
Pietní slavnost v Ostrém Grúni. Místostarosta Napajedel Zbyněk Ohnoutek se starostkou Ostrého 
Grúně Bc. Janou Angletovou. Více na str. 3.  Foto I. Bergmann. ■

První hříbě roku 2013. Foto: Mgr. Miroslava Kotačková ■
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První hříbě v Hřebčíně Napajedla 
Dne 17. 1. 2013 v 05.40 hod. se v Hřeb-

číně Napajedla narodilo první hříbě. Je to 
hřebeček ryzák, z klisny Pelagie for Life, 
který je zároveň prvním potomkem na svě-
tě po mimořádně úspěšném dostihovém 
koni Ryanovi. Klisna Pelagie for Life je již 
trojnásobnou matkou a svého posledního 
potomka si pečlivě hlídá. Kromě známých 
ošetřovatelů k němu nikoho nepustí. Hříbě se 

má čile k světu a po prvních 3 dnech, které 
stráví s matkou ve svém boxu v porodnici 
hřebčína, začne chodit do výběhu. Brzy bude 
mít kamarády, protože v hřebčíně letos oče-
kávají narození více než 60 hříbat. Popřejme 
malému hřebečkovi i dalším hříbatům, která 
se v Napajedlích letos narodí, rychlé nohy 
a pevné zdraví.

Mgr. Miroslava Kotačková

Březen měsíc knihy 
Překážejí Vám doma staré knihy? 
Chybí Vám knihy ve Vaší knihovně? 
Tradiční burza knih letos opět v prostorách 

Infocentra Na Kapli každé březnové úterý 
a čtvrtek od 14 do 17 hodin.

Beseda se spisovatelkou
Knihovna Boženy Benešové Napajedla 

pořádá v pátek 15. března 2013 v 18.00 hod. 
besedu s populární českou spisovatelkou 
Klárou Janečkovou, autorkou knih – Temnota, 
Unesená, Manželské okovy, Osudová posed-
lost, Srdce v písku, Prokletý původ, Zrada aj.

Beseda se uskuteční v půjčovně knihovny, 
vstup volný.

Klášterní kaple
Středa 20. března 2013 v 19 hodin - 

CAMERATA CREMSIRIENSIS, komorní or-
chestr pedagogů a studentů Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž. Zahraje 
s vynikajícími letošními absolventy této 
školy. Zazní: F. A. Rosetti: Koncert pro 
lesní roh a orchestr d moll, árie z oper W. 
A. Mozarta, G. Verdiho a G. Donizettiho 
a Koncert pro hoboj a malý orchestr B. 
Martinů.

Srdečně zve Klub přátel hudby 

Nové programy  
v digitální nabídce NTV

Více na straně 4
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Městská policie Napajedla informuje

Pietní vzpomínkové shromáždění v Kĺaku a Ostrom Grúni
V našich partnerských obcích Kĺak a Os-

trý Grúň si 20. ledna připomněli události, 
které se staly na sklonku II. Světové války. 
Protipartyzánská jednotka Edelweiss spolu 
se speciální jednotkou SS tam tehdy povraž-
dila více než 140 lidí, většinou starců, žen 
a dětí, přičemž byly obě vesnice i okolní 
usedlosti vypáleny.

Každoročně jsou na pietní akci pozváni 
i představitelé Napajedel. Letos se zúčastnil 
místostarosta Zbyněk Ohnoutek za Město 
Napajedla, dále Ivan Bergmann za Muzeum 
Napajedla a Kateřina Barešová za Městské 
informační centrum. Mimo samotné Pietní 
shromáždění jsme se zúčastnili také setkání se 
starosty, pamětníky a generálem poručíkem 
ve výslužbě panem Jánem Husákem.

A proč se zrovna Napajedla stala partner-
skou obcí Kĺaku a Ostrého Grúně? Nejlépe 
tento vztah vystihuje úryvek z knihy Spusto-
šená dědina znova žije od pamětnice z Kĺaku 
Márie Haringové-Mesiarikové:

„Nič sa nedialo. Až na druhý deň, niečo 
poobede, sme začuli rachot podobný tanku. 
Rachotiaci zvuk ustal v strede spálenísk. 
Po chvíĺke zaznel hluk podobný siréne. 
… Na spáleniská prišla prvá pomoc. V strede 
bývalej dediny stálo nákladné auto. Na boč-
niciach bolo napísané veĺkými písmenami: 
„Kĺaku – venujú Napajedla“. Horela som 
zvedavosťou, kto sú ti neznámi dobrosrdeč-
ní ĺudia. Na aute medzi nákladom stáli dve 
ženy. Jedna z nich prehovorila. Prvý raz som 
počula rozprávať po česky. Žena povedala: 
„Dozvěděli jsme se o vašem velkém neštěstí, 
které vás zastihlo počas této strašné války. 
Dohodli jsme se nějak vám pomoct. Udělali 
jsme sbírku šatstva, obuvi aj trochu peněz. 
Stavili jsme se v Bratislavě, na vašich nejvyš-

Opětovně upozorňujeme cyklisty na do-
držování pravidel silničního provozu, a to 
především při jízdě na kole, především 
v lokalitách ulice Dr. Beneše a Podzámčí, 
kdy cyklisté využívají k jízdě na kole místo 
silniční komunikace chodník, čímž dochází 
ke kolizním situacím mezi obyvateli rodin-
ných domků a cyklisty. Dále upozorňujeme 
na parkování v obytné zóně u prodejny 
COOP, kdy motoristé nedodržují vyznačené 
parkovací  zóny a též zde dochází k problé-

Napajedla v číslech
V Napajedlích bylo k 31. 12. 2012 hlášeno 

k trvalému pobytu 7 327 obyvatel, z toho 
3 582 mužů a 3 745 žen. Dětí do 15 let žilo 
ve městě 1 072.

Do Napajedel se přistěhovalo 105 občanů, 
odstěhovalo se 108. V rámci Napajedel se 
přestěhovalo 152 občanů. V loňském roce se 
narodilo 65 dětí, zemřelo 90 občanů.

Průměrný věk obyvatel byl 42,32 let, 
u mužů 40,75 let a 43,83 let u žen. Nejstarší 
obyvatelka vloni oslavila 103 let.

Ing. Zdeňka Sukupová,ved. správního odb. 

V podvečer 28. října 2012 byl na vrcholu 
hory Polední v Bystřici nad Olší odhalen 
členy Čs. obce legionářské nový pomník 
gen. Josefa Šnejdárka, celkově pojatý jako 
mohyla české státnosti. Proti zhotovení 
pomníku předem protestovali představitelé 
Kongresu Poláků v České republice, dokon-
ce ve svých novinových článcích označili 
Šnejdárka za symbol pokoření polského 
národa. Proti památníku vystoupili také 
představitelé polské menšiny v ČR i jejich 
historikové. V prosinci minulého roku byl 
Šnejdárkův pomník poničen neznámými 
vandaly takovým způsobem, že z něho 
zbyl jen kus kamene. „Nešlo o ledabylého 
vandala, dal si práci - odsekal reliéfní text 
z vystupujícího pískovcového monolitu, 
odcizil pamětní desku a na kámen namaloval 
červenou barvou převrácený hákový kříž se 
šibenicí, srp a kladivo, zezadu napsal heslo 
„Fašismus neprojde“, uvádí ve svém článku 
Z. Macošek. Nenávist a soudobý nacionali-
smus může mít skutečně nevídané podoby. 
Generál Šnejdárek nejenže neměl s fašismem 
nic společného, snad jen to, že proti němu 
za druhé světové války ve Francii bojoval, 
ani s komunismem, zemřel těsně po válce 
v roce 1945. Ale účel světí prostředky.

Kdo to byl generál Josef Šnejdárek? Říkalo 
se mu český Patton. Patřil mezi první genera-
litu ČSR po vzniku republiky. Přivedl do ČSR 
francouzské legionáře. Patřil k osobnostem, 
které se podílely na stabilizaci poměrů v no-
vém státě. Udělal velkou vojenskou kariéru, 
byl v obou světových válkách bezpočtukrát 
zraněn. Pocházel z Napajedel, vystudoval 
pražskou kadetku, vojenské zkušenosti zís-
kával nejdříve v rakousko-uherské armádě, 
poté ve Francii, ve francouzské cizinecké 
legii. Za 1. světové války bojoval na fran-
couzsko-německé frontě. V listopadu 1917 
byl přidělen ve funkci styčného důstojníka 

movým situacím v dopravě. V neposlední 
řadě upozorňujeme občany, aby dodržova-
li vyhlášku města O veřejném pořádku č. 
3/2002 ohledně venčení psů. Zde je nutno, 
aby byly dodrženy zásady vodění psů 
na krátkém vodítku a s ochranným košem 
na veřejnosti. Nedodržení těchto zásad 
bude řešeno Městskou policií ve správním 
nebo blokovém řízení.

Bc. Smělík Milan
Ředitel MP Napajedla

k čs. Armádě ve Francii. Dne 4. ledna 1919 
přijel do Československé republiky, byl 
jmenován velitelem vojenského inspektorátu 
v Moravské Ostravě, pak povýšen na pod-
plukovníka a jmenován velitelem operujících 
vojsk na Těšínsku. Zvítězil v bitvě u Skoczo-
wa. Z politických důvodů byl postup jeho 
vojska ve Slezsku zastaven. Zúčastnil se 
jednání mezispojenecké komise ve Varšavě, 
další jednání pak proběhla na diplomatické 
úrovni. Pod Šnejdárkovým velením došlo 
k zabezpečení důležitých strategických míst, 
pro mladou republiku nezbytných.

Později se gen. Šnejdárek uplatnil v zabez-
pečování hranic na východním Slovensku, 
byl také velitelem Velké Prahy, Košic, Bra-
tislavy, atd. V roce 1930 byl povýšen na čs. 
generála.

Generál Josef Šnejdárek, pohřbený dnes 
na napajedelském hřbitově, si zasluhuje úctu 
a vážnost i v současném světě. Dodnes ale 
nebyla vydána solidní monografie o jeho 
osobnosti, kterou by měl napsat fundovaný 
vojenský historik. Ta by nejlépe osvětlila 
všechny aspekty jeho života.

Milada Písková
ších úřadech a zeptali se, které z postižených 
obcí máme tuto sbírku odevzdat. Dr. Gustáv 
Husák nám řekl: Odevzdejte to občanům 
Kĺaku, je to za této války nejvíce postižená 
obec na Slovensku. Vyhledali jsme vás a teď 
bychom chtěli odevzdat všechno, co se 
nám podařilo nasbírat mezi našimi obyva-
teli v Napajedlech. Doufáme, že vám aspoň 
trochu pomůžeme.“ …Tunajší občania dlhé 
roky udržiavali priateĺskú družbu s mestom 
Napajedla na Morave, odkiaĺ prišla do dediny 
prvá pomoc, peňažná i materiálna. Zorgani-
zovala ju pani Parolková, milá duša, ktorá 
citlivo vnímala ĺudské utrpenie nevinných 
ĺudí, o ktorom sa dozvedela po skončení 
hroznej vojny. Tieto priateĺské stretnutia 
trvali mnohé roky.“

A trvají dodnes.
Kateřina Barešová

Okolí přispělo seniorům 
na sprchový vozík

Většina z nás si nedokáže představit, jaké 
pocity zažívají lidé, kteří se o sebe nedoká-
žou zcela postarat sami. Není to ovšem nic 
neobvyklého a takových lidí je v našem 
okolí spousta, jen je možná nevnímáme nebo 
vnímat nechceme.

Charitní domov Charity sv. Anežky Ot-
rokovice je domovem pro seniory, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje pomocnou ruku 
i při naprosto běžných úkonech péče o 
vlastní osobu. Proto je velmi důležité zajistit 
v něm příjemné a klidné prostředí, kde se 
lidé cítí dobře. K tomu velkou měrou při-
spívá i pohodlí při hygieně, které zaručuje 
prostorný sprchový vozík s měkkou matrací. 
Tento přístroj je velkým pomocníkem Do-
mova, a proto, když vypověděl svou službu 
starý vozík, neváhali jsme s rozhodnutím 
o koupi nového. Nebyla to zrovna malá 
částka do rozpočtu Charity, a tak jsme se 
rozhodli zkusit požádat o podporu své okolí. 
A nastalo příjemné překvapení, protože 
během několika týdnů se díky vstřícnosti 
zdejších lidí a firem podařilo zajistit téměř 
celou částku potřebnou k jeho zakoupení. 
Tímto bychom chtěli upřímně a ze srdce 
poděkovat všem, kteří finančně podpořili 
pořízení tohoto vozíku. Vyjádřili tak, že jim 
není osud potřebných lhostejný, a to nás 
nevýslovně těší.

Charita sv. Anežky Otrokovice
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Kabelová televize Napajedla připravila 
v měsíci únoru spuštění hned několika no-
vých programů v digitální nabídce.

Program TV Slovácko je regionální televize, 
která přináší zpravodajství z Jihomoravského 
a Zlínského kraje. Neobsahuje však podrobněj-
ší zpravodajství ze Zlínska, které zůstane za-
řazeno k vysílání napajedelského infokanálu. 

Program Discovery TLC doplňuje mini-
mální počet distribuovaných kanálů v zá-
kladním balíčku poskytovatele připojení 
(Discovery channel, Animal Planet, TLC). 
Program je určen převážně ženskému pub-
liku, s pořady, týkajícími se módních trendů, 
vaření, rodičovství, cestování a dalších spe-
cifických témat. 

Program Prima ZOOM je nový televizní 
kanál společnosti FTV Prima. Je to televizní 
stanice pro ty, kteří chtějí vědět víc a poznat 
svět zblízka. Kanál bude vysílat 18 hodin 
denně. Chce divákům nabídnout nádhernou 
podívanou, bohaté informace a neotřelou 
zábavu. Sedm tematických bloků bude pevně 
ukotveno od pondělí do neděle v premiérách 
od 20.00 do 23.00 hod. se zaměřením různé 
okruhy, např. Největší katastrofy, Po stopách 

historie, Fascinující příroda, Zaostřeno 
na války, Úžasné oceány, Zázraky říše zvířat, 
Tajemství Země a vesmíru. 

Program Pohoda se dle slov zřizovatelů 
snaží vytvářet televizi, která je o lidech 
a pro lidi. Je určena lidem, kteří se snaží být 
v této době alespoň trošku v pohodě a nad 
věcí. Jejich záměrem není přinášet děsivé 
zprávy, kterých je i bez nich dost. Přichází 
s nabídkou pohody v domovech diváků, kde 
nechce rušit, ale naopak chce být pohodovým 
parťákem, který Vám zprostředkuje to, o čem 
si lidé kolem povídají, co řeší, co právě letí 
a co poslouchají. 

Program Smíchov je novou televizní sta-
nicí skupiny Nova. Spuštěním tohoto kanálu 
byla dokončena dvouletá snaha TV Nova re-
alizovat zábavný televizní kanál. TV Smíchov 
je zaměřen na sitcomy a jiné zábavné pořady, 
především zahraničního původu. Jeho název 
neodkazuje na označení pražské čtvrti, nýbrž 
má podtrhnout komediální charakter stanice. 

Naší nabídku chceme dále rozšířit o pro-
gram Šlágr TV, který je projektem vydava-
telství firmy Česká Muzika s.r.o. Aktuálně 
natáčí množství rozhovorů se zajímavými 

1 S8 154,25 STV1 všeobecný slovensky stereo/duo
2 S9 161,25 INFOKANÁL místní informace česky
3 R6 175,25 ČT 1 všeobecný česky stereo/duo
4 R8 191,25 NOVA všeobecný česky stereo/duo
5 R10 207,25 ČT 2 všeobecný česky stereo/duo
6 R11 215,25 ČT 24 zpravodajství česky stereo
7 R12 223,25 PRIMA všeobecný česky stereo/duo
8 S12 238,25
9 S13 245,25 DISNEY CHANNEL dětský česky stereo
10 S14 252,25 UNIVERSAL CHANNEL filmy, seriály česky a slovensky
11 S15 259,25 STV 2 všeobecný slovensky stereo/duo
12 S16 266,25 EUROSPORT sport česky
13 S17 273,25 MINIMAX dětský česky stereo
14 S18 280,25 NOVA SPORT sport česky
15 S19 287,25 TV NOE křesťanská TV česky stereo
16 S20 294,25 ČT 4 sport česky stereo/duo
17 S21 303,25 CS MINI/CS FILM filmy, seriály česky a slovensky strereo
18 S22 311,25 STANICE O hudební česky stereo
19 S23 319,25 VIASAT EXPLORER / SPICE věda a technika / erotika česky 5.00–23.00 Viasat 23.00–5.00 Spice
20 S24 327,25 ANIMAL PLANET příroda česky a slovensky
21 S25 335,25 VIASAT HISTORY historie česky stereo
22 S26 343,25 DISCOVERY technika česky a slovensky
23 S27 351,25 Nova Cinema seriály, filmy česky stereo
24 S28 359,25 TV BARRANDOV seriály, filmy česky
25 S29 367,25 MGM filmy česky stereo
27 S34 407,25 PRIMA COOL všeobecný česky stereo/duo
28 S35 415.25 BBC zprávy anglicky

C21 474 DVB-T (Multiplex 1) ČT1, ČT2, Čt sport, ČT24, Infokanál, Rádia
C22 482 DVB-T (Multiplex 2) Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov, TV Slovácko
C 23 490 DVB-T (Multiplex SK) STV1, STV2, BBC
C24 498 DVB-T (Multiplex HD) ČT sport HD, Nova HD
C26 506 DVB-T (Multiplex 3) MGM, Disney channel, CS film/CS mini,Universal channel
C27 514 DVB-T (Multiplex 4) Nova sport, Minimax, Noe 
C28 522 DVB-T (Multiplex 5) Eurosport, Animal planet, Viasat history, Viasat explorer
C29 530 DVB-T (Multiplex 6) Discovery, Discovery TLC
C30 538 DVB-T (Multiplex 7) ČT HD, Prima family HD
C31 546 DVB-T (Multiplex 8) Prima Love, Pětka, Óčko, Prima Zoom
C32 554 DVB-T (Multiplex 9) Pohoda, Fanda, Smíchov

LEDEN

4. 1. Steel Jazz, Jazz, Klášterní kaple, KKN

18. 1. Apoaché, Jazz, Klášterní kaple, KKN

19. 1. Sokolská zábava, Sokolovna

20. 1. Dětský karneval, Divadelní sál, DSZŠ, KKN

26. 1. Entomologická výstava, Sokolovna

27. 1. Cesta do pohádky a zpátky, Divadelní sál, DSZŠ, KKN

ÚNOR 

1. 2. Amigos, Jazz, Klášterní kaple, KKN

2. 2. Hasičská zábava, Sokolovna

5. 2.
Setkání s hudbou - Pocta Rudolfu Firkušnému, Klášterní 
kaple, KKN

8. 2.
Fašanková beseda u cimbálu, Divadelní sál, Radovan, 
KKN

9. 2. Ples 2. ZŠ Napajedla, Sokolovna

15. 2. Petr Žůrek Trio, Jazz, Klášterní kaple, KKN

16. 2. Ples 1. ZŠ Napajedla, Sokolovna

BŘEZEN

5. – 31. 3. Březen měsíc knihy, MIC, KKN

1. 3. Jazz, Klášterní kaple, KKN

3. 3.
O červené karkulce, Loutkové představení, Loutkový 
soubor Klubíčko

9. 3. Ples Junáků, Sokolovna

10. 3. O princezně Čárypíše, Divadelní sál, DSZŠ, KKN

13. 3. Exkurze Klubu důchodců, Knihovna Napajedla

13. 3.
Okresní kolo smyčcových komorních her, Klášterní 
kaple, ZUŠ 

15. 3.
Beseda s českou spisovatelkou Klárou Janečkovou, 
Knihovna Napajedla

15. 3. Jazz, Klášterní kaple, KKN

20. 3. Koncert klasické hudby, Klášterní kaple, KKN

22. 3. Divadlo, Divadelní sál, DSZŠ, KKN

23. 3. 3. Ples DDM Matýsek Napajedla, Sokolovna

25. – 27. 3. Velikonoční jarmark, Matýsek

28. 3. Velikonoční zajíček, Matýsek

29. 3. Jazz, Klášterní kaple, KKN

DUBEN

7. 4. Loutkové představení, Loutkový soubor Klubíčko, KKN

13. – 19. 4.
56. Divadelní festival ochotnických souborů, Divadelní 
sál, DSZŠ, KKN

16. – 19. 4. Talent show – pěvecká soutěž, Matýsek

20. 4. Otevírání cyklostezek, MIC

23. 4.
 I. Absolventský koncert, Klášterní kaple, ZUŠ Rudolfa 
Firkušného

27. 4. Jarní trh + Den Země, Masarykovo náměstí, KKN 

30. 4.
II. Absolventský koncert, Klášterní kaple, ZUŠ Rudolfa 
Firkušného

KVĚTEN

7. 5.
III. Absolventský koncert, Klášterní kaple, ZUŠ R. 
Firkušného

11. 5. Májová olympiáda, Matýsek

12., 19., 26. 5. Varhanní festival, Farnost Napajedla

15. 5.
Vystoupení Radovánku pro maminky, Klášterní kaple, 
Radovánek, KKN

22. – 23. 5. Pořad pro MŠ, sál ZUŠ, ZUŠ Rudolfa Firkušného

31. 5. Vernisáž výstavy Hračky, Muzeum, KKN

ČERVEN

1. 6. Den dětí – hry a soutěže, Matýsek

1. 6. In Line závody

2. 6.
Promenádní koncert, kostelní schody, ZUŠ Rudolfa 
Firkušného, KKN

9. 6. Promenádní koncert, kostelní schody, KKN

16. 6. Promenádní koncert, kostelní schody, KKN

23. 6. Promenádní koncert, kostelní schody, KKN

29. 6. Pivní slavnosti, prostor za Divadelním sálem, KKN

ČERVENEC

8. 7.–14. 7. Letní kino, prostor za klášterem, KKN

SRPEN

10. 8. 
13. Moravské chodníčky, prostor za klášterem, Radovan, 
PS, KKN

10. 8. Řemeslný trh, Masarykovo nám., KKN

ZÁŘÍ

26. 9.
Chovatelská přehlídka českého chovu anglického pl-
nokrevníka, Hřebčín

28. 9. Svatováclavské slavnosti, DSZŠ, KKN

28. 9. Svatováclavský trh, Masarykovo nám., KKN

ŘÍJEN

18. 10. Jazz, Klášterní kaple, KKN

LISTOPAD

1. 11. Jazz, Klášterní kaple, KKN

8.–9. 11. Oslava 60. výročí Radovanu + 10. výročí Pozdního Sběru

15.–17. 11.
Festival vážné hudby – Pocta R. Firkušnému, Klášterní 
kaple,KKN

20.–22. 11. 6. Dětský divadelní festival, DSZŠ, Divadelní sál, KKN

22. 11. Jazz, Klášterní kaple, KKN

29. 11. Předvánoční trh, Masarykovo nám., KKN

29. 11.
Rozsvěcování vánočního stromu, Masarykovo nám., 
Radovánek, Matýsek, KKN

PROSINEC

2.–5. 12. Vánoční jarmark, Matýsek

8. 12. Loutkové představení, Loutkový soubor Klubíčko,KKN

20. 12. Jazz, Klášterní kaple, KKN

27. 12. Slavnostní koncert klasické hudby, Klášterní kaple, KKN

Nové programy v digitální nabídce NTV lidmi a nové pořady, takže opravdu je na co 
se těšit! Jako první televize nabízí hudbu 
všech žánrů: lidovky, dechovky, harmoniky, 
trampské i osvědčené hity. Je to společný pro-
jekt české i slovenské televize, na Slovensku 
vysílá pod názvem Šláger TV. V současnosti 
probíhá jednání k získání souhlasu redistri-
buce od poskytovatele programu.

Během měsíce února vyhlásil provozovatel 
televize Nova, společnost CET 21, spuštění 
nového kanálu TELKA. Kanál bude zamě-
řen na archivní pořady z oblasti dramatické 
tvorby, zábavy, zpravodajství a publicistiky. 
Diváci znovu uvidí například první díly 
oblíbených seriálů Ulice, Pojišťovna štěstí, 
Policajti z předměstí a Ordinace v růžové 
zahradě. V programu budou i soutěže Riskuj, 
Kolotoč a Rychlý prachy. Telka má v plánu 
reprízovat také zábavné pořady, například 
Zlatou mříž, Hogo-fogo, Čundrcountryshow, 
Zlatíčka, Horoskopičiny, Rande, Čtveráci, 
Politické harašení a Novoty. O zařazení pro-
gramu do naší nabídky budou všichni naši 
zákazníci v předstihu informováni.

Aktuální rozpis programové nabídky na-
leznete na webových stránkách http://www.
ntvcable.cz/download. Stávající analogové 
vysílání je nadále zachováno a je obsaženo 
v bílé části tabulky programové nabídky. Roz-
šiřující se digitální vysílání v normě DVBT je 
obsaženo v zelené části programové nabídky.

NTV Cable s.r.o.Televizní a rozhlasové stanice v TKR od 29. 1. 2013

Přehled kulturních akcí v roce 2013

Zpracovala Kateřina Barešová

http://www.ntvcable.cz/download
http://www.ntvcable.cz/download
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Turistika v roce 2013 
Jako každoročně mělo město Napajedla 

svoji prezentaci na brněnském veletrhu 
RegionTour. Ve společné expozici Zlínského 
kraje nabízeli pracovníci informačního centra 
tiskové propagační materiály a odpovídali 
na mnoho dotazů. Zájem byl především 
o cyklostezky, Baťův kanál a ubytování 
na Pahrbku. Několik stovek rozdaných tisko-
vin i osobní kontakty jistě posílí turistickou 
atraktivitu města v turistické sezóně 2013. 
Zámek Napajedla měl letos vlastní prezentaci 
ve vedlejším pavilonu. I zde byl, navzdory 
velké konkurenci, o naše město velký zájem. 

Novou tradicí v Napajedlích se stávají 
Pracovní setkání subjektů pracujících 
v cestovním ruchu s představiteli města. 
Pravidelně se zde účastní Zámek Napajedla, 
Hřebčín Napajedla, Pahrbek, Turistické 

objednat osobně v kanceláři hřebčína, telefo-
nem na číslo 606 696 666 nebo přes internetové 
stránky www.napajedlastud.cz - internetová 
objednávka exkurzí. Návštěva hřebčína bez 
předchozího ohlášení není možná!

Ubytování v bungalovech rekreačního 
střediska Pahrbek je letos poprvé celoroční 
a celoročně je otevřena i restaurace. V zimním 
období se v neděli nevaří, v týdnu je zde denní 
menu i rozvážka obědů. Plánovány jsou akce 
valentýnské či rybí speciality, samozřejmě lze 
objednat soukromou oslavu i s ubytováním. 
Více informací najdete na www.pahrbek.cz . 

Významnou akcí byla i každoroční Krajská 
konference cestovního ruchu, pro zastu-
pitele měst a obcí, i zástupce informačních 
center Zlínského kraje, která se letos v lednu 
konala v Kunovicích. Pořadatelem byla opět 
Krajská centrála cestovního ruchu a město 
Kunovice. Konference proběhla v nově 
zrekonstruovaném Panském dvoře. Zde je 

nádherný konferenční sál, prostory Podni-
katelského inkubátoru, ale i pro „normální“ 
návštěvníky krásná restaurace a cukrárna. 
Konferenci uvedly odborné přednášky 
z oblasti cestovního ruchu. 

Opravdu zajímavé byly prezentace novi-
nek z jednotlivých měst a obcí. Kroměříž 
představila nový areál v místě bývalých 
kasáren, kde najdete vše, co bývalo na za-
hrádkářských výstavách ve Věžkách, nové 
expozice světových zahradních architektur, 
nové kryté výstavní prostory. www.vysta-
vistefloria.cz 

Sportovní, ubytovací i restaurační areál 
Kyčerka představil jeho majitel. 

V katastru obce Karolinka je nejen ráj 
pro lyžaře, ale areál i s vleky slouží v létě 
cyklistům. Zrekonstruované i nově posta-
vené roubenky nabízí ubytování, valašskou 
kuchyni i mnoho dalších zážitků. www.
hospodakycerka.cz, www.skiarealky-
cerka.cz 

centrum U Přístavu, Baťův kanál, Přístav 
Spytihněv a Informační centrum Napajedla. 
Vzájemná spolupráce a informovanost po-
máhá nejen v koordinaci akcí, ale prospívá 
i spokojenosti návštěvníků města. Aktualitou 
na zámku v Napajedlích je tato pozvánka: 

„Objevte pohádkový svět v zámku 
v Napajedlích. Zapomeňte na každodenní 
starosti a zkuste se vrátit do dětských let. 

Přijďte se společně s vašimi dětmi zasnít 
a alespoň na chvíli si užít pohádkový svět 
v zámku v Napajedlích. Zveme vás na je-
dinečnou výstavu pohádkových kostýmů.

Těšit se můžete na kostýmy z pohádek: 
Lotrando a Zubejda, Popelka, Anděl páně, 
O princezně, která ráčkovala, Krakonoš, Ať 
přiletí čáp, královno a další. Výstava bude 
v prostorách zámku Napajedla od února 
do dubna a navštívit jí můžete v sobotu 
a v neděli.“

Napajedelský hřebčín bude letos opět 
otevřen pro návštěvníky ve skupinkách nad 
15 osob. Pokud je zájemců o prohlídku málo, 
bývají přiřazeni některé skupině. Exkurze lze 

Třetí, nám nejbližší, novou atrakcí je projekt 
Živá voda v Modré u Velehradu. Starosta 
Modré, pan Vladimír Kovářík, představil 
novinku vybudovanou hned vedle známé-
ho Archeoskanzenu. Najdete zde „Největší 
expozici přirozených mokřadních a sladko-
vodních ekosystémů“. Oč je název složitější, 
o to je expozice názornější. Nově vybudovaný 
koupací rybník je napájen vodou z přírod-
ního potoka, který do Modré teče rovnou 
z Chřibů. Na rybník navazuje další vodní 
systém a v něm jsou ryby, raci a další vodní 
havěť. Zde můžete sestoupit novou budovou 
do nitra expozice. Skleněný podvodní tunel 
do kterého můžete vejít nabízí přímý kontakt 
s vodní říší. Tedy sumci, štiky, jeseteři, vyzy, 
kapři i menší sladkovodní ryby plavou kolem 
Vás, nad hlavou i pod Vámi. Všechny druhy 
ryb žijí, nebo žily v řece Moravě, v rybnících 
a tůních. Tedy žádní žraloci. Voda je přirozeně 
trochu kalná jako v rybníku, ryby jsou i metr 
velké. A ještě o patro dolů, pohled oknem 
do šestimetrové hloubky... Otevřeno je i teď, 
v zimě, úterý až neděle od 10 do 16 hodin. 
www.zivavodamodra.cz 

Pozvání k vodě, nyní v únoru, bych ještě 
mohl doplnit pozvánkou ke koupání. Napaje-
dla nemají krytý bazén, naštěstí peníze na tak 
náročnou investici našlo Uherské Hradiště. 
Stejně bychom v zimě do lázní jezdili au-
tem, a do Hradiště je to kousek. Vše najdete 
na www.aquapark-uh.cz, včetně aktuální 
obsazenosti jednotlivých atrakcí.

Josef Souček MIC Napajedla

http://www.napajedlastud.cz
http://www.pahrbek.cz
http://www.vystavistefloria.cz
http://www.vystavistefloria.cz
http://www.hospodakycerka.cz
http://www.hospodakycerka.cz
http://www.skiarealkycerka.cz
http://www.skiarealkycerka.cz
http://www.zivavodamodra.cz
http://www.aquapark-uh.cz
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Den otevřených 
dveří Moravské 
vodárenské, a.s.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací 
na Zlínsku, Olomoucku a Prostějovsku Vás 
u příležitosti oslav Světového dne vody sr-
dečně zve na Den otevřených dveří, a to 
v pondělí 25. března 2013 v odpoledních 
hodinách. Exkurze povedou zaměstnanci 
společnosti s dlouhodobými zkušenostmi 
v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž 
budou připraveni reagovat na případné 
dotazy návštěvníků. 

Doby prohlídek na objektech MORAV-
SKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. na Zlínsku:

* Zde si návštěvníci i s dětmi a vnoučaty 
mohou za pomoci laborantek MOVO provést 
rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou 
si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté 
plastové 1,5 l láhvi od neslazené minerálky. 
Na místě tak lze zjistit pouze orientační 
hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoni-
aku. Na základě orientačního mini rozboru 
si mohou příchozí objednat akreditovaný 
rozbor vody se slevou. 

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

 
 ODVOZ A LIKVIDACE  

AUTOVRAKŮ ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické  
likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice  

 Za téměř kompletní autovrak vyplatíme 500,- 

V uplynulém roce byl zahájen v DDM 
Matýsek cyklus cestovatelských přednášek 
s promítáním, barvitým vyprávěním a vide-
em. Přednášející jsou cestovatelé Mgr. Anto-
nín Hrabica a Mgr. Hana Kolaříková. Loňská 
promítání o Indii a Antarktidě měla velký 
ohlas. V letošním roce se prozatím usku-
tečnily besedy o exotice: Írán + Kurdistán 
- klenot pod závojem a Etiopie - nejbizarnější 
kmeny Afriky. Všechny příznivce cestování 
a dobrodružství srdečně zveme na další 
fotoshow A. Hrabici:

7. 3. v 18 hod.: Chile + Argentina - Pa-
tagonie, Ohňová země, Aconcagua a Ve-

Amigos 
v Klášterní kapli

Živé latinskoamerické rytmy odstarto-
valy další měsíc koncertů v Klášterní kapli. 
Hosté si s úsměvem na tváři podupkávali 
pod stoly a někteří rovnou roztančili po-
myslný klášterní parket.

Kateřina Barešová

Apoache opět v kapli
Důkazem, že se k nám hudebníci rádi 

vrací, byl poslední jazzový koncert, který se 
uskutečnil v pátek 18. 1. 2013. Zlínská nu-ja-
zzová formace Apoaché se opět přesvědčila 
o výjimečné akustice Klášterní kaple a hosté 
si užili netradiční pojetí jazzu v podání tohoto 
velmi oblíbeného hudebního seskupení. 

Kateřina Barešová

Cestovatelská promítání v DDM Matýsek
likonoční ostrov. Vstupné dobrovolné. Je 
na co se těšit. 

DDM Matýsek Napajedla

ÚV Klečůvka *

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

ČOV Luhačovice

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Blahopřejeme
Blahopřejeme našemu 
tatínkovi, dědečkovi 
a pradědečkovi panu 

Miroslavu Jirsákovi 
k 90. narozeninám, které 

oslaví dne 5.března.

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a životní spokojenosti 

přeje celá rodina Jirsákova 
a ostatní příbuzenstvo

in
ze
rc
e

inzerce
inzerce

http://www.smv.cz
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Karneval „Zoo v cukrárně“

V neděli 20. ledna 2013 uspořádali 
členové Divadelního souboru Zdeňka 
Štěpánka krásné karnevalové odpoledne 
pro děti proložené hudbou, soutěžemi, 
tancem a hodnocením. Téma „Zvířata ze 
ZOO v cukrárně“ bylo úžasné. 

Děkujeme všem, kteří tuto krásnou 
akci připravili a uskutečnili a těšíme se 
i na opětovné pohádkové odpoledne 27. 
1. a předem rovněž děkujeme za všechny 
děti i rodiče.
Za zúčastněné i za SOZ Marie Vaňáčová 

Divadelní sál Klubu kultury se 20. ledna 
proměnil v cukrárnu plnou cukrátek a mar-
cipánových zvířátek.

Na úvod pro všechny děti, které přišly 
na Karneval, připravila cukrářka divadelní 
barevný dort se spoustou sladkých zvířátek 
a plyšových cukrátek, které s pomocí dětí, 
kdy sfoukly svíčky, ožily a spolu s nimi se 
pustily do skotačení a tančení na parketu. 
V průběhu Karnevalu připravili členové 
Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka pro 
děti spoustu her a soutěží, které byly tema-
ticky zaměřeny na cukrárnu či ZOO. Děti 
tak stavěly věže z pěnových žúžú bonbonů 
nebo na čas pojídaly piškoty se šlehačkou, 
vymalovávaly předtištěné dorty, které byly 
na konci odměněny. Opičky si pro děti a jejich 
rodiče připravily soutěž o nejrychlejší jedlíky 
ovoce. Nechyběla ani soutěž o pět nejlepších 
tanečníků v sále, vybíraly se nejkrásnější 
masky a tři masky tematické. Tady na celé 
čáře vyhrála tygřice se zmrzlinou, myška se 
zákusem a Punťa s trubičkou, za jejichž ori-
ginalitou je nápaditost rodičů, kterým spolu 
s ostatními, kteří se přišli s dětmi pobavit, 
patří upřímný dík od pořadatelů. Velký 
zájem v řadách masek i rodičů byl o focení 
na sladkém dortu, a tak si spolu se zážitky 
odnášeli někteří ze sedmi desítek návštěvníků 
i památeční foto. Příště se všichni mohou těšit 
na Karneval v Cirkuse. 

Miroslava Havalová

V sobotu 19. 1. se konala v Napajedlích 
první zábava letošního roku. Pořádali ji 
napajedelští Sokolové. Zúčastnilo se jí 
100 lidí. K tanci i poslechu hrála skupina 
Pexeso. Pořadatelé si pro návštěvníky 
připravili tři zábavné vstupy. V jednom 
se předvedly mladší gymnastky Sokola, 
které se nechaly inspirovat jménem ka-
pely. Předvedly nám pódiovou skladbu 

Petra Seitla a Kristýnu Peroutkovou, z 5. 
třídy I. základní školy Napajedla to pak byl 
Tomáš Stoklásek a Jakub Hrnčíř. Z 2. základ-
ní školy Napajedla získali ocenění poroty 
pro jednotlivce z 1. A David Melichárek, z 1. 
B Markéta Kotová, z 2. A Radim Matuška 
a Jakub Hrdina, ze 4. A Nela Kočendová 
a z 5. B Adéla Savarová. Základní škola 
Halenkovice získala ocenění pro Radku 
Kašpárkovou z 1. třídy, pro Anetu Bohu-
nová a Terezu Sklenaříkovou z 2. třídy, pro 
Anetu Platošovou a Elišku Valentíkovou z 3. 
třídy a pro Annu Vaculíkovou ze 4. třídy. 
Z mateřské a základní školy Pohořelice byla 
před celou školou oceněna Eva Viceníková 
z 1. třídy. 

Za společné dílko porota dále ocenila 
Kateřinu Mikoškovou, Moniku Jablunkovou 
a Sabinu Černíčkovou z 5. A, II. základní 
školy Napajedla.

Za kolektivní dílo byly oceněny děti ze 
třídy 3. A Veverky Mateřské školy Napajedla, 
3. oddělení školní družiny I. základní školy 
Napajedla a kolektiv žáků z 2. B II. základní 
školy Napajedla dostal ocenění za účast.

Všechny zúčastněné třídy byly letos od-
měněny sladkostmi a vítězové získali diplom 
a věcné ceny, věnované Klubem kultury 
Napajedla, který jako pořadatel s Divadelním 
souborem Zdeňka Štěpánka Napajedla gratu-
lují všem oceněným, děkují všem zúčastně-
ným a těší se na setkání s dětskými diváky 
a soutěžícími i v příštím ročníku „Pohádkové 
skládanky“.

Miroslava Havalová

Výherci dětské výtvarné soutěže
Dětská porota odměnila ve výtvarné sou-

těži „Poskládej si pohádku“ tři kolektivy, 17. 
jednotlivců a jedno společné dílko tří žákyň.

Do výtvarné soutěže „Poskládej si po-
hádku“ při Divadelním festivalu pro děti 
a mládež „Pohádková skládanka 2012“, se 

opět zapojily celé třídy základních a ma-
teřských škol. 

Dětská porota měla nelehký úkol vybrat 
z desítek přihlášených výtvarných děl ty 
nejhezčí. Z jednotlivců nakonec porota vy-
brala: z 3. třídy I. základní školy Napajedla 

s názvem Pexeso. Tuhle hru jsme všichni 
hráli jako malí. Druhý vstup měly také 
gymnastky, ale už velké slečny. Sálem se 
linul jejich povzbudivý slogan. Těla mají 
vytrénovaná a více ohebná. Takže se bylo 
na co dívat. Poslední vstup měli naši žong-
léři, kteří si říkají ARDOR VIRIDIS, což je 
v překladu zelený plamen. Připravili si 
pro nás UV SHOW. Při jejich vystoupení se 

využívá UV technologie černého světla 
ve spojení ze žonglérskými prvky, tancem 
a dynamickou hudbou. Byla to krásná 
podívaná. Doufáme, že se sejdeme opět 
v příštím roce na sokolovně. 

 Výbor Sokola.
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Cena akce 990 Kč pro účastníky z Napaje-
del a okolí se společnou jízdenkou, 850 Kč pro 
účastníky, kteří se přepravují individuálně.

Osoby starší 70 let a studenti do 26 let platí 
celkem za 4 noci o 60 Kč méně.

Přihlášky do 8. 3. 2013 včetně úhrady 
osobně nebo na účet a zaslat sms o platbě 
na mobil 732 883 246, adresa Jiří Kučera Nad 
Zámkem 1092 Napajedla 763 61.

28. března – 1. dubna 2013

Pod jarní Pálavou na kole
Program individuální, k dispozici budou 

návrhy společných cyklotras. Např.: Lednic-
ko - Valtický areál, vodní nádrže Nové Mlýny, 
Pavlovské Vrchy, Mikulov, Pohansko, Modré 
Hory, vinné sklepy Moravský Žižkov a Vrbice, 
lužní lesy okolo Břeclavi, soutok Dyje s Mo-
ravou, příhraničním Rakouskem atd.

Náročnost - vhodné pro začátečníky, rodiny 
s dětmi, důchodce i náročnější cykloturisty, 
kteří si mohou zvolit obtížnější cyklotrasu.

Ať se kola točí !!!
NAŠI ČINNOST PODPORUJE MĚSTO NAPAJEDLA

Napajedelští florbalisté patří mezi velmi 
úspěšné týmy v rámci Zlínského kraje. Svou 
pozici silného týmu mezi týmy Zlínského 
regionu obhájili mladší žáci na tentokrát 
domácím turnaji v sobotu 19. 1. 2013, kde se 
umístili na 1. místě a vybojovali tak další zlaté 
medaile. Navazují tak na úspěchy z minulé 
sezony a dokázali, že i přes přechod někte-
rých výborných hráčů do starších žáků jsou 
stále mladší žáci velmi silným týmem, který si 
získává stále větší respekt u svých soupeřů. 
Na turnaji nás z počátku mírně zaskočila re-
míza se Zlínem, ale zavčas jsme zareagovali, 
upravili taktiku a v dalších zápasech se nám 
dařilo už lépe. 

Velmi dramatický byl poslední zápas 
o první místo s Luhačovicemi. Děkujeme také 
našemu fanclubu, že nás přišel podpořit. Naši 
florbalisté však dosahují takových úspěchů 
hlavně díky tréninkům, které berou opravdu 
zodpovědně. Tým DDM Napajedla čítá desít-
ky hráčů v různých věkových kategoriích 
(přípravka, elévové, mladší žáci a starší žáci). 
A o florbal je v Napajedlích stále větší zájem 
z řad dětí. A to nejen kvůli úspěchům našich 
florbalistů, ale také díky potenciálu, který 
tento mladý, dynamický a populární sport 

Silvestrovská desítka 
Každoročně, vždy poslední sobotu 

v prosinci, se na střelnici v Napajedlích 
koná poslední střelecká soutěž s názvem 
Silvestrovská desítka. Letošního 16. roční-
ku se zúčastnilo na 50 závodníků a závod-
nic ze střeleckých klubů Valašskoslovácka 
a Zlínského kraje.

Soutěžilo se ve dvou pistolových 
střeleckých disciplinách, a to 15 ran 
v mířené střelbě na terč 135P a 10 ran 
v akční střelbě na terč rukojmí. Na pohled 
jednoduchá střelba se dvěma disciplinami 
však sebou vždy přináší řadu záludností, 
zvratů a překvapení, na což letos doplatili 
i někteří zkušení střelci, jako Josef Hrbáček 
z Halenkovic, Jiří Sichler ze Zbrojovky 
Vsetín či domácí Jiří Maňásek. 

O to více nutno ocenit velký sportovní 
výkon vítěze letošního ročníku Petra Adám-
ka z KVZ Valašské Meziříčí, jehož výkon 
242 bodů je nejlepším ze všech ročníků. 
Obdiv si zaslouží též všech pět střelců, 
kteří nastříleli mistrovskou třídu. Ve vý-
čtu úspěchů nelze opomenout ani výkon 
nejlepší střelkyně Beáty Novákové z KVZ 
Vsetín-město, která nástřelem 216 bodů 
získala 5. místo a potvrdila tak, že právem 
patří ke střelecké špičce ve Zlínském kraji.

Nejúspěšnějšími závodníky byli střelci 
z Klubu vojáků v záloze Vsetín-město, 
kteří obsadili všechna přední místa. Dru-
hé místo se 225 body získal Josef Sklář, 
o bod méně a třetí místo patřilo Liboru 
Dubčákovi.

Nejlepším napajedelským střelcem 
byl Ing. Pavel Sokola, který se 204 body 
obsadil pěkné 10. místo.

Celá soutěž byla dobře připravena, 
na dodržování propozic a pravidel spor-
tovní střelby dohlíželi zejména hlavní 
rozhodčí Miloslav Kašík a jeho zástupce ře-
ditel výpočetního střediska Libor Kubíček.

Jaromír Strmiska

Florbalisté z DDM Napajedla získali opět zlato!

v sobě má. Více o florbalu v Napajedlích 
na facebookových stránkách pod názvem: 
Florbal DDM Napajedla. 

Konečné pořadí na turnaji: 
1. DDM Napajedla
2. SK Snipers Slavičín
3. DDM Zlín
4. DDM Luhačovice
5. FBK Halenkovice
6. ZŠ Želechovice
7. ZŠ Spytihněv

Trenér: Lukáš Cívela

1. – 8. května 2013

 Jižním Polskem - Malopolskem na kole - 13. ročník jarních kilometrů

Pořadatel Klub českých turistů Napajedla 
– cykloturistický kroužek. Cena akce: 2390 Kč 

Přihlášky do 22. 2. 2013 na adresu Jiří Kuče-
ra Nad Zámkem 1092, 763 61 Napajedla včetně 
úhrady osobně nebo na účet 1125296153/0800 
v. s. 010513. Do zprávy pro příjemce napište 
své jméno a účel platby.

V ceně ubytování na postelích ve vlastním 
spacáku, organizační výdaje. 

Stravování: zajišťuje každý sám nebo u sou-
kromníků lze domluvit. Také nabízí ovoce, 
zeleninu, med, mléčné výrobky.

Odjezd 1. 5. 2013 vlakem z Otrokovic v 8.15 
hod, příjezd do Popradu - Tatry na Slovensku 
1. 5. v 14.29 hod.

Zahájení 1. 5. 2013 v 14.30 hod ve vestibulu 
vlakového nádraží v Popradu.

Konec akce 8. 5. 2013 v Kralovanech u vla-
kového nádraží. Odjezd vlakem z Kralovan 
v 12.50 hod., příjezd rychlíkem do Otrokovic 
8. 5. 2013 v 16.36 hod.

Náročnost středně těžká, při přesunech si 
každý veze své věci na kole. Pojištění pořada-
tel nezajišťuje, uzavři pojištění do zahraničí. 
BEZ POJIŠTĚNÍ NEJEZDI!

Spací pytel a platné doklady s sebou. Vez-
mi peníze pro vlastní potřebu na Slovensku 
EURO, v Polsku polský zlotý. Dobře seřízené 
a vybavené kolo trekové nebo horské. Ná-
hradní součásti, světla, zámek, lepení.

Informace Kučera Jiří tel.732883246 nebo 
e-mail: napalku@centrum.cz

NAŠI ČINNOST PODPORUJE MĚSTO NAPAJEDLA
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