Napajedla
Kraj: Zlínský

Okres: Zlín

Správní obvod: Otrokovice

GPS souřadnice: 49.171559N, 17.511944E

Nadmořská výška: 200 m n. m.

První pís. zmínka: 1362 (661 let)

Počet obyvatel: 7 117

PSČ: 763 61

Adresa URL: www.napajedla.cz

Facebook: icnapajedla

Současnost obce Napajedla
V současnosti se ve městě nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku
odpadních vod, pošta, banky, policie, 2 mateřské školy, 2 základní školy, základní umělecká škola,
veřejná knihovna, 2 kulturní zařízení, středisko pro volný čas mládeže, muzeum, zdravotnické
zařízení, 2 lékárny, domov pro seniory, 2 domy s pečovatelskou službou, 3 tělocvičny, 4 víceúčelová
hřiště, stadion, koupaliště, další sportovní areálya celá řada prodejen, služeb a pohostinství.
Současníkům nabízí město Napajedla dobré podmínky pro sport i společenský život, vítá své
návštěvníky a rozvíjí se do evropské současnosti.
V Napajedlech sídlí známý podnik Fatra, výrobce širokého sortimentu plastických hmot.
Organizace a spolky v Napajedlích:Asociace technických sportů, Český myslivecký svaz, Český
včelařský svaz, Český zahrádkářský svaz, Rybářský spolek Napajedla - Spytihněv, Divadlo
Zdeňka Štěpánka, JUNÁK, Loutkařský soubor Klubíčko, Muzeum Napajedla, Slovácký soubor Radovan,
Radovan - cimbálová muzika, Radovánek, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, TJ Sokol Napajedla,
Sbor pro občanské záležitosti a TJ FS Napajedla.
Folklorní soubory Radovan a Radovánek s padesátiletou tradicí udržují stále živé písně, kroje a lidové
zvyky. Své místo v kalendáři má každoroční srpnové setkání folklorních souborů Valašska,
Slovácka a Hané známé jako Napajedelské chodníčky. Naopak novou tradicí je Svatováclavský večer královský pochodňový průvod městem a bohatý kulturní program v den státního svátku. Jarní Divadelní
festival ochotnických souborů s téměř padesátiletou tradicí je již klasikou kulturního života města.
Neobvyklou a vyhledávanou zvláštností okolí jsou pasoucí se stáda koní - tradice chovu anglických
plnokrevníků v Napajedlích trvá bez přerušení téměř 120 let. V letním období pořádá správa
hřebčína exkurze pro organizované skupiny. V blízkosti pastvin na Pěnném leží na slepém rameni
Moravy rekreační středisko Pahrbek. Kromě restaurace je to možnost k ubytování (autokempink) a
návštěvy přírodního koupaliště. Další možností koupání jsou blízká štěrkopísková jezera.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6990/napajedla/soucasnost/
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