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Předvánoční beseda se seniory se 
uskuteční v pátek 13. prosince od 16.00 
hodin v sále Sokolovny. K poslechu hrají 
Melody Gentlemen  z  Lednice .  
Občerstvení bude zajištěno a vstup na 
besedu bude volný. 
                                Srdečně zvou členové SOZ

V neděli 1. prosince se od 15 hodin 
uskuteční loutkové představení pro děti. 
Po představení přijde Mikuláš s nadílkou. 
Vstupné je 25,- Kč a nadílku pro děti 
přineste s sebou.

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 
Vás zve na Vánoční koncert učitelů        
a žáků školy, který se uskuteční ve 
středu 18. prosince 2013 v 17 hodin    
v Koncertní síni Rudolfa Firkušného - 
Klášterní kapli.

Farmářský a řemeslný trh Slavnostní položení věnců
Při příležitosti rozsvěcování vánoč-
ního stromu 29. listopadu se koná 
tradiční Farmářský a řemeslný trh na 
Masarykově náměstí. Od 12 do 18 
hodin si zde můžete nakoupit frgály, 
koláčky, sýry, uzeniny, med, koření, 
bylinky, bylinné sirupy a víno. Těšit se 
můžete také na ruční výrobky jako 
adventní věnce, dřevěné ozdoby, 
ručně malovaná trička a mnoho 
dalšího. Předvánoční nákupy Vám 
zpříjemní pásmo vystoupení dětí         
z MŠ, DDM Matýsek, Radovánku          
a ochotníci z Divadelního spolku 
Zdeňka Štěpánka.

Na posledním letošním Farmářském   
a řemeslném trhu nebude chybět ani 
čerstvá zabijačka a teplé občerstvení 
jako medovina, svařák, punč nebo fair 
trade káva.

Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla Den vzniku samostatného Československa byl uctěn položením věnců k památníku obětí první 
světové války a k hrobu generála Josefa Šnejdárka.                                                 Foto K. Barešová

Rozsvěcování 
vánočního stromu
Rozsvěcování 
vánočního stromu
29. 11. 2013 
Masarykovo náměstí Napajedla

Program na straně 5

Loutkové představení 
Sněhurka 
s Mikulášskou nadílkou

Beseda se seniory

Oslavy 60. výročí Radovanu a 10. výročí Pozdního sběru
Foto K. Barešová  

Vánoční koncert

Z obsahu novin

Radovan a Pozdní sběr
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Informace o investičních akcích 

Zamykání Baťova kanálu

Muzeum chystá další výstavy

Radovan a Transasijský blok

Charita Otrokovice

Exkurze Velká Morava
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Koncem měsíce června 2013 byly 
zahájeny stavební práce na akci s názvem 
„Napajedla – rekonstrukce ulice 1. máje“, 
jejímž předmětem bylo vybudování nové 
vozidlové komunikace šířky 3,25 m a dél-
ky 144,16 m s asfaltovým povrchem, 
rekonstrukce pouze levostranného 
chodníku š. 1,7m. Pravostranný chodník   
v této ulici byl zrušen. Souběžně s nově 
vybudovanou komunikací byly vybu-
dovány oboustranné parkovací pruhy 
šířky 2,20 m, délky cca 105 m. V celé části 
této ulice bylo zrekonstruováno i veřejné 
osvětlení. Práce byly dokončeny a dílo 
předáno na konci měsíce září 2013. 
Zásadní změnou, která po realizaci 
projektu nastala, je změna dopravního 
řešení, kdy se ulice obousměrná stala ve 
směru od páteřní ulice 1. máje ulicí 
jednosměrnou.

 

Koncem měsíce května byly zahájeny 
práce na 2. etapě rekonstrukce pěších 
komunikací v areálu hřbitova, které se 
dotýkaly střední části hřbitova. V rámci 
této etapy byla provedena oprava 
chodníků navazujících na nově zrekon-
struované chodníky z 1. etapy – horní 
části hřbitova, končící páteřním 
chodníkem, který propojuje severní bránu 
s dočasným otevřeným průchodem na 
ulici Za Humny. V rámci rekonstrukce 
pěších komunikací byly provedeny nové 
konstrukční vrstvy s povrchem ze žulové 
kostky velikosti 100/100mm a mozaiky 
50/50mm. Dále bylo zrekonstruováno 
veřejné osvětlení a byl vybudován nový 
rozvod vody. Součástí akce byla oprava 
fasády bývalé márnice a oprava centrál-
ního kříže. 

Od konce června byly zahájeny práce na 
opravě střechy hlavní budovy zdravot-
ního střediska. Střecha byla zateplena       
a opatřena novou hydroizolační fólií. Byl 
vyměněn také střešní světlík, který byl 
dlouhodobým zdrojem zatékání do 
objektu. Součástí této rozsáhlé opravy 
byla také rekonstrukce hromosvodů. 

Předmětem této akce je kompletní 
zateplení objektů mateřské školky. Od 
poloviny září 2013 probíhají postupné 
práce na zateplení střech všech pavilonů. 
Zateplení obvodových plášťů jednot-
livých objektů bude realizováno až v prů-
běhu prvního pololetí příštího roku, 
jakmile to dovolí klimatické podmínky.

V současné době si mohli obyvatelé města 
všimnout zvýšeného pohybu kolem 
městského kina. Z důvodu zatékání do 
objektu byla zahájena oprava střechy.       
V rámci těchto prací bude posílena 
konstrukce krovů, aby nosnost střechy 
splňovala podmínky současných norem, 
instalace podstřešní fólie a bude 
provedeno nové zateplení stropu budovy 
kina z důvodu následných úspory energií. 
Do konce roku bude také nahrazena 
stávající nefunkční vzduchotechnika za 
moderní systém vytápění s klimatizací 
kinosálu.
Na další modernizaci tohoto objektu, 
jejímž hlavním cílem budou úpravy 
stávajícího kinosálu na sál multifunkční, 
byla zpracována projektová doku-
mentace. V návrhu rozpočtu pro rok 2014 
je požadavek na uvolnění finančních 
prostředků nutných k realizaci tohoto 
projektu.
         Odbor správy majetku, investic a rozvoje

Informace o investičních akcích
Rekonstrukce části ulice 1. máje 
(bývalá Klevetova)

Rekonstrukce hřbitova – 2. etapa

Oprava střechy objektu zdravotního 
střediska Napajedla – 2. etapa

Zateplení pavilonů mateřské školy 

Kino

V rámci působnosti Obvodního oddělení 
Policie ČR Napajedla v obdo-bí od 1. 1. 
2013 do 31. 10. 2013 bylo celkem 
prováděno šetření ve 2013 případech ve 
věci spáchání přečinů či podezření ze 
spáchání. Ve většině případů se jednalo o 
majetkové či násilné přečiny, kdy 
evidujeme nárůst za stejné období oproti 
roku 2012, a to o 12 přečinů, a oproti roku 
2011 o 50 přečinů. Úspěšnost objasněnosti 

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
  a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci 
během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové 
vozidlo k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních 
pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující      
3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností 
převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní 
pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo 
zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti 
převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě 
nouzového dojetí.
Jezdit v zimě na letních pneumatikách při zhoršených klimatických 
podmínkách je riskování nejen kvůli možné pokutě ze strany Policie ČR,    
ale také kvůli možným škodám, které vám pojišťovna v případě dopravní 
nehody (i nezaviněné) nemusí proplatit.

Zprávy Policie ČR

se pohybuje nad 54 %, což Obvodní oddělení Policie ČR Napajedla řadí na přední místa          
v objasněnosti jednotlivých oddělení v rámci zlínského policejního odboru. Naše oddělení 
průběžně také plnilo úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku, odhalování a objasňování 
trestné činnosti, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, úseku správní 
činnosti a další úkoly. 
V souvislosti s přicházejícím chladnějším obdobím upozorňuji řidiče motorových vozidel na 
povinnosti, které z tohoto období vycházejí. Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. z roku 
2011 ukládá povinnost použít zimní pneumatiky (značené nejčastěji M+S) při provozu 
vozidel na pozemních komunikacích od 1. 11. do 31. 3., pokud se na pozemní komunikaci 
vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy anebo lze vzhledem k aktuálnímu počasí 
předpokládat, že by tam mohla být. Pneu musí být označena na bočnici nápisem M+S (event. 
M+S, MS) a musí mít hloubku hlavních dezénových drážek minimálně 4 mm.

npor. Bc. David Hoff, vedoucí oddělení 

Doslovné znění zákona č. 133/2011 Sb. § 40a zní: 

Čest jeho památce. Čest jeho památce. 

Redakce Napajedelských novin 
vyjadřuje upřímnou lítost 

nad úmrtím pana 

Stanislava Hradila, 

který dlouhá léta

graficky zpracovával 

Napajedelské noviny. 

který dlouhá léta

graficky zpracovával 

Napajedelské noviny. 

Jeho svědomitá práce, kterou přispěl 

k našemu společnému dílu, nám bude 

vždy příkladem a povzbuzením. 

Jeho svědomitá práce, kterou přispěl 

k našemu společnému dílu, nám bude 

vždy příkladem a povzbuzením. 
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        Zamykání Baťova kanálu se uskuteč-
nilo na přístavišti Pahrbek 29. října a pořá-
dala ho obecně prospěšná společnost 
Baťův kanál. Symbolickým sedm-
desáticentimetrovým klíčem kanál 
uzamkl ředitel Ředitelství vodních cest 
Lubomír Fojtů.
      Baťův kanál byl tahákem i v letošním 
roce. Celkem se na palubách lodí letos 
vystřídalo 70 tisíc pasažérů. Je to sice o 10 
tisíc míň než v loňskou rekordní sezónu, 
ale pořád je to druhé nejvyšší dosažené 
číslo.
    Krásné letní počasí lákalo k vodě. 
Baťův kanál navštěvovaly hlavně menší 
skupiny, rodiny a v neposlední řadě cykli-
                         

V říjnu se uskutečnilo uzamčení Baťova kanálu, který lákal turisty 
jak vyhlídkovými plavbami, tak dlouhými kilometry cyklostezek.

Baťův kanál byl slavnostně uzamčen 

Ladislav Kryštof (radní Zlínského kraje pro cestovní ruch), Irena Brabcová (starostka města),
Antonín Tesařík (radní Jihomoravského kraje pro územní plánování)

Lubomír Fojtů (ředitel Ředitelství vodních cest)

    Společenským fenoménem poslední 
doby je cyklistika. Krásná cyklostezka 
podél vodní cesty s výhledem na lodě 
cyklisty z širokého okolí i celé republiky 
láká. Dle údajů ze sčítače, který byl letos 
umístěn u Huštěnovské komory, projelo 
letos k 8. říjnu okolo Baťova kanálu 
neuvěřitelných 232 168 cyklistů. V čer-
venci skoro 60 tisíc. Nejvíc ale lákal státní 
svátek 8. května, kdy se vydalo na kole 
okolo vody 3449 zaznamenaných 
cyklistů. Denní průměr byl 880 cyklistů   
a nejfrekventovanějším dnem z týdne by-
la neděle.
     Návštěvníků přístavů je určitě mno-
hem více, ale těžko je spočítáme. O. p. s. 
Baťův kanál dokáže zaznamenat pouze 
pasažéry  na  lodích  a  sč í tačem 
zaregistrovat počet cyklistů. Letošní 
výsledek je krásný, přestože začátkem 
letošní plavební sezóny potrápily 
provozovatele na Baťově kanálu vydatné 
jarní deště. Zázemí v přístavech se 
neustále vylepšuje. Stejně tak i možnosti 
pro turisty v regionu. Můžeme sledovat 
velký nárůst a zlepšení kvality penzionů, 
vináren, restaurací, muzeí a dalších.          
I přesto se připravují další a další 
rozvojové záměry.
                            Kateřina Barešová, red.

sté. Letos se to projevilo zejména u pravi-
delných plaveb, o které byl vyšší zájem 
než v předchozích sezónách. Doslova 
masový zájem byl u plaveb při městských 
akcích jako například XI. Svatováclavské 
slavnosti. Zde kapacita lodě nestačila. 
Stoupla i pokračující obliba vícedenních 
pobytů na kajutových lodích. Zde opět 
slaví Baťův kanál nárůst na 4,5 tisíce 
námořníků  (3 tisíce v roce 2011, 4 tisíce  
v roce 2012). V tomto segmentu také 
dlouhodobě významně narůstá kon-
kurence. Neustále se zvyšuje počet 
půjčoven kajutových lodí a také se 
zvyšuje počet lodí samotných.

Pietní vzpomínkaPietní vzpomínka
V neděli 27. října se uskutečnil na 
našem krásně zrenovovaném hřbitově 
akt vsypů a vzpomínek na ty, kteří nás 
předešli. Kdo chtěl při hudbě Topolan-
ky a utěšujících slovech prožít tyto 
chvíle, přicházel tiše a bezpečně ke 
svým hrobům a k vsypové loučce ozá-
řené sluncem a podzimní krásou. 
Děkujeme všem, kteří se o náš hřbitov 
starají a připravují akce i všem 
zúčastněným.
                                  Marie Vaňáčová
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Hřiště hraček vzbuzuje pozornost

Velký designér odešel

   Fenomenální nafukovací hračky Libuše 
Niklové stále vzbuzují zaslouženou 
pozornost. Přesvědčit se o tom mohli 
návštěvníci stánku Fatry Napajedla na 
prestižní přehlídce Designblok 2013, kde 
Fatra představila reedici hraček Libuše 
Niklové a také zcela nové nafukovací 
hračky od mladých českých designérů. 
Prostor k propagaci své stálé expozice 
Hřiště hraček zde dostalo i Muzeum 
Napajedla, o jehož letáky byl velký 
zájem. 
    Při této příležitosti bylo slavnostně uve-
deno i druhé rozšířené vydání monografie 
Libuše Niklové od Terezy Bruthansové, 
jejíž původní vydání bylo už dlouho dobu 
rozebrané. Vznik knihy podpořilo i město 
Napajedla. Nové vydání je rozšířené         
o fotografie nově objevených prací 

Libuše Niklové a všímá si i znovu-
objevování jejího díla. Chybět zde tudíž 
nemůže ani prezentace expozice v Muzeu 
Napajedla. Ta je navíc podpořená o vlo-
žený leták v česko-anglické jazykové 
mutaci.
  Muzeum Napajedla pak má  alespoň 
malý podíl i na další publikaci. Ve Fou-
kacích povídkách Petra Nikla hrají totiž 
hlavní roli hračky jeho maminky. Hrdiny 
krátkých příběhů jsou tak některé hračky 
pocházející přímo z naší expozice. 
Povídky okořeněné grafikou Zuzany 
Lednické doplňují fotografie Libora 
Stavjaníka.
  Obě publikace si můžete zakoupit i pří-
mo na pokladně muzea.
                                           Ivan Bergmann
                               vedoucí Muzea Napajedla

Monografii Libuše Niklové a Foukací povídky zakoupíte v Informačním centru.
Foto Ivan Bergman

Jazzové pátkyJazzové pátky

Muzeum Napajedla ve spolupráci s ateliérem prostorové tvorby Univerzity T. Bati ve Zlíně chystá 
na prosinec další dvě výstavy. V audiovizuálním sále si připomeneme další velké výročí jednoho    
z napajedelských spolků – konkrétně s FS Napajedla oslavíme 101 let kopané u nás. Zároveň se 
veřejnost dočká ztvárnění nové expozice v přilehlé chodbě, která bude věnovaná nejen historii 
Napajedel, ale hlavně lidem, kteří v městě žili a žijí. Obě dvě výstavy mají být otevřeny                 
12. prosince 2013.                                                                  Ivan Bergmann, vedoucí Muzea 

Muzeum chystá další výstavy

Redakce napajedelských novin má 
bohužel  ještě  jednu smutnou 
povinnost. V pondělí 11. listopadu po 
dlouhé nemoci zemřel výtvarník       
a designér Alfred Klug, který svůj 
život úzce spojil s Napajedly, Fatrou   
a zejména s výrobou hraček pro děti. 
Dlouholetý kolega Libuše Niklové byl 
autorem několika patentů i ocenění 
např. za své návrhy Mikuláše a Čerta   
z roku 1970. Alfred Klug se dožil         
i otevření stálé expozice v Muzeu 
Napajedla, která je věnována jak 
Libuši Niklové, tak právě jeho dílu.  
Vzpomínka na něj je ukryta v tom 
nejkrásnějším, co může dítě dostat – 
ve hračkách.

Také v prosinci se můžeme těšit na další 
ze série připravovaných hudebních 
večerů v Klášterní kapli. V pátek 20. pro-
since se představí zbrusu nová kapela 
Jazles ze Žďáru nad Sázavou, která Vás 
naladí do rytmu jazz-garage. Doposud se 
v rámci sezóny Jazzových pátku 
představily tři kapely. O zahajovací 
program se postarala v ryze instrumen-
tálním obsazení ostravská kapela 
Fairplay, která se poměrně nedávno 
zformovala z řad nastupující generace 
mladých perspektivních jazzových 
muzikantů. Obsáhlejší hudební historii 
má již za sebou druhá kapela, Mothers 
Follow Chairs, která se v první listo-
padový den postarala o výjimečný večer 
plný soulu a blues. Jejich vynikající 
charismatická zpěvačka Petra Poláková-
Uvírová na sebe strhla většinu pozornosti, 
avšak její spoluhráči nezůstali po hudební 
stránce nikterak pozadu, naopak ji velmi 
důstojně celým večerem provázeli. V ten-
to večer si sama kapela pochvalovala 
celkovou velmi příjemnou atmosféru,      
o kterou se postarali v prvé řadě poslu-
chači, kterým za to patří velký dík.           
S velmi příjemnou atmosférou se setkala   
i následující kapela Amigos, která 
rozvolnila atmosféru s rytmy samby, 
bossy, soulu, jazzu a rythm'n'blues. 

                                             Petra Jarmarová
                                   členka Kulturní komise

NAPAJEDELSKÉ
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Ve čtvrtek 7. 11. 2013 se uskutečnila 
vernisáž výstavy 60 let radosti. 
Vernisáž, i následné zpřístupnění 
výstavy v průběhu oslav, se neo-
bešla bez účasti mnoha pamětníků    
i současných členů Radovanu          
a Pozdního sběru. Při prohlídce 
fotografií a videoarchivu i při 
pročítání textů na panelech 
zavzpomínali na společné chvíle       
v souboru a dokreslili tak srdečnou   
a příjemnou atmosféru. Tu se 
ostatně snažili navodit i její autoři, 
Ivan Bergmann z Muzea Napajedla, 
Věra Holubová z Radovanu a Mar-
kéta Schejbalová z ateliéru pro-
storové tvorby UTB ve Zlíně.
Kateřina Barešová red.

Nepropásněte proto prohlídku výtvarně 
i informačně pestré výstavy 60 let radosti 
v Muzeu Napajedla, která bude přístupná 
do 5. 12. 2013 každé úterý a čtvrtek 
od 9 do 16 hodin.

Foto František Cívela

NAPAJEDELSKÉ

60 let radosti v Muzeu Napajedla60 let radosti v Muzeu Napajedla
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S odstupem několika dnů vzpomínám na 
oslavy 60. výročí založení Radovanu       
a 10. výročí založení Pozdního sběru.       
I přesto, že nikdy nemůže být vše 
dokonalé a jistě by se našla řada výtek, 
mám při této vzpomínce hezký pocit. 
Vybavuji si krásné chvíle při vernisáži 
naší výstavy v muzeu, kde se sešla parta 
lidí, pro které je Radovan kus života, ale 
také několik dalších návštěvníků. 
Společně jsme prožili příjemné chvilky 
při cimbálové muzice, milém zpracování 
výstavy a zajímavé a mnohdy také veselé 
chvilky při sledování promítaných 
fotografií a videozáznamů ze starších 
vystoupení.

Připomínám si také nervozitu před 
vystoupením a skvělé nasazení všech 
účinkujících. Všichni dlouho dopředu 
trénovali, chodili na zkoušky, připra-
vovali program, noty, rekvizity, výzdobu, 
upomínky, vzorně si vyžehlili kroje a teď 
přišla ta chvíle předat to dál. Vzhledem     
k dnešnímu vytížení každého z nich je to 
neskutečné a úctyhodné. Musím moc 
pochválit děti z velkého Radovánku. Byly 
ukázněné, dobře připravené a odvedly 
výborný výkon. Je to pro nás velká radost, 

Foto Kateřina Barešová

Oslavy výročí našich slováckých souborů 
se setkaly s velkým úspěchem

když vidíme, že nám snad rostou 
následovníci. Na obě vystoupení se sešlo 
příjemné množství diváků, kteří trpělivě 
zhlédli program i gratulace našich hostů. 
Vytvořili pro nás milou atmosféru 
přátelství a podpory. Ceníme si jejich 
přízně a děkujeme jim.

Sobotní beseda u cimbálu má být tradičně 
oslavou, poděkováním a setkáním 
bývalých a současných členů souboru. 
Panuje zde vždy přátelská a veselá 
atmosféra. Máme si i po letech co vyklá-
dat, rádi si spolu u muziky zatančíme        
i zazpíváme. S chutí si připijeme sklenkou 
dobrého vína.

Oslavám předcházela řada obav. Bylo 
správné rozhodnutí uspořádat celé oslavy 
na Sokolovně? Jaká bude výstava o Rado-
vanu v nových moderních prostorách 
napajedelského muzea? Přijde dostatek 
hostů a diváků? Zvládneme nacvičit 

poměrně dlouhý program včas a s novou 
muzikou? Dnes můžu s klidným svědo-
mím konstatovat, že obavy byly zbytečné. 

Děkuji všem, kteří nám jakkoliv s přípra-
vami i samotným programem pomáhali. 
Jejich výčet by byl hodně dlouhý a nechci 
na někoho zapomenout, proto 

     Jitka Šohajková, vedoucí souboru Radovan

                           všem velké díky!
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Od prvních uvedených programů uply-
nulo již 60 let a za ta léta se vystřídalo na 
jevišti téměř 700 účinkujících, kteří se 
snažili a snaží svým uměním potěšit své 
posluchače a diváky.

Kdo se nezabýval podobnou činností, 
nedovede si představit, co stojí za tím, než 
se dostane taneční pásmo na jeviště. 
Nejprve tu musí být nápad, o němž se dá 
předpokládat, že zaujme členy souboru     
a posléze i diváky. Pak je třeba v histo-
rických materiálech vyhledat vhodné 
písně, ty pak zharmonizovat, naučit se je 
zpívat. Musí být vždy ze stejné oblasti 
Slovácka, pak se vyberou tance a provede 
se choreografické zpracování vhodné pro 
vystoupení na jevišti. Pak nastává 
pohybová příprava, důkladná rozcvička, 
která pomáhá k nastudování jednotlivých 
kroků a figur. Někdy je to skutečně dřina. 
Musí se odložit únava ze zaměstnání          
i z domácnosti. Nejedno propocené tričko 
a protancované cvičky dokazují, že to 
chce hodně pevné vůle a společnou snahu 
k dosažení cíle.

V současné době má Radovan, Pozdní 
sběr i Radovánek velmi dobré podmínky 
pro nácvik - tančírna se zrcadly, vhodná 
podlahovina pro tancování, pak také sklad 
krojů, sociální zařízení - to je pěkné a čisté 
prostředí v budově kláštera.

Nedílnou součástí celkového dojmu jsou 
kroje. Radovan vlastní kroje dolňácké, 
sváteční, které byly zhotoveny podle 
dokumentace z přelomu 19. a 20. století,    
a používá i kroje všední - pracovní. V ne-
dávné době byly zrekonstruovány kroje 
bílovské, podle portrétu Veroniky Čudové 

Letos jsme oslavili  

Při mnoha společenských a kulturních akcích se napajedelští občané setkávají s vystoupeními 

souboru Radovan a veřejnost si zvykla na tanečníky a muzikanty v nažehlených krojích, kteří 

pro svá vystoupení vybírají z klenotnice lidové kultury to nejpěknější. 

od Josefa Mánesa.Pro uvedení tanců z ji-
ných oblastí se používají kroje horňácké  
a hrozenské. Také údržba krojů není 
zrovna jednoduchá. Záleží na šikovnosti 
děvčat, maminek a manželek, aby byly 
všechny součástky vždy správně naškro-
bené a vyžehlené.

Základem každé práce v souboru je dobrý 
a kamarádský kolektiv, v němž dominuje 
ohleduplnost, obětavost a upřímnost.      
O tom, že vztahy mají až rodinný 
charakter, svědčí i to, že v průběhu let 
vzniklo mnoho souborových manželství  
a že dnes tancují vnukové zakládajících 
členů.

Co je ještě důležité v práci souboru? Je 
třeba si uvědomit, že lidové písně spojují 
člověka s rodným krajem, že stále uchva-

cují svou líbezností, prostotou a svěžestí, 
že jsou klíčem, který dovede otevřít duši   
a srdce jejich nositelů. A tu si člen souboru 
uvědomuje, že on sám je součástí tohoto 
nádherného kraje a že je jeho povinností 
předávat poklady lidového umění 
následujícím generacím.

                                                 Věra Holubová
                            dlouholetá členka Radovanu

Radovan v tradičních dolňáckých krojích

Tanečník a pozdější vedoucí souboru Jožka Krepl Foto archív

Foto archív

Foto archív

Letos jsme oslavili 60. výročí Radovanu a 10. výročí Pozdního sběru

Radovan je jako jedna velká rodina, 
což doslova potvrzuje několik svateb 
mezi členy souboru.      
                                                     

NAPAJEDELSKÉ
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Transasijský blog 3 – pokračování
Xinjiang – Ujgursko
Ujgurové jsou národnostní menšinou žijící      
v západní Číně. Je to podobné jako s Tibetem – 
historie oblasti je složitá, ale kdysi nezávislá 
oblast byla k Číně anektována definitivně       
v roce 1949. Ujgurové bojují proti závislosti     
a útlaku ve své zemi podobně jako Tibeťané. 
Kontrast uniformní čínské kultury s tou bar-
vitou ujgurskou je ohromný. 
V kraji zavedla čínská vláda, stejně jako v celé 
Číně, jednotný pekingský čas, Peking však dle 
poledníkové vzdálenosti leží celá dvě časová 
pásma daleko, takže Ujgurové mnohdy 

používají místní čas. Je to zmatek. Vstanete 
akorát na osm hodin ráno pekingského času, 
ale na ulicích je naprosto mrtvo, protože je 
vlastně teprve šest a sotva se rozednívá.
Xinjiang je kraj vyprahlých bezodtokých 
pánví (Tarimská, Džungarská) s pouštěmi       
a pustinami, které jsou obklopeny vysokými 
horami Tian Shan, Kunlun Shan a Tibetskou 
náhorní plošinou. Turpanská proláklina je 
druhou nejhlubší sníženinou na světě (-154 m) 
což poznáte hlavně podle toho, že je v ní 
pekelné vedro (nejteplejší místo Číny). 
Oblast obývají Ujgurové, kteří vyznávají 
islám, takže pocitově se ocitnete mimo Čínu, 
jakoby v jedné ze středoasijských republik,     
k nimž má Ujgursko kulturně blízko. 
Najednou jste ve světě pestrobarevných 
orientálních tržišť s pestrou směsí oříšků, 
sušených plodů, voňavého koření, škorpionů 
zavřených v lahvích, barevných šátků, 
koberců, plackovitého chleba, který se peče    
v píckách zvaných „tandoor“, masa, ovoce      
a zeleniny. Jíte místní nudle “laghman“ či 
rizoto se skopovým masem „pilav“, nejlepší 
pochutinou je „tangzaza“ - lepkavá rýže 
vařená v košíčcích, která se rozmáčkne, polije 
medovitým sirupem a jogurtem – vynikající, 
tedy až na ty průjmové následky, jelikož 
prodavači do směsi vůči nám neférově 
přimíchávají i led... Na trzích se to hemží 
Ujgurkami v šátcích, tradičními Ujgury           

s plnovousy a muslimskými čapkami. Právě 
tržiště jsou tím nejzajímavějším místem dění. 
Fantastické staré hliněné město se zachovalo   
v Yarkandu, nejatmosféričtější vesnicí je 
Tuyoq u Turpanu s hliněnými domky, 
dřevěnými vraty, systémem zavlažovacích 
kanálů „karez“. Navštívíme několik zajíma-
vých ruin starých hliněných měst – Jiaohe, 
Melikawat, poutavé jsou časté hliněné hroby    
a hrobky na hřbitovech i mimo nich. Poprvé 
také vidím, jak se z kokonů bourců moru-
šových splétá hedvábná nit. Inspirativní je 
manufakturní ruční výroba koberců…
To úplně nejlepší si necháme v Xinjiangu na 
závěr – dlouho plánovaný, pouze nedělní trh    
s dobytkem v Kašgaru. Sjedou se na něj 
prodávající a nakupující z širého okolí, 
atmosféra je úžasná, trhu vládne neskutečný 
chaos a směs prachu a zvířecích lejn. 
Nejrozsáhlejší je trh s kravami, dále narazíte na 
řady svázaných ovcí a koz, hlavní prodejní 
„ulicí“ se tlačí všichni dohromady - auta, 
povozy, dobytek, Ujgurové. Několikrát jsem 
málem napíchnut na kraví roh, jak je tu těsno    
a zmatečno. Klidnější, ale neméně zajímavé 
jsou sekce s koňmi, osly a nakonec na trh 
dorazili i prodejci několika velbloudů. Máte-li 
silný žaludek, po obvodech tržiště se můžete 
najíst v „masovnách“, vývařovnách všeho 
možného a „žrádelnách“, jinak je snad nazvat 
nelze…

Samostatnou kapitolou naší cesty po západní 
Číně je výpad do Taškurganské oblasti k jezeru 
Karakol. Oblast již není ujgurská, je obývaná 
Kyrgyzy (v jejich typických vysokých 
zdobených bílých čepicích) žijícími v hlině-
ných domcích obklopených zásobami suše-
ných lívanců z trusu na topení. Občas narazíme 
na jurty, v jedné z nich i přespíme.
Karakoramská dálnice, jak by zněl překlad ze 
známého „Karakoram highway“, která kolem 
jezera vede, ve skutečnosti žádnou dálnicí 
není. Je to drsná horská cesta probíjející se 
divokým kaňonem až na náhorní pláně pod 

sedmitisícovky Pamíru. Cesta vede přes 
vysoká pětitisícová sedla do Pákistánu, kam 
již nemíříme, ale nejblíž, hned za horským 
hřeben leží Tádžikistán a kousek dál Kyrgyz-
stán, kam se na své transasijské pouti za 
předlouhou dobu dostanu… Přes blízkost 
hranic překvapivě nepotřebujeme žádné 
povolení. 
Obejití jezera Karakol, které bylo cílem naší 
karakoramské mise, je vrcholným zážitkem. 
Doposud jsme kolem stád jaků většinou jen 
projížděli, tady nám krásně pózují u jezera.      
S nimi i pár velbloudů u jurt a také trsy 
modrých kosatců, které zalívají step. Škoda 
jen, že sedmitisícové vrcholy Kongur Shan     
a Muztag Ata se neukázaly z pod oblak ve své 
plné kráse.
Pokračování příště…

                Z Hedvábné stezky Antonín Hrabica

DDM Matýsek vás zve na další 
FOTOPROMÍTÁNÍ 

napajedelského cestovatele 
Mgr. Antonína Hrabici, 

který se nedávno vrátil ze své 
expedice Transasie 

(promítání z této cesty se teprve 
připravuje). Nyní pro vás máme 

fotoshow z totální exotiky:

Na fotoshow uvidíte šokující 
svátek naghol aneb bungee 

jumping na liánách, neuvěřitelné 
kastom vesnice s domorodci pouze 

v nambasu, exotické melanéské 
tance za zvuku tamtamů, erupce 
vulkánu Yasur chrlícího lávu či 

žvýkací výrobu omamného nápoje 
kawa včetně jeho pití. 

A jako vždy pro vás máme 
i nějaké to překvapení. 

Přijďte se přesvědčit o tom, že 
na Vanuatu žijí nejšťastnější 

lidé na naší planetě!

TICHOMOŘSKÉ 
VANUATU

TICHOMOŘSKÉ 
VANUATU

potomci kanibalů a žhnoucí 
vulkány v tropickém ráji

Úterý 3. 12. 2013
 od 18:00 hod. 

Úterý 3. 12. 2013
 od 18:00 hod. 

Pozor! 
Promítá se nově v nádherných 

prostorách Klášterní kaple.
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Ochraňte své vodoměry před mrazem

Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele 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, odst. 2 je odběratel povinen umožnit provozovateli přístup        

k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu 
oznámit provozovateli závady v měření). Před nástupem mrazivého období 
je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné 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 povrchová voda. V zimě je navíc vhodné poklop šachty přikrýt 

tepelnou izolací, například polystyrenem. Pokud je vodoměr umístěn ve 
sklepních prostorách 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.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
tel.: 840 668 668, www.smv.cz

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. doporučuje 
svým odběratelům, 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.

Kontrolujte svůj vodoměr i během roku
Velmi důležité je zapisovat si stav vodoměru, 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.

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
NONSTOP
NAPAJEDLA

Masarykovo náměstí 210, 
763 61 Napajedla

Provozní doba: 
pondělí – pátek 8 -15  

Mobil:  774 759 573 
Stálá služba: 800 12 12 11

Email: 
pohrebnisluzbanapajedla@seznam.cz
www.pohrebnisluzbavnapajedlich.cz

Nabízíme komplexní 
služby související 
s posledním rozloučením.

Investice 
Teplárny Otrokovice 

v Napajedlích

Společnost Teplárna Otrokovice 
odkoupila v říjnu loňského roku část 
podniku NBTH v Napajedlích, který 
se zabývá distribucí tepla v lokalitě 
Nábřeží. Za rok provozu investovala 
teplárna do technologických zařízení  
v této lokalitě bezmála 4,5 milionu 
korun. 

Finanční prostředky byly použity na 
opravu řídicích systémů předávacích 
stanic, instalaci automatického 
dopouštění sekundárních rozvodů 
ústředního topení a opravu čtyř 
předávacích stanic. Všechny tyto 
investice znamenají pro zákazníky      
v Napajedlích větší komfort při 
vytápění  a zvýšení kvality posky-
tovaných služeb.

V příštím roce plánuje Teplárna 
Otrokovice na sídlišti Nábřeží 
opravu dalších pěti předávacích 
stanic za 2 miliony korun.

Mgr. Jana Burešová
PR a marketing

Teplárna Otrokovice a.s.

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

NAPAJEDELSKÉ
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Otrokovická Charita už podruhé spouští 
projekt Hliník pro Charitu, který podpoří 
pomoc lidem v našem blízkém okolí         
a navíc pomůže šetřit životní prostředí 
díky rozšíření povědomí o možnosti třídit 
hliníkové obaly.
„Minulá akce měla velký ohlas u veřej-
nosti, proto jsme se rozhodli sbírat hliník 
znovu. Podařilo se nám také domluvit 
spolupráci se společností Metalšrot 
Tlumačov, která přislíbila zdvojnásobení 
získané částky, za což jim moc děku-
jeme,“ řekla Eva Zapletalová, fund-
raiserka Charity. 

Hliník nepatří do Humpolce, ale do Otrokovic na Charitu
Do třídění hliníkových obalů se může 
zapojit každý, konkrétně se jedná o ple-
chovky od nápojů, alobal, víčka od 
jogurtů, staré hrnce, plechy, příbory a po-
dobné. Tyto věci se v domácnostech 
běžně objevují, ale málo už se ví, že se 
mohou třídit také jako třeba papír a plasty. 
Při minulé akci se mezi plechovkami od 
nápojů a sprejovými nádobkami objevila 
dokonce i hliníková koloběžka. Sesbíraný 
hliník můžou lidé nosit na Charitní domov 
(Na Uličce 1617, Otrokovice) nebo do 
škol v Otrokovicích, Napajedlích a blíz-
kých obcích. Konec akce je stanoven na 

Den Země, 22. dubna 2014, a výsledky 
budou vyhlášeny týž den při společných 
oslavách Dne Země v parku vedle 
otrokovické Polikliniky. 
Na Charitě se pomalu začínají shro-
mažďovat pytle s hliníkem, při minulé 
akci se jich sešlo přes padesát a dohro-
mady vážily přes 200 kilogramů. Projekt 
Hliník pro Charitu je zajímavým propo-
jením zájmu o životní prostředí a o pomoc 
druhým. Akce potrvá až do dubna příštího 
roku a zapojit se může každý z Vás.
                       Charita sv. Anežky Otrokovice

Úklid bez starostí? S námi to jde! 
  Úklid bez starostí je služba, kterou 
poskytuje Charita sv. Anežky Otro-
kovice prostřednictvím azylového 
domu pro rodiče s dětmi a ženy - Nový 
domov Otrokovice - občanům měst 
Otrokovice a Napajedla. Cílem je 
zapojení uživatel služeb posky-
tovaných Charitou do pracovního 
procesu a také pomoc těm, kterým 
zdravotní stav či pracovní vytížení 
nedovolují uklízet. Uživatelé jsou 
zaměstnáni na dohodu o provedení 
práce a pravidelnou docházkou do 
zaměstnání se učí získávat pracovní 
návyky. Navíc se jedná o formu 
sociálního podnikání, které má pomoci 
službám stát se méně finančně 
závislými. 
  „V současné době zde pracují dvě 
uživatelky azylového domu a jedna 
uživatelka Terénní služby rodinám       

s dětmi. Věříme, že se nám do budoucna 
podaří zaměstnat více uživatelů a pod-
pořit je tak, aby se přiblížili co nejvíce   
k běžnému životu,“ uvedla Veronika 
Halasová, vedoucí Nového domova 
Otrokovice.
  Zájemcům je nabízen úklid spo-
lečných prostor v bytových domech, 
úklid domácností, ruční mytí osobních 
vozidel nebo také úklid v bytech, např. 
po malířích, po stěhování či pravidelný 
úklid podle dohody za individuálně 
sjednaných podmínek.
  Díky dárcům byly na konci srpna 
s p u š t ě n y  w e b o v é  s t r á n k y  
www.uklidbezstarosti.cz, kde jsou ke 
zhlédnutí nejen aktuální informace, 
nabízené služby a ceník, ale i reference 
spokojených zákazníků.

                      Charita sv. Anežky Otrokovice

Charita sv. Anežky Otrokovice Foto archív charity

Každou novou skutečnost, týkající se 
vašeho psa, tj. úhyn, změna bydliště, 
změna majitele, apod., je nutno nepro-
dleně nahlásit na finančním odboru 
MěÚ Napajedla.
Jinak bude poplatek za psa nadále vymá-
hán dle původní přihlášky.
                      Odbor finanční, MěÚ Napajedla

Důležitá informace 
pro držitele psů

Promítání dokumentů z festivalu 

JEDEN SVĚT

Všechna promítání 
se konají v Klášterní kapli, 
jsou ZDARMA a začátek 

je vždy v 19.00.

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

www.jedensvet.cz/pit/.
Zve Vás Klub kultury Napajedla

Program:
26. 11. - Na sever od slunce

5. 12. - Ke světlu 
10. 12. - Všichni spolu

17. 12. - Úžasný Ázerbajdžán!

Promítání dokumentů z již proběhlých 
ročníků festivalu Jeden svět nese 

výstižný název Promítej i ty! Program 
Promítej i ty! je alternativním způsobem 

distribuce lidskoprávních dokumen-
tárních filmů, které jsou v rámci 

programu zdarma k dispozici komukoliv, 
kdo má zájem je zhlédnout či promítnout 

vlastnímu publiku ve svém okolí. 
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Ve dnech 10. - 11. září proběhl již tradiční 
adaptační pobyt pro žáky nově vzniklých 
kolektivů 6. tříd. Letos se konal v lokalitě 
Jestřabí na Rusavě. Žáci byli ubytováni ve 
čtyřlůžkových chatkách, měli zajištěnu 
plnou penzi a především program, který 
probíhal pod vedením lektorů ze sdružení 
M2M. Všechny aktivity, které byly pro naše 
žáky připraveny, byly směřovány na tvorbu 
zdravých vztahů ve třídě, na spolupráci        
a hlubší poznání nových kamarádů. 
Vytvořili jsme si třídní pravidla, která se 
snažíme dodržovat. Hrálo se v lese, na louce 
i na hřišti či v klubovně, a jelikož počasí 
přálo, užívali jsme si slunečné oblohy a bez-
va počasí. Tohoto pobytu se účastnili 
samozřejmě také třídní učitelé obou šestých 
tříd, Mgr. Jindřich Polák a Mgr. Jiřina 
Otradovcová. Počasí letos vyšlo a šesťáci     
z Jestřabí odjížděli jako třída, kolektiv 
kamarádů.
                  Kristýna Marková, učitelka 2. ZŠ

Ve středu 16. října vyjeli žáci sedmých 
tříd 2. základní školy na dějepisnou 
exkurzi. Jelikož celou noc nebe chrlilo 
provazce deště, měli jsme obavy, zda 
náš poznávací výlet, jehož dějiště bylo 
především pod širým nebem, nebude 
doprovázen lijákem a nepříjemným 
podzimním sychravým počasím. 
Příroda se naštěstí umoudřila a první 
kapky začaly padat s naším nástupem 
do autobusu před zpáteční cestou. 
Viděli jsme tedy vše, co jsme měli       
v plánu zhlédnout. Navštívili jsme 
archeoskanzen na Modré, Památník 
Velké Moravy ve Starém Městě           
u Uherského Hradiště a také lokalitu 
Špitálky v Uherském Hradišti. Za 
doprovodu učitelů dějepisu jsme 
získali spoustu vědomostí a dozvěděli 
se o mnohých zajímavostech z období 
Velkomoravské říše. Jan Amos 
Komenský řekl: „Není v paměti 
člověka to, co neprošlo jeho smysly!“ 
A my teď o Velké Moravě víme snad 
úplně všechno.
                     Kristýna Marková, učitelka 2. ZŠ

Drakiáda ve školní družině na 1. ZŠ
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Adaptační pobyt žáků 6. tříd 2. základní školy

Simona Šulcová, vychovatelka ŠD 1. ZŠ

Exkurze 

7. ročníky 2. ZŠ
Velká Morava

A je tady opět podzim. Kdo by ho neměl 
rád…Vždyť podzim je skvělé období. Příroda 
hýří všemi barvami, chodíme do lesa na houby, 
a i když sluníčko již tolik nehřeje, vítr více 
pofukuje a po ránu bývá chladněji, i přesto je 
podzim skvělé období. K tomuto období 
neodmyslitelně patří i draci – nejlépe létající.   
A právě jimi vyzbrojeni a také dobrou náladou 
a představou, že právě to bude ten můj dráček, 
který vyletí vysoko až do oblak, jsme se ubírali 
na Kalvárii. Jenže některým dráčkům se prostě 
létat nechtělo. Asi neměli svůj „létající den“.  

A nepomohla domluva, výhružky ani prosby, 
neoblomily je ani slzičky dětí. Někteří draci 
tohle sem tam dělají, jsou prostě takoví. Ale 
dobrou náladu nám to nepokazilo. Bylo to 
velmi pěkné odpoledne ve školní družině. 
Odpoledne strávené s kamarády dvounohými  
i s těmi papírovými na šňůrce. Ale příště si 
raději vyberu draka já sám. A vyberu si 
takového, který vyletí vysoko, vysoko… Výš 
než Davídkův, Josífkův i Esterčin… Už se moc 
těším…!!! A my se těšíme také!
                                                                                                                              

NAPAJEDELSKÉ

Periodický tisk územního samosprávného celku


