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Moravské chodníčky slaví 20 let
Každoroční folklorní festival letos oslavil své 20. výročí. K této příležitosti si Muzeum Napajedla
přichystalo výstavu mapující historii chodníčků, která bude k vidění do 11. října 2020.

Po stopách knížete Václava

Foto: Pavel Ligr

škola rytířů, dobývání hradu a otevřené památky

Sobota 26. září 2020
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Foto: Tomáš Holeček

Letos se sice XXI. ročník Svatováclavských slavností
neuskuteční, ale poctu knížeti Václavovi přeci jen vzdáme.
Vydejte se na putování!

Oblíbeného závodu In-line Napajedla se tentokrát
zúčastnilo 129 závodníků. V pořadí 14. ročník
Moravské inline tour potvrdil rostoucí popularitu
tohoto sportu.
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Informace pro voliče

NAPAJEDELSKÉ

NOVINY

Volby do zastupitelstev krajů 2.–3. října 2020

První den voleb – v pátek 2. 10. 2020 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb
– v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10.
2020 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev krajů hlasovat pouze jednou.
Hlasování na území města Napajedel proběhne na obvyklých místech v šesti volebních okrscích.
Kdo může volit:
Právo volit do zastupitelstva kraje
má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. 10.
2020, dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve
volební místnosti předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu České republiky. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.

Překážkami výkonu volebního
práva jsou:
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí
Stálý seznam voličů vede obecní
úřad pro voliče, kteří jsou v této obci
přihlášení k trvalému pobytu.

Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho
žádost voličský průkaz a poznamená
tuto skutečnost do stálého seznamu a
do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává
pouze voličům zapsaným ve stálém
seznamu v územním obvodu kraje,
kde jsou vyhlášeny volby. Volič může
požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
obecního úřadu do okamžiku uzavření
stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu ve dnech voleb ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a
v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 30. 9.
2020, obecní úřad stálý seznam voličů
v 16.00 hodin uzavře.
Každý volič hlasuje osobně. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlaso-

vacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku, který vkládá do úřední obálky,
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče,
který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, může tak učinit jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
pro volby do zastupitelstev krajů ve konané ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji informace o počtu a sídlech volebních okrsků:

okrsek č. 1 – Hřebčín – zasedací místnost I, Zámecká 582, Napajedla

pro voliče bydlící v ulicích Lány, Prusinky, Pěnné, Kamenec, Podluží, Moravní, Pod Zahrádkami, Kollárova, Žerotínova,
Podzámčí, Zámecká, Na Malině, Nerudova, Sládkova, Vrchlického, Olbrachtova, Boženy Benešové

okrsek č. 2 – Hřebčín – zasedací místnost II, Zámecká 582, Napajedla

pro voliče bydlící v ulicích 2. května, 1. máje, Příční, K Pahrbku, Pod Kalvárií, Hřbitovní, Komenského – od ZŠ k zámku,
Nad Zámkem, Divišova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova

okrsek č. 3 – Sokolovna, Na Kapli 673, Napajedla

pro voliče bydlící v ulicích Zábraní – činžovní domy, Třída Tomáše Bati, Nádražní, U Lázní, Zámoraví, Radovany,
Svatoplukova, Sadová, Na Kapli, Komenského – severní část od ZŠ, Masarykovo náměstí – jižní část od spořitelny

okrsek č. 4 – Společenská místnost DDM v budově 1. základní školy, Komenského 268

pro voliče bydlící v ulicích Jiráskova, Za Humny, Husova, Zábraní – rodinné domy, Bartošova, Zahradní, Dr. Beneše,
Chmelnice, Výhledy

okrsek č. 5 – KINO Napajedla, Na Kapli 459

pro voliče bydlící v ulicích Masarykovo náměstí – severní část od spořitelny, Palackého, Nábřeží – č. p. 1328 – 1341
a domy č. p. 1516 – 1522

okrsek č. 6 – DPS Sadová, Sadová 1554, Napajedla

pro voliče bydlící v ulici Nábřeží č. p. 1342 – 1364, 1629 – 1631
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Irena Brabcová, starostka města

září 09/2020
s přenosnou volební schránkou můžete
zasílat na e-mail: lipoldova@napajedla.cz, nebo na telefon 577 100 945, mobil 739 930 505 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt
na voliče).

Volební okrsek pro voliče
s úřední adresou:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Napajedla, Masarykovo náměstí 89) je zapsán ve stálém seznamu
voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 5 –
KINO Napajedla, Na Kapli 459.
Sadu hlasovacích lístků obdrží voliči
do svých schránek nejpozději v úterý
29. 9. 2020. Pokud jim lístky nebudou
doručeny, mohou si je vyzvednout v
kanceláři Městského úřadu Napajedla,

www.napajedla.cz

Otevření

dveře č. 105 nebo přímo ve volebních
místnostech.

Zvláštní způsob hlasování ve
volbách do zastupitelstev krajů
Voličům bude umožněno hlasovat, i
pokud budou v karanténě nebo izolaci
z důvodu covid-19. Přesné vymezení
pojmů je uvedeno v zákoně č. 350/2020
Sb., o zvláštních způsobech hlasování
ve volbách. Bude probíhat hlasování
u volebního stanoviště, tzv. drive-in
hlasování nebo například do zvláštní
přenosné volební schránky. Tyto formy hlasování budou zajišťovat krajské
úřady. Více informací a podrobnosti
Vám poskytne Danuše Lipoldová, referentka oddělení tajemníka, telefon
577 100 945, mobil 739 930 505.

Členům Honebního společenstva Napajedla
Starosta Honebního společenstva NaVýbor HSN navrhuje na nové vopajedla (dále jen HSN) dle rozhodnutí
lební období členům HSN nový výjeho výboru pořádá korespondenční
bor HSN v tomto složení:
volby nového výboru HSN.
Do funkce honebního starosty Jaroslava Hrouzka ml., do funkce honebníHSN je právnickou osobou sdružuho místostarosty znovu Vítězslava Vyjící osoby, organizace a firmy vlaststavěla, do funkce finančního revizora
nící v katastrálním území Napajedla
Jiřího Baštýře a dále stávající členy výsouvislé honební pozemky, k nimž se
boru Jaroslava Hrouzka st., Františka
váže výkon práva myslivosti. Toto práNepora a Viktora Maryšlera a nového
vo může být vykonáváno přímo členy
člena výboru Petra Piňose z Napajedel.
HSN nebo prostřednictvím pronájmu
honitby. HSN pronajalo honitbu MysVýbor HSN žádá členy HSN o
liveckému spolku Napajedla
schválení navržených kandidátů do
funkcí na nové volební období.
Stávajícímu výboru HSN pomalu
končí volební období. Honebním staSouhlas s navrženými kandidáty zarostou HSN je Jaroslav Hrouzek st.,
šlete písemně s čitelným podpisem do
honebním místostarostou Vítězslav Vy25. 9. 2020 na adresu honebního starosstavěl, finančním revizorem byl Josef
ty HSN Jaroslava Hrouzka st., 763 02
Blažek (zemřel v prosinci 2019), dalšíZlín – Malenovice, Jarolímkovo nám.
mi členy výboru jsou František Nepor,
111 nebo na adresu honebního mísJiří Baštýř, Viktor Maryšler a Jaroslav
tostarosty HSN Vítězslava Vystavěla,
Hrouzek ml.
763 61 Napajedla, 1. máje 802.
Případné dotazy vám zodpoví p. Hrouzek st. na tel. 776 354 428
nebo p. Vystavěl na tel. 603 230 536.
Výbor Honebního společenstva Napajedla

zámeckého parku
V pátek 2. října 2020
od 13.00 do 22.00
a v sobotu 3. října 2020
od 7.00 do 15.00
bude v rámci voleb
do zastupitelstev krajů
otevřen průchod
zámeckým parkem.

Pozor!

Od 1. října 2020
mění Pošta
Napajedla
otevírací dobu.
Pondělí 10.00–12.00 13.00–18.00
Úterý

8.00–12.00 13.00–16.00

Středa 10.00–12.00 13.00–18.00
Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek

8.00–12.00 13.00–16.00

Sobota

8.00–12.00

Pietní vzpomínka u hrobu
Jaroslava Nováka
V pátek 21. srpna uplynulo dvaapadesát let od tragického skonu napajedelského rodáka Jaroslava Nováka při srpnových událostech roku
1968. Uctít ho minutou ticha a položením květin přišli zástupci města
a Klubu kultury Napajedlav čele se starostkou Irenou Brabcovou.
Jaroslav Novák se narodil jako nejstarší ze tří dětí, rád sportoval a
trampoval. Vystudoval průmyslovou školu stavební a začal pracovat
jako stavbyvedoucí v Průmyslových stavbách Gottwaldov. V pouhých 26 letech zemřel na následky zranění po explozi tanku poblíž
rohu Balbínovy a Vinohradské ulice v Praze. Pohřeb, který proběhl 6.
září 1968 v Napajedlích, se stal manifestací odporu proti vpádu vojsk
Varšavské smlouvy do Československa.
Muzeum Napajedla
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NAPAJEDELSKÉ

I. Svatováclavské slavnosti JSOU ZRUŠENY
XXNOVINY
jsme přikroé situace a současným mimořádným opatřením
V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologick ostí, které jsme připravovali na termín 26. 9. 2020. Účast
slavn
čili ke zrušení letošních XXI. Svatováclavskýchů České republiky hodnotíme jako příliš riskantní.
kout
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V programu zůstávají zachovány otevřené pam
termínu 26. 9. 2020 – Po stopách knížete Václava.Moravě.
Klub kultury Napajedla
Dnů evropského dědictví a projížďky lodí po řece

Zveme vás na putování
Po stopách knížete Václava"
"

26. 9. 2020

Letos se sice XXI. ročník Svatováclavských slavností neuskuteční, ale poctu knížeti Václavovi přeci jen vzdáme.
A to tím, že se vydáme městem po jeho
stopách, které po sobě zanechal v dějinách a v době, kdy žil. Během putování
„Po stopách knížete Václava“ se dostaneme do míst, kde během dvaceti uplynulých ročníků býval rozprostřen program Svatováclavských slavností. Ať
už to bude nádvoří Nového Kláštera,
napajedelská radnice či zámek, kostelní schody, prostor před kinem, park Na
Kapli, Masarykovo náměstí, ulice Komenského či prostor u pomníku Karla
Havlíčka Borovského.

A co vás na této cestě čeká?

Středověk se vším všudy. Od hospodáře, selky a kuchařky, přes podkoního, pradlenu a švadlenu až po kupce,
sládka, mnicha či vitrážního a erbovního mistra. Připravena bude i škola
rytířů, dobývání hradu a další zábavná
stanoviště. V rámci této akce pro celé
rodiny, neboť úkoly budou vyžadovat
jak dětskou hravost, ženský důvtip či
mužskou sílu, si budete moci vyzkoušet také některá dobová řemesla, zastřílet si z luku, samostřílu či kuše, svézt se
na historickém kolotoči, poslechnout si
dobovou hudbu nebo navštívit otevřené
památky. Cesta „Po stopách knížete
Václava“ započne ve 13 hodin a stanoviště budou otevřena do 19 hodin.
Začít své putování můžete na kterémkoliv stanovišti ve městě. Cíl však bude
na nádvoří Nového Kláštera, kde vás
bude čekat kníže Václav s odměnou za
splnění všech úkolů.
Akci „Po stopách knížete Václava“
pro vás chystá Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka s Klubem kultury Napajedla. Při akci také na stanovištích budou pomáhat vedoucí kroužků Domu
dětí a mládeže Matýsek Napajedla.
Miroslava Havalová,
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka
Fotoreportáž: Pavel Ligr

Těšit se můžete také na
okružní plavby výletních lodí
13.00–13.35 13.45–14.20
14.30–15.00
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Otevřené památky

Dny evropského
dědictví 26. 9. 2020
Dny evropského dědictví každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Napajedla se již tradičně k této
kulturně-historické události připojí.

Muzeum Napajedla

9.00–17.00 (sleva na vstupném 50%)

Kostel sv. Bartoloměje
9.00–17.00 (vstup zdarma)

Radniční věž

14.00–17.00 (vstup zdarma)

Zámek Napajedla
10.00–18.00

(běžné vstupné, otevřená kavárna,
program)

Podzimní Chřiby 2020
Odbor KČT a A-TOM Azimut Napajedla vás zvou na
49. ročník pochodu Podzimními Chřiby, který se koná
v sobotu 10. října 2020. Můžete si vybrat některou z šesti
navržených tras.
Trasa 16 km: Modrá-Chabaně-Břestecká skála-Salaš-Zlacká studánka-Jankovice.
Trasa 20 km: Modrá-Chabaně-Břestecká skála-Nová
louka-Salaš-Zlacká studánka-Jankovice.
Trasa 28 km: Modrá-Chabaně-Břestecká skála-Vlčák-Salaš-Zlacká studánka-Jankovice.
Prezentace pro pěší trasy 16, 20, a 28 km proběhne
v Napajedlích na Turistické chatě Na Kapli od 7.00–8.00
hodin, odkud bude autobus po naplnění kapacity postupně účastníky odvážet na místo startu na Modrou.
Trasy pro méně zdatné a rodiče s dětmi
12 km: Salaš-rozhledna-Bunč-Jankovice.
7 km: Salaš-rozhledna-Zlacká studánka-Jankovice.
Prezentace pro tyto trasy proběhne v Napajedlích na Turistické chatě od 10.00 do 10.30 hodin. Následně autobus
odveze účastníky na Salaš – místo startu.
Při prezentaci obdrží účastníci mapku pochodu a popis
trasy. Odvoz účastníků z Jankovic do Napajedel po 14 hodin, vždy po naplnění kapacity autobusu. Z přepravy jsou
vyloučeni „domácí mazlíčci“.
Cyklotrasa 65 km Napajedla-Staré Město-Velehrad-Salaš-Bunč-Kostelany-Vrbka-Trávník-Kvasice-Napajedla.
Prezentace pro cyklotrasu proběhne na Turistické chatě
od 8.00 do 9.00 hodin.
Pochod Podzimními Chřiby se koná se souhlasem a na
území, které spravují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. a státní podnik Lesy ČR. Jsou to i vaše lesy,
chovejme se tady ohleduplně.
Srdečně zvou a na vaši účast se těší pořadatelé.

září 09/2020

www.napajedla.cz

DEN SPORTU
19. 9. 2020 V NAPAJEDLÍCH od 13:00 hodin Na Kapli

PŘIJĎTE SI S DĚTMI UŽÍT NAPAJEDELSKÝ SPORT!

GYMNASTIKA

PARKOUR

JÓGA

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

BADMINTON

MÍČOVÉ HRY

ŠVIHADLA

FOTBAL

HÁZENÁ

VOLEJBAL

FLORBAL

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

VODÁCI

HASIČI

TURISTIKA

STOLNÍ TENIS

ŠACHY

CVIČENÍ ŽEN

ČEKAJÍ NA VÁS SOUTĚŽE, DOPROVODNÝ PROGRAM, OBČERSTVENÍ

Město Napajedla podporuje činnost KČT a A-TOM Azimut Napajedla.
Karel Janošek, KČT Napajedla

Baťák pozpátku

V pořadí třetí ročník Dne sportu se
uskuteční v pátek 19. září od 13.00.
V sokolovně, na radničním nádvoří, v parku Na Kapli a
dalších prostranstvích kolem kina se tak rodiče a zejména
děti seznámí se všemi sporty a kroužky, které se v Napajedlích provozují. Na děti (a také dospělé) čeká více než dvacet
stanovišť, na kterých si mohou sporty vyzkoušet.
Představí se také hudební skupiny působící pod DDM Matýsek, k dispozici bude i občerstvení.Vstup je zdarma.
Srdečně zve Sokol Napajedla

V neděli 26. 7. a v pondělí 27. 7. se uskutečnil první
ročník akce Baťák pozpátku. Veslaři, kteří projížděli
také Napajedly, pluli z Kojetína až do Hodonína. Celý
program vyvrcholil prvorepublikovým večírkem spojeným s oslavou 170. výročí narození T. G. Masaryka.
Archivní fotografie byla pořízena někdy kolem poloviny 20. století.
Foto: archiv Muzea Napajedla

Poděkování za příkladnou pomoc v péči o mou
maminku Františku Vavrušovou patří kolektivu
pečovatelek v Napajedlích.
Leničce Peškové, Vladěnce Hopjanové, Jiřince Lecianové,
Radce Zouharové, Haně Hájovské, Sylvě Macků,
Petře Oškerové a sociální pracovnici Leničce Šigutové.
Patří jim velké poděkování a do dalších let klid a pohodu.
dcera Alena Vavrušová
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Sbor dobrovolných hasičů Napajedla pod záštitou města Napajedla

pořádá jako součást Zlínské ligy železných hasičů

6. ročník soutěže TFA Napajedla
sobota 3. října 2020, 9.00, Masarykovo nám. v Napajedlích
Časový rozvrh:

9.00–9.30 prezence
9.30–10.00 porada rozhodčích, zahájení, instruktáž závodníků
10.00 start soutěže
dle časového sledu vyhlášení výsledků soutěže

Průběh soutěže:

soutěž v disciplínách TFA – hasičský silový víceboj – pro hasiče se vzduchovým
dýchacím přístrojem jako zátěž v kategorii muži, muži 35+ a ženy a s aktivním dýchacím přístrojem v kategorii master

Podmínky účasti:

soutěže se mohou zúčastnit členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, popř.
členové SHČMS starší 15 let;závodníci mladší 18 let pouze s písemným souhlasem
rodičů

Startovné:
Pojištění:

150,- Kč (ve startovném je zahrnuto také občerstvení)

Přihlášky:

elektronicky do 28. září 2020 stránkách www.zlzh.cz

každý soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí!
závodníci podepíší při prezenci „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti“

Další informace: případné další dotazy na telefonu 739 403 219, 603 238 492
Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá přihlašovatel!
Petr Škopík, starosta SDH Napajedla

Pravidla soutěže TFA Napajedla 2020
Soutěž TFA Napajedla 2020 je součástí Zlínské ligy železných hasičů, proto zde platí pravidla této ligy
uveřejněná na stránkách www.zlzh.cz.

Výstroj na soutěži TFA Napajedla 2020:

Závodník se účastní soutěže v kompletním třívrstvém zásahovém obleku (včetně odnímatelných vložek), zásahové přilbě
dle ČSN EN 443, zásahových rukavicích (hasičské nebo záchranářské) a zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s
tužinkou). V kategorii ženy je povolen jednovrstvý zásahový oblek a pevná kotníková obuv. Jako zátěž ponese závodník jednotný dýchací přístroj (dodá pořadatel). Kategorie master soutěží s vlastním dýchacím přístrojem – není potřebný kurz NDT
(závodníci soutěží na vlastní nebezpečí!).

Popis trati soutěže TFA Napajedla 2020:

úsek – motání hadice *
Závodník smotá libovolným způsobem jednu hadici (muži B75, ženy C52) délky 20 m a vloží ji do připravené boxu.
úsek – překonání bariéry *
Závodník překoná dřevěnou bariéru 2 m. Muži se musí pokusit aspoň jednou o překonání, poté lze použít žebřík. Ženy mohou
použít žebřík hned na první pokus. U mužů bude použití žebříku penalizováno 10 sekundami.
úsek – přemístění závaží po kolejnici *
Závodník za pomocí úderů kladiva přemístí závaží po kolejnici na vyznačenou vzdálenost. Muži budou přemísťovat závaží
na větší vzdálenost, ženy na kratší.
úsek – výstup na věž a vytažení kanystru *
Závodník vystoupá na věž a pomocí lana vytáhne na plošinu kanystr. Muži vytahují kanystr o objemu 20 l, ženy 10 l. Po vytažení odloží závodník kanystr na plošinu na vyznačené místo a opustí věž.
úsek – transport figuríny *
Závodník uchopí figurínu (cca 75 kg) a humánním způsobem ji transportuje po vyznačené dráze. Muži na vzdálenost 20 m,
ženy 10 m.
6

září 09/2020

www.napajedla.cz

úsek – překonání překážky s oknem *
Závodník překoná překážku s oknem libovolným způsobem.
úsek – Hammer box *
Závodník udeří kladivem do Hammer boxu (nahoru, dolů) – muži 60 x, ženy 30 x
úsek – výstup schodů s hadicí *
Závodník přenese po vyznačené trati (po schodech nahoru a dolů) hadici složenou v harmonice – muži hadici B75,
ženy hadici C52.
úsek – překlopení pneumatiky
Závodník překlopí pneumatiku 4 x tam a 4 x zpět. Muži budou překlápět větší pneumatiku, ženy menší. Každé nepřeklopení
pneumatiky je penalizované 10 sekundami.
* Nesplnění těchto úseků výše uvedeným způsobem bude hodnoceno jako nesplnění soutěže a závodník bude diskvalifikován.
Závodník bude startovat ve vyznačené trati. Pokus zahájí stlačením tlačítka na startu a ukončí stlačením tlačítka na vrcholu
kostelních schodů.

Materiální zabezpečení

Pořadatel zajistí nářadí pro splnění trati a jednotný dýchací přístroj jako zátěž. Závodník si s sebou přiveze výše uvedenou
výstroj, závodníci v kategorii master také vlastní dýchací přístroj.
Pořadatel si nechává právo na změnu úseků nebo jejich pořadí. Před začátkem závodu bude trať představena závodníkům a
každý úsek bude popsán s vysvětlením, jak ho správně zdolat. Závodník bude před startem pořadatelem zkontrolován, jestli je
řádně ustrojen (předepsaná výstroj, límec zapnutý až ke krku, zapnuté veškeré zipy).

Přehled výjezdů
JSDHM Napajedla
červenec a srpen 2020
1. 7. 2020:
pátrání po pohřešované osobě
u bělovského jezu
10. 7. 2020:
požár pole mezi Spytihněví
a Halenkovicemi
24. 7. 2020:
odstranění spadlého stromu
na Zámoraví
24. 7. 2020:
odstranění naplavenin
z přístaviště na Nábřeží
28. 7. 2020:
požár osobního automobilu
v Pohořelicích
28. 7. 2020:
mnohonásobný zásah
v souvislosti s likvidací následků
silné bouře v Napajedlích
6. 8. 2020:
odčerpání vody ze zatopené
kotelny v zámeckém parku
v Napajedlích
11. 8. 2020:
likvidace nebezpečného
hmyzu v ulici Smetanova
14. 8. 2020:
likvidace nebezpečného
hmyzu v ulicích Husova a Zábraní
15. 8. 2020:
požární hlídka a pořadatelská služba
při závodu IN-LINE Napajedla
18. 8. 2020:
požár bioplynové stanice
ve Spytihněvi
Marek Šiška, velitel JSDHM Napajedla
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20. Moravské chodníčky
NOVINY

Koho by před dvaceti lety napadlo, že
z přátelského setkání folkloristů z okolí
vznikne dvacetiletá tradice, dvoudenní
program a folklorní festival se vším, co
k tomu patří.
Letošní ročník byl v mnoha ohledech jiný, nečekaný, ale přesto krásný.
Máme velkou radost, že i přes mnoho
pochyb se nám dvacetileté výročí podařilo uspořádat a že se velmi vydařilo.
Program Moravských chodníčků byl
zahájen v pátek 7. 8. 2020 v Muzeu
Napajedla, kde byla vernisáží uvedena
výstava mapující uplynulých dvacet
ročníků.
Vedle hezkých panelů s povídáním a
přehledem účinkujících souborů a dalších těles, kterých bylo za léta okolo
stovky, můžete v hlavním sále muzea
zhlédnout sestřih videoreportáží kabelové televize z většiny ročníků, prezentaci fotografií, ale také výstavu krás-

Napajedla, Nivnička, ŽS z Hroznové
Lhoty, Cérky z Tečovic, SemTamSbor,
cimbálová muzika Rováš a hudecká
muzika Lexy Gazdoše. Večerem provázel Pavel Holub.
Sobotní prosluněné odpoledne bylo
nádhernou kulisou dalšího srdečného
setkání tanečníků, zpěváků a muzikantů ze Slovácka, Valašska a Hané s jejich příznivci a také s milovníky naší
lidové kultury.
Nádvoří Nového Kláštera se zaplnilo
domácími i hostujícími soubory krátce
po obědě. Okolo patnácté hodiny se
začali scházet diváci. Následovalo společné zahájení živým obrazem podle
fresky přenesené z foyer klubu kultury
v zámeckém parku, která skvěle vystihuje nejenom všechny zájmové skupiny, které v klubu působily, ale je vlastně prvotní myšlenkou našeho festivalu.
Pokračovalo se slavnostním nástupem
ných krojů Slovácka, Valašska a Hané.
Tyto kroje jsou doplněny také dalšími
oděvy z krojového vybavení napajedelských souborů a rekonstrukcí kroje
z Napajedel z přelomu 19. a 20. století.
Poprvé jsme páteční večerní program
připravili na klášterním dvoře. Milé komorní prostředí nám naprosto vynahradilo prostředí Klášterní kaple, všichni
si tento počin pochvalovali. Obzvlášť
v horkém počasí bylo venkovní posezení přivítáno a jsme velmi rádi, že se
nepotvrdily naše obavy, že tento program díky uvolněnější venkovní náladě
ztratí svoji krásnou atmosféru. Tématem písniček, které nám sbory zazpívaly, byla práce, řemesla a řemeslníci.
Znovu jsme spolu s diváky museli ocenit nápaditost a vtip, s jakým jednotlivé
sbory zadané téma zpracovaly a předvedly. Zazpívaly nám mužské sbory
Chlapčiska ze Spytinova, Boršičasné,
MS Napajedla, ženské sbory Radovan
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zástupců jednotlivých souborů a oficiálním přivítáním kolektivů v našem
městě paní ředitelkou Klubu kultury
Napajedla Kateřinou Tilšerovou. Zástupci souborů převzali pamětní list a
drobné dárky. Poté už svá pásma představily domácí soubory Radovánek
s hudeckou muzikou Maliny, Radovan,
Pozdní sběr za doprovodu CM Rováš,
které doplnily slovácké soubory Olšava z Uherského Brodu s cimbálovou
muzikou, Folklórní studio Buchlovice
s cimbálovou muzikou Rubáš, Hanou
reprezentovali velmi hezkými a veselými pásmy Haná z Velké Bystřice s muzikou, Hulínští Hanáci, z Liptálu k nám
zavítali zástupci Valašska – soubor Lip-

ta – senioři, které doprovodila CM Kuráž a jejich nejmladší skupina chlapců
– Malí ogaři, kteří byli opravdu kouzelní. Velmi milými účinkujícími byli naši
dlouholetí kamarádi z Bartošova souboru ze Zlína s CM Máj. Většina z nich
tancovala i na nultém ročníku Moravských chodníčků v roce 2001 (který
je nyní již považován za první ročník)
a pak ještě několikrát v průběhu let.
Svým zpěvem nás potěšila taky děvčata z uskupení SemTamSbor, která jsou
finalistkami soutěže malých zpěváčků
Slovácka a čas od času si spolu rády
zazpívají. Průvodní slovo již tradičně
obstarali Michaela a Pavel Holubovi.
Příjemnou pohodu celého odpoledne

umocňoval také doprovodný program
pro děti i dospělé. Nechyběl bosonohý
chodníček, osvěžující rosící zařízení,
dobré občerstvení, stylový fotokoutek
ani možnost navštívit napajedelské
muzeum s tematickou výstavou. Na
památku si návštěvníci mohli odnést
drobné upomínky v podobě krásných
placek a samolepek.
Hlavní podíl na úspěchu „Chodníčků“ měli především milí, usměvaví
lidé, kteří věnují svůj čas, energii a
mnohdy i peníze z rodinných rozpočtů
udržování lidových tradic a jejich předávání našim divákům.
Všem účinkujícím patří obrovské
poděkování za krásná vystoupení v extrémně horkém počasí a divákům děkujeme za přízeň a podporu. Věříme,
že se znovu potkáme při našich akcích
během roku i na dalším ročníku Moravských chodníčků.
Tento překrásný víkend by se v Napajedlích nemohl uskutečnit bez velké
pomoci a podpory Klubu kultury Napajedla, města Napajedla a Služeb města
Napajedla. Velmi si vážíme skvělé spolupráce a moc všem za ni děkujeme.
V neposlední řadě patří velké poděkování všem jednotlivcům, kteří jakkoliv
pomohli při přípravě a zdárném průběhu celé akce. Kromě již jmenovaných
byl významným partnerem této akce
také Státní fond kultury ČR.
Jitka Šohajková,
vedoucí souboru Radovánek Napajedla

Vernisáž výstavy Moravské chodníčky
– 20 let folklorního festivalu v Napajedlích
U příležitosti 20. ročníku festivalu
Moravské chodníčky se vernisáž stejnojmenné výstavy konala ve výstavním
sálu Muzea Napajedla netradičně v pátek v 18.00, aby od 20.00 mohl vypuknout festivalový program. Napajedla se
letos po dvacáté stala místem setkávání
tří národopisných oblastí, Slovácka,
Valašska a Hané. Folklor je typický
především rozmanitou barevností různých typů krojů, a proto se dominantou výstavy staly právě krojované
páry. Návštěvníci se mohou seznámit
s ukázkami z bohaté sbírky krojových
součástek souboru Radovan, zahrnující
varianty tradičního oděvu z Dolňácka i
Horňácka. Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích nám laskavě zapůjčilo
kompletní oděv hanáckého páru a Bartošův soubor ze Zlína pak kompletní
kroj páru z Valašska. Krásnou ukázkou
rekonstrukce původního typu kroje, nošeného na přelomu 19. a 20. století také
na Napajedelsku, je ženský a mužský
oděv z dílny Kristýny Petříčkové.
Důležitou součástí výstavy je zachycení všech dvaceti ročníků festivalu,
který se díky nadšení jeho organizáto-

Foto: Pavel Ligr

rů podařilo uspořádat každým rokem
a jeho obliba mezi návštěvníky i hostujícími soubory neustále roste. Výstava proto zachycuje všechny soubory,
které během dvou desetiletí Napajedla
navštívily. Projekce fotografií i filmových záběrů připomenou střípky z pro-

gramu, včetně hudby a zpěvu. Nesmí
chybět ani tradiční fotokoutek v původním slováckém žudru, malovaném
Bohumilem Májíčkem. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny hry a
skládačky, kterých si mohou užít až do
neděle 11. října 2020.

Muzeum Napajedla
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Napajedelské in-liny se letos staly
prvním silničním závodem v České
republice a mnoho dalších jich asi již
nebude. Problémy spojené s koronavirovou nákazou donutily pořadatele
k důležitým změnám: přihlašování a
platba startovného musela být online,
vyhlašování výsledků se konalo ihned
po dojetí závodů. Nebylo možné uskutečnit tolik populární vystoupení mezi
jednotlivými kategoriemi závodů. Pořadatelé v podstatě vstoupili na neprozkoumanou půdu, protože nevěděli, co
je čeká. Dobrým signálem byl počet
přihlášených, který se zastavil na čísle 129 – v době koronavirové poměrně
slušné číslo.
Mezi přihlášenými byli také závodníci ze Slovenska, Rakouska a Polska.
Na startu hlavního závodu pak členové
české reprezentace v čele s loňským
mistrem republiky T. Bohumským.

2020

Náš závod byl součástí Českého poháru in-line 2020 a Moravské in-line
tour Luigino 2020. Na půl maratónském hlavním závodě nenechal nikoho
na pochybách člen české reprezentace
M. Prokop z Tempish Heartbeat inline,
který získal první místo v čase 36:33 –
průměrná rychlost 35,24 km/hod.
Druhé místo vybojoval, po tuhém
boji, několikanásobný vítěz napajedelského půl maratonu O. Suchý z Tempish Heartbeat inline v čase 36:45 a
to před třetím dotírajícím domácím
K. Hastíkem, hájícího barvy IN-LINE
VESELÍ z Veselí nad Moravou.
Rozdíl v cíli mezi oběma závodníky
byl 2 setiny vteřiny.
V ženách si prvenství vybojovala
členka české mládežnické reprezentace L. Korvasová IN-LINE VESELÍ
z Veselí nad Moravou, která měla čas
40:44. Druhé místo obsadila C. Dohaničová CSC Košice v čase 42:55 a
třetí místo sestra vítězky V. Korvasová
v čase 43:25.
To byl hlavní závod a nyní postupně.
Prvním závodem byla kategorie začátečníků s rodiči na odrážedlech nebo
koloběžkách a nejmladší žactvo. Závod
se jel na 400 m. V cíli bylo následující
pořadí:

začátečníci s rodiči
na odrážedlech

kategorie chlapci:
1. V. Kovařík, Vsetín
2. Š. Hastík, Napajedla
kategorie dívky:
1. J. Konvalinková, Fitcentrum Slavia
2. T. Dalajková, Napajedla
žactvo 2014–2015
kategorie chlapci:
1. J. Skála, Napajedla
kategorie dívky:
1. A. Mandincová, Zlín
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Závody na 1130 m:

žactvo 2012–2013
kategorie chlapci:
1. L. Kovařík, In-line akademie
kategorie dívky:
1. K. Burianová, In-LINE Třinec

Závod na 3390 m:

žactvo 2008–2009
kategorie chlapci:
1. T. Krupka, IN-LINE VESELÍ
kategorie dívky:
1. K. Jungová, IN-LINE VESELÍ
žactvo 2010–2011
kategorie chlapci:
1. D. Berecz, Luigino.cz
kategorie dívky:
1. K.Tomečková, IN-LINE VESELÍ
kadeti/tky 2006–2007
kategorie chlapci:
1. J. Kovařík, In-line akademie
kategorie dívky:
1. J. Prachárová, RTS Praha

Závod HOPE Sport open
na 10170 m:

na startu 20 účastníků:
První závod dospělých sprint
na 9 okruhů – Open
Muži:
1. J. Cícha,
TEMPISH Hearthbeat inline
2. J. Kovařík, In-line akademie
3. P. Buryan, Praha
Ženy:
1. J. Prachárová, RTS Praha
2. M. Prachárová, RTS Praha
3. V. Hanzelková, IN-LINE VESELÍ

Závod Hobby Fitcentra Slavia na 5
okruhů vyhrála Silva Bereczová Lui-

gino sk. V mužích obsadil první místo
V. Koutný před V. Skálou
– oba za Napajedla.

Velká cena koloběžky NAPABIKE.
Popularitu koloběžek nelze přehlédnout, a proto se součástí napajedelských závodů stala Velká cena Napabike – open na 4 kola.
První místo si odvezl P. Bůžek,
Bokolobka tým Ostrava.
V ženách na prvním místě skončila
L. Burianová, In-LINE Třinec.

Miroslav Vycudilík, ředitel závodu

Poděkování
Děkuji pracovníkům Městského
úřadu Napajedla v čele se starostkou Irenou Brabcovou
a ostatním složkám města, které se podílely na přípravě organizace, a tak přispěly ke zdárnému průběhu závodů InLine
Napajedla 2020.
Zároveň děkuji napajedelským
hasičům, zdravotníkům, záchranářům z Rescue SAR Morava,
2. ZŠ Napajedla s ředitelem M.
Veselým, TJ Sokolu Napajedla,
svému organizačnímu týmu a
všem sponzorům – prostě lidem,
bez kterých to nejde.
Miroslav Vycudilík, ředitel závodu
Fotoreportáž: Tomáš Holeček
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Vážení
zákazníci kabelové televize,
od 1. 9. 2020 spouštíme v naší síti vysílání Základní programové nabídky v normě DVB-C. Tato norma je určena pro
příjem digitálního kabelového vysílání. V nabídce najdete více programů v HD rozlišení. Programy jsou seřazeny do tabulky s číselným označením předvolby. Po naladění budou trvale zůstávat na naladěné pozici ve vašem televizním přijímači.
Pokud je váš přijímač vybaven normou DVB-C, proveďte jeho přeladění nebo nás kontaktujte s žádostí o pomoc při jeho
naladění na tel. 737 230 561 – telefon do kanceláře, v případě nepřítomnosti na Hot line 468 002 782. Pro zákazníky kabelové televize, kteří nové naladění provedou, změny vyvolané vypínáním vysílačů DVB-T a přechodem na nové vysílání
DVB-T2 končí.
Pro zákazníky Základní programové nabídky, jejichž TV přijímače nebo set-top boxy nejsou vybaveny pro příjem DVB-C,
bude ponechána současná nabídka v normě DVB-T. Pro příjem českých programů bude primárně zachováno HD rozlišení.
Příjem SD programů omezeně. Zákazníkům, kteří mají TV přijímače DVB-T s SD rozlišením, doporučujeme zakoupení
set-top boxů s HD rozlišením. Potřebný set-top box s kombinovaným příjmem DVBC-C a DVB-T2 je možné zakoupit u nás.
K určenému datu bude nutné nové naladění programové nabídky v normě DVB-T.
Základní programová
Více informací nejdete na www.ntvcable.cz.

Televizní a rozhlasové stanice v TKR od 1. 9. 2020
Omezená programová nabídka        99 Kč+DPH                            120 Kč
Základní programová nabídka      248 Kč+DPH                            300 Kč
138 DVBC1
146 DVBC2
154
162
170
314
322
330
338
346
354
362
370
378
386
394
402
C21 474
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28

482
490
498
506
514
522
530

C29 538
C30 546
C31 554
C32 562
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C40

570
578
586
594
602
610
626

ČT1, ČT2, ČT sport, ČT24, ČT :D/Art
Nova, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Nova Cinema, Šlágr 2, Prima COOL,
Šlágr TV
DVBC3 Prima, Prima MAX, Prima LOVE, Prima KRIMI,
Prima ZOOM, CNN Prima News
DVBC4 Kino Barrandov, Barrandov KRIMI, BARRANDOV TV,
Noe TV, Barrandov News, ÓČKO EXPRES, ÓČKO STAR, RELAX, REBEL
DVBC5 Infokanál
DVBC6 ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT sport HD, ČT :D/art HD
DVBC7 Nova HD, Nova Cinema HD, JOJ Cinema HD
DVBC8 Prima HD, Prima LOVE HD, Nova Action HD
DVBC9 Nova Sport 2 HD, Prima KRIMI HD, Prima COOL HD
DVBC10 TV Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Krimi HD, CS
Mystery, ČT3, BBC
DVBC11 CS Film/CS Horror, CNN Prima News HD, Animal Planet,
Discovery, NGC, Seznam.cz HD
DVBC12 MarkízaHD_INT, Viasat History , Viasat Explore,Viasat Nature East, AMC
DVBC13 Prima MAX HD, Prima ZOOM HD, Eurosport 2, Eurosport 1
DVBC14 Jednotka HD, Dvojka HD, ZDF, Sport 2 HD
DVBC15 Spektrum HD, Nova Sport 1 HD, Sport 1 HD
DVBC16 Disney Channel, Minimax Cz, ID Xtra Europe, TLC Pan Regional, Šlágr TV,
JOJ Family, Nova Gold, Nova 2, ÓČKO EXPRES
DVBC17 TV Noe HD, Region TVS Zlín, ÓČKO STAR, RELAX,
REBEL, Infokanál, ÓČKO TV
DVB-T (Multiplex 1)
ČT1, ČT2, Čt sport, ČT24, ČT :D Déčko, ČT art, Infokanál,
Rádia
DVB-T (Multiplex 2)
Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov
DVB-T (Multiplex SK)
STV1 HD, STV2 HD, BBC
DVB-T (Multiplex HD1) nova HD, Prima HD, ČT2 HD
DVBT (Multiplex 3)
Eurosport 1, Eurosport 2
DVB-T (Multiplex 4)
AMC, Markíza International, Kinosvět, ČT 3 HD
DVB-T (Multiplex 5)
Minimax, Sport1 , nova SPORT2 HD
DVB-T (Multiplex 6)
National Geographic , Viasat history, Viasat explorer,
Viasat nature
DVB-T (Multiplex 7)
Disney Channel, Sport2, Prima Max HD, CS Film/CS Mini
DVB-T (Multiplex 8)
ČT1 HD, ČT sport HD,
DVB-T (Multiplex 9)
Prima Love, Óčko, Óčko Gold, Prima Zoom, Prima Max,
Kino Barrandov, Barrandov Plus, Prima Krimi, Šlágr
DVB-T (Multiplex 10)
Nova ACTION, Nova 2, Nova GOLD, Relax,
Rebel, TVS - Televize Slovácko, JOJ Family
DVBT-T (Multiplex 11) TLC, Animal Planet, Discovery, IDX, CNN Prima News HD
DVB-T (Multiplex HD2) Nova CINEMA HD, Prima Cool HD, ČT art HD
DVB-T (Multiplex HD3) Sport2 HD, JOJ Cinema HD, Specktrum HD
DVB-T (Multiplex HD4) Nova ACTION HD, Nnova SPORT 1 HD, Seznam.cz HD
DVB-T (Multiplex 12)
Óčko Expres, Prima Zoom HD, Tv Noe
DVB-T (Multiplex 13)
Infokanál (TV1)
DVB-T (Multiplex HD5) ČT 24 HD

Doplňující parametry pro ladění DVB-C        Šířka pásma  8MHz
Symbolová rychlost 6900 MS/s                         Modulace QAM 64
12

nabídka norma DVBC

300 Kč

Tabulka seřazení programů
po naladění
1  ČT 1 HD
2  ČT 2 HD
3  Nova HD
4  Prima HD
5  ČT 24 HD
6  ČT sport HD
7  ČT: D/art HD
8  Infokanál HD
9  Nova Cinema HD
10  Nova Action HD
11 Nova Gold
12 Nova 2
13  Prima Max HD
14  Prima Cool HD
15  Prima Lowe HD
16  Prima Zoom HD
17  Prima Krimi HD
18  CNN Prima News HD
19  TV Barrandov HD
20  Kino Barrandov HD
21  Barrandov Krimi HD
22  Televize Seznam HD
23  TV Noe HD
24  Jednotka HD
25  Dvojka HD
26  Markíza International HD
27  JOJ Cinema HD
28  Joj Family
29  CS Film
30 AMC
31  Minimax
32  Disney
33  Eurosport 1
34  Eurosport 2
35  Nova Sport 1 HD
36  Nova Sport 2 HD
37  Sport 1 HD
38  Sport 2 HD
39  Animal Planet
40  Viasat Nature
41  Natinal Geographic HD
42  Spektrum HD
43  Discovery
44  Viasat Explore
45  Viasat History
46  TLC
47  IDX
48  Mystery
49 TVS
50  ZDF
51 BBC
52  Šlágr
53
54  Óčko
55  Óčko Expres
56  Óčko Star
57  Relax
58  Rebel
59  ČT 3  HD
60

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
září 09/2020

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

www.napajedla.cz

Protokol o ekologické
likvidaci

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA
e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

inzerce

inzerce

inzerce

Koho aKtuálně
hledáme?
Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

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
inzerce
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Slávek Horák
uvedl premiéru
filmu Havel

Foto: Tomáš Holeček

Prázdniny
s klubem
kultury

Během letních měsíců ožil Nový
Klášter dětským smíchem. Pracovnice
Muzea Napajedla si totiž přichystaly
zábavný edukační program pro příměstské tábory. Děti z DDM Matýsek
a z Radovánku tak poznávaly kouzelné lektvary či luštily hádanky k aktuálním výstavám. Program pro děti si
připravilo také Kino Napajedla. Kromě zhlédnutí filmových projekcí si tak
děti mohly mimo jiné vyzkoušet základy animace.
Klub kultury Napajedla

Výstava o včelařství
zaujala širokou veřejnost
Výstava 115 let včelařství v Muzeu
Napajedla, která byla kvůli koronavirové
krizi prodloužena až do 2. srpna, se těšila
zájmu veřejnosti. „Medová“ interaktivní
výstava zaujala děti i dospělé návštěvníky. Lidé rovněž využili také nabídky nedělních komentovaných prohlídek s předsedou napajedelské organizace Českého
svazu včelařů Ladislavem Žaludkem.
Díky odbornému výkladu zkušeného
včelaře se návštěvníci dozvěděli nejen o
tom, k čemu jednotlivé exponáty slouží,
ale také měli příležitost proniknout do
celkové problematiky chovu včel.
Muzeum Napajedla
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Napajedelský rodák, režisér a scenárista Slávek Horák opět zavítal do
Kina Napajedla uvést svůj další celovečerní film.
Po úspěchu Domácí péče představil
1. srpna divákům snímek o Václavu
Havlovi. Po skončení filmu, který se
setkal u diváků s pozitivními ohlasy,
následovala diskuze. Diváci se tak
například dozvěděli, jak se natáčí
akční automobilová honička nebo jakým způsobem se dá ve filmu zaplnit
Václavské náměstí „komparzem“. Na
napajedelskou premiéru dorazil také
dramaturg Jan Gogola st., který se podílel na tvorbě více než třiceti hraných
celovečerních filmů.
Kino Napajedla

září 09/2020

www.napajedla.cz

Informační centrum

zve návštěvníky do muzea

V. Napajedelský výtvarný salon
Napajedelský výtvarný salon již popáté představí veřejnosti různé
směry výtvarného umění.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. v 19 hodin ve výstavním sále
Muzea Napajedla.
Výstava prezentuje aktuální formy umění často ve velice symbolistní poloze, ale
i postoje, myšlenky, které jsou ztvárněny velkou škálou médií. Vybrána byla více
jak desítka autorů z Napajedel a blízkého okolí, kteří jsou úzce spjati s tímto
městem.
Srdečně zve Muzeum Napajedla

Týden knihoven

v Knihovně Boženy
Benešové Napajedla

5.–9. října 2020

Uvažujete o tom, že se stanete čtenářem naší knihovny? Využijte Týdne
knihoven a můžete tak učinit zdarma.
Nevrátili jste dlouho knihy? Hrozí
vám placení upomínek? V Týdnu
knihoven můžete knihy vrátit bez
sankčních poplatků.
Máte zájem o starší čísla časopisů
ABC, Burda, Bydlení, Čtyřlístek, Dtest, Domov, Dům a zahrada, Interwiev,
Květy, Malovaný svět, Moje psychologie, Paní domu, Pestrý svět, Počítač pro
každého, Vlasta, Zdraví apod.? V Týdnu knihoven si je můžete koupit za jednotnou cenu 1 Kč za kus.

Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Přednáška

o zdravé výživě
Knihovna Boženy Benešové
Napajedla srdečně zve
na přednášku

Evy Urbanové s názvem:

Tak co mám jíst?

Beseda se uskuteční
v úterý 13. října v 18.00
přímo v knihovně.
Vstup je volný.

Dozvíte se:
Jak sestavit svůj zdravý talíř.
Proč se nebát tuků ve výživě.
Proč je žádoucí omezit cukr.

Po posouzení aktuálního vývoje epidemiologické situace je náhradní termín

62. Divadelního festivalu ochotnických souborů,
který byl stanoven na 17.–23. 10. 2020, ZRUŠEN.
S veškerou péčí a nasazením pro vás připravíme program
a budeme se na vás těšit v roce 2021.
Klub kultury Napajedla

Letošní Den turistických informačních center připadá na čtvrtou říjnovou
sobotu. Informační centrum Napajedla
tak ve spolupráci s Muzeem Napajedla
nabízí návštěvníkům muzea 24. října
50% slevu na vstupném! Od 1. do 24.
října bude navíc probíhat speciální akce
na oblíbeného turistického průvodce
Tripper. Každý, kdo si jej v tomto termínu zakoupí, bude zařazen do slosování o ceny. Vítěz bude vylosován 24.
října. Připravena bude také káva a čaj.
Informační centrum Napajedla

První týden v říjnu

bude
patřit
kávě!
Týden kávy je celotýdenní festival
každoročně pořádaný k oslavě Mezinárodního dne kávy, který připadá
na 1. října. Už od roku 2011 se koná
vždy ve stejném termínu od 1. do 7. října. K této příležitosti si kavárna Café
Klášter připravila speciální týdenní nabídku. Každý den se běžný sortiment
kavárny obohatí o kávovou specialitu.
Týden kávy vyvrcholí 7. října v parku
Na Kapli, kde bude od 11.00 do 18.00
připraven stánek s posezením. Přijďte
ochutnat kávu z různých koutů světa.
Těší se na vás Café Klášter

Kabelkový
veletrh
Také v letošním roce se Informační
centrum Napajedla zapojilo do dobročinného Kabelkového veletrhu.
Až do 21. září tak můžete přinést do
Informačního centra Napajedla kabelky, batohy a tašky, které už nenosíte a
které by mohly ještě dělat radost další
majitelce či majiteli.
Výtěžek letošního ročníku veletrhu,
který se koná 8. října v Otrokovické
Besedě, bude věnován na podporu sociálně terapeutické dílny.
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Kino Napajedla

14 dnů!
a
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m
je
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vě progra

Vysvětlivky

3D obraz

Premiéra

Bijásek

Mama
Kino

Kino
Senior

Kino
Cykly

Filmový
klub

Alternativní
obsah

Titulky

Dabing

září/říjen

No

Možná jste to netušili, ale
všechny premiérové tituly
vstupují do kin ve čtvrtek,
proto obdobně nově programujeme i my ve 14 denních
cyklech čtvrtek-středa, čtvrtek-středa, abychom mohli
rychleji reagovat na úspěšnost
a atraktivitu titulů.
Nicméně i nadále sestavujeme
dlouhodoběji program KINOSENIOR a MAMAKINO či
speciálních akcí, které budeme v novinách uveřejňovat, a
tedy o tyhle novinky a pravidelné akce nepřijdete.
Aktuální nabídku na dané
14dennní období naleznete
vždy na našem webu www.
kino.napajedla.cz a také formou plakátu na obvyklých plakátovacích místech v Napajedlích. Více informací můžete
také získat v informačním
centru nebo v přímo v kině.

Nenechte si utéct!

Sobota /12. 9., 20.00/
Divadlo Na zábradlí:
Tajný Agent | Film Naživo
145 min., 149 Kč
Přímý přenos divadelní inscenace
zasazené do neobvyklého prostředí
– živě, právě ve vašem kině.
Středa /30. 9., 18.00/
K2 vlastní cestou + HOSTÉ
Jana Počtová a Klára Kolouchová
120 min., 120 Kč
Příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí
dosáhnout vysněného cíle, vrcholu
hory K2.

Neděle /4. 10., 17.30/
Koncert na plátně
KINOSENIOR
André Rieu: Magický Maastricht
Pondělí /14. 9., 10.00 a 15.00/ 140 min., 190/160 Kč
senioři + 65 let, děti, studenti
Judy
do 26 let a ZTP
118 min, 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let. Oslava 15 let slavných koncertů ve
svém rodném městě.
Středa /30. 9., 10.00 a 15.00/ Sobota /10. 10., 17.00/
Meky
Ozvěny Expediční kamery
80 min., 65 Kč
120/100 Kč senioři + 65 let, děti,
Přístupný bez omezení.
studenti do 26 let a ZTP
Extrémní nasazení, krásná příroda a
Pondělí /12. 10., 10.00 a
lidská touha dosáhnout takřka ne15.00/
možného v rámci 5 filmů.
Havel
Středa /14. 10., 18.00/
100 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let. Jiří Kolbaba / Ukradená země
– cesta napříč USA
280 Kč, ZTP 200 Kč
MAMAKINO
Oblíbený cestovatel a fotograf a
Pondělí /21. 9., 10.00/
jeho třetí návštěva v Napajedlích.
Jak býti dobrou ženou
Sobota /7. 11., 16.00/
108 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let. Snow Film Fest
+ HOST Richard Štěpánek
120/100 Kč senioři + 65 let, děti,
Pondělí / 5. 10., 10.00/
studenti do 26 let a ZTP
Téměř dokonalá tajemství
Sesterský festival Expediční ka111 min., 65 Kč
mery, tentokrát však ze zimního
Nepřístupný mládeži
prostředí. Festivalová přehlídka
do 15 let.
několika filmů, kde přivítáme také
Více informací o programu skvělého hosta, Richarda Štěpánkina najdete na kino.napa- ka. Richard je mj. účastník závodu
jedla.cz a facebook.com/
1000 Miles Adventure a autor knihy
kinonapajedla nebo
„Vzdát můžeš zítra“. I přes svůj těv tištěných programech
lesný hendikep se pouští do všeho s
Klubu kultury Napajedla.
vervou a naplno.

Očekávané
Očekávané premiéry
premiéry
Krajina ve stínu

Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou
lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami
třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý
z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak.
V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na
kterou předválečná doba, válka i události po válce
dopadají vždy plnou silou.

Tichý společník

Nový film Pavla Göbla, jehož knižní předloha získala
ocenění Magnesia Litera. Scénář zároveň získal cenu
Filmové nadace. Snímek byl natáčen v regionu Uherskobrodska a ve Zlínském kraji.

Bábovky

Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky
Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást
světem.

Princezna zakletá v čase

Nová česká pohádka o prolomení mocné kletby čarodějnice Murien vrhlé na princeznu Ellenu.

Smečka

Film vznikl v mezinárodní koprodukci České republiky, Slovenska a Lotyšska a věnuje se tématu šikany v
mládežnickém hokejovém prostředí. Světová premiéra
se uskuteční v rámci 60. Zlín Film Festivalu a autorem
je debutant v rámci celovečerní hrané tvorby Tomáš
Polenský.

Léto patří rebelům

I u nás v kině budete moci zhlédnout snímek, který
bude mít na 60. Zlín Film Festivalu evropskou premiéru. Rodinný film vyprávějící příběh 11letého chlapce
Jonáše, který se rozhodne vzít prázdniny do svých rukou, a bez váhání se vydává na oslnivé dobrodružství.
Ano, prázdniny už jsou sice za námi, ale proč si ještě
na podzim neužít jízdy v dodávce s dědečkem, sjíždění
průzračných horských řek a nekončící zábavu?

Pinocchio

Nejslavnější dřevěný kluk ožívá v rukou tvůrců Harryho Pottera.

Co uvidíte v kině v dalších dnech? Podívejte se na www.kino.napajedla.cz,
kde najdete nejnovější program na další dny.
NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: 00284220, tel.: 577 944 247, e-mail: noviny@napajedla.cz.
Den vydání 10. 9. 2020. Vychází jednou za měsíc v nákladu 3350 ks. Uzávěrka do 15. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele.
Placená inzerce 5000 Kč
+ 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz.
Grafická úprava a sazba: Oldřich Pink, grafické studio,
tel.: 602 747 975. Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: 577 430 187, 577 437 349.
Povoleno MK ČR E12958. http://www.napajedla.cz

16

Periodický tisk územního samosprávného celku

Změna programu vyhrazena.
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