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Vítání
občánků

18. září 2021
Dne 18. 9. 2021 se uskutečnilo
Vítání občánků. Přivítali jsme
14 nových napajedelských občánků, 9 chlapečků a 5 děvčátek.
Přejeme dětem i rodičům hodně
zdraví, pohody a co nejméně probdělých nocí.
Fotografie z tohoto slavnostního
aktu pořídil pan F. Cívela
– Fotoateliér Lucie.
Zde si také mohou rodiče
fotografie zakoupit.
Děkuji všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této
malé slavnosti.

Vážení rodiče, další vítání občánků se připravuje na 4. 12. 2021. Je to nahrazení původního termínu,
který byl 27. 11. 2021. Těšíme se, že budeme moci vaše děťátko slavnostně přivítat na napajedelské radnici.

Žádost
o darování
vánočního
stromu

S blížícími se přípravami na
vánoční výzdobu v našem městě
prosíme občany, kteří by chtěli
darovat městu vánoční strom, aby
kontaktovali Služby města
Napajedla, p.o.
Ing. Forst, tel. 606 632 642
p. Dalajka, tel. 737 230 572
Děkujeme

Pozvánka na
pietní vzpomínku
V úterý 26. října se bude za
přítomnosti zástupců města
Napajedla, Krajského vojenského
ředitelství Zlín a Československé
obce legionářské, jednoty Valtice –
Kroměříž konat pietní
vzpomínka u příležitosti
Dne vzniku samostatného
československého státu.
Pietní akt proběhne od 14.00
u pomníku padlých v 1. světové
válce na napajedelském hřbitově.
red.
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Za SOZ Marie Hlochová. Foto: František Cívela

Památka zesnulých
Vsypy na hřbitově Napajedla
Vážení spoluobčané,
u příležitosti listopadové Památky zesnulých budou v letošním roce
provedeny vsypy v urnovém háji napajedelského hřbitova.

Obřad proběhne v neděli 31. 10. 2021 v 15 hodin.

Máte-li mít zájem uložit ostatky svých zesnulých rodinných příslušníků
tímto způsobem, přihlaste se prosím ve Službách města Napajedla, ul.
Lány 637 ( ts@napajedla.cz, tel. č. 606 632 642).
Marie Hlochová, Sbor pro občanské záležitosti
Michal Forst, ředitel Služeb města Napajedla, p.o.

XIII.

Přijměte srdečné pozvání
ř í j e n 1 0 / 2na
0 2 1 třináctý
w w w . n aročník
pajedla.cz
festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému,
který pořádáme ve dnech 12.–14. listopadu

Již od roku 2008 věnuje město Napajedla jeden listopadový víkend
vzpomínce na svého slavného rodáka Rudolfa Firkušného.
Rudolf Firkušný se narodil v roce 1912
a patří k největším klavíristům 20. století.
Geniální chlapec se stal žákem Leoše Janáčka, Viléma Kurze i Josefa Suka, od osmi
let veřejně vystupoval, v jedenácti letech
s obrovským úspěchem jako sólista České
filharmonie. Hru na klavír díky stipendiu
od T. G. Masaryka zdokonaloval v Paříži
a Berlíně, vystupoval na nejvýznamnějších světových pódiích a spolupracoval se
špičkovými dirigenty a orchestry. Proslavil se mimořádnou hudebností, expresivním projevem a brilantní technikou hry.
Jeho repertoár sahal od raného klasicismu
až po modernu první poloviny 20. století.
K jeho blízkým přátelům patřil Bohuslav
Martinů, který mu věnoval mnoho svých
skladeb. Úspěchu dosáhl nejen svým výjimečným nadáním, ale též houževnatým
úsilím, spojeným s vynikajícím smyslem
pro sloh a stavbu každého díla.
Od roku 1948 žil ve Spojených státech.
Po pádu komunistického režimu se chtěl
vrátit do vlasti a usadit se v Praze, kde,
stejně jako v Brně, opakovaně vystoupil.
Zůstaly mu ale také vazby na Napajedla
a v roce 1991 se sem vrátil, aby byl přítomen pojmenování místní ZUŠ na Základní uměleckou školu Rudolfa Firkušného.
Velkým svátkem byl pro Napajedla především koncert s názvem Rudolf Firkušný
rodnému městu. Nenadálá smrt v roce
1994 však další návštěvy klavírního virtuóza do rodné vlasti ukončila. Návrat
poslední se uskutečnil v září 2007, kdy
byly jeho ostatky uloženy na čestném pohřebišti Ústředního brněnského hřbitova.
Zde se poprvé starostka města Napajedla
Irena Brabcová setkala s dcerou a synem
manželů Firkušných – Véronique a Igorem. Hned poté se začala rodit myšlenka
na uspořádání každoročního festivalu,
a tak vznikla tradice, která je o to bohatší
a zajímavější, že se na ní od začátku děti
Rudolfa Firkušného podílejí.

Festival se koná symbolicky v čase, kdy
si připomínáme Sametovou revoluci, která po 40 letech umožnila světoznámému
pianistovi návrat na česká pódia. V roce
2008 si nikdo netroufal předpovídat, že
sedmitisícové město Napajedla bude pravidelně hostit vynikající klavíristy a interprety vážné hudby a že se připojí k městům s takovou festivalovou tradicí. Rok od
roku rostl zájem návštěvníků, ale co je neméně důležité, i vynikajících muzikantů.
Festival poskytuje každým rokem kvalitní
přehlídku vážné hudby a jejích interpretů
a je výjimečnou společenskou událostí pro
celý region.
Na koncertech v uplynulých letech jsme
mohli obdivovat umění i dvou bývalých
žáků Rudolfa Firkušného ze slavné Juilliard School v New Yorku, Carlo Granteho a Annlynn Millerové. Vystoupila zde
také flétnistka Clara Nováková, působící
v Číně, s cembalistkou Monikou Knoblochovou, České trio, Janáčkovo kvarteto,
Jan Jiraský, Wihanovo kvarteto, Miroslav
Petráš, Václav Hudeček, Igor Ardašev,
Tomáš Víšek a řada dalších významných
umělců.

Na 13. Festival vážné hudby se po letech
vrátí České trio, které pokračuje v tradici předchozích slavných trií téhož jména,
která v téměř nepřetržité řadě od roku
1897 šířila slávu českého interpretačního
umění.
Sobotní koncert bude patřit dechovému
souboru Janáček Ensemble, který je
složený z významných osobností oblasti
vážné hudby a pedagogů Hudební fakulty
JAMU v Brně.
Festival zakončí v neděli tradiční koncert Komorního orchestru Camerata
Cremsiriensis a jeho sólistů. Orchestr
vznikl v roce 2006 spojením vynikajících
studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž s jejich pedagogy – zkušenými sólisty a vedoucími nástrojových skupin v symfonických orchestrech.

Program:
Pátek 12. 11.
17.00 / Koncertní síň
Rudolfa Firkušného – Klášterní kaple

České trio

Sobota 13. 11.
17.00 / Koncertní síň
Rudolfa Firkušného – Klášterní kaple

Janáček Ensemble

Neděle 14. 11.
17.00 / Koncertní síň
Rudolfa Firkušného – Klášterní kaple

Camerata Cremsiriensis

Srdečně zve Klub kultury Napajedla
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XXI. Sva
v Napajedlích

Po loňské odmlce se do Napajedel
25. září 2021 vrátily Svatováclavské
slavnosti. Jejich návrat byl opět ve velkém stylu, jako by ani žádná odmlka
nebyla. Během dne zavítaly do Napajedel stovky návštěvníků z celé České
republiky a mezi nimi zaznívaly i jazyky zahraničních turistů, kteří se o akci
doslechly v rámci své návštěvy Česka.
Letošní XXI. Svatováclavské slavnosti
se věnovaly tématu „Nezdolná energie
žen“, které se prolínalo texty konferenciérky i řečníků z řad představitelů
města, vedení klubu kultury a jež bylo
divákům přiblíženo v dramatickém vystoupení 25 členů Divadelního souboru
Zdeňka Štěpánka. Ten byl vedle Klubu
kultury Napajedla a města Napajedla spolupořadatelem slavností. Během
dne si mohly děti vyzkoušet Život ve
středověku, který si připravil Dům
dětí a mládeže Matýsek Napajedla, kde
na 10 stanovištích navštívily písaře,
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mlynáře, hrnčíře, šermíře, ranhojiče,
kováře, lovce, tvořily erby či pečetě
a zkoušely svou obratnost. Řemeslné
dílny bylo možné navštívit i na nádvoří
radnice, kde byla k vidění práce tkalce,
řezbáře, kováře, mincíře či postup výroby svíček. Své místo měl na radničním
nádvoří i dobový kolotoč. Vlastního
zahájení slavností se ujal místostarosta města Napajedla Zbyněk Ohnoutek
spolu s ředitelkou Klubu kultury Napajedla Kristínou Frascaovou a slavnostní
zdravice lidu a městu byla ve večerních
hodinách pronesena starostkou města
Irenou Brabcovou, páterem Turkem a
knížetem Václavem v podání Mikuláše
Švehly na kostelních schodech v přítomnosti všech účinkujících a stovek
návštěvníků slavností. Vedle doprovodného programu v různých částech
města, k nimž patřil Farmářský a řemeslný trh s bohatou nabídkou regionálních potravin a výrobků v 51 stáncích,
okružní plavby lodí po řece Morava či

otevřené památky města, mezi nimiž
bylo muzeum, radniční věž, kostel sv.
Bartoloměje a zámek, mohli návštěvníci zhlédnout historický program na
nádvoří kláštera, kde spolu s místními
ochotníky nahlédli prostřednictvím
vzpomínek mužů do jejich vztahu k ženám. Dramatické ztvárnění nás zavedlo na bojiště, kde muži vzpomínali na
své milované ženy a jejich vzpomínky
se zhmotňovali prostřednictvím tanců
a písní převážně v podání žen a dětí
souboru. Další vystoupení návštěvníkům nabídla bojové techniky středověku v podání Skupiny historického
šermu Markus M, zábavné vystoupení
Rytířů koruny české, kteří si hlavně pro
děti připravili ponožkovou bitvu mezi
dvěma armádami bránící své hrady, letové ukázky dravců od Společnosti pro
udržování sokolnických tradic Falconia, ladnost renesančních a gotických
tanců Skupiny historického a scénického tance Porta Temporis, dobovou
hudbu a zpěv skupiny Devětsil a ve
večerních hodinách pak velký jezdecký turnaj v podání Rytířů koruny české a ohňovou show s ohňostrojem od
Skupiny historického šermu Markus
M. Celkem vystoupilo ve dvou blocích
programu 54 účinkujících. Součástí
programu byla kostýmovaná mše sloužená knězem Ryszardem Turkem, kde
se ženy aktivně zapojily do průběhu
slavení mše svaté se čtením, přímluvami i přinášením darů. Ani letos nesměly chybět bubny Skupiny historického
šermu Gard, které nejprve provázely
knížete Václava a jeho družinu mezi návštěvy Napajedel, následně pak během
jejich rytmu kráčela večerním městem
celá družina v početném pochodňovém průvodu, kterého se v tomto roce
zúčastnilo vedle všech účinkujících i rekordních 15 koní se svými vodiči. Letos
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Fotoreportáž: Pavel Ligr

se ke knížecí družině přidali i samotní
návštěvníci a užili si cestu v průvodu
až na náměstí. Na bezpečnost průvodu
a hlavně naprůběh celých slavností dohlíželo celkem 100 pořadatelů a dobrovolníků z řad klubu kultury, souborů Radovan a Klubíčko, dobrovolných
hasičů, služeb města, městské i státní policie, Českého červeného kříže
a zdravotníků z Uherskohradišťské nemocnice. XXI. ročník Svatováclavských
slavností tedy opět spojil lidi napříč věkovým spektrem, kdy všichni společně
vzdali hold historii i těm, kteří se ji snaží přiblížit dalším generacím a společně
důstojně oslavili Den české státnosti
spolu se svátek svatého Václava, patrona České země.
Miroslava Havalová,
Divadelní soubor Z. Štěpánka
Fotoreportáž: Pavel Ligr

Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na organizaci letošního jubilejního
ročníku Svatováclavských slavností, především Divadelnímu souboru
Zdeňka Štěpánka Napajedla za organizaci nádherného historického programu. Děkujeme také všem místním
i hostujícím skupinám – z Napajedel
jmenujme Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla a Porta Temporis, za pořadatelskou podporu členům Folklorního souboru Radovan a Loutkového
souboru Klubíčko, Službám města Napajedla, Hasičům Napajedla, Městské
i státní policii a Českému červenému
kříži. Velké díky patří městu Napajedla, sponzorům – Teplárna Otrokovice,
a.s. a Matchball, s.r.o. a mediálním
partnerům – Kabelová televize Napajedla, Český rozhlas Zlín, Štamgast
& Gurmán, Kiss Rádio a Dobrý den
s Kurýrem. XX. Svatováclavské slavnosti byly finančně podpořeny dotací
z Fondu kultury Zlínského kraje.
Klub kultury Napajedla

5

NAPAJEDELSKÉ

NOVINY

ch
lí
d
je
a
p
a
N
v
i
st
o
vn
a
sl
é
k
vs
a
cl
XXI. Svatová

Fotoreportáž: Pavel Ligr

6

a
k
n
í
m
o
p
Vz
na hasiče z New Yorku Poděkování
říjen 10/2021

Foto: Hasiči Napajedla

V sobotu 11. září 2021 uctili napajedelští hasiči památku svých
343 amerických kolegů - hasičů z New Yorku, kteří před dvaceti lety tragicky
–
zahynuli po teroristickém útoku
v troskách Světového obchodního centra při
plnění svého poslání, při snaze pomoci svým spoluobčanům.
Tato malá pietní vzpomínka se uskutečnila u soukromého památníku
v Zahradní ulici v Napajedlích.
Památník přesně v americkém stylu, včetně sochy dalmatina, který je
tradičním maskotem hasičů v USA, postavil na své zahradě v roce 2003
profesionální hasič ve výslužbě Antonín Pavelka jako vzpomínku na své
kamarády - hasiče, kteří se z newyorkských „dvojčat“ také nevrátili.
Každoročně zde vždy 11. září zapaluje svíčku a do kbelíku s vodou dává
kytici, od roku 2005 i s napajedelskými hasiči. Hasiči Napajedla

www.napajedla.cz

Chovatelé poštovních holubů
ZO Napajedla opět tento rok děkují městu Napajedla za letošní
příspěvek pro jejich organizaci.
V naší organizaci je 12 chovatelů.
Letošní rok začal se smíšenými
pocity kvůli koronaviru. K tomu
se přidala ptačí chřipka, která se
naštěstí nevztahuje na poštovní
holuby.
Závodní sezona začala s menším zpožděním, i přesto závody
probíhají a chovatelé se tak i nadále mohou věnovat svým poštovním holubům. Závodní sezona
se skládá z tuzemských (400 km)
i zahraničních (až 1 000 km) závodů pro dospělé holuby. Od září se
konají závody i pro letošní holoubata, která musí zvládnout uletět
vzdálenost až 300 km. V prosinci
proběhnou oblastní výstavy poštovních holubů a začátkem ledna
se budeme podílet na přípravě celostátní výstavy, která se bude konat ve sportovní hale města Hluku
ve dnech 14. a 15. ledna 2022.
Finanční příspěvek od města
Napajedla bude použit na chod
organizace a zdraví našich poštovních holubů. Letu zdar.

Členové ZO CHPH Napajedla

Nebezpečí požárů v topné sezóně

V souvislosti se zahájením topné sezóny stojí za připomenutí, že k vytápění
objektů lze používat pouze schválené
typy spotřebičů paliv a je nutné se řídit
předpisy a návody výrobce pro jejich
instalaci, umístění, užívání, obsluhu
a údržbu.
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně v platném znění ukládá povinnost dodržovat podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností, a počínat si
tak, aby nedocházelo k požárům. Platí to zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování, manipulaci a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při zacházení
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb.
(vyhláška o požární prevenci).
Na co si dát pozor, než začnete topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách
je povinen zajistit pravidelnou revizí
plynových a elektrických spotřebičů
nebo čištění a kontrolu komínů jed-

notlivých typů tepelných spotřebičů.
Měl by si zkontrolovat, zda je řádně
upevněný kouřovod, zda není spotřebič
nebo kouřovod propálený. Opatrnosti
je třeba dbát při vysypávání žhavého
popele–popel ukládat do nehořlavých
a neporušených nádob. Každoročně se
stává špatné ukládání popele příčinou
požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale
i obytných a hospodářských budov.

Příprava topidel.
Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Máte
vyčištěná kamna, seřízený kotel topení? Zvláště důležité je to u uživatelů
plynových kotlů, kteří mají stanovenu
povinnost zajistit jednou za rok kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou
hořáků počínaje a funkcí pojistkového
ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, znamená
zanesený komín nejen špatné hoření,
ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní
nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota
komínových průduchů, tak předepsaný
tah komína.

Odpovědnost za stav komínu jako
součásti domu nemá kominík, ale majitel objektu.
Některé zásady bezpečného provozu
topidel:
– dodržovat bezpečnou vzdálenost jednotlivých druhů topidel od hořlavých
stavebních konstrukcí a zařizovacích
předmětů
– neodkládat hořlavé materiály
a předměty na povrch topidla,
– izolovat spotřebič pevných paliv od
podlahy z hořlavých hmot ochrannou
podložkou, přesahující jeho půdorys,
– udržovat komíny a kouřovody
v řádném technickém stavu, zajistit
jejich pravidelné kontroly a nepoužívat
komíny, u nichž byly zjištěny závady
dle ČSN EN 1443,
– dbát na pravidelné čištění a kontrolu
komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.
Způsob čištění, kontroly a revize
spalinové cesty je uveden v Zákoně
o požární ochraně, další podrobnosti
pak ve Vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Hasiči Napajedla
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Foto: Petr Psotka

Den sportu potěšil děti i dospělé

V sobotu 18. 9. 2021 se uskutečnil již
čtvrtý ročník akce Den sportu. V parku Na Kapli, radničním nádvoří a dalších prostranstvích kolem sokolovny se
mohli rodiče a zejména děti seznámit
se všemi sporty, které se v Napajedlích
provozují. Na děti čekalo 12 stanovišť,
na kterých si mohly sporty vyzkoušet.
Každý z účastníků obdržel drobnou

cenu a byl zařazen do slosování o 10
vstupenek do Kina Napajedla, které věnoval Klub kultury Napajedla.
Rodiče si udělali představu, jaké
možnosti pro sport svých potomků
v Napajedlích jsou. O zájmu dětí sportovat svědčí desítky nových přihlášek
do zúčastněných sportovních oddílů.
A to byl hlavní zájem organizátorů, při-

táhnout ke sportu co nejvíce dětí, ale
také dospělých.
Doprovodný program zajistily mladé kapely z DDM Matýsek. Věříme, že
tato úspěšná akce proběhne i příští rok.
Díky patří všem sportovním oddílům,
které se na přípravě Dne sportu podílely a městu Napajedla, které sport dlouhodobě podporuje.
Petr Psotka, jednatel Sokola Napajedla

XC CUP Napajedla 2021
Slunečná sobota 11. září slibovala skvěle strávený den v sedle kola na
pátém ročníku závodů horských kol
XC Cup Napajedla. Závod byl i letos
přiřazen k seriálu Karpaty MTB Tour.
Trať letošního ročníku byla zásadně
změněna, a to o zrušení „odpočinkové zóny“ výběhy a modelářské letiště. Chtěli jsme udělat závod rychlejší,
svižnější a náročnější. Po dojetí závodu
nám to bylo potvrzeno ústy mnoha závodníků.

Dohromady přes 170 jezdců čekala trať propojující centrum města
s lesoparkem Kalvárie a přilákala tak
i příznivce tohoto sportu na divácky
atraktivní místa jako kostelní schody
nebo náročné stoupání ulice Divišova k vodárně. Nejpočetnější z celkem
14 kategorií byla kategorie Hobby, kde
startovalo najednou přes 90 závodníků
za účasti borců z Napajedel, kteří byli
bouřlivě povzbuzováni místním publikem, které vytvořilo skvělou závodní

Za podporu děkujeme Zlínskému kraji a městu Napajedla.
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atmosféru. Některé napajedelské jezdce
bouřlivé povzbuzování vybičovalo až
k heroickému výkonu, který byl korunován stupněm vítězů. Výsledky všech
kategorií najdete na webové stránce xccup.cz. Všem zúčastněným a vítězům
gratulujeme. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci, dobrovolníkům a hasičům, sponzorům –
Fatra, a.s., Matchball, s.r.o., Napabike,
s.r.o. a další.

Robert Haleš
organizátor, Spolek S&K
Foto: berda2017

Hudební tábor podvacáté
říjen 10/2021

www.napajedla.cz

Škola čar a kouzel v Čeložnici, 4.–11. 7. 2021, vedoucí tábora Hana Tomšů
ZUŠ R. Firkušného Napajedla
o prázdninách završila dvě desítky
let organizování Hudebních táborů. Z kdysi jednoduchých repertoárů
country písní se staly náplní programu
světové hity a filmové melodie v čím
dál těžších úpravách. Po prázdninách
se Táborový orchestr sešel k několika
zkouškám, aby pak výsledky svého snažení „prodal“ při koncertech pro děti
i dospělé. Tento scénář se v malých obměnách opakoval celá léta. Ohrožen byl
až v posledních dvou letech. Nicméně
– štěstí při tábornících stálo. Tábor se
uskutečnil a koncert venku na pódiu za
klášterem také.

pan učitel Václav Maňas, v současnosti dlouhé hodiny tráví nad aranžmá
skladeb pan učitel Saša Kunert. Jejich
v podstatě skladatelská díla by nezahrála ani Česká filharmonie, která rozhodně nedisponuje takovým hráčským
zázemím. Houslista vedle akordeonisty
a hráče na zobcovou flétnu, klávesista a zpěvák v jednom, pěvecký sbor…
Některé orchestrální nástroje nemáme
– na rozdíl od filharmonie – vůbec, ale
to nás nijak netrápí.
Na táborech se vystřídala téměř tisí-

covka malých muzikantů, z nichž někteří jezdili i několik let za sebou. Účast
na táboře se pro mnohé stala srdeční
záležitostí. Ono hrát jako sólista nebo
být součástí orchestru, to jsou naprosto
rozdílné pocity. Většina dětí si už nikdy
v tak úžasně a mohutně znějícím originálním tělese nikdy nezahraje. Ale
zůstane to v nich, vzpomínky na muzicírování, na táborové výlety a hry, na
společné zážitky s kamarády.
Lenka Hanáčková,
ředitelka ZUŠ R. Firkušného
Foto: Archiv ZUŠ

Dvacáté výročí táborů
je příležitostí k ohlédnutí zpět.

Hudební tábory se konaly ve Velkých
Karlovicích, Čeladné a nyní dlouhá v rekreačním středisku Relaxx v Čeložnici
u Kyjova. Každý měl přitažlivý námět
a skladby z něho vyplývající: pohádky,
filmy, historická období, UFO, Pop &
Rock aj. Připravoval se dlouho dopředu; vedle táborových her a výletů bylo
potřeba rozepsat zhruba 10 skladeb pro
hudebníky, kteří se na tábor přihlásili.
To znamená, že aranžéři museli skladby
každý rok „ušít dětem na míru“. Letos
jede na tábor poprvé hornistka, nesmíme na ni zapomenout s partem. A je
šikovná, takže může mít i obtížné noty!
V prvních letech psal noty pro orchestr

Koncert Táborového orchestru 2020, Hudba bez hranic

Koncert Táborového orchestru 2015, Země fantazie

Koncert Táborového orchestru 2016, Expedice 15
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Koho aKtuálně
hledáme?
Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

www.napajedla.cz

PRÁCE,
která má

SMYSL

Dělník plastikářské výroby
provozní elektromechanik
� 7,5 hod. fond pracovní doby
� 25 dní dovolené
� Dotované stravování
� Odměny zaměstnancům
� Výhodné telefonní tarify od 20 Kč
� Akce pro zaměstnance
� Benefit Plus karta s 6.000 Kč

Více se o nás dozvíte na www.fatra.cz/kariera
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Hledáme provozní/ho
a parťáka v jednom!
Žijeme kulturou.
Jsme CAFÉ Klášter
z Napajedel.

a výstava

OCH
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B

výměnný den

NABÍDKA PRÁCE

a výstava

KROMĚŘÍŽ
HO
B

sobota 30. října 2021 od 8 do 13 hod.
–
BY

VÝSTAV
I

–
BY

VÝSTAV
I

Ě
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www.hobbyvystaviste.cz

• Co bude tvá náplň práce:

– Zajištění provozu kavárny a kinobaru
– Vedení týmu baristů
– Aktivně se budeš podílet na kultuře
v Napajedlích

• Co tě u nás čeká:

– Práce na HPP v prostředí kreativní
party, která tě vždy podrží
– Benefity - osobní ohodnocení, dovolená 5 týdnů, sickdays, příspěvek na
penzijní pojištění, stravenky, zaměstnanecké slevy, vstupenky na akce, firemní
večírky a další)
– Realizování svých nápadů
– Možnost zapojení se do dramaturgie
programu Klub kultury Napajedla
– Nástup od 1. 11. 2021
– Platové ohodnocení dle tarifních tabulek

• Co od tebe očekáváme:

– Člověka se zápalem a chutí se rozvíjet
– Praxe s provozováním kavárny nebo
baru velkou výhodou
– Organizační schopnosti, spolehlivost
a veselou mysl
– Časovou flexibilitu (práce o víkendech a pozdních nočních hodinách na
kulturních akcích)
– Řidičský průkaz sk. B

Napiš nám o sobě na
klub.kultury@napajedla.cz
nebo nám zavolej na 731 465 652
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www.napajedla.cz

Otevření turistických informačních
center jsme se po delší covidové přestávce dočkali 10. května a napjatě
očekávali, jak se vydaří letní turistická
sezóna 2021. Návštěvnost infocentra
a muzea měsíce června byla menší, rozjezd turistické sezóny pomalejší, než jak
tomu bylo v minulých letech. V červenci, srpnu a září se ale čísla krásně zvedla.
Turistické informační centrum za měsíce červen až září navštívilo celkem 3400
osob, mezi nimi většina turistů ze všech
koutů České republiky. Do muzea jsme
v tomto období s nadšením prodali
2077 vstupenek! Mezi nejčastější dotazy návštěvníků patřily ty, které se týkaly
Baťova kanálu, koupání a také top cílů
na Slovácku a Zlínsku-Luhačovicku,
jako jsou: Velehrad a komplex na Modré, či Zoo Zlín. Častěji se ale návštěvníci
zajímali také o méně tradiční cíle, např.
o nové Stezky napajedelských emirátů,
rozhledny, malá muzea a pivovary.

Foto: IC Napajedla

Nejoblíbenějšími suvenýry se v posledních letech staly turistické vizitky
a turistické deníky a jinak tomu nebylo
ani v letošním roce. Naše infocentrum
má v nabídce celkem sedm druhů. Letos jsme jich návštěvníkům s sezóně
prodali přes 1100 kusů! Na druhém
místě se oblibě těší různé turistické
magnetky, jak s motivem města Napajedla, tak nafukovacích hraček nebo
slováckých ornamentů.
Koncem září muzeum a infocentrum
ukončilo celotýdenní provoz a nyní nás
můžete navštívit v mimosezónní otevírací době:

Infocentrum:

Foto: Tomáš Holeček

Napajedelské infocentrum slaví
Týden turistických informačních center společně
oslavíme v neděli 31. října od 14 do 18 hodin
v prostorách našeho napajedelského infocentra
v přízemí Nového Kláštera.
Srdečně vás zveme na čaj, kávu a malé občerstvení.
Pro děti máme připraven kvíz a malé odměny.
Prohlédnete si interiér našeho IC, vyberete turistické
propagační materiály, které jsou k dispozici zdarma.
Moc se na vás těší kolektiv napajedelského IC

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

9 – 12, 13 – 16
9 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 16
9 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 16
14 – 18

Muzeum:
Úterý
Čtvrtek
Neděle

9 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 17
14 – 18

Stále platí, že můžete přijít do informačního centra posbírat tipy na výlet,
dovolenou, vždy u nás najdete aktuální
číslo Napajedelských novin, malé suvenýry a dárky pro vaše blízké, jako jsou
exkluzivní Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku, stolní deskovou hru
Baťa, nafukovací hračky z produkce
Fatra nebo např. malou obrazovou publikaci Napajedla, město, které přinesla
řeka.
Barbora Košutová,

Informační centrum Napajedla
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Stále živé a aktuální písně Zuzany Navarové v osobitém podání šansoniérky
Markéty Burešové a fenomenálního
akordeonisty Mária Biháriho již potřetí
v Napajedlích!
„Bože, podej mi ještě ten kalich
to víno, co s nocí se měnívá na líh…“
Zuzana Navarová stihla za necelých 25
let své hudební kariéry vytvořit nesmrtelný odkaz. Hudební barevnost a silné
výpovědi jejích textů v nás dál rezonují
roky po jejím odchodu a její jméno znají i ti, kteří v dobách, kdy aktivně koncertovala, ještě ani nechodili do školy.
Náročného úkolu, nazkoušet koncert
složený z písní Navarové, se zhostila
šansoniérka a herečka Markéta Burešová, která svým sametovým altem hladí

posluchače na šansonových koncertech
s pianistkou Petrou Bílkovou i smyčcovým kvartetem Chantet. Markétu její
posluchači oceňují pro její nezaměnitelnou, hluboko posazenou, přesto
jemnou a citlivou barvu hlasu a blízký
osobní kontakt s publikem.
Původně mělo jít o jednorázovou záležitost a koncert měl být jen jednou částí cyklu večerů věnovaných výrazným
osobnostem českých hudebních dějin.
Setkal se však s nečekaně kladným diváckým ohlasem a každý další přidaný
termín byl na měsíce dopředu vyprodaný. Podle Markéty se na tom podílí právě fakt, že Zuzaniny písně lidem stále
chybí a od doby, kdy je na koncertech
sama zpívala, nezestárly ani po píď.

Spolu s Markétou Burešovou Zuzaniny
písně na pódiu interpretuje trio hudebníků z různých uměleckých světů.Vstupenky na všechny plánované koncerty
zakoupíte v předprodeji na platformě
www.goout.net osobně v Informačním
centru Napajedla nebo na pokladně
Kina Napajedla.

9. 10. / Katarzia & Aid Kid
30. 10. / Katka Šarközi & Band
3. 12. / Pocta Zuzaně Navarové

Více o kultuře v Napajedlích na www.
kknapajedla.cz a facebooku Klubu kultury Napajedla.

Těšíme se na vás!
Stromy ještě neodložily všechny
své listy a my už se můžeme těšit
jako každý rok na rozsvícení vánoční stromu na Masarykově náměstí,
které proběhne v pátek 26. listopadu.
Vánoční strom, Farmářský trh,
výzdoba v centru města a kinetický
betlém před Kinem Napajedla vám
zpříjemní předvánoční a vánoční čas.
Muzeum Napajedla na adventní čas
opět připravuje tematickou vánoční
výstavu, která bude umístěna na prostranství Masarykova náměstí poblíž
vánočního stromu.
Více o programu v listopadovém čísle novin.

Knihovna Boženy Benešové Napajedla oznamuje,
že v pátek 22. října 2021 bude z technických důvodů uzavřena.
14
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Vyprodaný sál kina přivítal
Jiřího Kolbabu

Foto: Marian Vaňáč

Výstava

www.napajedla.cz
Zážitky nabitý večer s Jiřím Kolbabou
a jeho přednáškou Ukradená země –
cesta napříč USA zažili návštěvníci napajedelského kina. Setkání s oblíbeným
cestovatelem a fotografem se podařilo
uskutečnit ve třetím náhradním termínu,
a to 13. 9. 2021, 11 měsíců po původně
plánovaném datu. Jak sám „světoběžník“
přiznal, šlo po dlouhé odmlce o první živou přednášku, kterou mohl uskutečnit a
potkat se tak s diváky mimo obrazovku
přímo v sále. Dlouhá a jedinečná cesta
napříč „zemí indiánů“ diváky doslova
pohltila – nejkrásnější města a místa
USA s odhalením i méně známých zákoutí, dechberoucí národní parky nebo
vzpomínky na zlatou horečku. To je jen
kratičký výčet zážitků zprostředkovaných
skrze více než dvouhodinové setkání
zakončené oblíbeným kvízem s cestovatelskými odměnami a následnou
diskusí. Děkujeme Jiřímu i divákům za
úžasný večer a těšíme se už nyní na příští
společné setkání.
Kino Napajedla

Premiérové uvedení dokumentu
Napajedelský Manželství za účasti režisérky

kinematograf

V sobotu 18. září 2021 měli návštěvníci Muzea Napajedla první možnost
zhlédnout novou výstavu. Historii kinematografie od počátků až po současnost představujeme ve spolupráci
se Studiem bez kliky Romana Prokeše,
které zapůjčilo velké množství originálních optických a promítacích přístrojů.
Vernisáž se tentokrát konala o něco
později, ve čtvrtek 30. září, přesně 5 let
od slavnostního znovuotevření modernizovaného Kina Napajedla. Výstava
potrvá až do neděle 28. listopadu 2021.
red.

Foto: Marian Vaňáč

Foto: Marian Vaňáč

Neobyčejný příběh vztahu Zdeňky a jejího manžela Tabiše, původem z Pakistánu,
představila ve čtvrtek 23. 9. sama režisérka Kateřina Hager. Emocemi nabitý snímek
pak doplnila zákulisními informacemi z natáčení, které prozradila v rámci diskuse
po filmu.
Na dokumentu mapující vztah, který vznikl na dálku při hraní počítačové hry
Farmville zhruba před deseti lety, spolupracovala s pákistánským kolegou Asadem
Faruqi. Společně vytvořili časosběrný snímek, kdy koníček obou aktérů dokumentu
postupně přerůstal v přátelství, které vyústilo v roce 2011 žádostí o ruku. Ke svatbě
ale došlo až v červnu 2014. Bohužel české úřady tento sňatek uznaly (a manželům
dovolily spolu v ČR žít) až po letech žádostí, soudů a jednání s představiteli ministerstva zahraničí.
V případě, že jste nestihli premiérové uvedení u nás v kině, uvádíme film také v rámci speciální projekce Mamakina, a to v pondělí 8. 11. v 10.00.
Kino Napajedla
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Kino Napajedla

Vyrazte do Podzim v kině
Kina Napajedla
Milan Kundera:
Od žertu k bezvýznamnosti

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo
po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je
za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že
se vyhýbá kamerám a publicitě? Dokument o Kunderově díle nás zavede do
rodného Brna, do dob, kdy studoval
a učil na FAMU, nebo do normalizace,
kdy mu bylo bráněno v tvorbě a nebyl
vydáván, přestože už získával úspěchy
v zahraničí.

Zpráva
Němý film KID a živý hudební doprovod u příležitosti 5.výročí Kina Napajedla.

MAMAKINO
25. 10. / 10.00 / Deníček moderního fotra
8. 11. / 10.00 / Manželství
22. 11. / Jedině Tereza
6. 12. / Každá minúta života

KINOSENIOR
18. 10. / 10.00 / Muž se zaječíma ušima (odpolední projekce je
z důvodu konání divadelního festivalu zrušena)

1. 11. / 10.00 a 15.00 / Respect
15. 11. /10.00 a 15.00 / Zátopek
29. 11. / Cesta domů

Film založen na skutečných událostech,
je adaptací knihy Alfréda Wetzlera
o útěku dvou mladých Slováků z koncentračního tábora v Osvětimi. Šlo
o neuvěřitelný hrdinský čin a jeden
z nejvýraznějších zápisů československých občanů do světové historie, který vedl k záchraně desetitisíců lidských
životů.

Láska na špičkách

Příběh romantické komedie je zasazen
do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje
s náladami hlavní hrdinky Terezy (36),
bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru
profi tanečnice a přestěhovala se s rodinou na opuštěný mlýn, který zdědila
po babičce. V hlavní roli uvidíte Vicu
Krekes a Ondřeje Veselého.

Kurz manželské touhy

Film pro partnerské dvojice se smyslem
pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí
spíš toužit, než se láskou udusit nebo
rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou.

Přání Ježíškovi

Oslava 5. narozenin Kina Napajedla
Kino Napajedla si připomnělo páté výročí od svého znovuotevření. Ve čtvrtek 30. 9. se konala vernisáž interaktivní výstavy Napajedelský kinematograf,
která mapuje historii kinematografie a příběh napajedelského kina. Výstava
potrvá do 28. 11. Oslavy vyvrcholily v pátek speciálním programem v kině,
kdy byl uveden němý film Kid se živým hudebním doprovodem. Ještě jednou
děkujeme všem divákům, kteří do našeho kina zavítali. Těšíme se již na další
návštěvníky a na nové a zajímavé zážitky s Kinem Napajedla.

Vánoce roku 2021 budou v českých
kinech ve znamení sváteční romantiky. Film Přání Ježíškovi je s nadsázkou
“českou odpovědí na populární Lásku
nebeskou”. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve
kterém se proplétá několik příběhů. Ve
filmu, který režíruje slovenská režisérka
Marta Ferencová, se objeví například
Richard Krajčo, Elizaveta Maximová,
nebo Hana Vagnerová.
Zdroj https://www.totalfilm.cz/2020/11/
prani-jeziskovi-nataci-se-ceska-odpoved
-lasku-nebeskou-video/

Těší se na vás tým Kina Napajedla!
Více informací o programu kina
najdete na kino.napajedla.cz
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