc. Karel Řezanina. Nejlépe si se všemi 
záludnostmi jednotlivých střeleckých 
disciplín poradil vítěz celé soutěže Ing. 

NAPAJEDELSKÝ BROK - 20. ročník, 2013 
Pavel Sokola, který tak zopakoval své 
loňské vítězství. Druhé místo si vybojoval 
Bc. Karel Řezanina a třetí místo obsadil 
Stanislav Košař. Soutěž byla velmi 
náročná, zejména pro starší střelce, 
obtížně se střílelo na lovecké terče, neboť 
ne každý věděl, kde má liška či divočák tu 
svou „komoru“, tedy desítku. Na lišku 
nejlépe viděl a střílel Ing. Pavel Sokola se 
ziskem 96 bodů, na divočáka nejlépe 
stříleli Martin Růžek a Miroslav Velísek    
s nástřelem 92 bodů, z malorážné pistole 
nejlépe stříleli Ing. Pavel Sokola a Bc. 
Karel Řezanina, shodně 104 bodů,           
z malorážné pušky byl nejlepší Stanislav 
Košař s nástřelem 82 bodů. Absolutní 
vítěz 20. ročníku Napajedelského broku – 
Ing. Pavel Sokola získal za 1. místo pohár, 
diplom, medaili a věcnou cenu. Závodníci 
na dalších dvou místech obdrželi medaile, 
diplomy a věcné ceny. Po ukončení 

soutěže bylo pro všechny účastníky 
připraveno malé občerstvení, při němž se 
povídalo o všem možném, až do pozdních 
odpoledních hodin.

Všichni se již těší na příští ročník, 
zejména na výběr loveckých terčů            
a zbraní.

Jaromír Strmiska, 
předseda Krajského výboru 
ZO AVZO TSČ Napajedla

20. ročník střelecké soutěže Napajedelský brok.
Foto Jaromír Strmiska

Redakce Napajedelských novin

Děkujeme všem dopisovatelům a spolupracovníkům 

Napajedelských novin za příspěvky v tomto ročníku. 

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví 

v novém roce 2014 všem našim milým čtenářům.

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: 00284220, tel.: 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: 
noviny@napajedla.cz.    Den vydání 18. 12. 2013.    Vychází jednou za měsíc v nákladu 3350 ks. Uzávěrka do 20. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky            
a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele             
   Placená inzerce 5000 Kč + 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz.    Grafická úprava a sazba: Oldřich 
Pink, grafické studio, tel.: 602 747 975.    Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: 577 110 936, 773 122 101.    Povoleno MK ČR E12958.    http://www.napajedla.cz
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