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CENA 5 KČ

Úspěch Ondřeje Hubáčka
V první polovinì srpna se zúèastnil napajedelský obèan a bývalý ák ZU R. Firkuného ze tøíd paní uèitelky Kosové Ondøej
Hubáèek klavírní soutìe v dánském Helsignøru. V konkurenci 25 klavíristù profesionálù z celého svìta dosáhl mimoøádného
úspìchu a získal druhou cenu.
Základní umìlecká kola R. Firkuného
Ondøeji Hubáèkovi srdeènì blahopøeje.
Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích poøádá v rámci podzimního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
Pokud se chcete zbavit nepotøebného
kovového rotu, pøipravte jej v sobotu
20. øíjna v sedm hodin pøed vá dùm.
Akce probìhne na celém území mìsta a
koná se za kadého poèasí.

Napajedelský jarmark

e mùe být louèení i veselé, o tom se mohly napajedelské dìti pøesvìdèit 1. záøí v Klubu
kultury. Louèily se s prázdninami a pøi zábavném odpoledni na smutek jaksi nebyl èas.
Koneènì - za deset mìsícù jsou tu prázdniny zpátky. (Více uvnitø listu.) Foto B. Velecká
Podzimní napajedelský jarmark na
Masarykovì námìstí se koná 16. øíjna.

Pochodňový pochod
Na úspìnou loòskou akci, uspoøádanou v pøedveèer státního svátku 28. záøí,
chce Klub kultury navázat i v roce letoním.
Na ètvrtek 27. záøí pøipravil pochodòový
prùvod mìstem se zakonèením pøed klubem v zámeckém parku s krátkým kulturním programem.
Zahájení prùvodu je v 19 hodin, ale ji
od 16 hodin bude v zámeckém parku v
provozu "Historické tritì" s vystoupením
ermíøù v 17 hodin. Po krátkém programu
Václavovy druiny pøed klubem se uskuteèní koncert skupiny SONIC DREAMS.
Klub kultury Vás spoleènì s dalími
poøadateli na tuto akci srdeènì zve.

DNES V LISTĚ
1. záøí zasedlo v obou napajedelských kolách do lavic 60 prvòáèkù. V prvním týdnu se
jetì dobøe nerozkoukali, ale s pomocí hodných paní uèitelek to jistì brzy zvládnou
stejnì jako vechny generace pøed nimi. Foto B. Velecká

l Ze zasedání rady a zastupitelstva
l kola - a jak dál?
l Pozdravy z prázdnin
l Fotoreportáe z Klubu kultury
l Týden knihoven
l Krouky DDM
l Kultura, sport
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 13. srpna
l neschválila ádost manelù Zámeèníkových,
Palackého 1504, o dalí pronájem bytu a schválila dokonèení stavebních prací na náklad
mìsta, pokud tyto práce neprovede nájemce, a
slevu na nájemném za sníenou kvalitu bydlení
l schválila pøidìlení bytu 1+1 v ulici Nábøeí
1332 manelùm Rokovým na dobu urèitou
l vyslovila souhlas s rozíøením pùjèovní doby
v mìstské knihovnì a zvýení poplatkù na 50
Kè pro dospìlé ètenáøe, 30 Kè pro dùchodce a
studenty a 20 Kè pro dìti
l vyslovila souhlas s odkladem splátky povodòové pùjèky V. Mikulcové do 30. 11. 2001
l schválila objednávku TSM na vyèitìní pøíkopy na Zámoraví po záplavách v hodnotì do
30 000 Kè
l seznámila se stanoviskem právníka k prodeji pozemku p.è. 2074/94 za úèelem výstavby
rodinného domu
l seznámila se stavem øízení deliktu o poruování obecnì závazné vyhláky è. 3/2001 o
poøádání veøejných hudebních produkcí v
provozovnì "vagón"
l schválila uzavøení mandátní smlouvy s firmou Realka-Rubíèek
l schválila nový podpisový øád s úèinností od
14. srpna 2001

Městská rada dne 24. srpna
l schválila vypracování realizaèní dokumentace na veøejné osvìtlení èásti místní komunikace ulice Pod Kalvárií k høbitovní bránì
l souhlasí s prezentací mìsta v publikaci "Cestujeme po Moravì" firmy ASPIDA v rozsahu ¼
strany za cenu 6 710,- Kè
l seznámila se se zápisem z jednání protidrogové komise ze dne 16. srpna a jmenovala Mgr.
Marcelu Baxovou a prap. Karla Øezaninu èleny protidrogové komise
l ve smyslu § 102 zákona è. 128/2000 Sb. o
obcích a v souladu s ustanovením § 65 zákoníku prácev platném znìní odvolala ing. Pavla
Fojtù z funkce vedoucího odboru SMIR a s
úèinností od 1. 9. 2001 jmenovala do této funkce Bc. Alenu Zekièovou
l schválila vypracování nové poární dokumentace mìsta ve smyslu nových právních
pøedpisù v této oblasti na základì pøedloení
nabídky odbornì zpùsobilé osoby ing. Hynka
Maráka
l zplnomocnila velitele JSDHM k povolování
jízd pro dalí hasièské vozidlo CAS 8 Avia
A.31K a omezuje jeho pravomoci k povolování
jízd pouze na území mìsta Napajedla mimo
nutný výjezd k poáru a zplnomocòuje starostku mìsta k povolování jízd hasièských vozidel
mimo území mìsta Napajedla
l schválila organizaèní zmìnu v M Komenského ul. a stanovila poèet zamìstnancù v této
organizaèní sloce mìsta ze souèasných esti
na pìt
l schválila uzavøení smlouvy o dílo na provedení nátìrù v Klubu kultury firmou Malba
Frantiek Gregor v cenì 99 400 Kè
l schválila dodatek è. 3 ke smlouvì o dílo na
zpracování územního plánu mìsta napajedel
l seznámila se se zápisem z jednání kulturní
komise ze dne 21. srpna 2001
l schválila dopis pøedstavenstvu VaK Zlín
poadující dohodu o zániku závazku mìsta
Napajedla ke vkladu ÈOV Napajedla do zá-

kladního jmìní spoleènosti z dùvodù zmìny
pomìrù v dùsledku rozhodnutí valné hromady VaK Zlín ze dne 14. 6. 2001

Městské zastupitelstvo 3. září
l schválilo uzavøení pojistné smlouvy na pojitìní majetku mìsta Napajedla s Èeskou pojiovnou
l schválilo prominutí nájemného z televizních rozvodù spoleènosti NTV cable za rok
2001 ve výi 120 000 Kè
l schválilo úèetní závìrku spoleènosti NBTH
za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku
l schválilo hospodaøení Klubu kultury za rok
2000
l schválilo prodej ideálních polovin pozemku
p. è. 461/45 kupujícím Novice Immobilien a
Novice Property s podmínkou sloení platby
v termínu do 3. 10. 2001
l schválilo zveøejnìní zámìru o prodeji stavební parcely è. 1683 a pozemku p. è. 7405/2
manelùm Jarmile a Alfrédovi Friedsmanovým,
Otrokovice
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje pozemku p. è. 4959/5 a p. è. 4959/6 manelùm
Miladì a Aloisi Redlovým Zlín
l schválilo zveøejnìní zámìru o odprodeji
pozemku p. è. 4959/4 paní Alenì Suchardové,
Napajedla
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje èásti
pozemku KN p.è. 6477/6 v lokalitì Pod Kalvárií
paní Annì Tománkové bytem Otrokovice
l neschválilo odprodeje pozemku KN p.è.
6477/9 v lokalitì Zábraní M. Sedláèkovi
l neschválilo odprodej domu è.p. 1077, stavební p. è. 456 a pozemku KN p. è. 280/3 M.
Talaovi
l schválilo zveøejnìní zámìru prodeje pozemku p. è. 2533/17 v lokalitì Prusinky a. s. Plemenáøské sluby Otrokovice
l schválilo zveøejnìní zámìru odprodeje pozemku p. è. 685/4 v lokalitì Zámoraví Barboøe
a Vladimíru Rybovým Napajedla
l zruilo provoz jeslové tøídy v Mateøské kole ul. Komenského s tím, e dìti starí dvou let
mohou být umístìny v M a kola souèasnì
pøevezmu slubu poskytovanou matkám na
mateøské dovolené - hlídání dìtí po dobu max.
3 dnù v mìsíci
l schválilo obecnì závaznou vyhláku è. 4/
2001 o stanovení výe pøíspìvku na èásteènou
úhradu neinvestièních nákladù M
l schválilo rozpoètové opatøení è. 8/2001
z dùvodù rekonstrukce veøejného osvìtlení
v ulici Høbitovní - Pod Kalvárií
l schválilo rozpoètové opatøení è. 9/2001
z dùvodù rekonstrukce èásti místní komunikace Pod Kalvárií k høbitovní bránì
l schválilo rozpoètové opatøení è. 10/2001
z dùvodu vypracování projektové dokumentace pøístavku k domu è. p. 616 Na Kapli
l schválilo rozpoètové opatøení è. 11/2001
z dùvodu zpracování projektu na øeení odvedení extravilánových vod z území ardice
l schválilo rozpoètové opatøení è. 12/2001
z dùvodù vypracování provozního øádu studny v ul. Jiráskova u domu è. p. 1181
l schválilo rozpoètové opatøení è. 13/2001
z dùvodu opravy související s výmìnou rozvodù teplé vody po havárii v Základní kole
Komenského 298
l schválilo rozpoètové opatøení è. 14/2001
z dùvodù opravy fasády budovy Technické
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správy mìsta
l schválilo rozpoètové opatøení è. 15/2001
o povýení èástky Veøejná zeleò o 100 000 Kè,
které mìsto obdrelo z Nadace solidarity na
obnovu zelenì ponièené povodní
l schválilo rozpoètové opatøení è. 16/2001 za
úèelem zhotovení kalendáøù pro rok 2002
v èástce 149 000 Kè
l v pøípadì, nedojde-li k dohodì v jednání
s VaK Zlín o dodrení závazku z nájemní smlouvy, schvaluje, aby starostka mìsta a místostarosta jednostranným právním úkonem oznámili a. s. VaK Zlín, e v dùsledku rozhodnutí
valné hromady ze dne 14. èervna byla splnìna
zákonem vyadovaná podmínka k zániku závazku
l schválilo plán èinnosti finanèního výboru
na II. pololetí 2001 a rozíøení poètu èlenù
finanèního výboru o Jaroslava Baïuru, Svatopluka Soleckého a Tomáe Plichtu
l povìøilo radu mìsta vyhlaováním zámìrù
o prodeji, smìnì nebo darování ve vìcech
nemovitého majetku mìsta pøed rozhodnutím
na zasedání mìstského zastupitelstva
l povìøilo radu mìsta provádìním rozpisu
schváleného rozpoètu v oblasti výdajù na poloky a stanovením konkrétního úèelu jejich
èerpání a úpravou rozpisu rozpoètu v prùbìhu roku tak, ani by se zmìnil celkový objem
nebo schválený rozdíl celkových pøíjmù a
výdajù
l na ádost Ministerstva práce a sociálních
vìcí ÈR vyjádøilo doporuèení k pøevodu zøizovatelských kompetencí k zaøízením sociálních
slueb na krajské úøady, pøípadnì, nebude-li
to moné na obecní úøady s podmínkou zajitìní dlouhodobého financování tìchto zaøízení
l schválilo smlouvu o sdruení finanèních
prostøedkù na rekonstrukci støechy budovy
Hospodáøské koly

Městská rada dne 3. září 2001
l vyhlásila ve smyslu § 39 odst. 1 zákona è.
128/200 Sb. zámìr poskytnout manelùm Otradovcovým výpùjèku èásti pozemku mìsta
Napajedla p. è. 2074/3 pro provedení samostatného vjezdu na pozemek

Starostka města
mezi odboráři
Koncem srpna pøijala starostka mìsta
PaedDr. Libue Pacholíková pozvání základní odborové organizace Fatra k úèasti
na zasedání podnikové rady. Seznámila je s
otázkami, které mìsto øeí v souèasné dobì
a zodpovìdìla dotazy, které odboráøe a
souèasnì obyvatele mìsta Napajedel zajímaly. Hovoøilo se o problematice dìtských
høi a vyuívání volného èasu mládee
vùbec, o ruení noèního klidu v ulici Nábøeí v souvislosti s provozem restaurace
"vagon", ale i o protidrogové prevenci, bytové výstavbì, rekonstrukci komunikací a
údrbì zelenì ve mìstì, ale i nízké odpovìdnosti obèanù vùèi svému okolí.
I kdy v drtivé vìtinì jsou èlenové
podnikové rady obyvateli Napajedel, pøece se jen se naly výjimky, kterým se nelíbilo sdìlení o vyjádøení souhlasu mìsta s
variantou vedení rychlostní komunikace
kolem Fatry, její výstavba byla posunuta
za horizont deseti, moná patnácti let. -vb-
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Škola - a jak dál?
Budovy mají svou dui. Jak jinak si vysvìtlit skuteènost, e nìkteré jsou neútulné
a nevlídné a v jiných je radost pobýt. Vstoupíte-li do budovy staré základní koly v
Napajedlích, ovládne vás pocit a domáckého prostøedí. Uèebny jsou uspoøádané, soustøedìné do dvou pøehledných chodeb, stìny zdobí obrázky a nejrùznìjí textilní koláe. Ten pocit pohody vás neopustí ani pøi
setkání s øeditelkou koly Mgr. Helenou
Hegrovou. Ovem není-li to tím, e máte
daleko od let povinné kolní docházky stejnì jako já.
l Jaké pocity mají dìti, které sem
dennì chodí, zeptala jsem se paní øeditelky.
"Asi dobré i patné, tak jak to v ivotì
chodí. My pro to dìláme vechno, aby tìch
dobrých byla vìtina."
l Jak je to vùbec dnes s autoritou
uèitelù ve kolách? Jaké jsou souèasné
dìti?
"Dìti jsou jiné ne jsme byli my, stejnì
jako my jsme byli jiní jako dìti ne nai
rodièe. Je to pøirozený vývoj. Dnes u dítì
nepøichází do koly zdaleka tak nevìdomé,
jako kdysi. Moná neumí psát, nezná pravopis, ale ovládá spoustu jiných dovedností mobil, video, poèítaèové hry. Vstøebává nové
poznatky nejen z knih, ale ze spousty zdrojù.
U starích dìtí není vzácným jev, e v nìkterých oborech lidského vìdìní svého uèitele pøedèí. Dokáí si v oboru, který si zvolí
za svého koníèka, zjistit snad vechny
dostupné poznatky prostøednictvím internetu."
l Jakou monost pak má uèitel s
ohledem na svou autoritu, setká-li se s
takovým zvídavým ákem?
"Jednu jedinou. Pøiznat, e neví. A s
citem a bez jeitnosti dokázat, aby se ák
zdokonaloval i v jiném vìdìní. Nemùeme
kadý znát vechno."

Dìti, kdo se tìí do koly?

Zprávy z radnice
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l Tím jste mi jakoby nahrála na dalí
otázku, i kdy vzhledem k diskusím na
nejvyí úrovni pøichází trochu pozdì jste pøíznivcem domácí koly?
"Ne. Beru ji jen jako východisko v nejnutnìjích pøípadech. A pouze u dìtí niího kolního vìku. I kdy jsem se s ní v praxi
nesetkala, myslím si, e není zaruèena odbornost výuky a dìti postrádají ivot v kolektivu vrstevníkù, který je kolou sám o
sobì."
l Jedním z argumentù jejích pøíznivcù je i individuální péèe. Mùete øíci, e
ve vaí kole máte dostateèný poèet pedagogù?
"Pokud jde o výchovu a výuku pøítí
generace mìli bychom mluvit spíe o kvalitì ne o kvantitì, ale asi rozumím, jak to
myslíte. Nemáme dost pedagogù co do poètu, v souèasné dobì nám vypomáhají dvì
uèitelky dùchodového vìku, a postrádáme
pedagogy s urèitou kombinací aprobací uèitelù. U pøedmìtù s niím poètem vyuèovacích hodin máme potí pedagoga zamìstnat, u jiných pøedmìtù pracují uèitelé doslova na hranici poètu uèebních hodin. Ale to
není problém nový."
l Pøed nìkolika dny se dveøe koly
opìt otevøely - pro koho?
"Pro 320 dìtí, mezi kterými je dvacet
èerstvých prvòáèkù, a pro 30 dospìlých,
z nich se výuce vìnuje 24."
l Zahájení kolního roku je vdycky
tak trochu slavnost, pøi které se vední
problémy odsouvají stranou. Omluvte
proto mou nezdvoøilost, ale fenoménem
dnení doby jsou drogy. Jakou vìkovou
hranici povaujete za optimální pøi zahájení preventivní èinnosti?
"Ve srovnání s nìkolika málo uplynulými lety se posouvá stále ní a i kdy jsme
zatím nevyrukovali s tímto problémem u
prvòáèkù, urèitì je tøeba zaèít ji v mladím
kolním vìku. Zlínsko je z pohledu drog
jednou z nejrizikovìjích oblastí v republice a bylo by iluzí se domnívat, e tam kde
drogy jsou, se k dìtem nedostanou. Opak je

Foto: vb
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pravdou. My jsme provedli ji první pokusy
s dùslednou prevencí v døívìjích letech,
letos chceme navázat na pedagogický projekt MMT "Dokáu to", který pùsobí spoleènì na dìti, rodièe i pedagogy,ale musím
pøiznat, e nás nezájem rodièù o tuto problematiku trochu zaskoèil. Nicménì to pro nás
není dùvod v této èinnosti nepokraèovat."
l Funkce øeditelky sdruuje nejen
problematiku výchovy a výuky, ale je i
funkcí hospodáøskou. Zvlátì po 1. èervenci letoního roku, kdy se zmìnil statut základních kol. Jak se vám daøí plnit
tato èást práce?
"Statut se zmìnil, právní subjektivita nám
pøinesla více svobody, ale i více odpovìdnosti. O majetek v naí péèi jsme zvyklí se
starat skuteènì jako o svùj a budeme v tom
pokraèovat. Rozdíl je pouze v tom, e není
nutné schvalovat kadou akci v zastupitelstvu mìsta, ale e nám byl poskytnut daný
objem prostøedkù a dùvìra, e s nimi naloíme podle potøeb. My jsme letoní rok zahajovali v místnostech s dokonèenou celkovou rekonstrukcí elektrických rozvodù a
svítidel a teï se budeme vìnovat obnovì
rozvodù vody. Prùbìnì renovujeme vybavení tøíd a potìilo nás, kdy paní starostka
pøi zahájení kolního roku odmítala uvìøit,
e lavice, za kterými dìti sedí, nejsou nové,
ale mnohem starí ne ony samy.
Dokonèili jsme vybavení odborných
uèeben a vìtí objem penìz ádá jen poèítaèová tøída. Technika v tomto oboru kráèí
velmi rychle dopøedu. Víme, e s ní nemùeme dret krok, ale nìkteré poèítaèe pøeívají z doby, kdy jsme tøídu otevírali. Pouze
dva nové, které jsme si poøídili z výtìku
kadoroènì poøádaného plesu, mohou slouit k výuce internetu. A to je málo. Z výtìku
plesu souèasnì pøispíváme na koly v pøírodì, lyaøské kurzy, plavecký výcvik Zøejmì budeme muset hledat i jiné zdroje."
l Obì napajedelské koly sice pocházejí z minulého století, co v roce
jedna není právì nic svìtoborného, ale
vae je starí. Dokonce tak, e se jí nelichotivì øíká stará. Nìjakou dobu jste byli
kola první, a teï u jste "jenom" Základní kola, Komenského 268, jak stanoví
zákon. Obì koly jsou ve stejné ulici a lií
se pouze èíslem, co není právì praktické. Neuvaovali jste o tom, e byste svou
kolu nìjak pojmenovali? Tøeba také po
nìkom ze slavných napajedelských rodákù?
"Je pravda, e zruení vech jiných znaèení ne pouze základní kola nám èiní trochu problémy napø. s doruèovanou potou
aj., ale tak daleko jsme jetì neuvaovali."
Budovy mají svou dui. Vytváøejí ji lidé,
kteøí v ní ijí. Starou budovou koly proly
bìhem její historie stovky a tisíce dìtí, desítky a stovky pedagogù. Kadá generace jako
by tu ze sebe kousek zanechala. Souèasný
kolektiv pedagogù a zamìstnancù Základní
koly Komenského 268 ji dále rozvíjí. S láskou k dìtem, radostí z práce a s úctou
k uèitelskému povolání.
A my nabízíme otázku k veøejné diskusi - mìla by mít kola nìjaké jméno?
-vb-
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Aktuálně
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Sto sedm podzimních kilometrů
Pøesnì tolik mìøí tøi trasy jubilejního
tøicátého roèníku pochodu "Podzimními
Chøiby", kterou pro Vás pøipravil Klub èeských turistù Napajedla. Vichni, kdo máte
rádi pohyb na èerstvém vzduchu jste zváni
v sobotu 13. øíjna na trasy pochodu. Poøadatelé pøipravili dvì trasy pro pìí turisty a
jednu pro vyznavaèe cykloturistiky.
Obì trasy pìího pochodu - 25 a 17 km
dlouhé - zaèínají na Bunèi, kam úèastníky
zaveze poøadatelský autobus. Spoleèný je i
cíl obou tras - v Buchlovicích na námìstí. Z
Bunèe vedou obì trasy na Brdo, kde mùete
navtívit stavbu budoucí rozhledny. Po èervené znaèce pokraèuje trasa na Vlèák s
odboèkou k Buchlovskému kamenu. Opìt
po èervené se pokraèuje na hrad Buchlov,
kde je první kontrola. Odtud vede kratí
trasa rovnou do Buchlovic, delí pak oklikou pøes Dlouhou øeku a láznì Smraïavka
do stejného cíle.
Zápis úèastníkù je u chaty Turistického
odboru Na Kapli od 7 hodin, odjezd autobusu je stanoven na osmou hodinu. Startovné
pro dospìlé èiní 50,- Kè, pro mláde do 15 let
korun 30. V pøípadì mládee je nutný doprovod osoby starí 15 let. Odjezdy autobusu z Buchlovic jsou stanoveny na 15. a 17.
hodinu.
Cyklotrasa startuje u turistické chaty Na
Kapli o hodinu pozdìji, tedy v 9 hodin.
Zápis bude probíhat rovnì Na Kapli od
8 hodin a startovné èiní 10,- Kè. Úèast dìtí je

Policie informuje
l Policisté Obvodního oddìlení Napajedla zjistili pachatele krádee vloupáním do nìkolika chat v katastru obce
Halenkovice. Pachatel má na svìdomí
více trestných èinù a krátce po svém
proputìní z vìzení putoval znovu do
vazby.
l V posledním mìsíci dolo ve sluebním obvodu OOP Napajedla ke tøem
sebevradám. Ve dvou pøípadech se jednalo o obìení a tøetí sebevrah zvolil
smrt utopením.
l Na pøelomu srpna a záøí se vloupal
neznámý pachatel do nìkolika zaparkovaných osobních vozidel, kde ho zajímala pøedevím autorádia. Policie znovu
varuje obèany, aby pøed oputìním svého automobilu v nìm nenechávali cenné
vìci.
l Ani poslední období se neobelo
bez etøení pøípadù, kdy tatínci zapomínají, e mají dìti, øádnì na nì neplatí a
vyhýbají se svým vyivovacím povinnostem.
l Sérii etøených pøípadù doplòuje
nìkolik dopravních nehod v teritoriu
OOP Napajedla, které si natìstí nevyádaly lidské obìti, ale pøesto pøi nich dolo k váným zranìním.
-slo-

povolena pouze v doprovodu osob starích
18 let.
Trasa mìøí 65 km a vede pøes lutavu,
Bìlov, Kvasice, Novou Dìdinu a Kostelany
na Bunè. Odtud do Rotína, kde se odboèí
smìrem na Tìánky, Zdounky a pokraèuje
pøes eleovice a Jarohnìvice do Váan.
Dále vede trasa do Kotojed, Tìnovic, Velkých Tìan, Vrbky a na Tabarky. Pøes Novou Dìdinu se cyklisté dostanou do Halenkovic a odtud po èervené turistické znaèce
do Napajedel. Cílem je turistická chata Na
Kapli.
Na startu obdrí vichni startující propozice pochodu a doporuèujeme s sebou
turistickou mapu Slovácko - Chøiby.
Vichni poøadatelé z Klubu èeských turistù se tìí na Vai úèast.

Koncerty v říjnu
Základní umìlecká kola R. Firkuného vás srdeènì zve ve ètvrtek 11. øíjna
na koncert studentù kromìøíské konzervatoøe.
Na programu jsou skladby autorù z
èasového rozmezí tøí století a koncert se
koná v 17 hodin v sále základní umìlecké koly.
Dalí pøíleitostí k výjimeènému hudebnímu záitku je koncert duchovní
hudby v úterý 16. øíjna. Komorní orchestr
Capella Barocca z Kromìøíe uvede pod
vedením profesora M. Bubeníèka skladby Corelliho a Vivaldiho. Studentka kromìøíské církevní konzervatoøe zazpívá
skladby Mozartovy a Bachovy.
Koncert se koná v 18.30 hodin v kostele sv. Bartolomìje v Napajedlích.
-zus-

Pozvánka na zasedání
V pøedcházejícím vydání jsme vás pozvali na zasedání mìstského zastupitelstva
o týden døíve a omlouváme se vem, kteøí
naí vinou zmekali správný termín. Bohuel, od tohoto termínu se odvíjely i vechny
dalí pro zbývající mìsíce roku. Údaje byly
èerpány z internetových stránek mìsta a
jediné plus na zmatené zprávì je v tom, e
vzápìtí zde byly opraveny. Dnes tak èiníme
i my a jetì jednou se ètenáøùm i zastupitelùm mìsta omlouváme.
Termíny pøítích zasedání zastupitelstva
mìsta Napajedla jsou 29. øíjna a 10. prosince.

Poděkování
Dìkuji Sboru pro obèanské záleitosti v
Napajedlích za blahopøání k mým sedmdesátým narozeninám a za milou návtìvu.
Jiøina Blahuová
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Týden knihoven
Ji popáté se v øíjnu v celé republice
koná Týden knihoven. Jeho úkolem je
pøiblíit knihovny a
sluby, které poskytují, iroké veøejnosti. Ten letoní se koná
od 8. do 12. øíjna 2001.
Napajedelská knihovna pøipravila nìkolik akcí, které byste si rozhodnì nemìli nechat ujít.
Celý tento týden se zájemci mohou
pøihlaovat zdarma. Kdo ji dlouho nevrací knihy, mùe vyuít pøíleitosti a
vrátit je bez úhrady upomínacích výloh.
Zájemci o surfování na internetu tak
mohou v této dobì uèinit za polovièní
cenu - 30,- Kè za hodinu. Ve ètvrtek dokonce úplnì zadarmo. Zájemci o internet si mohou poèítaèový èas zamluvit
pøedem na telefonním èísle 794 4587.
Letoní program je bohatí o burzu
starích èasopisù. Za minimální cenu si
mùete koupit starí èísla èasopisù Burda, Mùj dùm aj. Uskuteèní se také informaèní dopoledne pro seniory, kteøí doma
nemají poèítaè a chtìli by se s ním nauèit
trochu pracovat. Ukáeme jim, jak v poèítaèi vyhledávat informace o knihovnì,
hlavnì o knihách, které máme, jak si
pøeèíst Napajedelské noviny a prohlédnout sbírku dobových fotografií Napajedel v elektronické podobì. A v neposlední øadì je seznámíme se základy vyhledávání na internetu. Besedovat budeme
s dìtmi z mateøských kol a vyhlásíme
literární soutì pro áky 3., 4. a 5. tøíd.
Pøijïte rozíøit øady naich ètenáøù a
vyuít slueb, které poskytujeme

Týden knihoven v
Městské knihovně Napajedla
l 8. - 12. 10. 2001
- noví ètenáøi se mohou pøihlásit bez
zaplacení registraèního poplatku
- amnestie pro zapomnìtlivé ètenáøe vrácení déle pùjèených knih bez úhrady upomínkových výloh
- pøístup na internet za polovièní cenu 30,- za hodinu
l pondìlí 8. 10. 2001
- vyhláení literární soutìe pro áky
3., 4. a 5. tøíd
l úterý 9. 10. 2001
- 13.00 - 17.30 hod. - burza starích èísel
èasopisù
l støeda 10. 10. 2001
- 8.00 - 17.30 hod. - burza starích èísel
èasopisù
- 8.00 - 12.00 hod. - informaèní dopoledne pro seniory
l ètvrtek 11. 10. 2001
- 8.00 - 17.30 hod. - pøístup na internet
zdarma

NAPAJEDELSKÉ

Kdo si hraje, nezlobí
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Loučení s prázdninami
V nedìli 2. kvìtna slavila Moskva 850 let
od svého zaloení. Aby ani mráèek nekalil
radost Moskvanù, vzlétlo k obloze deset
letounù, aby vymetly oblohu do modra a
tradièní moskevské "guljanje" mohlo zaèít.
Napajedelská radnice takové monosti
nemá, ani zbyteèných 5 milionù rublù v
pokladnici a hlavnì jsou jí podobné praktiky vzdálené. A tak se v sobotu 1. záøí z
Napajedel zvedaly k obloze od samého rána
jen ustarané pohledy poøadatelù dìtského
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odpoledne. Èasté pøeháòky je nakonec donutily pøijmout "mokrou" variantu programu a více ne stovku svých dìtských návtìvníkù, neposedných po dvou mìsících
volna, vmìstnat do vech klubových prostor.
Bylo to poprvé, kdy dìti dostávaly vysvìdèení 1. záøí (foto 1). To byl poèátek
zábavné hry nazvané "Mach a ebestová
jdou do koly", kterou si na dìti uchystali
Dùm dìtí a mládee Napajedla spolu se ZU
R. Firkuného, divadlem Zdeòka tìpánka a
napajedelskou poboèkou hnutí NESEHNUTÍ. I bez pruhovaného trièka dìti ihned po-

vzpomnìl, kdo to byl T. G Masaryk (foto 4).
Povinná byla i tìlesná výchova, ale pomoc
tatínkù byla dovolena (foto 5).
Ti, kdo byli na vysvìdèení jetì malí,
dali pøednost kolotoèùm (foto 6), pro vìtí
tu zase byla pøíleitost perníkem se vyslovit
(foto 7). Nejen prázdniny utekly jako voda,
ale celý pøedcházející rok. Milánek byl pøi
loòském louèení pøed prázdninami sic statné, ale pøece jen miminko, a letos u se
nechal pozvat na meloun (foto 8).
Nakonec si sluníèko pøece jen dalo øíct,
vysuilo lavièky a prosvìtlilo dìtem poslední prázdninový den (foto 9).
Text a foto B. Velecká

7

4

znaly v Radku Chmelovi roáka Macha ,
kterého provázel smutný pejsek Jonatán
(foto 2). Smutný moná proto, e jeho
pøedstaviteli Davídkovi u také v pondìlí
zaèala kola a jetì pøesnì nevìdìl, co ho
èeká.
K pravidlùm hry patøilo nasbírat vechny povinné známky, a tak se zpívalo (foto 3),
malovalo i zkouelo z obèanské výchovy a
zemìpisu. Po dvou bájeèných mìsících volna není divu, e si tøeba nìkdo hned ne-

9
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Klub kultury
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Trojmezí, které spojuje
V sobotu 18. srpna byl v zámeckém parku odhalen
symbolický rozcestník národopisných oblastí Haná, Slovácko a Valasko (foto 1). Krátce jsme Vás o této události
informovali v pøedcházejícím vydání Napajedelských
novin. Dnes se k této události, pøesahující rámec Napajedel, vracíme
nìkolika obrázky.
K trojmezí vyhranìných národopisných oblastí se hlásí také Otrokovice a údajnì nejvìtí nárok na nì mají Malenovice. Na otázku,
jakým právem právì Napajedla, nám P. Pilát øekl: "Nemùeme tvrdit, e trojmezí je právì u nás, ale vechny tøi
folklorní oblasti jsou nám blízké. Na druhé stranì pro to
mluví i zemìpisné výjimeènosti Napajedel. Napø. napajedelská radnice se nachází v místì tzv. Moravské brány, nejuím místì povodí øeky Moravy, Hornomoravský úval zde pøechází v Dolnomoravský, napajadelskou
Kalvárií konèí Vizovické vrchy a Maková tvoøí poèátek
Chøibù."

5

1B

4

2

Sobotní podveèer nazvaný "Moravské chodníèky" dal mylence poøadatelù
zapravdu. Pøi lidové písnièce se pøed klubem vytvoøila mimoøádná atmosféra a je
zcela jedno, zda se ony chodníèky ve

skuteènosti køiují o nìjaký kilometr dál.
Smyslem akce vùbec nebylo hledat rozdíly mezi tøemi národopisnými oblastmi, i
kdy samozøejmì existují a vichni jsou
na ty své patøiènì hrdí. Smyslem bylo
najít, co je spojuje. Tøeba lidová písnièka.
Jedno odkud, kdy je pìkná a vychází
rovnou ze srdéèka. Cyril Bure si zahrál
nejen s domácím Radovanem, ale i s Gajdoskou muzikou Josefa Èerníka ze Zlína
(foto 2). A e jim to, paneèku, ladilo. I kdy

byly na programu slovácké tance Radovanu (3), valaské Bartoova souboru písní
a tancù ze Zlína (4) èi hanácké VUT Sazovice bylo se na co dívat. A tøeba i zavzpomínat na doby, kdy sami jetì v "krùku"
oblékali kroj (foto 5).
A nemohl by to být ani Radovan, aby
celou akci nekorunoval nìjakým prýmem. Zaèalo to zlehúèka a pozdaleky.
Památeèný kameò je ze lutavy a ze lutavy, z kopca Tvarùek, je aj na vecky tøi
strany dobøe vidìt. No a protoe na Tvarùku má své sídlo Cyril Bure, jmenovali
ho guvernérem Slovácka, Valaska aj Hané
a jako symbol moci mu pøedali ovìnèené
trojky vidle (foto 6). A co na to nový
mocnáø? Vtipem své poddané nezøídka
pøedèí a od vèílka prý má tituly dva staøíèek guvernér.
-vb-

Večery před klubem

2B

Èervenec byl na teplé páteèní veèery skoupý, zato srpen jich nadìlil
plnou míru a napajedeltí je dokázali
vyuít. Sérii srpnových veèerù pøed
klubem zahájila kapela Rock and Roll
Jiøího Macháèka (foto 1B), po dva dalí veèery bavil návtìvníky Petr Pilát
(foto 2B). Dalího úèinkujícího na venkovním jeviti Klubu kultury uvítal øeditel klubu se armem jemu vlastním:
Pódium sice není pøíli staré, ale pøesto za své existence jetì nehostilo enu
muzikantku a jetì k tomu pìknou Mirka Nováková - Lhotská (foto 3B).
Nálada pøed klubem byla výborná
a úsmìvy nepatøily jen fotografovi (foto
4B)
3

6

l Foto na dvojstranì: Pavel Pilát l
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Vodáci na Slovensko
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A těšíme se na vodu příští…
I tak by se dal nazvat jeden z osmi dnù,
které jsme s partou kamarádù proili na vodácko-turistické dovolené v sousedním Slovensku. Ale nepøedbíhejme událostem.
Plnì naloený autobus odstartoval 28. èervence v osm ráno od turistické chajdy v Napajedlích smìrem na Horní Lideè - hranièní pøechod Støelná a dále s cílem Malá Fatra. Asi po
dvou hodinách jízdy odboèujeme ze silnice do
kempu Niné Kamence, kde rozbíjíme tábor.
První kroky vedou k øece Varince. V tu chvíli
netuíme, jaké dobrodruství nám øeka následující den pøipraví. Ale protoe do veèera
zbývalo jetì hodnì èasu, vydali jsme se na
mení pìárnu z obce Terchová pøes Dolné
diery k fatrovské chatì pod Rozsutcem. Vítáme se s kamarády z napajedel, kteøí nám poskytli první pomoc v podobì chutného moku.
Po vzájemném sdìlení dojmù konèíme pochod opìt v Terchové.
V devìt ráno vyráíme na první vodu. Po
zhodnocení stavu po povodních rozbouøené
øeky Varinky rada starích rozhodla, e úsek
dlouhý asi 13 kilometrù sjedeme. Za zmínku
stojí, e stupeò obtínosti v daný okamik byl
WW II - III. Po nìkolika málo metrech u soutoku
Bieleho potoka s Varinkou to vzdali první odpadlíci. Dalí nelehké úseky provìøovaly nai
plavební techniku. Øeka neustále provokovala ostrými zatáèkami, nechybìly povalené stromy, zrádné mìlèiny, vrbièky a kameny ènìjící
z vody. Èasto nebylo kde v klidu zastavit. S
vypìtím vech sil jsme dojeli do kempu, obèerstvili se a èást vodáctva pokraèovala asi est
kilometrù do Stráa. I tento úsek byl velmi
rizikový. Soustøedili jsme se jen a jen na vodu
a mnohdy marné povely kormidelníka jsme
ani nevnímali.
Pøedstava, e se cvaknu, pro mì znamenala utopit se - konec. Asi po hodinì nae sportovní plavba skonèila. V oèích vech byla úleva, ale také nezapomenutelný záitek z divoké
vody. Na podobnou se mùeme tìit podle
sdìlení domorodcù tak za dvacet let! Bìnì je
Varinka vlídná horská bystøina. Díky pøedchozím povodním se zmìnila v dravou øeku, z ni
by vstávaly vlasy na hlavì i Meryl Streepové z
filmu Divoká øeka.
S prima partou

Veèer u ohnì jsme po zhodnocení dne
ulehli unaveni do stanù a tìili se na pøítí den.
Rozkaz znìl: pìárna.
Po snídani odjídíme do Vrátné Doliny,
nìkteøí lanovkou pod vrchol Chleb a na Velký
Kriváò (nìkteøí to vybìhli pìky). Pak spoleènì pokraèujeme pøes Svilovské sedlo a Mojíovy prameny k útovskému vodopádu a konèíme v útovì. ílený seup byl nároèný hlavnì na kolena.
nádherným krajem .

Následující den míøíme na Oravu. Od Podzámku jsme sjeli 34 km dlouhý úsek a na
soutok s Váhem nedaleko Krpelanské pøehrady. Cestou jsme míjeli vodáky z Nové Paky,
kteøí nás varovali pøed rozboøeným jezem. Asi
po ètyøech kilometrech nás hukot vody donutil zastavit. Místo bylo na sjetí velmi nároèné.
Rada starích rozhodla, e pojedou pouze
Matyldy a zkuení kajakáøi. Pøi hlasitém povzbuzování byly peøeje zdolány. Pod lajsnou
nasedáme znovu do lodí a odráíme od bøehù.
Pouze v uím místì, kde byl proud silnìjí, je
pár èochtanù, ale ve se zvládlo. Cestou do
kempu jsme objevili zatopený lom, který pøipomínal filmové kulisy a voda v nìm Støíbrné
jezero. Perfektní pokoupáníèko.
Prvního srpna dle rozkazu míøíme do Terchové. Pøes Dolné diery se vydáme na Malý
Rozsutec a pøes Horné diery do tefanové.
Pod Rozsutcem nìkteré z nás vydìsily záchytné øetìzy, ovem není cesty zpátky. Vrchol byl
zdolán a cesta dolù se ji nezdála být tak
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obtíná. tefanová pùsobila velmi romanticky.
Obdivovali jsme døevìná obydlí se spoustou
truhlíkù plných kvìtin. Po obèerstvení zdoláváme hladce trasu do kempu a veèer konèíme
tradiènì u hoøícího ohnì.
Druhý srpnový den je opìt nádhernì sluneèný. Jako stvoøený pro vodáckou výpravu.
Sjídíme 25 km Oravy od Dolného Kubína po
soutok s Váhem. Pomìrnì klidnou plavbu naruila osádka tøí lodí, která minula místo, kde
mìl èekat Laïa s autobusem. Dobrovolník
Martin se nás vydal po bøehu hledat. V neznámém terénu ztratil orientaci, minul i lom, kam
jsme se chodili koupat, a vydal se stopem do
kempu, vzdáleného asi 30 km. V plavkách,
mokrých teniskách a slamákù vypadal na okraji
cesty ponìkud komicky, ale pøesto dorazil do
kempu døíve ne my.
Pøedposlední den naí dovolené. Bìhem
nìkolika dnù na vodì nevíte kolikátého je ani
co je den a tím je celý pobyt jetì pøíjemnìjí.
Poslední vodácké putování jsme ukonèili na
Váhu. Od Ruomberka po soutok s Oravou se
dá Váh charakterizovat jako klidná øeka, místy
a nudná. Na tuto výpravu rozhodl vedoucí
vzít i nai nejmladí èlenku - tøíletou Patynku,
sluníèko, které nás po celou dobu pobytu rozveselovalo. Plavba se jí náramnì líbila.
A je tu konec. Poslední ponoøení pádla a
definitivní louèení. Den konèíme tradiènì opékáním ryb, zpìvem a vzpomínáním. Vdycky,
kdy je dovolená u konce, tìíme se na pohodlnou postel a teplou vodu, ale u za týden se
nám stýská. Tìíme se na pøítí dovolenou.
na bájeèné vodì.

Balíme a bouráme tábor. Oheò jetì dohoøívá, dojídáme zbytky ryb. Poslední pohled na
øeku, poslední zamávání.
Domù se vak jetì nejede. Ve Vrátné
Dolinì nás èeká poslední pìárna. Èást lidí
zùstává sice u vody, ale vìtina vyráí pøes
Sokolie a Malé Nocåahy do Tiesòavy. Kdo tento úsek zná, dá mi za pravdu, e je to jedno z
nejkrásnìjích míst v Malé Fatøe.
Posledním koupáním v lomu a obèerstvením v motorestu Èertovy skály se posilòujeme
na cestu domù. Do Napajedel jsme dorazili za
vydatného detì.
Co dodat?
Voda - to je vìda. Musí se jí rozumìt. Je to
døina, problém, ale i odpoèinek, relaxace, dobrodruství. Je nádherná stejnì jako vùnì lesa
a hor, nepoznaných míst. Za vechny popsané
záitky mùe vedoucí zájezdu Jirka Rulf. Ne
mení dík patøí øidièi Láïovi, který s námi celý
týden popojídìl z místa na místo. A taky - díky
nám vem.
Ahoj za rok.
Dana Dýková, KÈT Napajedla
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Dvakrát skvělý tábor
Z turistického tábora, poøádaného ATOM Azimut 1403, jsme obdreli dopis od
dvou úèastníkù. Oba autoøi jsou stejnì staøí
(èi spíe stejnì mladí) a kadý z nich vidìl
tábor po svém. Otiskujeme proto oba dva.

Tak to vypadá u nás v táboøe
kolní rok opìt (natìstí) rychle utekl a s
ním se vrátily prázdniny i tradièní turistický
tábor ítková v jejich závìru. Vechno vypuklo 18. srpna.
Sraz byl na vlakovém nádraí brzy ráno a
vlakem jsme jeli do Bojkovic. V hrozném vedru jsme uvítali nívtìvu zdejího koupalitì a
dostateènì jsme se vyblbli ve vodì. Po krátkém pøíjemném výletu jsme dorazili do tábora.
Odpoèinuli jsme si a vechno mohlo zaèít.
Letoní tábor byl ladìn na téma olympijských her, proto jsme se vùbec nedivili, kdy
nás uvítali praví øeètí bohové, Diem poèínaje a
Erotikusem konèe.
Pod vedením starích kapitánù se dìti rozdìlily do pìti drustev. Jako na správné olympiádì absolvovaly øadu olympijských disciplin - skok do hloubky. hod (CD) diskem, vrh
(pejlovým) otìpem a spoustu dalích. V prùbìhu týdne se vichni také pøiuèili mnohému
o pøírodì, ale hlavnì se výbornì bavili, co je
nejdùleitìjí. Díky tomu, se tábor obeel bez
jakýchkoli problémù. Objevil se zde vak zákeøný Lotický fantom, který pøevánì nám
starím jodil svými "voòavými" olomouckými syreèky. Jednou jsme se po pøíchodu do
stanu mohli vùní syreèkù zadusit a pøeèíst si
posmìné básnièky, jindy pouil fantom zbranì meního kalibru, spokojil se jen s básnièkami. Dvojicí schopných lovcù byl sice fantom

chycen, ale ti s ním hráli poté dvojí hru a
totonost fantoma zùstala a do konce pro
vechny ostatní neznámá.
V prvních dnech se objevilo i trio schopných hrobníkù, kteøí na poádání vykopali
hrob èi navrili mení mohylu. Ani by èlovìk
nevìøil, jak je "hrobaøina" zábavná.
Konec tábora tvoøil velký bìh drustev za
pokladem, který bylo nutné vyrvat fantomovi
ze spárù.
Poèasí nám po celou dobu pøálo, kdy
pøece sprchlo, nebylo to nadlouho a slunce
opìt vykouklo. Poslední den èekalo nejlepí
drustvo velké vyhodnocení spojené s pøedáváním medailí.
Pøi odchodu k autobusu byli vichni úèastníci bohatí o spoustu krásných záitkù, které
si ve vzpomínkách vezli s sebou. Bylo to krásné louèení s krátícími se prázdninami, obohacené moná i o nová pøátelství.
Michal Buroò

Turistický tábor
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ni dìttí úèastníci byli rozdìlení do pìti drustev podle kontinentù - Afrika (èerní), Austrálie (zelení), Asie (lutí), Evropa (modøí) a
Amerika (èervení). Kadý tým mìl i svého
boha z Olympu a nejoblíbenejí byl Erotikus.
Konaly se veliké soutìe a výsledky byly
vyvìovány na nástìnce, kde si kadý mohl
zjistit, o kolik bodíkù se vyplhal. Nakonec
vak bylo poøadí takové, jak je uvedeno výe
(od posledního po prvního). Do boje o poklad
se zapojili vichni spoleènì, bránil jej toti ná
tvarùkový Fantom, kterého jsme pro neplechu
spolu s jeho komplici vykoupali v bazénku.
Po veèerech (spíe nocích) jsme vysedávali u olympijského ohnì, pokud nebyla na
programu nìjaká noèní hra, a spolu s naí
výbornou zpìvaèkou a kytaristkou jsme zapìli spoustu písnièek. No a jak vesele byl oheò
zaehnut, byl i s lítostí uduen.
Je na místì znovu i tímto zpùsobem podìkovat kuchaøùm a kuchaøkám a vem mimokuchyòským dospìlákùm za ochotu, snahu a
pøedevím jejich èiny.
Sbalili jsme zavazadla, medaile i diplomy.
Se smíenou náladou jsme èekali na autobus
domù. Nìkdo se tìil, nìkdo ne, kadopádnì
jsme se rozlouèili a jelo se.
Pøítí rok zase nashledanou!
Martin Poláek

Chovatelský den
havý táborový oheò a havé srpnové
slunce - není co øeit.
Ani letos se nekonalo pøekvapení a v termínu od 18. srpna nás opìt hostila panenská
pøíroda kolem ítkové.
Vechno zaèalo koupáním v Bojkovicích,
abychom mohli k veèeru minout znaèku "ítková". Za chvíli jsme vak s jásotem dorazili do
olympijské vesnièky. Tábor ve stylu olympijských her pro nás pøipravili skvìlí vedoucí.
A kdy olympijské hry, nesmìl chybìt ani maskot. Po celou dobu jím byl kozlík Fano.
Pár pravidel o chováníé, s nimi se smíøili
a vypoøádali vichni, a na nìkteré nejmenované výjimky, a honem do svého stanu. Vich-

V roce 1999 nahradily v Høebèínì døívìjí
draby roèkù chovatelské dny. Jakýsi den otevøených dveøí, kdy se mohou milovníci koní a
iroká veøejnost pøesvìdèit o vynikající práci
chovatelù koní v Napajedlích.
V letoním roce je tento slavnostní den
pøipraven na 27. záøí a od deseti hodin jsou
brány Høebèína otevøeny vem obchodním
partnerùm Høebèína, ale také tìm, kdo spoleènosti jakýmkoliv zpùsobem fandí. V loòském
roce pøivítali v Høebèínì 61 høíbat z vlastního
chovu, nìkteré u zmìnily svou stáj a na chovatelském dnu jich bude pøedstaveno mezi
tøiceti a ètyøiceti. Pøestoe pøedvádìní roèkù
nebude doprovázet licitace kupcù, záitek z
-vbprohlídky koní nebude o nic mení.

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Pokušení • Dinosaurus • Chytrá holka •
Hele vole, kde mám káru ? • Narušitel •
Chilli, sex a samba • Tanee v temnotách •
Sunset strip • Beavis a Butt - head dobývají
Ameriku • Vyvolený • Sleduje tě vrah •
Hamlet • Bossa nova • Prokleté prachy •
Průhledné lži • Scary movie - Děsnej biják
• Bratříčku, kde jsi ? • Profesionál • Klub
sráčů • Papírové střely • Z pekla štěstí 2
• Mambo • Vertical limit • Darebáčci •
Tábor tygrů • Cesta z města •

--- a tak jsme vypadali my.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Předplatitelé jsou ve výhodě
V nadcházející divadelní sezónì v Mìstském divadle ve Zlínì nás èeká pestrá dramaturgická nabídka. Vedle klasických titulù
(pøevánì zahranièních autorù) budou uvádìny i zajímavé novinky a je pamatováno i
na dìti.
Pøedplatitelé získávají výraznou slevu z
ceny vstupného. U vìtiny typu pøedplatného zdarma kupón do Studia Z a kupón v
hodnotì 80 Kè (sleva na pøedstavení hostujícího souboru). Dùchodci a studenti mají
dalí slevu. Dritelé prùkazek ZTP a ZTP/P
padesátiprocentní slevu ze základní ceny.
A nyní poodhròme cípek opony a pøedstavme si inscenace, na které se mùeme v
pøítí divadelní sezónì tìit.
Z letoního roku pøechází Terasa - veselohra Jeana-Claude Carriera - a Zimní pohádka velkého "albìtince" W. Shakespeara.
V cyklu slavných Shakespearových tragédií MDZ pokraèuje pøíbìhem proslulé
milenecké dvojice - vìhlasného øímského
vojevùdce Antonia a svùdné egyptské královny Kleopatry. Autor, jak bylo jeho oblíbeným zvykem, se nechal pouze inspirovat
historickými událostmi a milostné téma zpracoval do vrcholného básnického díla.
Egon Glazura: Valaské remazury. Rozverná veselohra o nepolepitelném starém
proutníkovi, odkvétající oklamané krasavici, zimì na Valasku a zvlátním zpùsobu
chození na návtìvu. To vechno s detektivní zápletkou a okoøenìno nádhernými
valaskými písnièkami pøi cimbálu a s neèekanou pointou.
Oscar Wilde: Jak je dùleité míti Filipa. Vynikající anglický dramatik, mistr jazyka a slovních høíèek s chytrým ironickým

humorem postavil svou komedii na vtipném dialogu a dokonalém paradoxu. Slavná
komedie bude uvedena v historii divadla
vùbec poprvé.
Arnot Goldflam: Obrazy z dìjin národa èeského. Známý dramatik, herec a reisér se na èeské nejzákladnìjí ètení koukl
po svém, oèima èlovìka, ijícího na prahu
nového tisíciletí. Výsledkem je svébytný
dramatický text, který se bezesporu stane
východiskem zajímavé, zábavné a v dobrém provokující inscenaci.
Moliére: Don Juan. Na základì obecnì
známého pøíbìhu záletného lechtice, který se nemíní zastavit pøed nièím a nikým,
napsal Moliére hru, ve které se odráejí
tehdy nové racionalistické tendence v chápání a uchopení svìta.
Gottfried August Burger - Jakub Nvota:
Baron Práil. Baron Práil vstoupil nejen
do literatury, ale také do myslí lidí, jako
symbol bezhranièní fantazie. Inscenace si
klade za cíl pøedevím pobavit.
Ve Studiu Z budou v pøítí sezónì uvedeny tøi premiéry. Ota Pavel Jak jsem potkal lidi, Viktor Ljapin Hroí snìní a Anton
Pavloviè Èechov Tøi sestry.
Pro dìti je pøipravena pùvabná jevitní pohádka Josefa Èapka O pejskovi a
koèièce.
Prodej pøedplatného byl zahájen v kvìtnu a vekeré informace získáte na tel.: 763
6206-7, hromadné objednávky smìøujte na
tel. 763 6202. K dispozici je vám rovnì email: divadlo@zlin.cz. V dobì prázdnin se
prodej pøedplatného uskuteèní od 20. do 31.
srpna v pondìlí - pátek od 9 do 17 hodin.
Prodej pøedplatného konèí 30. záøí 2001.
-lid-

Spotřební úvěr Poštovní spořitelny
za výhodný úrok, až do výše 750 tis. Kč
Potøebujete peníze? Na nábytek, auto, vybavení domácnosti nebo zaøízení na
zahradní práce? Opravujete dùm, chatu nebo stavíte gará?
Potovní spoøitelna Vám mùe pùjèit od 20 do 750 tisíc! ádost o spotøební úvìr
mùete podat na vybraných potách a ve vech poboèkách Potovní spoøitelny.
A pozor, u neúèelového a nezajitìného úvìru do 100 000 Kè mùete podepsat
smlouvu o úvìru i na potì v Napajedlích! A co je dùleité, roèní úroková sazba
z úvìrù se pohybuje pouze od 12,5 do 15%. Navíc úvìr mùete splácet a po dobu
sedmi let a kadý úvìr si u nás mùete pojistit.
Vai schopnost splácet poadovaný úvìr provìøujeme i ve Vaem zájmu.
Nepùjèujeme peníze za kadou cenu, spotøební úvìr má pøináet radost ze získané
vìci a ne hromadu starostí s tím, kde sehnat peníze na pøítí splátku. Spotøební
úvìry jsou urèeny fyzickým osobám, ne za úèelem podnikání.
Vypravte se na potu Napajedla a moná zjistíte, e právì tam najdete recept
na splnìní Vaich pøání!
Potovní spoøitelna, Vá dobrý soused.
Dalí dùleité informace získáte pøímo na potì Napajedla nebo na tel. 067/
7211361, nebo 067/7211502 a na Internetu: www. postovnisporitelna.cz
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Nové knihy
v městské knihovně
l Jindrová Elika: Na shledanou za 100
let. V knize jsou zachyceny záitky lidí, kteøí
proli tzv. regresí a nahlédli tak do nìkterého
ze svých minulých ivotù.
l Kotlík Bohumír: Chemie v kostce - 1. a
2. díl. Uèebnice pro pøípravu k maturitní
zkouce a k pøijímacím zkoukám na vysokou kolu.
l Krakauer Jon: Vábení hor. Kniha spolehlivì vtáhne do bizarního svìta ztøetìných dobrodruhù, vrcholových sportovcù,
fanatikù a umínìncù veho druhu, kteøí vak
mají jedno spoleèné - posedlost, s ní se
derou k vrcholùm.
l Kras Pavel: Obsluha poèítaèe pro
pokroèilé v kostce. Pøíruèka je urèena uivatelùm, kteøí ji zvládli obsluhu poèítaèe a v
produktech firmy Microsoft se dobøe orientují. Je zamìøena na nejádanìjí problematiku, která pomáhá uivatelùm pøenechat vìtinu døiny aplikacím.
l Lanczová Lenka: Srdcový kluk. Pøíbìh gymnazistky Sabiny, která zápasí nejen
se studiem, ale hlavnì sama se sebou. Místo
slíbené cesty k moøi proívá prázdniny za
trest na chatì, nad uèebnicí chemie, z ní
propadá.
l Maxwell Robin: Tajný deník Anny
Boleynové. Anna Boleynová byla druhou z
Jindøichových esti en. Jindøichova váeò k
ní pohasla právì tak rychle, jako vzplála.
Anna upadla v nemilost a byla odsouzena k
smrti. Psala si deník, který se dostal do rukou
její dceøi Albìtì I. A z nìj se dovídá pravdu
o své ostouzené matce.
l Palmer Michael: Pøes mrtvoly. Mladý
talentovaný a ctiádostivý doktor má vechny kvality, které se v nemocnici cení. Elitní
klika lékaøských profesionálù se domnívá, e
má vechny pøedpoklady ke vstupu do jejich
tajného spolku. Staèí jen, aby mladý lékaø
souhlasil s jejich pravidly hry.
l Parker Steve: Lidské tìlo. Výpravný a
vysoce informativní prùvodce lidským tìlem.

Výpůjční doba oddělení:
pro dospìlé

Po
13.00 - 17.30
Út 09.00 - 11.30
Stø
zavøeno
Èt 9.00 - 11.30 13.00 - 17.30
Pá
13.00 - 17.30

pro dìti

zavøeno
13.00 - 16.00
zavøeno
13.00 - 16.00
zavøeno

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

Vzpomínka
Dne 22. záøí vzpomínáme 1. výroèí úmrtí paní Drahomíry Plevákové rozené Pavlíkové.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku dìkují
manel a dcera s rodinou
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Nabídka kroužků
Pro kolní rok 2001 - 2002 nabízí
Dùm dìtí a mládee Napajedla
(název krouku poplatek)
l oddìlení kolních dìtí
Angliètina hrou I.,II.,III. (zaèáteèníci i pokroèilí) - 350,Nìmèina hrou I.,II.,III. (zaèáteèníci i pokroèilí) - 350,Francouztina hrou (zaèáteèníci) - 350,Rychlá písmenka (aneb na
stroji i na poèítaèi vemi deseti) - 250,Divadélko (dramatická výchova pro vechny vìkové kategorie) - 250,Flétnièka (zaèáteèníci i pokroèilí) - 250,Flétnièkový soubor (pro pokroèilé, spoleèné pískání ve skupince) - 250,Kytarák I.,II. (hra na kytaru +
zpìv pro zaèáteèníky I. a pokroèilé II.) - 250,HOP-POP (ztøetìná hudební
skupina, které není ádný styl
cizí) - 250,ikulky (ve pro ikovné dívèí ruce - výroba dárkù, biuterie, bytových doplòkù, práce s
pøírodním materiálem) - 350,Kouzla s vaøeèkou (základy
pøípravy vaøených a peèených
pokrmù) - 350,vadlenky (základy pro uití
jednoduchých modelù) - 300,Keramická dílna I.,II. (práce
s keramickou hlínou a zdobení výrobkù) - 500,Malí výtvarníci (rozvoj výtvarného cítìní) - 300,Nitky (moderní tanec pro dívky) - 200,Maoretky (atraktivní sport
pro dívky od 7 let) - 300,"Tma" (scénický tanec) - 200,Hopsálek (country tance pro
holky i kluky, zaèáteèníky i pokroèilé) - 250,Hopsálek step (country tance a k tomu navíc step - pro
holky i kluky) - 300,Jumpíci I.,II. (aerobic pro dívky 1.-3.,4.-5. tøídy) - 250,Aerobic (dívky 6.-9. tø.) - 250,Tìlo jako proutek (tìlocvik
pro holky a kluky 1.-3. tøídy) 200,Stolní tenis (zaèáteèníci i pokroèilí, chlapci i dìvèata) - 300,Koíková (pro kluky i holky)
350,Odbíjená (pro dívky 6.-8. tøídy) - 350,Kung-fu (základy bojového
umìní pod odborným vedením,
ukonèené závìreèným páskováním) - 800,Judo (sport pro kluky i dìvèata) - 350,achy (tichý sport pro pøemýlivé hlavy) - 200,Rybaøení (ve, co potøebuje
znát mladý rybáø) - 200,-

Využití volného času
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Buï "IN" (zdravý iv. styl, oblékání, kosmetika, sport - pro
mladou moderní dívku) - 300,Plastikový modeláø (výroba
plastových modelù nejen letadel, úèast na soutìích a výstavách) - 350,Letecký modeláø (výroba létajících modelù letadel ze døeva) - 350,Logopedie (náprava øeèi pod
odborným vedením) - 250,Zaèínáme s poèítaèem (pro
úplné zaèáteèníky - kluky i holky 1.-3.tøídy) - 350,Mladý programátor (výuka
programù WORD a EXCEL pro
pokroèilé od 4.tøídy) - 350,CD-ROMEK ( pracujeme s CD
ROM pro holky i kluky mladího kolního vìku) - 350,Støelecký krouek (výuka
støelby ze vzduchovky) - 250,Botanický a vèelaøský krouek (pro ty, kteøí si chtìjí rozíøit své znalosti o pøírodì a o
chovu vèel) - 200,Klub Mates (novì otevøený
klub pro vechny holky i kluky, - soutìe, stolní hry, pobyt
v pøírodì, práce v keramické
dílnì, výtvarné èinn., pøednostní úèast na akcích DDM - jednotlivé vstupné 20,- Kè) - 100,Klub malých debrujárù
(nový krouek, ve kterém èekají na dìti rùzné pokusy z
oblasti fyziky, chemie a ekologie za vyuití dostupných pomùcek, úèast na soutìích, setkáních, monost úèasti na zahranièních zájezdech za výhodné ceny) - 300,l oddìlení pro mláde
ití (tvorba odìvù) - 500,Hopsálek III (country tance a
step) - 350,Keramika (vlastní výtvory z
keramiky) - 500,Angliètina (zaèáteèníci a pokroèilí) - 500,Nìmèina - (zaèáteèníci a pokroèilí) - 500,Stolní tenis (ping-pong pro
starí) - 500,Práce na PC (zaèáteèníci a pokroèilí) - 500,Harmonizaèní cvièení (v
zdravém tìle zdravý duch) 600,Tvarování postavy (moderní
formování tìla) - 300,l pro dìti pøedkolního vìku
Angliètina hrou (základy ke
studiu jazyka hravou formou)250,Nìmèina hrou (základy ke studiu jazyka hravou formou) 250,Francouztina hrou (základy
ke studiu jazyka hravou formou) - 250,-

Barevná dílnièka (práce s
keramikou a zdobení + výtvarné èinnosti) - 300,Veselé pískání - Barevné cinkání (první krùèky do svìta
hudby, s flétnièkou a xylofonem, zdravé dýchání) - 200,Sluníèko (èinnosti, rozvíjející
pohybové, jazykové, výtvarné
a jiné dovednosti) - 250,Jumpíci (aerobic pro nejmladí dìtièky) - 200,Zdravé tìlíèko (tìlocvik pro
nejmení) - 250,Logopedie (pro správnou výslovnost) - 250,Kvìtinka (pro malé zahradníèky, sadba, mnoení, suení,
vazba kytic) - 200,l sluby pro veøejnost
Klub Matýsek (pondìlí a úterý pro maminky s dìtmi na
mateøské dovolené, jednotlivé
vstupné 20,- Kè) - 100,Internetová kavárna - (informace z internetu nebo jakkoli
vyuít poèítaè)
l nabídka kroukù pro Pohoøelice a Oldøichovice
Pohybové hry (sportovní vyití pro dìti pøedkolního vìku
- 1 hod.)- 150,Výtvarná vechochu (pro
dìti pøedkolního vìku - 1
hod.) - 200,Maòáskové divadlo (hra s
maòásky pro dìti pøedkolního vìku - 1 hod.) - 200,Veselé pískání (hra na flétnu
pro dìti pøedkol. vìku) - 200,Turistický krouek (pìí turistika pro dìti kol. vìku) - 200,Výtvarná vehochu (práce s
rùzným výtv. materiálem a rùznými výtv. technikami pro dìti
kolního vìku) - 250,Flétny (hra na flétnu pro dìti
kolního vìku) - 250,Divadlo (malujeme, hrajeme,
zpíváme, tanèíme...) - 200,ikulky(ve pro ikovné dívèí ruce) - 350,Jumpíci (aerobic pro dìti 1.-5.
tøídy) - 350,-
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Klub kultury pronajme
Klub kultury Napajedla nabízí do pronájmu provoz bufetu v hlavní budovì klubu v
zámeckém parku. Uzávìrka pøihláek do
výbìrového øízení je 30. záøí 2001, termín
pronájmu od 1. listopadu 2001.

XV. entomologický
výměnný den a výstava
se bude konat v sobotu 20. øíjna
2001 od 8 do 12 hodin v sokolovnì v
Napajedlích.
Rezervace stolù: ing. Dan Èagánek,
ul. 2. kvìtna 789, 763 61 Napajedla, tel.:
067 / 794 4415, mobil: 0604 670 861.

Výstava hub
Mykologický krouek Klubu kultury
Napajedla Vás zve na tradièní, letos ji 13.
výstavu hub, spojenou s výstavou motýlù,
broukù, mysliveckých trofejí a bonsají.
Výstava se koná v nedìli 30. záøí a v
pondìlí 1. øíjna v Klubu kultury v zámeckém parku. Výstava bude zahájena v nedìli
v 15 hodin pøednákou pøedního èeského
mykologa RNDr. Vladimíra Antonína. Otevøena bude první den od 15 do 22 hodin a
druhý od 8 do 17 hodin.
K rozsahu i kráse výstavy mohou opìt
pøispìt svými vzorky vichni houbaøi, a to v
sobotu 29. záøí v dobì od 17 do 19 hodin a v
nedìli dopoledne od 9 do 11 hodin.

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

l sluby pro veøejnost
Tvarování postavy (formování tìla pro mláde, jednotlivé
vstupné 15,-Kè) - 100,Klub Beruka (pro nejmení
dìti s maminkami - 2 h) - 200,-

v Otrokovicích, ulice 3. kvìtna (stará kola
za kostelem naproti Mìstského úøadu).

Pøihláky a kolné odevzdejte,
prosím, do konce záøí v kanceláøi DDM. Èinnost kroukù
byla zahájena 17. záøí 2001.
l Dùm dìtí a mládee Napajedla, Komenského 268
øeditelka: ing. Eva Pøikrylová
pedagogické pracovnice: Hana
Srncová, Miroslava Nováková,
Libue Pøíluèíková, Petra Vojtová; administrativní pracovnice: Romana Mièkeová;
správní zamìstnankynì: Marta Tureèková

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.

t Nepøetrité projednávání záleitostí tel. 067 / 31891.

12

Sokol vystavuje

NAPAJEDELSKÉ

Pohled do historie a současnosti Sokola
Pohled do historie a souèasnosti napajedelského Sokola je název výstavy, kterou
spoleènì pøipravili èlenové Muzejního spolku Napajedla a napajedeltí Sokolové. Vernisáe souborné výstavy zachycující vývoj
Sokola v Napajedlích za dobu delí ne 100
let se vedle zaslouilých a souèasných èlenù tìlocvièné jednoty zúèastnili pøedstavitelé mìsta a èinovníci Sokolské upy Komenského v èele s její starostkou MUDr.
Olgou Charvátovou.

dolo k otevøení vlastní tìlocvièny. Vlastní
stánek pøispìl k dalímu rozkvìtu Sokola a
daøilo se tu pìveckému i divadelnímu oboru, loutkáøùm, hudebníkùm i knihovnì.
V popøedí vak pøece jen stála èinnost tìlocvièná a napajedeltí Sokolové úspìnì reprezentovali mìsto na mnoha závodech a
turnajích.

9/2001

Organizacím a spolkům
Rada mìsta Napajedla upozoròuje organizace a spolky, pùsobící na území mìsta
Napajedla, které jsou ve své èinnosti vázány
na rozpoèet mìsta, aby v souvislosti s pøípravou rozpoètu na rok 2002 uplatnily své ádosti o pøíspìvky. ádosti o pøíspìvek mohou
uplatnit prostøednictvím Mìstského úøadu
Napajedla do 30. záøí 2001.

Ještě uvidíte
Do konce podzimní fotbalové sezóny
zbývá asi polovina utkání. Co jetì mùete vidìt?

3 K neúnavným sokolským èinovníkùm
patøí M. Vykoukal.
1 Vernisáe se zúèastnila øada staronových èlenù Sokola, které po léta spojovala spoleèná láska k tìlovýchovì.
Ustavující schùze napajedelského Sokola se konala v kvìtnu 1892 a postupnì se
jeho èinnost rozrùstala a pøibývalo nadených èlenù rùzného vìku. Neomezovala se
zdaleka jen na tìlocviènou èinnost, ale bohatý byl i jeho pøíspìvek ke kulturnímu a
spoleèenskému dìní ve mìstì. A tak lze na
výstavì spatøit vedle bohaté sbírky dokumentù a fotografií napø. i loutky v èele s
Kapárkem, kterému je neuvìøitelných osmdesát let. .
Významným mezníkem v ivotì sokolské jednoty i Napajedel byl øíjen 1911, kdy

Výstava dokumentuje i ménì veselé
stránky historie Sokola, kdy musel pod
nátlakem vyí vùle svou èinnost ukonèit. I
kdy nemohli vìdìt, e jde jen o pøeruení,
uchovali si nejen vzpomínky, ale i øadu
zajímavosti, které tvoøí exponáty souèasné
výstavy, na ní se podíleli se stejným nadením s jakým svou èinnost po roce 1989
obnovili.

Fatra Napajedla B - OKRESNÍ PØEBOR
23. 9.
Fatra B - Louky
30. 9.
Nevová - Fatra B
7. 10.
Fatra B - Teèovice
14. 10. Sehradice - Fatra B
21. 10. Fatra B - Provodov
28. 10. Spytihnìv - Fatra B
4. 11.
Fatra B - Pøíluky
Fatra dorost - Krajský pøebor
22. 9.
FC Brumov - Fatra
30. 9.
Fatra - Hulín
7. 10.
Kunovice - Fatra
14. 10. Fatra - Slavièín
20. 10. Sluovice - Fatra
28. 10. Fatra - Luhaèovice
3. 11.
ardice - Fatra

4 K exponátùm, které sbírky historických dokumentù oivují, patøí napø. letité loutky i zcela nový stejnokroj.

2 Èestní hosté a souèasnì èlenové Sokola pod sokolskou zástavou.

Fatra Napajedla A - DIVIZE D
22. 9.
Fatra - Dolní Nìmèí
29. 9.
SK Sp. Hulín - Fatra
6. 10.
Fatra - FK Chropynì
14. 10. Zlín B - Fatra
20. 10. Fatra - Dosta Bystrc
28. 10. FC Sluovice - Fatra
3. 11.
Fatra - FC Znojmo
11. 11. TVD Slavièín - Fatra

Výstava je pøístupná dennì od pondìlí
do soboty v dobì od 14 do 17 hodin a potrvá
do 30. záøí. Nachází se v prostorách Muzea
Napajedla a vedle pamìtníkù si k ní u nala
cestu i øada mladých lidí, stejnì jako do
samotné organizace. Uprostøed výstavy jsme
v knize návtìvníkù zaznamenali i zahranièní hosty a z Kanady. Jedná se o potomky
rodu Paøíkù. S tímto jménem se setkáváme i na
místì jednoho ze starostù obce sokolské.
Po deseti dnech trvání výstavy zaznamenali v Muzeu návtìvu asi 140 lidí a jejich
poèet do konce mìsíce urèitì jetì naroste.
Pro tìlocviènou jednotu Sokol je to jistì
úspìch a pro èleny Muzejního spolku impuls pro poøádání dalích výstavních akcí.
Foto P. Pilát

Fatra áci - OKRESNÍ PØEBOR
22. 9.
SK Paseky - Fatra
29. 9.
Fatra - Jaroslavice
7. 10.
Mladcová - Fatra
13. 10. Fatra - Rokytnice
20. 10. Val. Klobouky - Fatra
27. 10. Fatra - Lhota
4. 11.
Bøezùvky - Fatra
Fatra áci - OKRESNÍ SOUTÌ
23. 9.
Louky - Fatra
29. 9.
Fatra - Kudlov
13. 10. Fatra - eranovice
21. 10. Halenkovice - Fatra
Fatra Napajedla mladí áci
21. 9.
V. Otrokovice - Fatra
27. 9.
Fatra - Zlín B
4. 10.
J. Otrokovice - Fatra
12. 10. Mysloèovice - Fatra
18. 10. Fatra - Zlín A

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Mìsto Napajedla. Vychází jedenkrát za mìsíc v nákladu 800 ks l Uvedené pøíspìvky nemusí
nutnì vyjadøovat stanoviska vydavatele l Odpovìdná redaktorka Boena Velecká, tel. 067/750 2382. l Grafická úprava a sazba
Stanislav Hradil tel.: 0602 249 672 l Tisk HART press spol. s r.o. Otrokovice l REG 370510296.

