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NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VI.

ČERVEN 2001

CENA 5 KČ

Oslavte narozeniny
s kabelovou televizí
Kabelová televize Napajedla, spoleènost NTV cable, s.r.o., zve vechny své
diváky a pøíznivce vysílání na den otevøených dveøí, který se uskuteèní v pondìlí 2.
èervence v dobì od 8 do 11.30 hod. a od
12.30 do 18.00 hod. v prostorách kabelové
televize, Palackého 94, Napajedla (vchod
ze sídlitì Nábøeí ) .
Zámìr ukázat iroké veøejnosti studio
èi výrobu poøadù právì na poèátku èervence má své opodstatnìní. V èervenci
roku 1998 zahájila NTV cable s. r. o. provoz
kabelové televize v Napajedlích, Pohoøelicích a Oldøichovicích a pøinesla poprvé
prostøednictvím televizní obrazovky divákùm do jejich domovù ivé vysílání.
Pokud Vás zajímá, jak vznikají reportáe, nebo máte chu blíe se seznámit s
prací redaktora a vyzkouet si sami takovouto profesi, máte 2. èervence monost.
Kromì prohlídky prostor a technického
vybavení èeká v tento den zákazníky napajedelské kabelové televize malé pøekvapení, které zatím neprozradíme. Protoe se
jedná u o tøetí narozeniny, je pøipraven
zvlátní bonus i pro ty z Vás, kteøí zatím
nemáte pøípojku kabelové televize.
Pokud se v mìsíci èervenci rozhodnete pro pøíjem televizních programù, které
zajiuje prostøednictvím kabelových rozvodù NTV cable s. r. o. získáte 50 % slevu ze
zøizovacího poplatku. A to ji stojí za zváení.

Odpoledne s Radovánkem

Napajedla jak je neznáte

Jetì ne se vechny dìti z folklorního souboru Radovánek rozbìhnou
na prázdniny, rozlouèí se s konèícím
kolním rokem vystoupením "Vijte, vijte vìnce ". Vystoupí v nìm vichni
èlenové souboru, sólisté, vítìzové soutìí a dìtská cimbálová muzika.
Vystoupení se koná v divadelním
sále Klubu kultury ve støedu 27. èervna
v 17 hodin a pozvánka patøí vem, kdo
mají rádi dìti a folklór.
Vstupné na odpoledne s Radovánkem èiní pro dospìlé 30 a pro dìti
10 Kè.

Monost zhlédnout dobové fotografie
Napajedel z první poloviny minulého století, a dokonce i starí, nabízí vem zájemcùm
o historii mìsta Mìstská knihovna. Celá kolekce je zpracována v elektronické podobì,
fotografie jsou èernobílé i barevné a nejstarí nabízí pohled na Napajedla z roku 1895.
Sbírka vznikla v loòském roce v souvislosti
s pøípravou kalendáøe Napajedla 2001. Má
velmi nevední atmosféru a nabízí spoustu
zajímavých pohledù na bývalá Napajedla,
na které ji v kalendáøi nezbylo místo.
Zásluhu na vzniku sbírky tìchto unikátních fotografií má místostarosta Mìstského
úøadu Napajedla Frantiek Cívela. Zájemci
si mohou po dohodì s ním poøídit celou
unikátní sbírku na vlastním CD.

U starostky města
S témìø tøemi desítkami dìvèat a chlapcù se na mìstské radnici setkala starostka
Napajedel PaedDr. Libue Pacholíková. Uèitelé z obou napajedelských kol tak mìli
monost pøedstavit starostce áky, kteøí jsou
nejen nejlepí co do prospìchu, ale dosahují dobré výsledky i mimo rámec kolních
osnov. Které dìti byly nejlepí v letoním
kolním roce ètìte uvnitø listu.

DNES V LISTĚ
l Zprávy z radnice
l Policie informuje
l Odjezdy autobusù
l KÈT informuje
l Svátek dìtí na Pahrbku
l Zahradní slavnost v ZU
l Kvìten mìsíc úspìchù Sokolù
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 14. května
l doporuèila zveøejnìní zámìru o odprodej èásti pozemku p. è. 402/3 v Jiráskovì
ulici o výmìøe 40 m2 Jiøímu Veltruskému,
bytem Mlýnská 872, Zlín - Malenovice a
Luïku Dufkovi, Zábraní 1369, Napajedla za
úèelem zøízení pøedzáhradky
l schválila zveøejnìní zámìru o pronájmu
èásti pozemku p. è. 402/3 o výmìøe 15 m2
Pavlu Úøedníèkovi, Na Honech III/4921 Zlín.
V pøípadì poruování noèního klidu v souvislosti s provozováním této pøedzahrádky
bude pronájem pozemku s okamitou platností zruen
l schválila zveøejnìní zámìru na pronájem èásti pozemku p. è. 4178/1 v prostoru
autobusového nádraí k podnikatelským
úèelùm na dobu neurèitou Miroslavì Krupièkové, Kollárova 32, Napajedla za cenu
50.- Kè/m2/rok
l schválila zveøejnìní zámìru na pronájem veøejných záchodkù na pozemku p. è.
4178/1 autobusové nádraí sza cenu 1,- Kè/
rok s úhradou 50 % nákladù spojených s
jejich uíváním
l doporuèila uzavøení kupních smluv se
smlouvami o výpùjèce s manely Skálovými, Na Honech 4906, Zlín, a s panem Karlem
Návojem, L. Váchy 494, Zlín, na prodej pozemku p. è. 2213/53 na základì zámìru schváleného mìstským zastupitelstvem 2. 6. 1999
l schválila pomoc obèanùm v ulicích Podzámèí a erotínova pøi opravì èásti staré
kanalizace v místní komunikaci mechanizmy TSM
l schválila pøedloený návrh postupu kácení stromù rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví mìsta
l souhlasila s poøízením 5 ks odpadkových koù na psí exkrementy a jejich umístìním na urèené plochy ve mìstì a zakoupení sáèkù, které si majitelé psù mohou
vyzvednout ve finanèním odboru Mìstského úøadu. Souèasnì souhlasila se zhotovením a rozmístìním výstraných tabulek na
dìtská pískovitì a høitì
l souhlasila s pøihláením dvou stráníkù
mìstské policie do kurzu k získání odborné
zpùsobilosti pro odchyt toulavých, zdivoèelých a vybraných nebezpeèných zvíøat,
jako i s poøízením nutné výbavy
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
udìlení licence na linkovou dopravu ÈSAD
Uherské Hraditì na lince Uh. Hraditì Babice - Otrokovice
l souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na byt v domì s peèovatelskou slubou
Pod Kalvárií s manely Hlaváèovými
l schválila úpravu nájemného ve výi inflace koeficientem 1,04 ze souèasných 14,62
Kè/m2 na 15,- Kè/m2
l seznámila se zápisy z jednání komise
bytové a sboru pro obèanské záleitosti
l zabývala se zvýením provozu nákladních automobilù na Zámoraví v souvislosti
tìby jílu v bývalé cihelnì
l schválila zveøejnìní zámìru na pronájem èásti pozemku p. è. 6479/1 za úèelem
zøízení pøedzahrádky Milanu Sokolovi, Ol-

brachtova 1252, Napajedla, do konce øíjna
2001. V pøípadì poruování noèního klidu v
souvislosti s provozováním této pøedzahrádky bude pronájem pozemku okamitì ukonèen
l schválila vyplacení odmìn èlenùm sboru dobrovolných hasièù za zásah pøi odstraòování kod na Zámoraví
l odvolala PaedDr. Libui Pacholíkovou
z funkce pøedsedkynì protidrogové komise a jmenovala do této funkce Mgr. Ivana
Pácla
l uloila øediteli Klubu kultury Pavlu Pilátovi zajistit provedení auditu v této pøíspìvkové organizaci
l schválila uzavøení smlouvy s firmou EKOKOM na zpìtný odbìr a vyuití nevratných
obalù prostøednictvím systému tøídìného
sbìru
l povìøila starostku mìsta PaedDr. Pacholíkovou upozornìním provozovatelù restaurací MASH a Vagón o poruování Obecnì
závazné vyhláky è. 1/2001-06-09

Městská rada dne 21. května
l schválila provedení opravy støechy radnice firmou Tesaøství Moný
l schválila uzavøení smlouvy s firmou Hydromont na opravu kanalizace v ulici Nad
zámkem a odpojení septikù u domù è. p.
725, 726 s 737 v ulicích Jiráskova a Husova
l schválila provedení opravy kanalizaèní
pøípojky k Z Komenského 268 firmou Hydromont

Městská rada dne 28. května
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu v
souvislosti se zruením Organizace bytového hospodáøství Napajedla, státní organizace, schválit bezúplatný pøevod pozemkù z
majetku státu na obec
l seznámila se s projektovou dokumentací Cyklistické stezky Pomoravím a Chøibami
a uloila stavební komisi vypracovat vyjádøení k projektové dokumentaci
l schválila smìrnici o postupu pøi doruèování písemností urèeným pracovníkem mìsta Napajedla
l schválila zámìr pronajmout nebytové
prostory a pozemky Z Komenského a Klubu kultury dle pøedloených návrhù
l vyjádøila souhlas s umístìním nového
loga Èeské spoøitelny na budovì è. p. 87 dle
pøedloeného návrhu za podmínky, e pøípadný vliv na nájemní podmínky bude øeen novou smlouvou
l seznámila se se zápisem z jednání kulturní komise ze dne 22. kvìtna 2001 a schválila
vyplacení odmìny P. Pilátovi dle pøedloeného návrhu
l schválila smìrnici øeení kodních pøípadù s úèinností ode dne schválení
l seznámila se zápisem z jednání stavební
komise ze dne 23. kvìtna 2001 ve vìci pøipomínkování stavební úpravy místní komunikace v ulicích Pod Kalvárií a Diviova a
uloila vedoucímu odboru správy majetku
a investièního rozvoje zapracovat pøipomínky do projektu
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l seznámila se se zápisem z jednání protidrogové komise ze dne 16. kvìtna 2001
l seznámila se s ukonèením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domì
è. p. 94 a uloila NBTH inzerovat pronájem
uvolnìných prostor obvyklou formou
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválení rozpoètového opatøení è. 1/2001
o zvýení neinvestièních pøíspìvkù Klubu
kultury ve výi 250 000,- Kè z dùvodù zvýení cen energií a vody
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválení rozpoètového opatøení è. 2/2001
ve výi 3 000,- Kè z dùvodù poskytnutí pøíspìvku na Nohejbalový turnaj o putovní
pohár mìsta Napajedla
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválit rozpoètové opatøení è. 3/2001, týkající se investièních nákladù v èásti Sociální
pomoc zdravotnì postieným z dùvodù poskytnutí pøíspìvku 7 000,- Kè Okresní odboèce nevidomých a slabiozrakých na zakoupení poèítaèe s hlasovým vstupem
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválení rozpoètového opatøení è. 4/2001
o povýení neinvestièních dotací na tìlovýchovnou èinnost o 45 000,- Kè na èinnost TJ
Fatra-Slavia
l v souvislosti se stavbou protipovodòové
hráze a úpravou koryta øeky Moravy doporuèila zveøejnìní zámìru uzavøení smlouvy o výpùjèce s firmou Povodí Moravy na
pøilehlé pozemky katastru nemovitostí.
Pøesná výmìra trvalého záboru bude vycházet z geometrického plánu
l po projednání ádosti JUDr. Holomka o
odkoupení pozemku doporuèila mìstskému zastupitelstvu po zveøejnìní zámìru pozemek pro spoleènosti Novice Immobilien a
Novice Property pronajmout
l seznámila se s pøedbìným materiálem
o moné výstavbì bytového domu v ulici
Na Kapli
l seznámila se s nabídkou správce konkursní podstaty ing. Orbesem na pøevod
komunikací a kanalizace v areálu bývalé
Slávie
l schválila darovací smlouvu mezi mìstem Napajedla a SRP pøi Z Komenského
268 o darování dvou poèítaèù.

Městská knihovna
oznamuje vem svým ètenáøùm, e v
dobì od 16. èervence 2001 do 27.
èervence 2001 bude uzavøena.

Výpočty důchodů
Provádíme pøedbìné výpoèty vech
typù starobních a invalidních dùchodù na
základì Vámi poskytnutých údajù. Formuláøe a podrobné informace zaleme obratem.
Cena sluby èiní 148,- Kè vèetnì potovného a DPH, dalí pøípadná varianta výpoètu
stojí 45,- Kè.
Kontakt: PART, s.r.o., Celetná 26, 110 00
Praha 1, tel. a fax 02 / 57 32 41 41, mobilní tel.
0605 84 89 08.

NAPAJEDELSKÉ
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Malá zpráva o velké vodě
První kvìtnové dny pøipomnìly opìt i
nám v Napajedlích neodvratitelnou a nièivou
sílu pøírody. Je tøeba s ní stále poèítat a nic na
tom nemìní ani fakt, e zasáhla "pouze" zlomkovou èást mìsta. Lidem, jich se dotkla pøímo, skuteènost, e ostatní èásti mìsta zùstaly
nedotèeny, pøinese jen malé uspokojení.
Naopak lze pøedpokládat, e právì obèané z
uchránìných míst o to ochotnìji nabídnou
pomocnou ruku.
V noci ze soboty na nedìli a mnoho
pøítích dalích hodin nabídli obyvatelùm

Zámoraví úèinnou
pomoc pøísluníci
dobrovolného sboru
hasièù a mìstské policie - jim jsme zprostøedkovali podìkování v minulém vydání Napajedelských
novin. Tìmi, kdo ochotnì pomáhali s odklízením bahna a ponièených vìcí dlouho poté,
vak byli také zamìstnanci Technické správy
mìsta. Podìkování patøí samozøejmì také jim.
Chtìlo by se øíct, e nadìjí do budoucna
je realizace protipovodòových opatøení, stanovených po záplavách v r. 1997. Èást prací ji
byla vykonána, na dalích se pracuje, jiné se
pøipravují. Stavební investice do úpravy komunikací na Zámoraví plánované pro letoní
rok a øeení problému extravilánových vod
by mìly pøinést do budoucna této èásti mìsta
výraznì lepí podmínky.
(Foto Fr. Cívela)
-vb-

Ničivá síla přírody
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Hovoříme s místostarostou Fr. Cívelou
o rozpočtu a stavebních investicích
V minulém vydání Napajedelských novin jsme pøinesli rozpoèet mìsta Napajedla
na rok 2001, schválený mìstským zastupitelstvem 23. dubna. Od té doby se mìstská rada
i zastupitelstvo zabývaly podrobnìji jednotlivými polokami rozpoètu. K uvedeným èástkám byly pøiøazeny konkrétní záleitosti, na
které budou finanèní prostøedky vynaloeny, a stanoveno poøadí jejich dùleitosti.
l Nejvìtí poloku v oblasti investic
pøedstavují v rozpoètu "Silnice". Co konkrétnì tato poloka znamená, jaké práce
jsou plánovány?
"Dá se øíct, e se jedná o pokraèování
opravy komunikací a veøejného osvìtlení na
území mìsta. V letoním roce je do této dlouhodobé akce zaøazeno dokonèení opravy
Høbitovní ulice, konkrétnì v èásti od spodní
høbitovní brány k hlavní, vèetnì osvìtlení a
zahájení I. etapy v ulici Pod Kalvárií. Stavební
práce zapoèaly ji na vybudování ochranné
hráze v èásti od chmelnické lávky ke garáím
a stolárnì, a to v závislosti na budování horkovodu z Teplárny Otrokovice, která je také
investorem celé akce. Po dokonèení hráze a
poloení horkovodu zde bude na náklady
mìsta obnovena komunikace.
Stejným zpùsobem bude financováno i
poloení horkovodu a úprava ploch v ulici
Nábøeí. Na uvolnìných plochách vznikne 56
nových parkovacích míst. Dalí parkovitì
vzniknou i v ulicích Husova a Jiráskova, celkem 46 míst se 4 místy pro tìlesnì postiené.
Nìkolik nových parkovacích míst je naplánováno i v ulicích 1. máje a 2. kvìtna.
Do tohoto bodu rozpoètu je zaøazeno
také pøepojování septikù od èinovních domù
a radnice.
Kromì stavebních prací jsou z této poloky financovány také projektové práce. V letoním roce konkrétnì projektová dokumentace na výstavbu chodníku v èásti mìsta
Zámoraví, øeení svodu extravilánových vod
z Radovan a ardice a studie na výstavbu
sportovního areálu pro mláde. Vechny tyto
akce jsou zahrnuty v dlouhodobém plánu
mìsta a poslední zkuenost s velkou vodou
potvrdila jejich naléhavost. Problém s odvádìním vod se netýká, samozøejmì, poslední
jmenované akce, tam je naléhavost zcela jiného druhu. Zadaná studie by se mìla týkat
úpravy høitì u II. základní koly, kde by mìl
vzniknout areál pro nové druhy sportu jako
je napø. skateboard. Podmínkou samozøejmì
je, aby byly souèasnì vytvoøeny podmínky
pro zcela bezpeèný provoz na høiti, které
slouí k hodinám tìlesné výchovy. To vechno èiní pøipravovaný projekt velmi nároèným. Jednou z variant studie je také vyuití
èásti budovy bývalého klátera s pøilehlým
høítìm. Mìsto z tohoto dùvodu poádalo
Krajský úøad ve Zlínì o bezúplatný pøevod
budovy do svého vlastnictví."
l Které dalí stavební investice kromì úpravy komunikací se letos ve mìstì
uskuteèní?
"První etapou bude zahájena rekonstrukce hospodáøské koly, kde by mìla v budoucnu najít své sídlo Základní umìlecká kola R.

Výstavba protipovodòové hráze pokraèuje smìrem od Chmelnice k elezniènímu mostu. Foto Fr. Cívela
Firkuného, o èem jsme ji také nejednou v
naich novinách psali. První etapa zahrnuje
opravu støechy a inenýrských sítí a vyádá
si asi 1 milion korun. V souèasné dobì je
zpracovávána urbanistická studie celého prostoru od Høebèína po èinovní domy. V budoucnu by zde mìl vzniknout otevøený parèík s dìtským høitìm a prùchodem na Malinu I. Èást pozemku bude vyèlenìna pro podnikatelské úèely.
Mezi stavební akce patøí také úprava nevyuívané spoleèenské místnosti v domì s peèovatelskou slubou v ulici Na Kapli na byt. "
l Na obnovu kulturních památek pamatuje mìsto 60 tisíci korunami - povaujete tuto èástku za dostateènou?
"Je tøeba pøedeslat, e ne vechny památkové objekty jsou v majetku mìsta. Mìstu
patøí radnice, sousoí Tøi køíe na Kalvárii a
sochy na kostelním schoditi. Fara a kostel
patøí do majetku církve, souèasný zámek vlastní a. s. Aliachem (závod Fatra), bývalý zámek
na Masarykovì námìstí a tzv. Hrubá hospoda
mají soukromé vlastníky. Na objekty vlastnìné církví pøispívá mìsto, podle zásad poskytování dotací z Ministerstva kultury, ze svého
rozpoètu èástkou do výe 20% nákladù na
konkrétní akci. V pøípadì soukromých vlastníkù je to 10%. Výraznou èástkou se na restaurování kulturních památek podílí stát právì
prostøednictvím dotací Ministerstva kultury.
S církví i závodem Fatra mìsto velmi
dobøe komunikuje a dobrá péèe o svìøené
památky je spoleèným zájmem. Tøítìní státního pøíspìvku èi momentální neschopnost
vlastníka vìnovat na stavební obnovu èást
nutných nákladù by nikomu neprospìla a
kulturním památkám zvlátì ne. Proto ji
opakovanì volíme ten postup, e se intenzivnì vìnujeme nutným pracím na jednom objektu a po jeho dokonèení dalímu. Tak mohla být zrekonstruována v krátké dobì radnice, èásteènì i zámek. V letoním roce budou
vekeré prostøedky vìnovány na rekonstrukci Tøí køíù na Kalvárii a vitráí v kostele sv.
Bartolomìje."
l A co stavba protipovodòové hráze?
"Protipovodòová hráz je stavební akcí
Povodí Moravy. Právì v dobì vaeho dotazu
se zaèíná více stávat záleitostí mìsta. Problém je opìt ve financích a ve snaze urychlit
realizaci celé akce se mìsto - podobnì jako
jiné obce - angauje v získání finanèních pro-
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støedkù na výstavbu hráze. Dokonèena je
prakticky èást podél Nábøeí, následovat bude
úsek od staré èistírny odpadních vod k mostu
u Fatry, souèasnou etapu tvoøí hráz od chmelnické lávky po eleznièní most."
l A èást od "fatrovského" mostu po
Pahrbek?
"Jednání kolem této èásti hráze nejsou
uzavøena. S podivem jsme v tomto pøípadì
narazili na odpor soukromých vlastníkù pøilehlých pozemkù. Jednání o odkoupení pozemkù od tìchto vlastníkù zatím nebylo úspìné a tudí nejsou vytvoøeny základní podmínky pro realizaci poslední èásti hráze."
l Zdá se, e lidé velmi brzy zapomínají. Mohlo by dojít ve vìci veøejného zájmu
k vyvlastnìní pozemkù?
"Je to jedna z koneèných moností. Mìsto poèítá s výstavbou ochranných hrází v
tomto prostoru. Na základì nového územního plánu, který bude schvalován v letoním
roce, bude takový postup v rámci veøejného
zájmu moný."
l Plánované výdaje rozpoètu mìsta
vycházejí samozøejmì s celkových pøíjmù.
Ty tvoøí kromì pøíjmù daòových pøijaté
dotace, kapitálové pøíjmy a pøíjmy nedaòové. Mùj dotaz smìøuje k záleitosti odprodeje akcionáøských podílù mìsta, které jsou z rùzných stran prezentovány jako
krátkozraké øeení finanèních problémù
obcí. Jak si v tomto smìru stojí Napajedla?
"Je otázkou, co je krátkozraké. Zda si
ponechat balíky akcií, které nenesou absolutnì ádný zisk na dividendách, nebo je odprodat a získané prostøedky výhodnì zúroèit
nebo je pouít na vybudování veøejnì prospìné vìci.
Mìsto èásteènì bylo a je vlastníkem akcií
Jihomoravské energetiky, Jihomoravské plynárenské spoleènosti, Vodovodù a kanalizací
a Èeské spoøitelny. Doposud odprodalo po
státním souhlasu akcie plynárenské spoleènosti a akcionáøská práva JME. Akcie JME
dosud nebyly státem uvolnìny k prodeji,
proto pouze akcionáøská práva. Získané prostøedky byly dlouhodobì uloeny formou
podílových listù. Po rozhodnutí o uvolnìní èi
neuvolnìní akcií JME, nám základní vloená
èástka buï zùstane k dispozici, nebo ji mìsto
vrátí a spokojí se jen s úrokovým pøínosem. V
souèasné dobì se rozhoduje o prodeji akcií
Èeské spoøitelny, nebo vìtinový vlastník,
jak mu ukládá zákon, uèinil nabídku odkoupení akcií. Byly uèinìny i první kroky ke
sdruení obcí v této obchodní transakci, nebo vìtí balík akcií pøedstavuje výhodnìjí
cenu. Pravdìpodobný zisk mìsta by se mìl
pohybovat kolem jednoho milionu korun, ale
to u je zøejmì záleitost pro nový rozpoèet."
l Nezbývá ne se zeptat, zda má mìsto
nìjaké dluhy?
"Má dluhy vùèi bývalému vlastníku objektù, které odkoupilo. V pøípadì mateøské
koly v Komenského ulici bude poslední splátka ve výi 2 400 tis. Kè splacena v letoním
roce, Klubu kultury je splácen roènì èástkou
2,5 mil. Kè a závazek bude splnìn v pøítím
roce. Kromì toho splácí mìsto bezúroènou
pùjèku, kterou získalo formou dotace z Fondu ivotního prostøedí na výstavbu èistírny
odpadních vod. Podle pìtiletého splátkového kalendáøe bude posledních 8 milionù korun splaceno v roce 2003.
Jiné dluhy mìsto nemá."
Dìkuji vám za rozhovor.
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Jezdili jsme na kolech
Klub èeských turistù z Napajedel uspoøádal osmidenní pobytový cykloturistický zájezd do severovýchodních Èech. V oblasti
Adrpaských skal jsme proili od 1. do 8.
kvìtna nádherný týden.
Hned první den po pøíjezdu vlakem do
Èeské Skalice jsme se vichni vydali na kolech po cyklotrase Boeny Nìmcové Babièèiným údolím, navtívili jsme zámek v Ratiboøicích i Staré Bìlidlo. Pùvabnými silnièkami
pøes Havlovice a Malé Svatoòovice jsme dorazili do místa naeho ubytování, do Janovic.
Odtud jsme v pøítích dnech hvìzdicovitì
vyjídìli na poznávací výlety po cykloturistických trasách.
Druhý den nìkolik èlenù naí skupiny
zamíøilo pod zasnìenou Snìku do Pece a
do zvládnutí stovky kilometrù jim tento den
chybìly pouhé tøi.
Dalí den patøil návtìvì ZOO Safari ve
dvoøe Králové. Pìt úèastníkù vyjelo z Janovic na kolech, zbytek výpravy vyuil slueb
veøejné dopravy. V ZOO jsme se vichni seli
a proili bájeèný den. V jeho závìru mìli
kolaøi na tachometru 91 kilometr.
Ètvrtý den zájezdu vyjelo po individuál-

ních trasách osm z nás a nìkteøí zavítali po
cyklotrase a do Polska. Dohromady urazili
381 kilometr.
Následující den nám poèasí nepøálo, prelo a silnì se ochladilo. Pouze osm stateèných vyrazilo na osmnáctikilometrový okruh
okolo Teplicko-Adrpaských skal.
Vechno jsme si vynahradili dalí den.
Na kola nasedli vichni a najezdili rekordní
poèet kilometrù ze vech dnù pobytu - celkem 1 055.
Sedmý den se nejpoèetnìjí skupina vydala po trase 33 km do Radvanic na obìd,
jedna manelská dvojice s dítìtem v sedaèce
si udìlala opakovaný výlet na Safari po trase
dlouhé 98 km.
Je tu den osmý, den poslední. Balíme a
louèíme se. Poslední cesta na kolech je dlouhá 19 km, konèí v Hronovì. Odtud jedeme
vlakem a domù.
Osmnáct aktivních úèastníkù najezdilo
celkem 4 765 km, a to nepoèítáme dvì dìti,
které rodièe vozili na sedaèkách. Nejdelí trasu
urazil Libor Poláek - 414 km a v závìsu za ním
manelé Milena a Petr Stuchlíkovi - 411 km.
Jiøí Kuèera

Poj@te stavět rozhlednu
V buchlovských horách, v Chøibech, je
co obdivovat po celý rok. Mohutné bukové
porosty, støídající se se smrky a modøíny,
osamìlá skaliska jako jsou Komínky, Kozel,
Kazatelna, Budaèina i historické památky Králùv stùl, Buchlov s kaplí sv. Barbory,
Cimburk, Buchlovice.
Vechna tato místa by se dala zhlédnout
èi pøiblinì lokalizovat pøi pohledu z nejvyího vrcholu Chøibù, z Brda. Výhled do
okolí vak znemoòují vysoké stromy. Vysoká døevìná rozhledna, která zde v minulosti stávala, vzala za své v osmdesátém
roce. Podobná rozhledna stávala té na
Velkém Lopeníku a doslouila v roce 1983.
Novou, kovovou rozhlednu podle vypracovaného projektu pøislíbily na Lopeníku postavit Slovácké strojírny. V roce 1989 se
vak nadìje rozplynuly a slibovaný návrh
zùstal jen na papíøe.
V roce 2000 vzali celou záleitost za
svou obyvatelé podbuchlovských obcí a
rozhodli se postavit na Brdu rozhlednu kamennou. Samozøejmì za pøedpokladu, e
pro svùj nápad získají náleitou podporu.
Ta pøila vzápìtí od mikroregionu Chøiby a
místních odborù Klubu èeských turistù.
Nápad dostává konkrétní podobu, stavební povolení je vyøízeno, chybí pouze
peníze. ádosti o sponzorské pøíspìvky
nenaly dostateènou odezvu a dosavadními zpùsoby se nepodaøilo získat finance v
potøebné výi. Klub èeských turistù se rozhodl poádat o pomoc vekerou veøejnost.
Za podpory buchlovické tiskárny byly
vydány pohlednice, které si mùe zakoupit
kadý za cenu 50,- Kè a podpoøit tak výstavbu rozhledny. Po dokonèení stavby - pøed-

poklad je v roce 2003 - budou pohlednice
slouit jako rodinná vstupenka na rozhlednu.
ádáme vechny pøíznivce projektu
rozhledny pro Chøiby, aby neváhali a podpoøili zakoupením pohlednice èi zasláním
finanèní èástky na úèet realizaci celé stavby: Sdruení obcí v oblasti Chøibù, ÈS, a.s.
Kromìøí, è. ú. 1480742349/0800.
Pohlednice si mùete zakoupit také na
adrese Duan krabko, Bøezolupy 283, PSÈ
687 13, tel., 0632 / 580 176.
V Napajedlích tuto slubu zajiuje Miroslav Seitl, Palackého 96, 763 61 Napajedla,
tel. 0603 828 935.
KÈT Napajedla

Klub českých turistů
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Policie informuje
l Riziková parkovitì
V kvìtnu øeilo obvodní oddìlení
Policie Èeské republiky dalí pøípady
krádeí vloupáním do zaparkovaných
osobních vozidel. Nejménì bezpeèné
jsou vozy zaparkované v prùmyslové
zónì smìrem do Kvítkovic, ve Spytihnìvi, ale také v ulici Nábøeí. Zbyteènému
riziku se vystavují sami øidièi, kdy pøes
opakovaná upozornìní ponechávají ve
vozidle volnì poloené cenné vìci.
l Zásah v pravou chvíli
Díky vímavosti obèanù mohla policie vèas úèinnì zasáhnout pøi vloupání
do restaurace "Fialka" a zastihnout lupièe pøímo pøi èinu.
l Volejte 158
S odvoláním na výe uvedený pøípad a v souvislosti s etøením øady drobných pøípadù krádeí, poruování domovní svobody a výtrnictví policie znovu apeluje na lidskou vímavost. Rychlý
zásah je mnohem úèinnìjí ne pozdní
doetøování a i zdánlivì zbyteèné upozornìní ze strany obèanù mùe mít svou
cenu.
l Zaèala sezóna
V kvìtnu dolo na území mìsta ke
tøem dopravním nehodám, které se neobely bez zranìní. Pøíchod jarní a letní
sezóny je pravidelnì provázen nástupem cyklistù, kteøí se nezøídka stávají
úèastníky nehody a o zranìní, bohuel,
nebývá nouze. Pøed výjezdem na veøejnou komunikaci by se cyklisté mìli seznámit s novou vyhlákou podle zákona
è. 361/2001 Sb. a také se jí v dopravním
provozu øídit.
l Hausparty na Pahrbku
V sobotu 23. èervna se uskuteèní na
Pahrbku hudební veèer, na kterém se
oèekává pøítomnost nìkolika stovek lidí.
Zkuenosti s podobnými akcemi jsou rùzné, zejména po jejich skonèení. Policie
oèekává tento veèer poèetnì posílena.
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Velké filmové dobrodružství
K prodlouené oslavì svého svátku se
napajedelské dìti sely jetì 9. èervna na
Pahrbku. Podél slepého ramene Moravy
èekaly na dìti známé postavy z celé øady
filmù. Vedle tìch hodných a vlídných i takové, ze kterých el strach a na nejmeních
úèastnících filmového putování to bylo znát.
Celou trasu proly dìti maskovány váleèným malováním Vinnetoua a plnily spoustu úkolù. Ze starého vraku se stalo jejich
pøièinìním krásné barevné plavidlo kapitána Nema, odpad byl roztøídìn do patøièných kontejnerù a i ten, kdo èesnek nerad,
z obavy pøed Draculou si dal topinku. Naopak u èarodìjnice Saxany èekaly na dìti
sladkosti, pravìká ena Huhu je seznámila s
obyvateli dinosauøího parku. Chobotnièky
z II. patra dìtem nikdo pøedstavovat nemusel, stejnì tak 101 dalmatinù a dobøe bylo i

A pokud nedìsily filmové pøíerky samy o sobì, klidnì si na vás houkly zpoza stromu. Tahle
utekla z Obecné koly
u Leontýnky a rytíøe Brtníka z Brtníku. Vodníka a èerta by se dìti moná i bály, jene ti
dva se více ne straení vìnovali sporu,
koho e si krásná Elika vybere za mue. V
samotném závìru trasy pøijali muketýøi
dìti do øádu rytíøù a opodál je zval k radovánkám velikánský hrad. Po zdolání celého
dobrodruství by se mezi 230 dìtmi urèitì
nalo nìkolik, které by si rády vyzkouely
umìní èlenù skupiny scénicko-historického
ermu Charon.

Cirkusový klaun byl první zastávkou a také to nejvlídnìjí, co jste mohli na bøehu vody
potkat

"No tak se mì pøece neboj. Podívej, jsem
malý jako ty. Malej, ale ikovnej!"

Poznáváte? Ano, jsme v Hoticích a paní
kopková se nám nevela do zábìru.

"A kdo ví, podle èeho si abák vybírá abku jako svou druku? Pøece podle toho, která
nejsilnìji kváká!"

Spolu s dospìlými navtívilo Pahrbek
takøka 400 lidí a vedení rekreaèního zaøízení, zejména paní Gazdoová, ochotnì vylo
poøadatelùm vstøíc. Snìdla se kupa pekáèkù, vypilo moøe limonád, rozdalo spousta
dárkù, ale jetì více se uilo legrace a zábavy. A nejeden z dospìlých, kteøí se nesoustøedili na sbírání razítek, si znovu viml, jak
je pár krokù od mìsta klidno a krásno.
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Zastavení u koní bylo zcela neprogramové, ale málokdo mu odolal.

Kulturní léto
"Jmenuji se Igor Hnízdo a vy mnì budete poslouchat!"

28. èervna - Rozlúèka
Ke slavnostnímu rozlouèení se sejdou v Klubu kultury áci devátých tøíd
se svými uèiteli a zástupci mìsta. Trvale jim bude poslední den povinné kolní docházky pøipomínat pamìtní list
vìnovaný napajedelskou radnicí.
29. èervna - Poslední zvonìní,
aneb a ijí prázdniny
Mimo Napajedla, a to ve Svìtlé
Hoøe, se rozlouèí s dìtmi Divadlo Zdeòka tìpánka napajedelského Klubu
kultury. Pohádkový rej je tradiènì urèen
dìtem z Dìtského domova Milotice.
Veèery pøed klubem
Na páteèní veèery v závìru èervna
a v prùbìhu èervence a srpna jsou
naplánovány veèery pøed klubem s
hudbou rùzných ánrù. Pokud "Medard" nebude proti, èeká vás pøíjemné
posezení v zámeckém parku pøi oblíbených melodiích.

Vlastnoruènì opeèený pekáèek chutná vdycky a po "Velkém filmovém dobrodruství"
tím víc.

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Balada o alosaurovi • Akce Pelikán •
Zlatokopové na divoké řece • Profesor •
Zlaté dítě • Zamilovaný profesor 2 •
Pravidla moštárny • Kritický bod •
Vesmírní kovbojové • Charlieho andílci
• Temná legenda 2 • Falešná hra • Duch
podsvětí • Útok vetřelců • Pod povrchem
• Žena mého přítele • Drsnej Shaft •
Mé@ové 1, 2 • Sladké lži • 2001:
Vesmírná prda • Podzim v New Yorku •
Oběti a vrazi • Taková malá bestie •
Novoty - to nej 1. díl. •

A nakonec si pøeètìte, kdo za to vechno "mùe". Jako první zejména poslední uvedení
- Dùm dìtí a mládee s komparsem dobrovolných úèinkujících.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Zahradní slavnost

Vítáme Vás

Zaèalo to skvìlým nápadem øeditele ZU
Mgr. Emila Slámy a uèitelky Vìry ákové.
V roce oslav 50. výroèí koly byla vekerá
napajedelská veøejnost pozvána do prostoru kolní zahrady na nedìlní odpolední slavnost pod názvem "Hudba ze vech stran".
Seli se zde áci, uèitelé, rodièe a pøíznivci
obou umìleckých smìrù, které se ve kole
R. Firkuného vyuèují. V proslunìném pøírodním prostøedí zapùsobila pøedvedená
hudební i výtvarná díla plnou silou dìtského nadení, umu a fantazie. Nenudili se ani
ti nejmení, pro nì jsou zatím koncertní
sály a výtvarné sínì nezajímavým prostøedím. Rozhodnì k tomu pøispìlo i to, e se
mohli výtvarnì vyjádøit na velkých formátech papíru. Dalí ze skvìlých nápadù poøadatelù.

e jí to sluí? (Eva tìpaníková)

Pozdní pøíchozí u si nesedli.

Více hlav více ví, více
rukou více zahraje.

Hrajeme spolu - uèitelé a áci.

Na hudebním programu se podíleli uèitelé a áci vech hudebních oborù, malého
i velkého pìveckého sboru a komorní soubor uèitelù. V takøka tøíhodinovém programu se vzhùru do korun stromù nesly tóny
klasické i populární hudby, zaznìl zde Janáèek i ABBA. Radost, se kterou úèinkující
celý poøad pøipravovali, dokladují i názvy
nìkterých èísel programu - "Saxou", Prokop´s Boys and Girls" èi "Maòasoviny".
Nad hladkým prùbìhem celého odpoledne bdìla Iva Kosová, prùvodní slovo
mìl Petr Samlík. Zásluhu na vydaøené akci

mìli vichni uèitelé a úèinkující áci. Podìkování patøí také sponzorùm. Tím hlavním
byl Mìstský úøad Napajedla, který akci finanènì podpoøil. Tìmi, kdo se postarali o
úpravu prostøedí a pohodlí návtìvníkù byli
Technická správa mìsta a Hasièských záchranný sbor z Fatry.
Dìkujeme za dobrý nápad i jeho vynikající realizaci. Budeme se tìit na dalí setkání. A vy, kterým to letos v nedìli 24. kvìtna
nevylo, urèitì si nenechejte pøítí podobnou akci ujít.
M. Vaòáèová

Sladké pøivítání

Moderátor, zvukaø, muzikant Petr Samlík

Hrajeme a zpíváme písnièky uèitele Václava Maòase.
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Nejlepší žáci u starostky města
Být nejlepím ákem koly v daném
kolním roce, na to dávno nestaèí jen dobøe se uèit. V silné konkurenci je tøeba
dokázat jetì nìco navíc. Tak jako to dokázali dìvèata a chlapci obou základních
kol, navrené k pøijetí u starostky mìsta:
Jiøí Anèinec - 9.A II. Z konèí s vyznamenáním, je aktivním èlenem skautského oddílu
a úspìným øeitelem kolní, okresní a oblastní matematické olympiády.
Zuzana Bahulová - 8.D II. Z. Mistrynì
republiky ve veslování, která se zaøadila do
desítky nejlepích sportovcù Otrokovic. Patøí
jí druhé místo v závodech Trnavský vrch a
Valaské kotáry a je èlenkou vítìzného drustva okresu v cyklistice.
Renata Cziroková - 3. C II. Z. Výborná
aèka a stejnì tak zpìvaèka. Ve kolním kole
získala s lidovou i umìlou písnièkou první
místo, v okresním kole Trneèka vyzpívala
støíbro. Ráda také maluje, hraje na klavír a
cvièí gymnastiku.
Martina Dalajková - 7. B II. Z. Premiantka tøídy, vítìzka kolního kola zemìpisné
olympiády a Pythagoriády a úspìná reprezentantka koly v okresních kolech obou soutìí.
Iva Dupalová - 7. B I. Z. Výborná aèka
a spolehlivá kamarádka, nìkolikanásobná
reprezentantka koly v pìvecké soutìi Trneèka.
Dana Dýková - 8. D II. Z. Se stejnou
svìdomitostí a snaivostí s jakou plní kolní
povinnosti se pøipravila i na konverzaèní soutì v angliètinì. V okresním kole si vyhovoøila druhé místo.
Alexandra Fillová - 8. A II. Z. Výborná
ákynì se zálibou v literatuøe a dìjepisu.
Vítìzka letoního kolního kola soutìe Mladých historikù a reprezentantka koly v okresním kole.
Pavel Gabry - 7. A I. Z. V kategorii
Benjamin matematické soutìe Klokan ve
kolním kole suverénnì zvítìzil a v okresním
kole vybojoval mezi 53 úèastníky 9. - 13.
místo.
Veronika Goiová - 6. A II. Z. Výborná
aèka, vynikající reprezentantka koly v okresní zemìpisné olympiádì, pìvecké soutìi
Trneèka a výtvarné soutìi Moje prázdniny v
Evropì a nìkolikaletá èlenka Radovánku.
Tomá Janík - 7. C II. Z. Studuje s vyznamenáním a je pátým nejlepím úèastníkem
okresu v matematické olympiádì Pythagoriáda.
Dagmar Kaíková - 8. A I. Z. Výborná
aèka, èlenka tøídní samosprávy a reprezentantka koly v okresním kole olympiády v
èeském jazyce. Volný èas vìnuje práci v divadelním souboru.
Iva Koøenková - I. Z. po celou dobu
kolní docházky dosahuje výborný prospìch
a bla dobrou reprezentantkou koly v okresním
kole matematické olympiády Pythagoriáda.
Veronika Kritùfková - 8. C II. Z. Aktivnì se vìnuje atletice a ráda recituje. Úspìnì
reprezentovala kolu v okrskovém i okresním kole recitaèní soutìe.
Emílie Krkoková - 8. A I. Z. Studuje s
vyznamenáním, navtìvuje hudební obor

ZU a sborový zpìv, je èlenkou divadelního
souboru.
Roman Meník - 7. A I. Z. Jeho nejvìtí
zálibou je astronomie a pravidelnì navtìvuje krouek pøi hvìzdárnì ve Zlínì. V matematické soutìi Klokan byl druhý nejlepí ve
kole a v okresním kole Pythagoriády získal 4.
- 9. místo mezi 61 úspìnými øeiteli.
Radana Mìøínská - 9. A II. Z. V okresním kole olympiády èeského jazyka skonèila
pátá a postoupila do krajského kola. Ve "zlatém pásmu" se umístila i pøi pìvecké soutìi
Malenovský slavík, studuje hru na klavír v
ZU.
Kamila Miklová - 8. A I. Z. Výborná
ákynì a èlenka tøídní samosprávy, studuje
hudební i výtvarný obor ZU.
Alena Mlýnková - 7. A II. Z. Èlenka
folklorního souboru Radovánek, cvièenka aerobiku s úèastí na celostátní pøehlídce a spoluautorka kolního èasopisu.
Eva Nìmcová - 8. A II. Z. Aktivní skautka
a cvièenka aerobiku, letoní absolventka výtvarného oboru ZU. V soutìi Mladých historikù se probojovala a do krajského kola,
kde byla 10. nejlepí.
Martina Pfeilerová - 9. A II. Z. Studuje
s vyznamenáním, je úèastnicí okresních lehkoatletických soutìí a taneèních soutìí i
vystoupení v øadách souboru Radovánek.
Eva Podlasová - 9. A II. Z. Cílevìdomá
aèka s pøedním umístìním v lehkoatletických soutìích Trnavský vrch a Valaské
kotáry. Léta tanèí v souboru Radovánek.
Martin Poláek - 9. A II. Z. Výborný
prospìch, úspìchy ve kolním i okresním
kole matematických soutìí Klokan a Pythagoriáda a v zemìpisné olympiádì.
Pavel Pøikryl - 8. D II. Z. Studuje s
vyznamenáním, získal 1. místo v okresním
kole cyklistické soutìe jednotlivcù i drustev a úspìnì reprezentoval kolu v okrskovém kole soutìe.
Leo Penèík - 9. A I. Z. Vestrannì
sportovnì nadaný reprezentant koly v házené, koíkové, kopané a lehké atletice se zájmem o strojaøinu.
Petr Sokola - 6. A I. Z. Má výborné
výsledky ve kole, byl druhý nejlepí ve kole v matematické olympiádì, úèastnil se i
pøírodopisné olympiády a pracuje v keramickém krouku DDM.
Ema Staová- 8. A II. Z. Pøi výborném
prospìchu se vìnuje høe na flétnu a zpìvu v
Radovánku. V pìvecké soutìi postoupila do
oblastního kola, v okresní soutìi v anglické
a nìmecké konverzaci získala 3. a 4. místo.
Lubomír Stoklásek - 8. D II. Z. Stejnì
jako v prospìchu pilnì pracuje i v oblasti
svých zájmù - získal 1. místo v dìjepisné
soutìi Znáte Zlínsko, v biologické olympiádì se vítìzstvím ve kole probojoval do okresního kola.
Pavel ohaj - 9. A I. Z. Po celou dobu
dosahoval nadprùmìrné výsledky ve kole i
ve sportu a v letoním roce se stal kolním
vítìzem kategorie Kadet v matematické soutìi Klokan.
Jana tefková - 5. B I. Z. Pilná aèka se
spoustou mimokolních aktivit. Navtìvuje
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Radovánek, sportovní oddíl aerobiku, kde
úspìnì absolvovala nìkolik soutìí, písnièkový soubor DDM, keramický krouek a v
ZU studuje hru na lesní roh.
Edita Veselá - 9. A II. Z. Má výborné
výsledky ve studiu a úspìch si vyslouila v
olympiádì z èeského jazyka a v konverzaèní
soutìi jazyka anglického.
David Vika - 9. A II. Z. Studuje s vyznamenáním a vyniká zejména v jazycích. Pøi
okresní soutìi v konverzaci z anglického a
nìmeckého jazyka vybojoval páté a druhé
místo.
Alena Zámeèníková - 9. A II. Z. Úspìchy slavila jak v olympiádì z èeského jazyka
tak i v matematických soutìích a konverzaci
v angliètinì i nìmèinì. Je nadenou turistkou
a s úspìchem absolvovala celorepublikovou
turistickou soutì.
Petra ilavská - 7. A II. Z. Výborná
ákynì s velkým výtvarným talentem. V okresní soutìi Moje prázdniny v Evropì získala 1.
místo a ocenìní získala v celostátní soutìi
Nebeský cirkus.
Setkání se starostkou na mìstské radnici
se zúèastnilo na poèátku èervna 25 ze tøiatøiceti nejúspìnìjích ákù letoního kolního
roku. PaedDr. Pacholíková jim nejen blahopøála k dosaeným úspìchùm, ale podìkovala jim za dobrou reprezentaci mìsta, popøála
jim hodnì zdaru v dalí práci a pohovoøila si
s nimi o jejich budoucích plánech. A protoe
pedagoga v sobì prostì nezapøe, na místì si
nìkteré áky vyzkouela.

Zotavovací akce pro děti
Od 1. ledna 2001 platí nový zákon è. 258/
2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví, který
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory
veøejného zdraví.
V § 8 citovaného zákona jsou stanoveny
obecné podmínky na provozování akcí pro
zotavení dìtí. Na ustanovení zákona navazuje vyhláka Ministerstva zdravotnictví è. 106/
2001 Sb. o hygienických poadavcích na zotavovací akce pro dìti.
S tìmito legislativními podklady pro poøádání zotavovacích akcí pro dìti je povinna
se seznámit kadá poøádající osoba. Jak zákon, tak vyhláka stanovují pouze základní a
zásadní podmínky na zotavovací pobyt dìtí a
mìlo by být v zájmu kadé poøádající osoby,
ale i rodièù dìtí, aby bylo zaruèeno splnìní
vech povinných náleitostí daných tímto
pøedpisem.
Poøádající osoba je povinna - podle místa
poøádání - písemnì ohlásit zotavovací akci
jeden mìsíc pøed zahájením místnì pøíslunému hygienikovi. V ohláení má povinnost
uvést termín a místo konání akce, poèet zúèastnných dìtí na zotavovací akci a zpùsob
zabezpeèení pitnou vodou. V pravomoci pøísluného hygienika je kontrolní etøení v prùbìhu akce a v pøípadì zjitìní nedodrení
podmínek výe uvedené legislativy vyvodit
patøièné dùsledky.
Podrobné informace získáte v oddìlení
Hygiena dìtí a dorostu Krajské hygienické
stanice ve Zlínì.
MUDr. Eva Báèová,
vedoucí Centra zdravot. stavu KHS Zlín
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jede v pracovní den
jede v pondělí
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
jede v neděli a státem uznaný svátek
jede ve dnech, kdy není školní vyučování
jede ve dnech školního vyučování
nejede 24. - 31. 12.
nejede 26. a 30. 12 a 1. 1.
spoj je veden s přestupem
nejede 1. 7. - 31. 8., 29. - 30. 10., 27. 12. - 2.1.,
18. - 22. 2. a 28. - 29. 3.
21 - nejede 22. - 31. 12.
22 - nejede 22. a 29. 12.
23 - nejede ve státem uznané svátky a 23. 12. - 1. 1.
24 - nejede 24. 12.
27 - nejede 27. - 31. 12.
28 - nejede 24. - 26. 12. a 29. - 31. 12.
31 - nejede 31. 12
66 - nejede 31. 3. a 27. 10.
67 - nejede 30. 12., 27. 10. a 31. 3..
70 - nejede 1. 7. - 31. 8. a 23. - 31. 12.
79 - nejede 16. 7. - 10. 8. a 27. - 31. 12.
Z důvodu veřejného zájmu je možné změnit platné
jízdní řády v termínech: 29. července 2001, 30. září
2001, 27. ledna 2002 a 16. června 2002.
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15.05 17.00 21.00

Z Halenkovic
x

x 79

x

6

x 79

x

6+

4.30

4.50

4.55

4.55

5.55

6.30

6.45

x 79

x 79

6+

x

x6

x 31

7, 66

7.25 12.30 12.30 13.05 15.25 17.30 17.30
x 79

x 79

19.30 20.45

Ze Spytihněvi
x

x 70

x 79

x

6

x 61

x 70

4.45

4.59

5.05

5.11

5.12

5.20

5.28

x 79

x

x

6+

x 70

x 14

x 79

6.13

6.38

6.48

7.01

7.19

7.25

7.42

x

x

6, 7, 66

x6

x

x

+

7.47

8.20

8.33

8.57

x

x

x 79

6+

9.28 10.32 11.03
6,7,66

x

vizitky
letáky a další tiskoviny
vše rychle již od 20 ks za výhodné ceny
Stanislav Hradil, tel. 0602 249 672 (9-21 h)

Z Komárova
x

+23

12.00 13.30 16.00

7.00 12.20 12.45 13.00

13.58 15.05 16.20 18.43

x

6,22

x

11.47 12.15 12.47 12.47 12.59 13.03 13.21
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Pohřební ústav

ARKÁDIA
se sídlem ve Zlínì, ulice Prostøední 2646,
odboèka u Malé scény (bývalá partiová
obuv) a kanceláø v Leetínì V.

si dovolují oznámit
otevření nové kanceláře
v Otrokovicích, ulice 3. kvìtna (stará kola
za kostelem naproti Mìstského úøadu).
t Nepøetrité projednávání záleitostí tel. 067 / 31891.
t Nepøetritá sluba 24 hodiny dennì
vèetnì sobot, nedìlí a svátkù pro pøevozy i sjednání pohøbù a kremací - tel.
067 / 31891 a 0603 514 433.
Leetín V. Po - Pá 8.00 - 16.00 hod., sobota
8,00 - 13.00 hod., tel. 067 / 721 4751
Otrokovice Po - Pá 8.00 - 16.30 hod.,
sobota 8.00 - 13.00 hod., tel. 067 / 792 2206
kl. 110 a 0603 514 433
Pøi pøíleitosti deseti let od zaloení naí
firmy poskytujeme pøi pøedloení tohoto
inzerátu kytici zdarma v odnotì 500,- Kè.

v městské knihovně
l Adamec Miroslav: Trezor s kódem
S.E.X. Robert, tuctový tøicátník, se jako opraváø kopírek èasto setkává se sliènými sekretáøkami rùzných øeditelù. Protoe je mladý
a zdravý, vìtinou to konèí flirtem. Humorný pøíbìh nabízí nejen legraci a svérázné
úvahy, ale i poctivý sex.
l Andrews Virginia C.: Misty. estnáctiletá Místy proívá rodinné trauma. Rodièe
se rozvedli a pouívají ji k tomu, aby jeden
druhého ranil. Místy ví, e ji rodièe mají asi
rádi, ale ona je zaèíná nenávidìt.
l Barták Kamil: Panelový dùm. Publikace poradí, jak upravovat a rekonstruovat
byty v panelových domech.
l Borovièka Václav Pavel: Procesy, které vzruily svìt II. Kniha je vìnovaná slavným nebo naopak neslavným soudním procesùm. Obsahuje zajímavé a napínavé pøípady, které ovlivnily svou dobu - Galilea
Galileiho, výstøedního umìlce Oscara Wilda, otce atomové bomby Roberta J. Oppenheimera a dalí.
l Brogge Dirk: Nizozemsko. Turistický
prùvodce Nizozemskem.
l Burg Josef: Písmo odhaluje osobnost. Grafologie je dnes uznávanou vìdeckou disciplínou. Rozbor písma dokáe napovìdìt mnoho o svém pisateli. V této knize
jsou soustøedìny desítky pøípadù, kdy rozbor písma pomohl ve sloitých ivotních
situacích.
l Davátá Ivanka: V oblaku dezinfekce.
Bojíte se navtívit lékaøe? Máte strach z
nemocnice? A co pøísné sestøièky? Zkuste
se na svìt podívat oèima autorky a zjistíte,
e nic není tak èerné, jak se zdá. Chce to
jediné - nadhled.
l Fast Howard: Max. Pøíbìh chlapce z
ulice, který se dostal na hollywoodské výsluní. Ze svìta noèních mùr a boje o holé
pøeití pøestoupil náhle do blytivého prostøedí boháèù, sexu a závratných ziskù, faleného sentimentu a hoøké pravdy.
l Ganeri Anita: Drogy. Jako vìtina
vìcí na svìtì mají i drogy svùj rub a líc, své
dvì tváøe. První láká a slibuje nevední
záitky. Druhou zaènou drogy ukazovat, a
kdy u se bez nich èlovìk neobejde. Tehdy
si zaènou vybírat svoji daò. Tato kniha pøedstavuje ètenáøùm obì jejích tváøe.
l Grabbet Regina: Kniha plná her. Publikace pøináí mnoho rùzných her na doma
i na ven pro dìti od 2 do 6 let.

Výpůjční doba oddělení:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

pro dospìlé
14.00 - 17.30
09.00 - 12.00
zavøeno
14.00 - 17.30
14.00 - 17.30

pro dìti
zavøeno
13.00 - 15.00
zavøeno
13.00 - 15.00
zavøeno

Mìstská knihovna, Masarykovo námìstí, tel. 794 45 87.
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Napajedelský Sokol

Duben ve zkratce
Struènými informacemi se vracíme k
èinnosti napajedelského Sokola v mìsíci
dubnu, které jsme v minulém vydání NN
nemohli zveøejnit.
w 7. dubna se konal oddílový závod
drustva ákù ve sportovní gymnastice, který sledovali kromì rozhodèích také rodièe
a známí soutìících. Medaile a diplomy
pøedal vítìzùm místostarosta Sokola Ivo
Kout.
w 8. dubna uspoøádali sokolové pro
dìti ji tradièní "Hledání velikonoèního vajíèka. Program pøipravený pro pobyt v pøírodì, zahrnující i vyhánìní Moreny, zhatilo
nepøíznivé poèasí, ale v náhradním prostøedí sokolovny probìhlo vechno ke veobecné spokojenosti dìtí i pøihlíejících rodièù a babièek. Za pøípravu a organizaci celé
akce patøí podìkování cvièitelkám a èinovnicím i èinovníkùm Sokola.
w 14. dubna se utkaly v "Pøeboru Napajedel ve sportovní gymnastice" ákynì. Ve
tøech vìkových kategoriích startovalo 14
závodnic a utkaly se ve cvièení na lavièce a
kladinì, na hrazdì, v pøeskoku a v sestavách na gymnastickém koberci.
ákynì I. - 1. Lucie Forbelská, 2. Gabriela Øezníèková, 3. Kamila Trávníèková a Kateøina Nováková.
ákynì II. - 1. Petra Studeníková, 2. Nikola Øehová a 3. Andrea Oèadlíková
ákynì III. - 1. Jana Forbelská, 2. Iveta
Vycudilíková a 3. Radka Kélová
Medaile s kvìtinkou jim pøedali Milan
Vykoukal a Milan Tala, s blahoøpáním se
pøipojily rozhodèí i cvièitelky Petra Roková a aneta Martykánová.
w 21. dubna se sela v sokolovnì valná
hromada Sokolské upy Komenského. Více
ne stovka delegátù a vyslancù z tìlocvièných jednot celého regionu sokolské upy
mezi sebou pøivítala také Annu Jurèièko-

NAPAJEDELSKÉ
vou, jednatelku pøedsednictva Èeské obce
dsokolské a místostarostu Napajedel Frantika Cívelu.
Valná hromada hodnotila tøíleté období
èinnosti upy, ve kterém se jí podaøilo dosáhnout v tìlocvièné a sportovní èinnosti
nesporných úspìchù. K tìm nejvìtím patøí
zvládnutí upního sletu v Uherském Brodì
a skvìlá úèast XIII. vesokolského sletu v
Praze. Zcela mimoøádná v tomto výètu byla
úèast Jany Komrskové na Olympiádì v Sydney, reprezentantky ÈR ve sportovní gymnastice a èlenky Sokola Zlín a Sokolské upy
Komenského. Za neménì dùleité a významné jsou vak povaovány výsledky vech
cvièencù v domácích soutìích rùzných
úrovní i iroká tìlocvièná èinnost vech
Sokolù bez rozdílu vìku.
Valná hromada zvolila pro dalí funkèní období øídící upní orgány. Starostkou
upy byla zvolena MUDr. Olga Charvátová ze Sokola Zlín a jedním ze tøí místostarostù Milan Vykoukal ze Sokola Napajedla. Milan Vykoukal je souèasnì i jedním ze
esti delegátù Sokolské upy Komenského, kteøí se zúèastní 6. sjezdu Èeské obce
sokolské.

Květen měsíc úspěchů
Sportovní gymnastika a plh tvoøí po
plavání druhou èást upní soutìe vestrannosti. V sobotu 5. kvìtna se jí v kategoriích
ákyò zúèastnily v doprovodu cvièitelek
Petry Rokové a anety Martykánové a Milana Talae i reprezentantky Sokola Napajedla.
Soutì spoèívala ve cvièení na kladinì
(mladí ákynì na lavièce), hrazdì, gymnastickém koberci a v pøeskoku. Napajedelské gymnastická výprava zde dosáhla vynikající výsledky:
Sportovní gymnastika:
ákynì I. - 1. místo Lucie Forbelská, 2.
Gabriela Øezníèková

Drustvo mladých sportovních gymnastek, ovìnèených medailemi z pøeboru Napajedel.
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ákynì II. - 3. místo Nikola Øehová, 3.
místo Andrea Oèadlíková
ákynì IV. - 1. místo Jana Forbelská, 5.
místo Radka Kélová
plh
ákynì I. (3 m) - 1. místo Lucie Forbelská, 2. místo Kateøina Nováková
ákynì II. (4 m) - 2. místo Andrea Oèadlíková.
ákynì IV. (4,5 m) - 2. místo Jana Forbelská, 4. místo Radka Kélová
Chlapci se utkali v obou disciplinách ji
28. dubna v Malenovicích. Pod vedením
cvièitele Martina Èeledi pøivezli v kategorii
áci III. vechna tøi první místa: 1. David
Vavøiník, 2. Roman Hradil, 3. Artman Minginoviè
Závìreèná èást upního pøeboru sokolské vestrannosti byla uzavøena lehkoatletickými závody 19. kvìtna v Bzenci. Soutìilo se v bìhu na 40 m, skoku dalekém a hodu
kriketovým míèkem. Ani tady nezùstala napajedelská výprava bez umístìní:
ákynì I. - 1. Kateøina Nováková, 4. Lucie Forbelská
ákynì III. - 4. Jana Forbelská
áci III. - 1. David Vavøiník, 2. Roman
Hradil
Pøi celkovém hodnocení výsledkù zúèastnìných závodníkù byl na základì dosaených výkonù ve vech tøech disciplinách
vyhodnocen jako nejlepí ák David Vavøiník, který byl nominován do soutìního
drustva upy Komenského. V zaèátku èervna se zúèastnil pøeboru Èeské obce sokolské vestrannosti v Praze.
l l l
Výbor tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla, cvièitelky a cvièitelé jednotlivých
oddílù sdìlují svým cvièencùm, e cvièební
rok 2000/2001 bude ukonèen 30. èervna a
nový cvièební rok bude zahájen 1. záøí.
Pøejeme vem cvièencù i naim pøíznivcùm a pøátelùm pøíjemné a radostné proití
dovolených a dìtem ty nejlepí prázdniny.
M. Vykoukal, Sokol Napajedla

Napajedelská výprava po úspìných lehkoatletických závodech
v Bzenci.
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