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ROČNÍK VI.
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CENA 5 KČ

Pozvánka na zasedání
Zastupitelstvo mìsta zve vechny
obèany na své zasedání, které se koná v
pondìlí 27. srpna 2001 v 16 hodin.
Dalí termíny konání zasedání zastupitelstva mìsta ve II. pololetí letoního
roku jsou 22. øíjna a 3. prosince.
Termíny zasedání rady: 10. záøí, 24.
záøí - spoleènì s mìstským zastupitelstvem, 8. øíjna, 5. listopadu, 19. listopadu
- spoleènì s mìstským zastupitelstvem a
17. Prosince. Zasedání se konají vdy v
pondìlí v 15 hodin.

Dar čtenářům
Mìstská knihovna Napajedla dìkuje
MUDr. Viktorii Jílkové, oèní lékaøce z Otrokovic, za øadu knih, které darovala naim
ètenáøùm. Jedná se vesmìs o ètivé romány
s rokem vydání 1999. 2000 a 2001.

V sobotu 18. srpna byl v zámeckém parku
odhalen symbolický rozcestník národopisných oblastí Haná, Slovácko a Valasko. Slavnostnì tak uèinili starostka mìsta
PaedDr. L. Pacholíková a øeditel Kamenolomu lutava pan Vladimír Miurec. Rozcestník, který nerozdìluje, ale naopak sdruuje milovníky lidové kultury vech tøí
oblastí. Foto P. Pilát

Louèení s prázdninami. Poslední prázdninovou sobotu jsme si ji po nìkolik let zvykli
v Napajedlích vìnovat spoleènému louèení s prázdninami. Letos vychází a na 1. záøí a
k zásadní zmìnì dochází i v místu konání dìtské veselice. Z prostoru ulice Na Kapli se
pøesouvá do zámeckého parku. Pøed klubem a v celém areálu je pro dìti pøipravena
spousta zábavných soutìí, lákadel a sladkostí. Pod zátitou mìsta se na sobotním
zábavném odpoledni budou podílet Klub kultury a Dùm dìtí a mládee.

Kolik nás je
Èeský statistický úøad vydal pøedbìnou zprávu o sèítání lidí, domù a bytù.
Podle ní má Zlínský kraj 597 842 obyvatel,
co je v porovnání se stavem v roce 1991 o
723 lidí ménì. Pøevahu v naem kraji - 306 050
- mají eny. Nejpoèetnìjím je okres Zlín se
196 485 trvale bydlícími obèany a v samotném Zlínì ije 81 459 lidí.
Napajedla mají podle posledního sèítání 7 659 obyvatel a eny tvoøí 50,9 % z
celkového poètu. Poèet pracujících netvoøí
ani polovinu poètu obyvatel - 47,7 % a více
ne polovina z nich dojídí za prací do jiné
obce. Moná vás také bude zajímat, e ijí v
1 016 rodinných domcích a 2 712 bytech.
Pøitom na jednu obytnou místnost o rozloze
vìtí ne osm ètvereèních metrù pøipadá
1,07 obyvatele.
508 213 lidí se ve Zlínském kraji pøihlásilo k èeské národnosti, 63 836 k moravské.
V Napajedlích máme na 6 534 Èechù 719
Moravanù, tøetí nejpoèetnìjí národnostní
skupinou jsou Slováci v poètu 64 a 338 lidí
svou národnost neuvedlo. Pøes 216 000 lidí
v okrese Zlín na sèítacích arích uvedlo, e
jsou bez vyznání. V Napajedlích se pøihlásilo k rùzným církvím 36,2 % lidí.
-vb-

Přijímací zkoušky
Základní umìlecká kola R. Firkuného
v Napajedlích vyhlauje pøijímací zkouky
- do pøípravné hudební výchovy (doplòkové)
3. záøí 2001 v dobì od 900 do 1400 hodin
4. a 7. záøí 2001 od 1200 do 1700 hodin
- do pøípravného výtvarného oboru
(áci 1. a 2. tøíd základní koly) a do výtvarného oboru (áci 3. tøíd základní koly)
5. a 6. záøí 2001 v dobì od 1500 do 1630
hodin

DNES V LISTĚ
l Ze zasedání rady a zastupitelstva
l Kolik nás je
l 1. napajedelská míle
l Hudba jako prevence
l Odjezdy vlakù z Napajedel
l Ètenáøi nám píí
l Nové knihy v mìstské knihovnì
l Junák hlásí
l Sport, kultura, zajímavosti
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 12. července
l schválila realizaci stavebních úprav kotelen A, B a C autorizovaným stavitelem Vlastimilem Hulenkou v návaznosti na provoz nového technologického zaøízení horkovodní pøípojky
l v pùsobnosti valné hromady NBTH, s.r.o.,
Napajedla vyjádøila souhlas se znìním kupní
smlouvy na dodávku tepla mezi Teplárnou
Otrokovice, a. s., a NBTH Napajedla
l v pùsobnosti valné hromady NBTH Napajedla projednala výsledky hospodaøení za
rok 2000 vèetnì zprávy auditora a schválila
zprávu o hospodaøení

Městská rada dne 16. července
l zruila jako náhradní zdroj pitné vody studnu na rozhraní ulic Diviova a Nad zámkem a
schválila jako jediný zdroj pitné vody studnu
v ulici Jiráskova za domem èp. 1181
l schválila uzavøení nájemní smlouvy na
pronájem èásti pozemku katastru nemovitostí
p. è. 98/1 o výmìøe 280 m2 Evenii Miurcové,
bytem Halenkovice 127
l schválila vypracování projektové dokumentace na pøístavek k domu è. p. 616 paní
Hejdové v cenì do 10 000 Kè
l schválila uzavøení smlouvy s firmou RM
GAS s.r.o., na provedení pøeloky plynu pro

Horkovod Napajedla
co nového
Po mìsíci se opìt setkáváme na stránkách Napajedelských novin, abychom
alespoò v krátkosti nabídli "horké novinky" z výstavby teplovodního napájeèe pro
sídlitì Nábøeí.
U první etapy, tj. v prostoru od chmelnické lávky po kotelnu B, ji probìhla
tlaková zkouka potrubí, dokonèují se terénní úpravy a v kotelnách B a C byla
zahájena instalace vnitøního zaøízení.
Mezi nejvýznamnìjí akce druhé etapy, tj. od chmelnické lávky smìrem k
výmìníkové stanici, patøil protlak pod silnicí I55 pro umístìní pøedizolovaného
potrubí. Výmìníková stanice, kde bude
probíhat pøíprava horké vody, ji byla
propojena s parovodem pro spoleènost
Aliachem Fatra Napajedla. V souèasnosti
zde vrcholí práce spojené s montáí vlastní technologie. Po celé trase druhé etapy
byla ukonèena pokládka potrubí, zbývá
pouze provést propojení mezi první a
druhou etapou. Na základì plnìní èasového harmonogramu celé stavby lze pøedpokládat, e koncem srpna by mìla probìhnout tlaková zkouka, zasypání a pøíprava zkuebního provozu.
V záøí, kdy budou vrcholit dokonèovací práce na výstavbì horkovodu, se
znovu setkáme, abychom zase otevøeli
ná "balíèek" novinek a informací..

stavbu garáí v ulici Komenského
l souhlasila se zveøejnìním informace o výstavbì bytového domu v ulici Na Kapli
l schválila vypracování realizaèní dokumentace na rekonstrukci èásti místní komunikace
Pod Kalvárií - k høbitovní bránì
l schválila uzavøení nájemní smlouvy s Antonínem Pavelkou na èást pozemku o výmìøe 1
m2 za úèelem umístìní reklamního poutaèe v
ulici erotínova na dobu dvou let
l schválila opravu izolace brouzdalitì v
mateøské kole Nábøeí firmou Aliachem, a.s.,
odtìpný závod Fatra
l schválila provedení opravy ploché støechy
nad kuchyní kolní jídelny v mateøské kole v
Komenského ulici firmou Aliachem, a.s., odtìpný závod Fatra
l schválila pronájem kanceláøe v budovì
spoøitelny JUDr. Dukové
l seznámila se se zápisem z jednání bytové
komise ze dne 10. èervence 2001
l souhlasila s dohodou o výmìnì bytu 1+1 v
ulici Komenského manelù Trvajových a bytu
2+1 ve stejném domì nájemce Ladislava Petera s dcerou
l souhlasila se zahájením správního øízení
ve vìci poruování obecnì závazné vyhláky

Napajedelská pou!
Jako kadoroènì i letos se bude konat ve
farním kostele v Napajedlích Poutní slavnost
ke svatému Bartolomìji, jemu je kostel zasvìcen. Sv. Bartolomìj patøil mezi apotoly,
kterým se Jeí zjevil po svém zmrtvýchvstání. Jeho první osobní setkání s Jeíem zprostøedkoval apotol Filip. Podle Eusebia hlásal evangelium v Indii a v Arménii, kde také
podstoupil muèednickou smrt, kdy z nìho
zaiva sedøeli kùi. Tento výjev je v kostele
umnì zaznamenán na obraze Frantika Kanèice, generálního øeditele vídeòské akademie. Vznikl v roce 1809 a je umístìn nad
hlavním oltáøem.
Kostel byl vystavìn v roce 1712 za vlády
Marie Markéty z Herbertejna, spravující napajedelské panství za nezletilého Jáchyma
Adama z Rotálu. Je vystavìn v románském
slohu, portál je renesanèní. Kostel je 36 metrù
dlouhý, 11 m iroký a 15 metrù vysoký. Od
svého vzniku byl dvakrát restaurován. V tìchto dnech probíhá obnova vnitøní malby kostela. Opraveny byly sklenìné vitráí, které
byly poøízeny na náklady nìkterých místních obyvatel v roce 1893. Uprostøed je znázornìna Nejsvìtìjí trojice a po stranách jsou
vyobrazeni svatá Ludmila a svatý Václav.
Do 26. srpna, kdy probìhne Napajedelská pou, by mìly být vechny práce dokonèeny a kostel by mìl pøivítat poutníky v novém hávu. Pøijïte se i vy pokochat obnovenou historií napajedelského kostela, od jeho vysvìcení uplyne v letoním roce 260 let.
První me svatá se bude slouit ráno v
7:30 hodin a druhá - Poutní me svatá - odpoledne v 16 hodin. Poté se poutníci sejdou na
spoleèném posezení ve farní zahradì.Vichni
jste srdeènì zváni.
-sm-
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è. 3/2001 o poøádání veøejných hudebních
produkcí proti podnikateli provozujícímu tzv.
Vagón v ulici Nábøeí è. p. 1357
l schválila nájemní smlouvu na obytný kontejner na pozemku st. pl. è. 1042/2 v ulici Na
Kapli s Frantikou Kuèerkovou
l seznámila se se zprávou tajemníka Mìstské
úøadu o kontrolách výkonu státní správy na
MìÚ Napajedla v I. pololetí
l neschválila ádost pana Masaøíka, provozovatele restauraèního zaøízení Vagón, o udìlení výjimky z obecnì závazné vyhláky è.
3/2001 o poøádání veøejných hudebních produkcí

Městská rada dne 30. července
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu schválení ádosti spoleènosti NTV cable o prominutí
nájemného z TKR
l schválila prodlouení nájemních smluv na
dobu pìti let s nájemci Martinou Doleschalovou a Gabrielou Havránkovou
l stanovila základní sazbu za pronájem zaøízení slouícího k náhradnímu ubytování (obytný kontejner) sníenou ve vztahu k I. kategorii
bytu o 30 %
l schválila provedení opravy opìrné zdi u
základní koly v ulici Komenského
l seznámila se se stavem pohledávek mìsta
Napajedla a zprávou o stavu vymáhání pohledávek k 30. èervnu 2001
l seznámila se se zápisem z jednání stavební
komise ze dne 19. èervence 2001
l schválila ádost Muzejního klubu o rozíøení nebytových prostor v domì è. 94 ul. Palackého o místnosti pro archiv a depozitáø
l doporuèila zruit usnesení o prodeji pozemku p. è. 461/45 ze dne 25. èervna 2001 s
podmínkou, e kupující sloí celou kupní cenu
v termínu do 3. øíjna 2001 - po nesplnìní podmínky pozbývá usnesení platnosti
l schválila udìlení výjimky z obecnì závazné vyhláky è. 3/2001 o poøádání veøejných
hudebních produkcí v areálu rekreaèního støediska Pahrbek a v termínu od 1. do 31. srpna
2001 na prodlouení provozní doby do 3.00 h.
l seznámila se se zápisem z jednání finanèního výboru ze dne 25. èervence 2001
l schválila text Dohody o èlenství v jednotce
Sboru dobrovolných hasièù mìsta Napajedla

Kam s ním?
Upozornìní pro napajedelské obèany - Technická správa mìsta, spol. s
r.o., Napajedla upozoròuje obèany na
monost pøistavování kontejnerù jak na
biologický tak i komunální odpad.
Monost bezplatného pøistavení kontejnerù se týká lokalit situovaných ve
vìtí vzdálenosti od skládkových dvorù. Pokud je pøistaven kontejner na biologický odpad (seno, tráva, rostlinný odpad ze zahrad) je takto oznaèen a nesmí se
do nìj ukládat odpad komunální.
Pøistavení kontejnerù nenahrazuje
likvidaci ostatního komunálního odpadu z domácností, který patøí do sbìrných nádob - popelnic.
Pøistavení kontejneru je moné objednat v TSM, s.r.o., Na Kapli 387, osobnì nebo telefonicky u ing. A. Jirkù tel.
710 0958 a M. Èevely tel. 0603 145 263.
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Fatra investuje a bude investovat
Minulost investièní èinnosti kadé firmy vdy signalizuje její budoucnost a dle
investièní èinnosti lze, s jistou mírou nepøesnosti, odhadnout i ekonomické výsledky v budoucích letech.
Pohled na trend hmotných investic závodu Fatra za posledních pìt let je dùvodem jen k zdrenlivému optimismu v léta
budoucí.
V roce 1996/97 byly investice asi na
dvojnásobku odpisù, ale po pøevzetí majoritního akciového podílu ve Fatøe Chemapolem Group je datován prudký pokles,
který byl nejhlubí v nové historii Fatry.
Objektivnì je tøeba taky doplnit, e finanèní
situaci výraznì zhorily i zátopy v r. 1997.
V letech 1998 a 1999 investice poklesly na 35
resp. 37 mil. Kè za rok (po odeètu investice
"Rekonstrukce zámku" za cca 89 mil. Kè).
Urèité oivení nastalo a v roce 2000.
V tomto roce se investice pøiblíily k úrovni odpisù a vekeré finanèní prostøedky
se soustøedily prakticky jen na investice
do technologie.
Pozitivním rysem minulé investièní èinnosti a pøíslibem do budoucna jsou investice do ekologie. V této oblasti Fatra doøeila
vechny ekologické zátìe z minulosti. Ze
staveb z ekologickým zamìøením lze jmenovat napø. "Sklad kapalných surovin, Stáèení kapalných surovin, Spalovnu VÚCHZ,
Biofiltraèní jednotku Alpha 500 FN". Poslední èást ekologických investic "Rozvody kapalných surovin" bude kolaudována v èervnu tohoto roku. Tyto investice jsou zárukou, e do budoucna nebudou v této oblasti

ádné vìtí problémy, ani sankce ze strany
kontrolních orgánù, i kdy investice do ekologie budou nutné i v budoucnu - napø. pøi
náhradì souèasné spalovny Wanda.
Druhá oblast, která byla v minulosti
úspìnì øeena, jsou významné investice
do výrobního segmentu obalovin PE. Nové
velkokapacitní linky s potiskem vodou øeditelnými barvami pøedstavují zaøízení na
vysoké technické úrovni.
Investice roku 2001 jsou pro Fatru hodnì motivující. Za velmi významnou lze oznaèit investici do linky Thermofix, která pøedstavuje zlomovou investici ve výrobì podlahovin nové generace a jejím pozitivním
ryse je také zpracování heterogenního odpadu PVC.
Celkový plán finanèních prostøedkù na
investice roku 2001 je 69,5 mil. Kè. Není to
pochopitelnì vechno, co vnitøní útvary
ádají, nebo ji dnes je jasné, e roèní plán
bude pøekroèen.
(VIS Fatra è. 6)

Hudba jako prevence?
Stejnì tak by v titulku mohlo stát - sport,
kreslení, èetba, turistika, sbírání známek,
chov andulek, zahrádka Náplò volného
èasu, rùzné koníèky, ovlivòují kvalitu ivota od dìtství.
Souèasná mladá generace se narodila
do nepøehledné doby, v ní mají problém se
orientovat i jejich rodièe. Pro pocit dospìlosti, uznání svých vrstevníkù èi k øeení
osobních problémù jim slouí alkohol, drogy, sex, aplikace násilí odpozorovaného na
obrazovce. Nevimnou si, e pøi hledání
své samostatnosti se stanou závislí na
partì kamarádù èi alkoholu. Zaøazením
do skupiny pøátel, vyznávajících stejné velmi vyhranìné - názory na morálku èi
obleèení, se paradoxnì smazává jejich osobnost.
Generaèní protest proti rodièù je starý
asi jako lidstvo samo. Mnozí zapomnìli, e
si jej sami proili. Zapomnìli, e doba, v ní
ili, byla jiná. Nebylo tolik lákadel kolem,
omamné látky byly nepøístupnìjí. O to více
se o své dìti bojíme - aby proly tímto
ivotním obdobím bez úhony.
Nedávno probìhl v televizi poøad, v
nìm byl hostem "streetworker". Mladý mu,

který navtìvoval lidi závislé na drogách.
Rozdával zdarma èisté injekèní støíkaèky,
pomáhal øeit problémy svých zákazníkù.
Ve v rámci prevence pøenosu AIDS a íøení
kriminality. Telefonáty do televizního studia vysoce tuto èinnost hodnotily. A se
ozval mu, který ocenil práci streetworkera,
avak zeptal se, zda by nebylo lepí provádìt onu prevenci u tøeba od mateøské kolky, samozøejmì ruku v ruce s rodinnou
výchovou a za intenzivní podpory státu.
Naplnit dìtem volný èas èinnostmi, které
budou provokovat jejich zájem. Ukazovat
hodnoty ivota a uèit rozeznávat dobré od
zlého. A to se dá dìlat tøeba i doma pøi
výbìru poøadù v televizi. Pøi procházce
pøírodou, návtìvì plaveckého bazénu èi
lyování, peèování o rybièky, na výstavì
obrazù nebo vyslechnutím koncertu hudby
váné i neváné. Nezastupitelnou formou
organizování volného èasu dìtí je i docházka do rùzných zájmových kroukù
nebo výuka høe na hudební nástroj èi
výtvarné výchovì v základních umìleckých kolách.
Take hudba jako prevence? Proè ne.
Lenka Hanáèková, ZU R. Firkuného
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Včelí úl v lidské podobě
Úl je nìco jako vèelí panelák. Vèelky
tam spoleènì ijí a pracují, nosí do spoleèné
zásobárny kapky sladké ávy z rostlin a
výsledkem jsou plástve plné medu. A nebyl
by to ani èlovìk, aby nìco neodkoukal.
S laskavým vèelím svolením implementoval staletími provìøený systém a vznikl
ADRA ÚL.
Plásty nahradilo konto v bance, kapky
nektaru finanèní èástky a místo pilných
vèelièek nastoupili obyèejní dobøí lidé.
Vlastnì - vùbec ne obyèejní, ale zcela neobyèejní, nebo v dobì, kdy si vìtina lidí
hledí své "kulièky", dávají pravidelnì trochu penìz do spoleèného "úlu", i kdy
èasto sami nemají mnoho, aby shromádili prostøedky na pomoc lidem, které nenadále postihne netìstí. Na jednotlivých
darovacích smlouvách nenajdete statisícové èástky, stejnì jako nepotkáte na zahradì vèelu s náklaïákem medu. Vèelí vtip
není ve velikosti kapky medu, ale v mnoství vèel.
Problémy Zemì pomalu zaèínají pøerùstat reálné monosti jejich øeení. Stále
vak existují kraje a lidé, kteøí mají víc, ne
sami potøebují k ivotu a mohou obdarovat
ty potøebnìjí. Nae republika k nim prozatím také patøí. A lidé v ní nejsou vùèi lidské
bídì a strádání lhostejní. Jednorázové pøíspìvky na konto Obèanského sdruení
ADRA pøicházejí ze vech koutù ÈR. Patøí
jim dík a zvlátì pak tìm, kteøí se rozhodli
pøispívat pravidelnì. Takové skupiny dárcù pracovaly v uplynulém roce na 47 místech naí vlasti. Dvì takové buòky pùsobí i
na území Napajedel, jedna z nich v závodì
Fatra.
Také díky jejich pomoci mohla ADRA
uvolnit 300 tis. Kè na pomoc obìtem zemìtøesení v Salvádoru a Indii, na likvidaci následkù záplav na Zakarpatské Ukrajinì.
V souèasnosti má ADRA v plánu pøidat se k
pomoci lidem na zatopené Sibiøi.
Jetì jednou srdeènì dìkujeme. Pamatujte, e patøíte k astnìjí èásti naí planety, buïte aktivní, lidé vás potøebují.
OS ADRA - ADRA ÚL, Komerèní banka,
a. s., poboèka v Praze 5, è. ú.: 19-1487500297/
0100, variabilní symbol 556.

Nezaměstnanost v kraji
Od kvìtna do konce èervna narostla
nezamìstnanost v kraji o 0,04 % na celkových 7,7 %. V Úøadech práce bylo na konci
èervna zaregistrováno 25 520 uchazeèù o
zamìstnání a lze pøedpokládat, e po skonèení kolního roku se èíslo zmìnilo.
Nejvìtí nezamìstnanost v kraji vykazují okres Kromìøí - 9,57 a Vsetín - 8,83.
Zlínský okres vykazuje minimálnì zmìnìné procento nezamìstnanosti na úrovni 6,6 %
a Uherské Hraditì s 6,75 % v hodnoceném
mìsíci dokonce zaznamenalo pokles poètu
nezamìstnaných.
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Vzpomínky veterána
Jak jde ivot pamìtníkù formování ès.
odboje v druhé svìtové válce pomalu ubývá. Vyuít vzpomínek veterána II. svìtové
války plk. Stanislava Mikuly, napajedelského obèana, dokázaly vyuít v uplynulém
kolním roce dìti luhaèovické koly a obsáhlou sta pøinesly také Luhaèovické noviny. Uchovat nìkolik osobních postøehù St.
Mikuly jsme povaovali za vhodné i v naem listì.
Plukovník Stanislav Mikula 1939 - 1942
byl pøísluníkem Ès. armády a poté letectva
a do roku 1949. Od èervence 1939 pobýval
v Polsku, poté v SSSR a s jedním z posledních transportù dorazil 1. kvìtna 1941 do
Haify.
"Po tuhých ruských zimách jsme tìce
pøivykali na subtropická vedra a chamsíny
(havé vìtry z poutì nasycené praným
pískem). Po týdenní aklimatizaci jsme se
pøesunuli pøes Suezský prùplav do Egypta
do ès. výcvikového støediska Agami, 15 km
vzdáleného od Alexandrie. V sedmi transportech sem pøicestovalo 461 vojákù. Jetì
tého mìsíce jsme odjídìli do Sidi Bagush
smìrem k frontì do pevnostního pásma na
egyptsko-libyjské hranici. Ès. prapor se stal
souèástí 23. britské pìí armády. Pøed zákopy byla minová pole s pøekákami z ostnatého drátu a s tzv. panìlskými jezdci, kteøí
nás mìli chránit pøed nájezdy nepøátelských
tankù. Zákopy byly dost primitivní, lo prakticky o díry v sypkém písku, který se neustále sesouval. Pøesto jsme museli zákopy vyztuovat pytli s pískem, døevem, vlnitým
plechem. Pomalu jsme se uèili ít v pouti.
Strava se skládala z konzerv a suenek,
které jsme konzumovali nejen s pískem, ale
i s hmyzem, který byl vude. Teplá chlorovaná voda nám byla odmìøována ve skromných dávkách a kadý s ní musel úzkostlivì
etøit. Pøesto jsme se cítili dobøe, byli jsme

na bojiti, kde jsme se mìli støetnout s nepøítelem, který okupoval nai vlast.
Ne k tomu dolo, dostali jsme nový
úkol - ochranu leti v blízkosti fronty, v
jejím týlu byli vysazeni nepøáteltí výsadkáøi. Skuteènost, e nám britské velení tento
úkol svìøilo, svìdèilo o jeho dùvìøe k nám.
K pøímému boji s nepøítelem zde sice nedo-
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dovìdìlui, e se máme urychlenì pøipravit
k pochodu, ne vak do cílené ofenzívy, ale
na asijský kontinent - do Sýrie a Libanonu,
byli jsme velmi zklamaní. Mnozí z nás to
pøijali s nevolí a musel zasáhnout velitel
naeho praporu pplk. Karel Klapálek. Právì
od nìj jsme se dovìdìli, e nasazením ve
Wavelu ba historie praporu s nejvìtí pravdìpodobností skonèila, Britské ztráty v této
akci byly znaèné.
Ná pøesun na asijský kontinent souvisel se zmìnami mezinárodní situace, zejmé-

Agami - Egypt, 31. 5. 1941. Nástup ès. 11. pìího praporu - Východního, v den odchodu na
frontu na egyptsko-libyjskou hranici
lo, ale stále jsme byli v plné pohotovosti.
Nutila nás k tomu i dìlostøelecká støelba,
která se ozývala docela blízko. V polovinì
èervna podnikl britský generál Wavel ofenzívu na nìmecké postavení v oblasti El Capusza, opevnìné oázy v pouti. Na této akci
jsme se mìli podílet i my. Kdy jsme se vak

Stanislav Mikulu mezi mladými úèastníky besedy v Luhaèovicích.

na s napadením Sovìtské svazu 22. èervna
1941 Nìmeckem, obsazením Kréty nìmeckými výsadkáøi a vyvoláním faistického
povstání na severu Iráku. Cílem akce, které
jsme se mìli zúèastnit, bylo osvobození Sýrie
a Libanonu, které mìlo zabránit nìmecké
invazi a monému vyuití tìchto území k
vzniku nové nacistické fronty v týlu spojeneckých vojsk. Obì zemì byly tehdy pod
kontrolou francouzských vojsk a vlády ve
Vichy. Tato vláda nejene byla spojencùm
nepøíznivì naklonìna, ale pøímo kolaborovala s nacistickým Nìmeckem.
Do Sýrie vstoupil ná prapor u mìsteèka Banias a ta pochodu byl hned nasazen do
boje na hornatém úseku fronty, který protínala strategická silnice vedoucí do Damaku a s odboèkou do Bejrútu. Spolu s vojáky
britské armády jsme kryli postup 25. australské divize. Nepøítel - vìtinou Nìmci v uniformách cizinecké legie a vichisté - nám
pùsobil znaèné ztráty na lidech i materiálu.
Podle rozkazu velitele fronty byla vyèlenìna rota dobrovolníkù ès. praporu, která po
pøíkrovem tmy pronikla asi 20 km do týlu
nepøítele a ve 4 hodiny nad ránem dobyla
strategickou køiovatku Chebau a udrela ji
témìø 24 hodiny. Zabránila tak nepøíteli v
dalím pøísunu váleèného materiálu do frontového pásma v hornatém terénu. K provedení této riskantní akce se pøihlásil celý
prapor. Velitel praporu rozhodl, e útoku
(Pokraèování na str. 5)

NAPAJEDELSKÉ

Z historie

8/2001

Velký požár Napajedel
Psal se rok 1772. Napajedelské panství
zdìdila po Ditrichtejnech hrabìnka Marie
Terezie Kobenclová, rozená Montelabate,
provdaná za hrabìte Jana Ludvíka Kobencla. Její manel byl velká osobnost evropských dìjin. Byl ministrem zahranièí rakouského mocnáøství a zdroval se vìtinou u
vídeòského dvora. Sjednával také smír s
Napoleonem I. v Lunevile.
V onom roce, 3. srpna, rozpoutala se
nad Napajedly straná bouøe. O její nièivosti a zkáze napsal tehdejí faráø Lívehr do
rodné a køestní matriky zprávu v latinské
øeèi. V jejím pøekladu ve farním vìstníku
v roce 1941 se praví: Letoního roku 3. srpna 1772 nastala po poledni kolem tøetí hodiny bouøe, vichøice a krupobití. V deovém
pøívalu následovala prùtr mraèen. Z toho
vzniklo takové mnoství vody, e ádný
potok a ádní stoka nebyly sto je pojmout.
Zde je nutno vypoèítat, jaké kody vznikly
na polích a to jen v obvodu Napajedel. Ne
dosti na tom, toho roku øádil jetì veobecný mor mezi dobytkem. Toliko mìanùm
mìsta Napajedel uhynulo 442 krav a volù.
V osadách Otrokovice a Topolná sotva nìco
zbylo.
V pravdì asni jetì více, laskavý ètenáøi. 31. øíjna ve vigilii Vech svatých vznikl
blízko kostela na Záhumení poár takové
síly a prudkosti, e jej mono nazvat oheò
sírající. Ten prudkým vìtrem se nejen zvedal do výe, nýbr i samu zemi jako by
hlodal. Taková byla rychlost kypících a
hømotících plamenù, e se rozíøil v pùl
hodinì od Kaple Sv. Køíe a z druhé strany
od statku zvané Brázdilky. Celé mìsto lehlo
úplnì popelem - na Záhumení, na Kapli i
sousední stavení na cestì vedoucí do Otrokovic zvané Chmelnice. Shoøel i starý hrad
a uetøen jen dùm vzneeného pána z Levenfeldu, sýpky a mlýn. Ostatní ve znièeno
plameny.
Ne dosti vak na tom. Shoøela i radnice.
Kolem jedenácté hodiny v noci za straného rachotu zøítil se celý ambit zároveò s
vrchní bránou starého hradu a zasypal est
osob, je i zemøely, mimo jednu jetì zasypanou.
Ó, kolik zdìení! Mysli: ádné pomoci
odnikud, nebylo moné uhasit oheò, kdy
tento sluha trestající spravedlnosti Boí zuøil a na vechny strany vysílal svùj meè.
Ó, ubohá Napajedla, která jste svolala na
sebe takový hnìv Boí, vzpamatujte se a
obrate se k Bohu, svému Pánu. Odpuste
høích a opustí vás vechny bìdy."
Tolik Farní vìstník - øíjen 1941.
Byl krásný letní den. S profesorem Nedoínským jsme putovali do Státního okresního archivu v Kleèùvce, kde jsou shromádìny také archiválie Napajedel. Tentokrát
nám opadl do oka napajedelský dokument z
roku 1772. Dopis hrabìnky Kobenclové,
odpovìï na poníenou prosbu napajedelských konelù, aby jim ctihodná paní hra-

bìnka darovala stavební døíví na stavbu
nové radnice. Paní hrabìnka dopisem v
nìmèinì svolila, e je milostivì ochotna
jejich prosbì vyhovìt, pokud budou respektovat dvì její pøání:
a) e støecha nové radnice nebude krytá slámou (dochem) jako ta vyhoøelá
b) e zdi radnice nebudou døevìné,
ale z nehoølavého materiálu (cihel).
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A tak se Napajedla doèkala radnice nové
a lepí, která jim pùsobila radost, jako nám
ta dnení.
Pozn.: Z historických dokumentù se
dovídáme, e oheò byl èastým nepøítelem
Napajedel. Domy v mìsteèku byly pøevánì døevìné a kryté dochem. Neplatila se
tenkrát také daò domovní, ale daò z komína
a proto bylo v mìsteèku také tak málo øádných komínù.
Prameny: Farní vìstník 1941, Státní
okresní archiv Kleèùvka
Vít. Krátký

Vzpomínky veterána
(Dokonèení ze str. 4)
povede druhá rota, jejím èlenem jsem byl
i já.
Po osvobození Sýrie a Libanonu se ès.
prapor stal pohyblivou zálohou 23. brigády.
Provádìli jsme kontrolní a strání slubu v
syrsko-tureckém pohranièí bez váleèných
pøíhod. Zaèaly se vak na nás projevovat
zdejí klimatické podmínky a malárie.
10. øíjna 1941 se vichni pøísluníci praporu soustøedili v Aleppu na severu Sýrie.
Velitel Klapálek mìl dvì monosti. Vykonávat se svými podøízenými strání slubu na
celkem bezpeèném Kypru, nebo se utkat s
nepøítelem na africko-libyjském bojiti. Pøihlásili jsme se samozøejmì ke druhé variantì. O tøí dny pozdìji jsme se zaèali pøesouvat
do Egypta. Koneènou stanicí byl Tobruk,
obklíèená pevnost, pøístav více ne 100 km
v týlu nepøítele. Na britských torpédoborcích Healthy a Napier jsme vypluli z Alexandrie 21. øíjna pøed estou hodinou ranní.
Pøed pùlnocí, za neustálého bombardování,
jsme zakotvili v improvizovaném pøístaviti. Druhý den po setmìní nás kamiony vyvezly kopcovitým terénem do betonových
dìr a skalních doupat v první linii fronty. Ès.
11. pìímu polnímu praporu byl pøidìlen
úsek v délce 5,7 km. Zpoèátku byli naimi
sousedy Australané, pak je vystøídali Poláci. Druhá rota zaujímala obranné postavení
na jiním úseku fronty.
Pøed námi se tyèil pahorek Ras El Medaur, obsazený nepøítelem. Nìmci a Italové
nás bez ustání ostøelovali kulometnou palbou, zasypávali granáty a leteckými bombami. Kadá lehkomyslnost a neopatrnost
mohla za této situace znamenat smrt. V nìkterých místech se doslova nemohl pohnout
ani my. Zásoby potravin, munice a zbraní
mohly být dopravovány jen v noci. Voda
mìla cenu zlata. Získávali jsme ji ze studní
nasáklých moøskou vodou nebo filtrováním
pøímo z moøe. Slanou pøíchu mìla obojí.
Pøídìl byl 4,5 litru na mue a den, na pití,
vaøení i holení. Chodili jsme pro vodu do
studny na pøedním perimetru my i nepøítel.
Na tu dobu nastal vdy na obou stranách
fronty klid zbraní a do doby, ne nepøítel
nepsaný zákon poruil. Poté jsme se umývali pouze detìm. Natìstí listopadové a
prosincové poèasí bylo bohaté na prudké
lijáky, které nám vak znepøíjemòovaly i-

vot jinak. Zaplavovaly nae studené kryty
ve skalách spoustou píseèných blech. Vzácností nebyly ani píseèné bouøe, enoucí se
z poutì pøes kamenné stre, zametající
cesty v minových polích.
Po setmìní se vypravovaly k nepøátelským pozicím prùzkumné hlídky. Jednou
pøi prùzkumu s desátníkem Kalinou jsme
prolezli minovým polem do pásma nikoho.
Fronta jevila známky klidu, kdy se najednou pøed námi objevilo asi padesát postav.
Zalehli jsme. Automatická pistole zaehla
na obloze svìtlici. Ozvala se bubnová palba, která obvykle pøedznamenávala útok.
Pøi takových situacích se ji s návratem z
prùzkumu nepoèítalo. Minuty se zdály být
vìèností. Bezmocnì jsme leeli a èekali,
kdy si nás støela èi støepina najde. Najednou
vak peklo skonèilo. Oèekávaný útok se
nekonal. To u byl zaèátek prosince a od
egyptských hranic se ozývalo stále silnìjí
dunìní britského dìlostøelectva. Palba, ve
které jsme se na prùzkumu ocitli, byla pouze zastíracím manévrem. Brzy nato zaèalo
osvobozování jednotlivých úsekù perimetru. Na Ès. 11. pìí polní prapor pøila øada
po pùlnoci 10. prosince. enisté prostøíhali
drátìné zátarasy a odstraòovali miny v místech plánovaného výpadu. Na povel jsme
za plné palby vyrazili vpøed. Po sedmé hodinì jsme dosáhli nepøátelského postavení,
na obávaném pahorku Ras El Medauru zavlála èeskoslovenská státní vlajka. Byl to
nádherný pocit. Poprvé jsme v této válce
vidìli Nìmce utíkat. Smìrem k nám proudili
jenom italtí a nìmeètí zajatci. Faismus byl
na ústupu. Vidina naí svobodné vlasti byla
opìt reálnìjí.
Do první ofenzivních bojù Ès. 11. pìího
pluku zasáhl spolu se mnou i dalí napajedelský obèan pan Josef Rusek, který v roce
1999 zemøel. Pøíkladem v boji nám byli nai
stateèní letci ve Velké Británii, kteøí se pod
køídly RAF podíleli na leteckých útocích
proti nepøátelským bombardérùm, nacistickým cílùm v porobené Evropì a na území
Nìmecka. Tato ofenzivní èinnost se pochopitelnì neobela bez velký ztrát. Tehdy nás
vak ani ve snu nenapadlo, e 172 z nás, v
roce 1942 ji pøísluníkù Ès. 200. protiletadlového pluku východního, pøijme Ès. letectvo RAF k doplnìní operaèních stavù
naich perutí, které mìly 52 % ztrát."
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Napajedelská míle poprvé
Byla sobota 4. srpna. Teplota vzduchu plhala ke tøicítce, povrchová vrstva vody v Moravì mìøila dvacet stupòù, ale ji pouhého pùl
metru pod hladinou jen dvanáct. Rozhodné
slovo vak ji padlo a nedalo se couvnout. Jak
by to devìt odváných plavcù vysvìtlilo nìkolika desítkám divákù, kteøí se shromádili u
Chmelnického mostu aby se stali svìdky prvního roèníku "Napajedelské míle"?
Tradice, kterou v loòském roce zaloilo
devìt stateèných, mìla své první pokraèování.
Dlouho se diskutovalo o nejvhodnìjím termínu a padl na první srpnovou sobotu, i kdy
nevyhovìl vem zájemcùm. I kdy - zdaleka ne
vichni, kteøí vloni litovali, e se plavalo bez
nich, nasbírali za rok dost odvahy, aby se zúèastnili letos. Nicménì poèet startujících byl
stejný - devìt. Pavel Dratva, Josef Gracla, Ladislav Hajduk, ing. Josef Hruban, Robert Hrubý,
Michal Janováè, Jiøí Lecián, Jindøich Pøikryl a
Jaroslav imík.
Kdo bral desátou hodinu jen jako orientaè-

ní èas, velmi se mýlil. Signální pistole oznámila
start naprosto pøesnì a devítka plavcù se vydalo na tra dlouhou 1 600 metrù - plus mínus
nìjaký metr. Tedy jednu britskou míli. Vlastnì
to bylo jinak.
V loòském roce se pøemoitelé trati dlouhé
1400 metrù od Chmelnice k fatrovskému mostu
dohodli, e si tra prodlouí a k lodìnici. V
pátek pøed akcí vak na místì samém usoudili, e výstup z vody je tu jetì ménì vhodný
ne u mostu a zùstalo u pùvodní trati.
Krátce po startu se devítka plavcù rozdìlila. Dravá soutìivost v nìkolika z nich pøemohla recesistické pojetí celé akce a hnala je dopøedu. Nejvíce zatrnulo posádce doprovodného èlunu, která bezradnì sledovala pole plavcù
roztaené moná do tøí set metrù. Na bøehu
nikdo netuil, jak se vìci vyvinou. A ve vodì
jen nìkteøí.
Dvacet pìt minut trvala první dvojici plavba od mostu k mostu. S úsmìvem a známým
výrokem Venclovského na mírnì promodralých rtech první dorazil do cíle ing. Josef Hruban, nejstarí úèastník Napajedelské míle. Za
ním Pavel Dratva, Jaroslav imík. A pak se ukázalo, e nelo o cíl. Jiøí Lecián ve druhé dvojici
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si to namíøil rovnou pod most. Vzápìtí za ním
dalí a rázem bylo jasné, na co etøí síly plavci
uzavírající startovní pole. Ani náznakem neuhnuli ze své plavecké dráhy a støedem proudu si to
brázdili rovnou k lodìnici.
Pobavené davy divákù od startu na cestì k
mostu ponìkud proøídly a k lodìnici se vydalo
u jen nìkolik nejvìrnìjích. Pøedat diplom,
podepsaný sponzory soutìe Martinem Masaøíkem, Josefem Pøikrylem a Petrem Piòosem,
podat ruèník, panáka na zahøátí a z obdivu
zatleskat. Ètyøicetiminutový zápas s vlastním
pohodlím byl vítìznì u konce.
Nutno dodat, e ti, kdo vystoupili z vody u
mostu, se na ty druhé notnì natvali. Sil bylo
dost, vinna je komunikace. Snad jen ti ménì pøi
tìle pøiznali, e u jim byla poøádná zima.
Pokud patøíte k mudrlantùm, co nikdy nic
podobného nezkusili a odmítají si pøiznat, e by
to nezvládli, asi vás výkon devíti antikorozních
muù moc nenadchl. Vy ostatní, jen nahlodala
zdravá závist, vìzte, e nic není ztraceno. Na
výkonu vech je znát, e dobrou fyzièku si lze
udret v kadém vìku a budete-li rok poctivì
trénovat - na 2. napajedelské míli v roce 2002 na
shledanou.
B. Velecká
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Prázdniny na kole
Tuto oblíbenou letní akci, které se ji
estým rokem zúèastòuje stále více cykloturistù z Napajedel a pøilehlého okolí, není
tøeba blíe specifikovat. Snad kadý z vás ji
od nìkoho slyel vyprávìní o podivné mánii
zhruba 150 nadencù z celé republiky, kteøí
rok co rok vymìní na deset dní pohodlný
mìstský ivot za tìký návrat k pøírodì, ze
pøesuny na kole za kadého poèasí z bodu A
do bodu B, následující den pak z bodu B do
bodu C a tak dál a do úplného vyèerpání
fyzického, psychického i finanèního.
Veèery po dojezdu do momentálního cíle
- pokud je za svìtla nalezen - jsou zpestøeny
stavbou stanù, pøípravou veèeøe na nejrùznìjích typech vaøidel a rychlým pøesunem
do míst, kde lze doplnit chybìjící tekutiny a
setkat se s dalími úèastníky akce. Zde se
teprve utuují ta pravá pøátelství. U z dálky
poznáte ostravské "chachary", decentní Plzeòáky èi Libereèáky stejnì jako bujaré kutnohorské poøadatele.
Letoní rok byl ve znamení "potkali se
u Kolína", take vechny debaty byly propikovány slogany typu "K princeznám se
neèuchá, pane, vy jste ale vypeèenej", tudí jsme byli mezi domorodci k nepøehlédnutí.
Aè je to neuvìøitelné, poèasí nám pøálo a
nemuseli jsme ani jednou pouít plátìnky.
Trasa vedla z rovinatého Kolína na Sázavu,
Beneov, Dobøí a Blatnou do Strakonic, Vodòan a Hluboké nad Vltavou a Tøebonì a
vracela se pøes Jindøichùv Hradec, Kamenici
nad Lipou, Kámen a Vlaim zpìt do Kolína.
Kadý si mohl vybrat podle svého gusta ze
iroké nabídky hradù, zámkù, památek, muzeí, jeskyò a jiných pamìtihodností, kterými
je tato trasa nabita.
Nezapomenu na dùkladnou prohlídku
Konopitì s výkladem historie od pìstování
konopí a po slavný výrok "tak nám zabyli
Ferdinanda" - zámeckého pána - èím zaèala

Do kopeèka se to táhne, ale dolù, to je paráda
svìtová válka. Na typicky jihoèeské vandovy Strakonice s vodním hradem, úasné stavitelské dílo Hluboká nad Vltavou, kde je
mimo jiné i ZOO s právì otevøeným výbìhem klokanù. Na vodní zámeèek Èervená
Lhota jak z pohádky, monumentální hrad
Kámen s pøedstavením skupiny historického
ermu, výstavou zajímavých kovových plastik a muzeem jednostopých vozidel. Nezapomenutelný je samozøejmì výstup na Blaník,
kde spí zakletí rytíøi. Kolorit krásného kraje
plného rybníkù a èeské historie se mi vtiskl
do srdce.
O koupání v jiních Èechách není nouze,
take èlovìk, plný záitkù z toho, co po celý
den vidìl, proil a ujel, vìtinou ani nevnímá,
e v táboøe není sprcha a k pouití je jen
jeden spoleèný záchod. Zkrátka - tahle akce
se nedoporuèuje mazánkùm. Ale kdo má rád
pøírodu, krásy Èech a Moravy, pøátele a silné
záitky, a se k nám pøítí rok pøidá.
Eva Ligenzová, KÈT Napajedla

Významná výročí - srpen
l 4. 8. 1306 byl zavradìn král Václav
III. v dìkanském paláci v Olomouci a
s ním zanikl rod Pøemyslovcù po meèi
l 10. 8. 1296 se narodil Jan Lucemburský, èeský král, který zemøel 26. 8.
1346 v bitvì u Kresèaku
l 12. 8. 1881 vypukl rozsáhlý poár v
budovì dostavìného Národního divadla v Praze, v prùbìhu nìkolika
hodin byla budova témìø znièena
l 22. 8. 1891 zemøel Jan Neruda, spisovatel
l 23. 8. 1851 se narodil Alois Jirásek
spisovatel
l 31. 8. 1546 se narodil Daniel Adam z
Veleslavína, spisovatel

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Poslední agent • Masoví vrazi • Návod
na vraždu • Quills, perem markýze De
Sade • Krvavá volba • Přátelé 1,2 •
Lišák • Vor • Krotitel větru • Krvavá
lázeň • Stíny mrtvých • Nezvratný osud
• Riziko • Krysa • Attila • Možná • Fotr
je lotr • Země Dinosaurů • UZ Rattle and
Hum • Ideální manžel • Miláčku, vraO
se ! • Ďábel přichází • Žralok útočí 2 •
Gentlemanské manýry • Východ Západ •
Rudá planeta • Bez důkazů • Odhalení •
Němý svědek • Elita • Pan katastrofa •
Ženich na útěku • Ohnivý kruh • 6. den•
Deset dnù jsme nevidìli televizi, ale byly okamiky, kdy jsme vìdìli pøesnì, kolik
kilometrù nás dìlí od Severního pólu, New Yorku i Liptákova.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Odjezdy vlaků z Napajedel
Směr Přerov
4.32

Pøerov - jede v pracovní dny

5.07

Pøerov - nejede 1. 1.

5.22

Pøerov - jede v pracovní dny

6.12

Pøerov - jede v pracovní dny

7.21

Pøerov

9.20

Pøerov

10.41

Bohumín - spìný

12.32

Pøerov

13.39

Pøerov - jede v pracovní dny

14.51

Pøerov

16.10

Pøerov

17.09

Pøerov - nejede 24. a 31. 12.

18.26

Pøerov

19.53

6.49

Bøeclav

8.10

Staré Mìsto

9.32

Bøeclav

11.34

Bøeclav

13.16

Bøeclav - jede v pracovní dny

14.04

Kúty

15.07

Moravský Písek - jede v pracovní
dny

Pøerov

15.52

Bøeclav

21.24

Pøerov - jede jen 31. 12.

17.14

21.57

Pøerov - jede v pracovní dny, v
nedìli a státem uznaných svátcích,
nejede 28.9., 17. 11., 23. - 25., 30. a 31.
12. 2001, 31. 3., 5. a 6. 7., 28. 9. a 27. 10.
2002

Bøeclav - jede v pracovní dny, nedìli a státem uznaných svátcích
nejede 28.9., 17. 11., 23. - 25., 30. a 31.
12. 2001, 31. 3., 5. a 6. 7., 28. 9. a 27. 10.
2002

Směr Břeclav

19.0

Bøeclav

19.04

Staré Mìsto

20.24

Staré Mìsto - nejede 24. a 31. 12.

3.57

Hodonín - jede jen 1. 1.

21.38

Staré Mìsto - zrychlený

5.05

Bøeclav - jede v pracovní dny

23.24

5.41

Brno - jede v pracovní dny a v
sobotu, 28. 9. 2001, 1. a 8. 5. a 5. 7.
2002; nejede 29. 9., 31. 12. 2001 a 6. 7.
2002

Staré Mìsto - jede v pracovní dny,
nejede 31. 12.

23.32

Staré Mìsto - jede v sobotu, v nedìli a ve státem uznaných svátcích,
nejede 24. 12.

9

Muzeum jihovýchodní Moravy
stálé expozice
- Pamìtní síò Frantika Bartoe
- S inenýry Hanzelkou a Zikmundem
pìti svìtadíly
- Zlínské filmové studio od reklamy k
tvorbì pro dìti
výstavy - hlavní výstavní sál
Jetì do 2. záøí 2001 - ÈESKÉ LOUTKOVÉ
DIVADLO - HISTORIE A SOUÈASNOST
Tradièní marionety èeských lidových
loutkáøù, ukázka sériové výroby pro spolková a rodinná divadla v 1. polovinì 20. století,
souèasná tvorba profesionálních i amatérských loutkových divadel. doplnìno historickými dekoracemi a plakáty. Ve spolupráci
s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlínì a
muzeem loutkáøských kultur v Chrudimi.
13. záøí - 25. listopadu 2001
VELKÉ PRÁDLO
malý výstavní sál
Do 30. záøí 2001
ROUBENÝ DÙM NA VALASKU
Ve spolupráci okresního vlastivìdného
muzea ve Vsetínì a Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlínì

Pálíte doma odpady ?
Tzn. sáèky od mléka, PET lahve, polystyren, vyøazené odìvy, igelitové taky, dìtské
pleny atd., a tím vypoutíte do ovzduí rakovinotvorné látky? Pøeètìte si èást dopisu jedné babièky uveøejnìný v 49 è. KT:
"Nae nejmení vnuèka - velmi hezká,
ivá, usmìvavá - najednou dostala ve tøech
letech horeèku a ocitla se a v Motole, kde ji
zjistili zvlátní druh leukémie a ihned ji pøevezli na onkologii do Brna. Její maminka byla
stále s ní a na nìjaký èas jsem ji vystøídala já.
Sledovala jsem to usmìvavé, tulící se dìvèátko, které mi poskakovalo na klínì a v duchu
jsem si øíkala, e to nae dítì nemùe být
nemocné, kdy jsem ji srovnávala s dìtmi v
pokoji, které bezvládnì leely na svých postýlkách.
Právì u ní zaèali s chemoterapií a paní
doktorka mì ujiovala, e je silná a má anci
na pøeití, ale bude to dlouhý proces ozaøování, transplantace kostní døenì, rehabilitace, ad.. Povídala jsem si i s dalími dìtmi a
dostala jsem velký strach. Strach o tyto dìti a o svoji vnuèku. Vìdìla jsem toti jediné - e
má tøicetiprocentní nadìji na pøeití a my pro
ni udìláme vechno, aby se nám vrátila.
A ona se nám po tøech týdnech skuteènì
vrátila. Ale jinak, ne jsme si pøedstavovali v bílé rakvi, s krásnou bílou svatební kyticí na
vík. To bylo poslední rozlouèení s naim
andílkem.
Vím kolik rodièù ztrácí své dìti na onkologii, malé dìti umírají maminkám v náruèí,
vìí se ji drí za ruku. Já sama jsem se témìø
mìsíc nemohla vzpamatovat ze své bolesti...."
Máte jetì váení obèané obce odvahu
pálit doma jakékoliv odpady a zavinit tak
nìkomu nevyléèitelnou bolest ?!!
SH
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Junák hlásí - Kdo byl profesor RNDr. Rudolf Plajner
Staøí a
starí skauti
by odpovìdìli. e byl
druhým náèelníkem
skautù po zakladateli A. B.
Svojsíkovi.
Nìkteøí by si
i vzpomnìli,
e dostal pøez d í v k u
"Táta". Vznikla z toho, jak
se celá léta o
skauting staral.
Rudolf Plajner se
narodil 5. dubna 1901 v
Prostìjovì a jako patnáctiletý vstoupil do druiny vedené Jiøím Wolkerem. Od této
chvíle byl ji celý jeho ivot protkán skautingem. Postupnì procházel rùznými èinovnickými funkcemi v oddíle, sboru, okrese a v upách. Zúèastòuje se svìtových jamboree v Anglii i v Maïarsku, je
delegátem VII. mezinárodní konference. Pøi
tìchto funkcích úzce spolupracuje se zakladatelem skautingu u nás a jeho prvním náèelníkem A. B. Svojsíkem.
V roce 1929 nastupuje jako profesor reálného gymnázia v Holeovì. 1. záøí 1939
byl povolán do Prahy organizovat brannou
výchovu ve kolách a spolcích. Po úmrtí A.
B. Svojsíka v roce 1938 vyøizuje vekerou
agendu náèelnictva a pracuje na sjednocení
èeského skautingu v novì vzniklou organizaci Junák. V lednu 1939 je zvolen náèelníkem Junáka pro Moravu a zaèátkem bøezna
se stává náèelníkem Junáka u nás. V listopadu 1939 po zákazu organizace je nucen ústøedí Junáka likvidovat. Zapojuje se do ilegální
èinnosti a v roce 1943 je gestapem zatèen. Po
nìkolika mìsících je pro nedostatek dùkazù
proputìn. V roce 1944 zakládá v Holeovì
a na území okresu Holeov ilegální národní
výbory a po osvobození Holeova v roce
1945 zde øídí první schùzi revoluèního národního výboru. Ujímá se znovu vedení
Junáka, v roce 1946 je zvolen jeho náèelníkem a v roce 1947 je èlenem pìtisetèlenné
výpravy skautù na jamboree ve Francii.
Po únorových událostech v roce 1948,
kdy se øízení Junáka ujímá Akèní výbor, se
jako profesor opìt vrací na holeovské gymnázium. Obdrel vak zákaz zajímat se o
mimokolní výchovu mládee. V roce 1949
je zatèen Státní bezpeèností, internován ve
vìznici v Uherském Hraditi, suspendován
z místa profesora a po nìkolika mìsících
proputìn.
V letech 1950 - 59 je pøidìlován na výpomoc do kol mimo své bydlitì a poté z
Holeova definitivnì odchází.
V období Praského jara 1968 znovu
nastupuje 29. bøezna do èela Junáka a snìm
jej potvrzuje do funkce náèelníka. Po skon-

èení èinnosti Junáka v roce 1970 je zvolen
èlenem Ústøední rady PO SSM. V roce 1977
se vzdává vekeré èinnosti v oblasti práce s
mládeí a zaèíná psát studie o historii skautingu. V roce 1986 dokonèil práci o prof.
Svojsíkovi a spolu s ostatními ji uloil do
Památníku národního písemnictví v Praze
na Strahovì.
Zemøel 23. èervna 1987.
Bìhem svého ivota byl R. Plajner vyznamenán mnoha skautskými vyznamenáními, v roce 1965 získal pamìtní medaili
prezidenta republiky Za zásluhy v boji proti
faismu a v roce 1969 Øád práce.
Rudolf Plajner pùsobil v Holeovì s
malými pøestávkami tøicet let. Holeoviètí
skauti na jeho poèest poøádají kadým rokem Memoriál R. Plajnera. Je to pochod z
Tesáku na Hostýn. Zúèastòují se ho vechny vìkové kategorie dìtí a kromì skautù je
organizován i pro vechny pøíchozí. V letoním roce byl Memoriál souèasnì vzpomínkou stého výroèí jeho narození a R. Plajnerovi byl na Hostýnì odhalen malý pomník s
pamìtní deskou. Pochodu i slavnostního
vzpomínkového aktu se zúèastnili i èlenové
napajedelského oddílu. Skauti na svého druhého náèelníka stále vzpomínají a pro ty
starí zùstává "Tátou".
Pùvodnì jsem chtìl napsat jen krátkou
informaci o R. Plajnerovi, ale nelo to. Musel jsem trochu pøiblíit jeho osobnost. Na
jeho ivotì je vidìt, v jak rozporné dobì
jsme ili. Dvakrát stavìl Junáka "na nohy",
potøetí se toho nedoil. Byl zatracován i
vyznamenáván. Jeho celoivotní èinnost pro
skauting a celou tuto zemi byla tak rozsáhlá,
e musel vzniknout i tento rozsáhlejí èlánek, i kdy jsem se snail uvádìt jen ty
nejdùleitìjí mezníky jeho ivota.
-ofka-

Náš recept
Nevím, zda jetì o sobì
mùeme hovoøit jako o národu
muzikantù, lidí pracovitých a
zruèných, holdujících buchtám
a knedlíkùm.
Vlastní muzicírování ohrouje techno, spíe ne pracovitost a zruènost se
vyplácí vychytralost a snad jen toho posledního mùeme elet nejménì. Nae
chutì ovlivòují stále více kuchynì vech
národù a pokud nejde zrovna o hamburgery èi jiné stravovací zlozvyky, není na co si
stìovat. Koneènì, komu by se chtìlo stát
v tøiceti stupních u plotny, klohnit koprovku èi zelí a zadìlávat na buchty. Kdy se to
navíc v takovém poèasí ani nikomu nechce jíst.
l Zkusme tøeba tìstovinový salát.
Potøebujeme 300 g tìstovin, 4 líce
oleje, 200 g salámu, 2 líce rozinek, 1 zelenou a 1 èervenou papriku, 1 sterilovanou
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Junácké sněmy
Tak jako kadá organizace má i Junák své
stanovy, kterými se musí øídit. Mezi mnoha
urèujícími body je i ten, podle nìho se obnovuje nebo potvrzuje vedení Junáka na vech
stupních. Jsou to Junácké snìmy. Konají se
jedenkrát za tøi roky, pokud nevznikne nutnost svolat snìm mimoøádný. Snìmy se konají ve vech organizaèních jednotkách, poèínaje støediskem a konèe ústøední radou.
Tøíleté období konèí právì v letoním roce a
postupnì probíhají snìmy tak, jak je stanoveno. Snìm naeho støediska se konal 3. dubna
a potvrdil ve vedení souèasného vedoucího
Miloe Sudolského. Pøínosem, alespoò tak
lze pøedpokládat, bylo zvolení do èelných
funkcí Hany Maòasové a Zbyòka Abrháma,
kteøí vstoupili do Junáka v roce 1990 a tudí
v nìm vyrostli.
Okresní snìm se konal 2. èervna a zvolil
do jedné z pøedních funkcí nai Helenu Sapárovou. Krajské snìmy se konají tam, kde
zatím nebyly krajské rady utvoøeny. Ve Zlínském kraji se tak stalo v loòském roce a bylo
by zbyteèné jej v tak krátké dobì ustavovat
znovu. Ústøední snìm se bude konat v øíjnu a
i tam budou mít Napajedla svého delegáta.
Lze øíci, e nejvìtím problémem bylo
zajistit pro potøebné funkce nové èleny tam,
kde starí odcházejí. Staøí skauti a skautky.
kteøí "táhli" Junáka ji deset let pøirozenì
zestárli a postupnì odcházejí. Noví, odpovìdní, kteøí by je nahradili, se hledají obtínì. Èeká je práce nároèná na volný èas, která
mùe zpùsobit problémy v zamìstnání a nìkdy i v rodinì. Pokud chceme, aby se Junák
vyvíjel, pøispíval k veobecnému vzdìlávání
dìtí a mládee, aby byl moderní, je nutné
vykonávat kadou práci, v kadé funkci, která Junáku pomáhá. Proto pøejeme novým
èinovníkùm mnoho úspìchù a uválivosti v
kadém rozhodování.
-ofka-

okurku, kousek vaøeného celeru, 4 líce
hráku, sójovou omáèku, sùl, kari, cukr a
ocet.
Tìstoviny uvaøíme tak akorát a necháme okapat. Salám nakrájíme nadrobno,
promícháme se spaøenými rozinkami, paprikami, celerem a okurkou nakrájenými
na kostièky, pøidáme hráek a podle chuti
od kadého z pochutin. Necháme chvilku
odleet a veèeøe je stále pøipravena, a se
vám rodinka slézá od vody kdy chce.
l Jetì ménì èasu vyaduje pøíprava
tvarohového koláèe.
V misce smícháme pùl kilogramu tvarohu, 50 g másla, 100 g cukru, dvì vejce,
líci krupice, pùl líce pudinkového práku, pùl práku do peèiva, trochu vanilkového cukru, rozinky nebo trochu nasekaných mandlí.
Peèeme velmi krátce ve vymazaném a
vysypaném pekáèku, nebo jej mùeme
vyloit alobalem a potøít máslem.
Uiteèná rada úplnì na závìr - tìsto se
lépe rozetøe lící namoèenou ve vodì.
Dobrou chu.
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Reklamně
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Nové knihy
v městské knihovně
l Cungi Charly: Jak zvládat stres.
Praktická pøíruèka vychází z poznatkù medicíny a díky èetným pøíkladùm ze ivota,
cvièením a radám je uiteèným pomocníkem pøi vytváøení úèinných postupù a posilování schopností pro pøekonání stresu.
l Dailey Janet. Dotek vìtru. Sheila s
manelem byli pøepadeni. Manel byl zabit
a ona unesena bandity do osady v mexických horách. V osadì psancù platí tradièní
nepsané zákony. Sheila èasem zjiuje, e
tato primitivní a drsná pravidla jsou naplnìna prostou spravedlností, která se ze ivota
bohatých Amerièanù ji dávno vytratila.
ivot v osadì pro ni èasem pøestává být
nesnesitelným. Lidé kolem ní ji nejsou nepøáteli a nachází zde dokonce i lásku.
l Drew David: Ztracené kroniky
mayských králù. Nové poznatky získané z
archeologických výzkumù o kultuøe a civilizaci starých Mayù.
l Freedman J. F.. Nad zákon. Bývalý
prokurátor, dnes astnì enatý advokát,
zaije za píseèné bouøe v pouti otøesný
záitek. Na jeho základì se o pùl roku pozdìji rozhodne pøevzít jako státní zástupce
vyetøování komplikovaného a nejasného
pøípadu smrti zloèince. Zkomplikuje si tak
pracovní i rodinný ivot.
l Frýbort Pavel: Power play. Pøi hledání uprchlého vìznì, podezøelého navíc z
vrady luxusní prostitutky, poruèík Jare
nevìdomky rozkryje paeráckou sí obchodníkù s kradenými staroitnými obrazy, kteøí
mají informátora a ochránce v policejních
kruzích.
l Grégr Jan: Norsko. Turistický prùvodce Norskem.
l Guedj Denis: Papukùv teorém. Starý ochrnutý knihkupec obdrí jednoho dne
z Brazílie od dávného pøítele, s ním studoval na Sorbonnì dopis, v nìm mu sdìluje,
e shromádil obrovskou sbírku matematických spisù vech dob a rád by ji poslal na
jeho adresu, protoe o ni kdosi tvrdì usiluje.
l Hailey Arthur: Penìzomìnci. Dramatický jeden rok velké americké banky na
osudech její vedoucí elity i personálu ukazuje, jak riskantní je bankovní podnikání a
jak moc penìz pøitahuje rafinované kariéristy i obyèejné zloèince.
l Hladík Jaroslav: Spoleèenské vìdy
v kostce. Pøehled, který umoòuje orientaci
v základech psychologie a sociologie. Seznamuje se základy státoprávní teorie, základy ekonomie a ekonomiky a základy neformální logiky.
l Jansa Pavel: Mui ijí dvakrát. Napínavý pøíbìh o úkladech a pomstì zavádí
do svìta prùmyslové pionáe ve farmaceutickém prùmyslu. Kadý, kdo mìl v drení disketu s biochemickými formulemi
nového preparátu, se brzy potkal se smrtí.
Nyní mají disketu hlavní hrdinové románu a
chtìjí za ni získat monost zaèít druhý ivot.

11

Výpůjční doba oddělení:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

pro dospìlé
14.00 - 17.30
08.00 - 12.00
zavøeno
14.00 - 17.30
14.00 - 17.30

pro dìti
zavøeno
13.00 - 16.00
zavøeno
13.00 - 16.00
zavøeno

Masarykovo námìstí, tel. 794 45 87.

Z dopisů čtenářů
Po delí odmlce nám poslal dalí
vzpomínku na milovaná Napajedla Radek Frantiek Bièan z Telèe. Na té první
je pikantní to, e ve Valaském Meziøíèí
skuteènì ijí tøi bratøi Perniètí, kteøí kadou volnou chvilku vìnují rybolovu v
napajedelských vodách. A ta druhá, je
urèena pøedevím dìtem jako povzbuzení pøed zaèátkem kolního roku.

Rybářská
Tøi bratøíèci o samotì
chvíli klidu neznali.
Místo spánku po robotì
na ryby se vydali.
Hoi jako vydry èile
rybné vody plenili
a v zájmu své kratochvíle
navzájem se mìøili.
Nejlepí povyraení
znamenalo pro bratry
lovit rybky bez prodlení
v Napajedlích u Fatry.
A e rostli jak se patøí
bez báznì a bez chyby
nebáli se tihle bratøi
sumce ani velryby.
Odkud vlastnì rybám bije
osudová hodinka?
Z Valmezu sí na nì ije
Perníkovic rodinka!

Poznámky
Jako dítì do kolièky
nechodil jsem pøíli rád.
Tìsné dali mi atièky
nové botky a kabát.
Na pohodlí kalhot krátkých
zbyly jenom vzpomínky.
V lavici na nokách vratkých
byl jsem strachy malinký.
Kantoøí mé kolní mládí
rozdrolili na známky.
Do ákovské kníky rádi
èmárali mi poznámky.
Není divu, e mìl øemen
doma práce víc ne dost.
Já vak zatvrdil se v køemen!
Poznámky jsou pitomost!

KOOPERATIVA pojiovna a.s
Vám nabízí bezpeèí pro Vae peníze
a majetek formou vkladù a pojitìní.
Zajistíme Vám:
 vkladové pojitìní osob KONTO
 pojitìní majetku
RD, domácnosti, chaty, chalupy
 pojitìní osob
vìnové pojitìní dìtí, ivotní pojitìní
dùchodové pojitìní, úrazové pojitìní
komerèní zdravotní pojitìní
cestovní pojitìní
 pojitìní motorových vozidel
povinné ruèení, havarijní pojitìní
Vechna pojitìní, poradenství a
pomocVám nabízí ochodní zástupce
pojiovny Kooperativa ,
pan Robert Kadlík, ve své kanceláøi
v Napajedlích,Husova ul.è.p.1017
(blízko domova dùchodcù).
Tel.zázn.fax: 794 41 83,
mob.: 0601 - 54 44 24
Provozní doba: Po: 8-11
St : 13-17
Na jinou dobu se objednejte prosím
telefonicky.

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.
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Rybáři informují

NAPAJEDELSKÉ

Jasná zpráva z rybářského soustředění
Letoní soustøedìní mládee Rybáøského spolku Napajedla - Spytihnìv v rybáøském zaøízení spolku na Nìmeckém se konalo v posledním èervencovém týdnu. Vedoucí soustøedìní byla Miroslava Nováková z Domu dìtí a mládee v Napajedlích,
který se na akci spolupoøadatelsky podílel.
V péèi o osmnáct mladých rybáøù jí pomáhali èlenové Rybáøského spolku Napajedla
- Spytihnìv ing. Josef Hruban, Karel Jahodík
a Stanislav Jeek.
Od 23. do 28. èervence ulovili úèastníci
soustøedìní 18 kaprù, 2 candáty, 2 úhoøe, 1
sumce a 1 vìtího karase.
Prestiní cenu za dvaaosmdesáticentimetrového sumce získal Pavel Kaný. Nejproduktivnìjím rybáøem byl Michal Janeèka se ètyømi ulovenými kusy ulechtilých
ryb. Nejvìtího kapra vytáhl z vody Michal
Poláek a dobrou návnadu zvolil i Martin
Poláek, kterého v poètu ulovených kaprù
(tøi) nikdo nepøekonal. Vìtí z ulovených
candátù mìøil 52 centimetry a jeho úspìným pøemoitelem byl Pavel Barto, který
rovnì ulovil jediného vìtího karase. V
lovu úhoøù vynikl Luká Zlámal, jeho úlovek mìøil 57 centimetrù.
Zajímavými úlovky se mohou pochlubit i lektoøi soustøedìní. Karel Jahodík úhoøem 83 cm a Stanislav Jeek candátem o
pouhý centimetr mením.
Mládenická sekce Rybáøského spolku
dìkuje za spolupráci Bohumilu Mrázovi a
Frantiku Veèeøovi. Soustøedìní navtívil i
pøedseda spolku Vratislav Hladký a kupodivu neomdlel.
Osmnáct ivých klukù nemohlo vystaèit jen s rybaøením. Koupali jsme se v Bezedném, navtívili Pahrbek, mnohdy zdaøile

jezdili na kanoi, nìkteøí úspìnì èeøili vodu
jednoletým kapøíkùm a udili jsme cejny a
kapry. Nikdo neklesal na duchu ani ve dnech
kdy prelo a nalo se nìkolik takových, kteøí
chtìli podat pøihláku na pøítí rok.
Na konci jasné zprávy o týdenním rozruchu na Nìmeckém zbývá objasnit, kdo
akci sponzorsky podpoøil. Jsou to DDM
Napajedla, Rybáøský spolek Napajedla Spytihnìv, Jaroslav imík a autor jasné zprávy ing. Josef Hruban.
Howg.

NeseVte doma
24. - 26. 8. se koná ji 34. roèník trnkobraní ve Vizovicích. Páteèní program
zahajuje ve 20 hodin Vlasta Redl a country
bál potrvá a do 4 hodin ranních. V sobotu
se areál firmy Rudolfa Jelínka otevøe v 10
hodin. Nejvìtím lákadlem sobotního programu je koncert Lucie Bílé v 17 hodin, ve
21 hodin ozáøí Vizovice velký ohòostroj a
spát se pùjde opìt a ráno. Velká cena
Vizovic v pojídání vestkových knedlíkù
vypukne v nedìli ve 12 hodin, vzápìtí
vystoupí Martin Maxa a v 18 hodin se s
návtìvníky areálu rozlouèí dechová hudba Vacenovjáci.
31. 8. - 2. 9. se koná v Uherském Hraditi velmi mladé - teprve 2. roèník - Slovácké vinobraní. Koncerty, posezení u
cimbálu, pøehlídky, výstavy a kot vína
najdete od areálu Z Mojmír pøes Klub
kultur, Mariánské námìstí, zahradní restauraci Koruna a Masarykovo námìstí a
po park Bastion. Doprovodný program
tvoøí plavba výletní lodí po øece Moravì.
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Aeskulap se směje
Jaký je rozdíl mezi internistou, chirurgem, psychiatrem a patologem?
Internista ví, ale neumí.
Chirurg neví, ale umí.
Psychiatr neví ani neumí, ale má pro
vechno pochopeni.
Patolog ví i umí, ale vdycky u je
pozdì..
J J J
Pacient: "Vypadá to se mnou moc patnì, pane doktore?"
Doktor: "Tedy, dlouhohrající desku u
bych si na Vaem místì nekupoval."
J J J
"Pane doktore, nìco se mnou není v
poøádku. Stále bìhám za mladými dìvèaty."
"Ale to je pøece docela pøirozené," uklidòuje ho psychiatr.
"Ale já si nemohu vzpomenout proè!"
J J J
Pana Nováka pøivezou sanitkou do nemocnice.
"Jste enatý?" ptá se sestra.
"Ano, ale ta zranìní mám z autonehody."
J J J
Internista k pacientovi: "Bohuel, nemohu zjistit pøíèinu Vaí choroby. Ale
moná je to alkoholem."
"Nevadí, tak pøijdu a budete støízlivý."
J J J
"Testy potvrdily mé obavy. Moc èasu
vám nezbývá "
"Kolik?"
"Tak deset, "
"Let? Mìsícù . nebo snad týdnù "
" devìt . osm . sedm ."

Muzejní klub Mìstského úøadu Napajedla a Tìlocvièná jednota Sokol v
Napajedlích
Vás srdeènì zvou na výstavu

Bájeèné prázdniny u vody k lítosti vech mladých rybáøù skonèily, z rekordních úlovkù
zbyly jen vzpomínky a fotografie.

Pohled do historie a souèasnosti napajedelského Sokola.
Vernisá: pátek 31. srpna 2001 v 16 h.
Místo konání: Mìstské muzeum Napajedla
Doba trvání výstavy: 1. - 30. záøí 2001
Otevírací doba: pondìlí - sobota od 14
do 17 hodin
Vstup volný.
Individuální prohlídky výstavy mimo
stanovenou dobu jsou moné po pøedbìné dohodì s organizátory.
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