NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
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CENA 5 KČ

Anketa MÚ
Mìstský úøad pøipravil pro vechny obèany mìsta anketu k autobusové dopravì,
její výsledky poslouí k jednání úøadu s
dopravci.
Anketní lístky obdrely vechny napajedelské domácnosti do svých schránek a
dalí si podle potøeby mohou vyzvednout
ve vech novinových stáncích. Dokonce
týdne, tj. do 26. øíjna je tøeba lístky vyplnit a
vhodit do pøipravených schránek. Nepøehlédnete je na autobusovém nádraí, na
zastávkách Hospodáøská kola, Spoøitelna a
Chmelnice, ani pøed mìstskou radnicí.
Mìstský úøad v této souvislosti ádá
obèany, aby vìnovali anketì pozornost, kterou si zaslouí. Dennì dojídí z Napajedel
do zamìstnání a do kol a zpìt odhadem ke
tøem tisícùm lidí. Ne vichni pouívají
k dopravì autobus, ale ne vichni, kdo jsou
na tento dopravní prostøedek odkázáni, jsou
spokojeni. Mìstský úøad ve snaze vstoupit
do jednání s dopravci s cílem optimalizovat
souèasný stav, si od pøipravené ankety slibuje získání potøebných podkladù pro jednání.
-vb-

Titul "Jablko roku 2001" udìlili návtìvníci výstavy unikátním vzorkùm odrùdy Melrose
pìstitele Milana Vykoukala. Dalí informace z výstavy pøináíme na dalích stránkách
tohoto vydání. Foto B. Velecká
Mìsto Napajedla si Vás dovoluje pozvat k úèasti na pietní vzpomínce s poloením
vìncù, v pátek 26. øíjna na poèest státní svátku ÈR dne 28. øíjna.
Vzpomínka s poloením kvìtin u pomníkù obìtí obou svìtových válek se koná v
15.30 hodin na høbitovì, v 16.00 hodin na Masarykovì námìstí.

Pozvánka
Zastupitelstvo mìsta zve vechny obèany na své zasedání v pondìlí 29. øíjna 2001
v 16. hodin v zasedací místnosti Mìstského
úøadu.

Památka zesnulých
Pietní vzpomínka na zesnulé se koná v
sobotu 3. listopadu ve 14.30 hodin na
vsypové louèce místního høbitova.
Sbor pro obèanské záleitosti

DNES V LISTĚ
Slavnost v pøedveèer státního svátku 28. záøí vyvrcholila pøedáním klíèe od mìsta
starostkou PaedDr. L. Pacholíkovou patronu èeské zemì sv. Václavovi. Více ve foto
reportái uvnitø listu. Foto Fr. Cívela
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 10. září 2001
l schválila

prodlouení nájemních smluv v
mìstských bytech dvanácti nájemníkùm na
pìt let za standardních podmínek, tøem nájemníkùm pro poruování nájemní smlouvy
na dobu jednoho roku a tøem nájemníkùm
prodlouení nájemních smluv odmítla
l zabývala se problematikou sprejerù v naem mìstì a uloila mìstské policii vìnovat
této záleitosti zvýenou pozornost
l schválila po výpovìdi jednoho stráníka z
oddìlení mìstské policie o doplnìní stavu na
celkový poèet sedm stráníkù
l schválila návrh harmonogramu pøípravy
rozpoètu mìsta na rok 2002
l schválila návrh bytové komise na uzavøení nájemní smlouvy s Boenou Kubíkovou
l seznámila se se zápisy z jednání bytové
komise ze dne 4. záøí a sboru pro obèanské
záleitosti tého data
l schválila výmìnu bytù a uzavøení nájemní
smlouvy s Leontinou Plesníkovou
l schválila rozpoètové opatøení è. 17/2001 za
úèelem navýení pøíspìvku na èinnost Volejbalového klubu Napajedla
l schválila zveøejnìní zámìru pronájmu tìlocvièny v budovì nové Z pro Tenisový
klub Napajedla za cenu 188 Kè za hodinu na
dobu od 1. 9. do 31. 12. 2001
l schválila zveøejnìní zámìru pronájmu tìlocvièny v budovì nové Z TJ Fatra-Slavia za
cenu 188,- Kè za hodinu na dobu od 1. 9. do 31.
12. 2001
l schválila inventarizaèní komisi k provedení fyzické kontroly movitého majetku mìsta
v Klubu kultury ve sloení Fr. Cívela, M.
Janoková, M. ubíková a zástupci finanèního a kontrolního výboru, které budou jmenovat pøedsedové výborù
l zruila usnesení è. 203/6/2001 ze dne 25. 6.
o smlouvì o doruèování poty s NTVcable
s.r.o.

Městská rada dne 24. září 2001
l stanovila v souladu s § 102 odst. 2 písm. j)
zák. è. 128/2000 Sb. o obcích celkový poèet
zamìstnancù zaøazených do struktury Mìstského úøadu na 32 s tím, e personální obsazení správního úseku bude v poètu 5 osob
l schválila zveøejnìní zámìru o odprodeji
èásti pozemku p. è. 6480 manelùm Vìøe a
Slavomíru Èevelovým, Moravní 48, Napajedla za podmínky zøízení vìcného bøemene pro
pøístup na pozemek za úèelem opravy a údrby inenýrských sítí
l schválila ukonèení nájemní smlouvy na
pronájem èásti pozemku p. è. 130/1 a prodejní buòky na ní umístìní s paní Elen Krejèiøíkovou, Dvoøákova 1456, Napajedla
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu
schválit odpis nedobytných pohledávek ve
výi 97 723,- Kè
l schválila uzavøení smlouvy na zpracování
generelu zelenì s firmou Garden Moravia,
s.r.o., Spytihnìv v cenì do 250 000,- Kè
l seznámila se se zápisy z jednání kulturní
komise a komise sociální a zdravotní ze dne
17. záøí

l zastavila podle § 30 zákona è. 71/1967 Sb.
øízení o správním deliktu podle § 58 a 59 zák.
è. 128/2000, kterého se mìla dopustit právnická osoba Masaøík, s.r.o. poruením povinnosti stanovené právním pøedpisem mìsta
l schválila udìlení pokuty Martinu Masaøíkovi ve výi 20 000,- Kè pro poruování obecnì závazné vyhláky è. 3/2001 o poøádání
veøejných hudebních produkcí
l seznámila se se zápisem z jednání protidrogové komise
l schválila udìlení výjimky o poètu dìtí ve
tøídách pro Mateøskou kolu v ulici Komenského a Nábøeí
l schválila zveøejnìní zámìru uzavøení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. è.
130/1 a prodejní buòky na nìm umístìné
panu Øehovi na dobu neurèitou k podnikatelským úèelùm
l v souvislosti se zmìnami dopravního znaèení v prùmyslové zónì Napajedla uloila
Fr, Cívelovi tlumoèit názor Mìsta Napajedla o
vyslovení souhlasu se stanovením max. rychlosti 70 km/hod. s podmínkou vybudováním
chodníku pro chodce a cyklistické stezky

Městská rada dne 8. října
seznámila se zprávou Mìstské policie za
mìsíc záøí a souhlasila s úèastí zbývajících
pìti èlenù MP v prokolení na odchyt toulavých, zdivoèelých a vybraných synantropních zvíøat
l schválila rozpoètové opatøení è. 18/2001 za
úèelem úhrady prací na vyèitìní zaneseného pøíkopu v lokalitì Zámoraví
l schválila pronájem tìlocvièny v budovì
nové Z Tenisovému klubu Napajedla a TJ
Fatra-Slavia Napajedla dle zveøejnìného zámìru
l schválila zveøejnìní zámìru odprodeje
pozemku v lokalitì Malina I. J. Kalmárovi a M.
Mimochodkovi
l seznámila se se zápisy z jednání stavební
komise ze dne 20. záøí 2001 a komise ivotního prostøedí a veøejného poøádku ze dne 27.
záøí 2001
l nedoporuèila odkoupení domu è. p. 115,
bývalého Lidového domu, za cenu dle nabídky realitní kanceláøe Domov-UH, s.r.o.
l schválila zruení smlouvy o zajitìní ostrahy objektu Klubu kultury s firmou Aliachem
a.s., odtìpný závod Fatra k 31. 12. 2001 s tím,
e od 1. 1. 2002 bude mezi obìma smluvními
partnery uzavøena smlouva nová
l schválila ukonèení nájemní smlouvy s a. s.
Aliachem, odtìpný závod Fatra, na pronájem jedná místnosti v Klubu kultury k 31. 12.
2001 s tím, e nová smlouva bude uzavøena
od 1. 1. 2002
l seznámila se se zápisem z jednání bytové
komise ze dne 19. záøí 2001
l nedoporuèila udìlení výjimky z obecnì
závazné vyhláky è. 3/2001 M. Masaøíkovi
l schválila rozpoètové opatøení è. 19/2001 za
úèelem zhotovení kompletní dokumentace
pøihláky pro projekt Sapard: Pøestavba hospodáøské koly na Základní umìleckou kolu
R. Firkuného Napajedla.
l

Zahrádkáři vystavovali
Od dob, kdy kadý majitel zahrádky byl
povinnì organizován ve svazu zahrádkáøù
uplynulo desetiletí. Poèet èlenù klesl na tøetinu a v organizaci zùstali jen ti nejvìrnìjí.
Pøesto si i pøi péèi o spoleèné objekty organizace a spoustì práce na vlastních zahrádkách najdou rok co rok k pøípravì ovocnáøské výstavy.
V nedìli 14. øíjna si ji mohli zájemci prohlédnou stejnì jako kadý rok v prostoru
DDM ve staré kole. Výstava je zamìøena
zejména na místní odrùdy jablek, ale nejen
na nì. Sedmnáct vystavovatelù pøedvedlo 93
vzorkù ovoce a 8 zajímavých výpìstkù zeleniny. Pokud jde o nejvìtí a nejmení exponát pak to byla obrovská dýnì Vl. Èerného,
odhadnutá na 35 kg, a drobné paprièky aèokèa.
Titul "Jablko roku" døíve udìlovala odborná porota, která hodnotila vedle vzhledu
i chu a parametry hlavních znakù odrùdy.
Teprve v poslední dobì se stalo výsadou
návtìvníkù, ohodnotit nejlepího pìstitele
jablek v Napajedlích. Ti ovem hodnotí pouze zrakem. Nejvíce se líbila jablka odrùdy
Melrose Milana Vykoukala, v tìsném závìsu
za ním pak Rubín Jaroslava Karase a Jonagold V. Èerného. Pokud vás okouzlily obrovské hruky, pak jste mohli hlasovat i pro nì,
stejnì jako jeden z anonymních návtìvníkù
vybral obrovskou oranovou dýni.
Bohuel nejen stav èlenù, ale i poèet
návtìvníkù výstavy zaznamenal znaèný
pokles. Srovnáme-li jej s návtìvou houbaøské výstavy pøed ètrnácti dny, je zcela jisté,
e lidé se zajímají více o houby ne o jablka.
Nebo také spíe ne nìkolikaleté soustavné
práci na zahrádce dávají ve volném èase
pøednost odpoèinku a ménì závazným zálibám.
Na výstavì se vak bylo na co dívat
i ochutnávat. S pøáním hezkého odpoledne
byla kadému nabídnuta sklenice èerstvého
jableèného motu a øeknìte - kde dostanete
nìco zadarmo! Letos u asi nikde, ale pøítí
rok to mùete zase zkusit na zahrádkáøské
výstavì.
Velkorysost pìstitelù je bez hranic. Na
vech vystavených vzorcích si po skonèení
výstavy pochutnají dìti z DDM.
Vem, kdo se na pøípravì a prùbìhu
výstavy podíleli, a vem vystavovatelùm
dìkuje pøedseda ovocnáøské sekce ÈZS Frantiek Zapletal.
-vb-
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Poslanci a vratné láhve
Zákaznici èeských obchodù budou opìt
moci nakupovat populární vratné láhve.
Usnesli se na tom èlenové klíèového výboru Poslanecké snìmovny pøi rozhodujícím hlasováni o návrhu tzv. obalového zákona. Poslanci i ministerstvo ivotního prostøedí se pøipojili k návrhu Hnutí DUHA na úpravu zákona, který poaduje, aby se recyklace
nebo opìtovné pouívání
obalù na nápoje postupnì zvýila a na
80 procent. Podle zkueností s legislativou
dalích evropských zemí se oèekává, e toto
ustanovení povede k oivení vratných lahví.
K návrhu se pøipojilo ministerstvo ivotního prostøedí i cely výbor jednomyslnì. Na
jeho úspìchu se podíleli vedle Miloe Kuvarta pøedevím Libor Ambroek (KDU-ÈSL) a
snìmovní zpravodaj Rudolf Tomíèek (CSSD).
V letech 1995-99 se u nás mnoství nevratných plastikových PET lahví zvìtilo na více
ne ètyønásobek. Bezmála 70 % z toho konèí
na skládkách. V evropských zemích i jinde ve
svìtì jsou opatøení na podporu vratných
lahví bìná.

Nová telefonní čísla
V noci z 21. na 22. záøí 2002 dojde
v Èeské republice k pøeèíslování telefonních stanic a pøípojek euroISDN vech
èeských operátorù. Zmìna telefonních
èísel má dva hlavní dùvody. Prvním dùvodem je potøeba uvolnit vybrané èíselné
øady pro dalí konkurenèní operátory,
kteøí zaèali na trhu pùsobit po liberalizaci
telekomunikaèních slueb v lednu roku
2001. Druhým dùvodem je nutnost harmonizace èeského èíslovacího plánu se
systémem Evropské unie.
Kadý úèastník bude mít od 22. záøí
2002 devítimístné národní èíslo. To bude
pouívat pøi telefonním spojení v Èeské
republice. Pøi mezimìstském hovoru nebude vytáèet pøestupný znak "0", ale pouze konkrétní devítimístné èíslo volané stanice. Pozitivní zmìnou bude sníení poètu telekomunikaèních obvodù a rozíøení oblastí, v rámci kterých budou moci
zákazníci volat za cenu místních hovorù
namísto mezimìstských. Zpùsob volání
do zahranièí se mìnit nebude.
Nová èísla pøinesou vechna nová vydání Zlatých stránek. V kulatých závorkách vedle dosud platných èísel v seznamech pro západní èást republiky, jejich
vydání je naplánováno na konec prosince
letoního roku. Vydání pro ostatní kraje,
vèetnì Zlínského, budou obsahovat pouze definitivní èísla.
Své telefonní èíslo obdrí kadý zákazník ÈESKÉHO TELECOMU pøedem v
informativním dopise, ji dnes si je vak
mùe zjistit na internetové adrese. Spoleènost poskytuje podrobnìjí informace
na telefonní lince 14 111, základní informace si mùete vyslechnout na bezplatné
lince 0800 111 111.

Ivo Kropáèek z Hnutí DUHA øekl: "Milo
Kuvart i poslanci vyli vstøíc zákazníkùm a
podpoøili oblíbené vratné láhve, které jim
získají body. Zmìna nejen omezí tuny odpadu na skládkách, ale je výhodná také pro
domácnosti - sníí rodinné rozpoèty, protoe
nápoje ve vratných lahvích jsou pro spotøebitele výhodnìjí. Výsledek hlasování je klíèovým úspìchem v naí nìkolikaleté snaze
vrátit do obchodu vratné lahve. "
Kontakt: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA, tel.
0604-348765
Karolina Sulová, mluvèí Hnutí DUHA, tel.
0604-202470, 02-22513859
Poznámky:
[1] Výbor, který odpovídá mimo jiné za
ivotní prostøedí (výbor pro veøejnou správu, regionální rozvoj a ivotní prostøedí),
hlasoval o rozsáhlém balíku zmìn v zákonì,
který pøedloí øíjnovému zasedání Poslanecké snìmovny.
[2] Zákon poaduje, aby kombinace recyklace a vratných nápojových obalù dosáhla 50 procent do roku 2005 a 80 procent
do roku 2008. Toto ustanovení ponechává
výrobcùm znaènou volnost pøi rozhodování, jakým zpùsobem obaly odstraní. Podle
zkuenosti se zahranièní legislativou ale
výrobce stimuluje k obnovení vratných lahví.
[3] Aby vyly vstøíc zákazníkùm a zároveò omezily záplavu odpadu, vìtina evropských státù vratné láhve podporuje pomocí
konkrétních legislativních opatøení: rùznou
legislativu zavedla mimo jiné Belgie, Dánsko,
Finsko, Nìmecko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, panìlsko, védsko a výcarsko.
Návrh prosazovaný Hnutím DUHA patøí mezi
liberálnìjí mechanismy podpory vratných
lahví. Napø. Dánsko, Nizozemí (od roku 2002),
Izrael, 13 státù USA, osm kanadských provincií a Jiní Austrálie mají podstatnì pøísnìjí
povinný zálohový systém.
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Malé kraje
a ještě menší okresy
Pøi znovuvytvoøení krajù ve zcela
nové podobì se hodnì hovoøilo o povýení pravomocí obcí. Dnes u víme, e
vzniká mezistupeò povìøených obcí III.
stupnì tzv. malé okresy. Jedná se o správní obvody s minimálním poètem 15 tisíc
obyvatel a ve Zlínském kraji by mìly tento
statut získat Bystøice pod Hostýnem, Holeov, Kromìøí, Otrokovice, Ronov pod
Radhotìm, Uherské Hraditì, Uherský
Brod, Valaské Klobouky, Valaské Meziøíèí , Vsetín a Zlín. Krajská rada doporuèila
ministerstvu vnitra rozíøení tohoto seznamu o dalí - Vizovice.
-red-

Škola a prázdniny
V minulém vydání jsme psali o zahájení
kolního roku a u mùeme oznámit první
prázdniny. Jsou to prázdniny podzimní a
potrvají od pondìlí 29. do úterý 30. øíjna 2001.
Za dva mìsíce zaènou prázdniny vánoèní od 23. prosince 2001 do støedy 2. ledna 2002.
Vyuèování zaène ve ètvrtek 3. ledna 2002 a
také ve ètvrtek - 31. ledna skonèí kolákùm
první pololetí.
Po nìm budou následovat jednodenní
pololetní prázdniny v pátek 1. února 2002. V
pondìlí se dìti vrátí do lavic, ale ne na dlouho. Od 18. do 22. února mají vechny koly na
Zlínsku jarní prázdniny. Velikonoèní prázdniny ve ètvrtek 28. bøezna a pátek 29. bøezna
2002. Pak nastane nejdelí souvislé uèební
období, které zjasní dìtské dny, sportovní
dny, pochoïáky, koncerty a výlety a vyuèování ve 2. pololetí bude ukonèeno v pátek 28.
èervna 2002.
Hlavní prázdniny budou trvat do soboty
31. srpna 2002 a v pondìlí 2. záøí 2002 opìt od
zaèátku.
-red-

Najdete nás na oblíbených místech
Úvodní slogan katalogu rekreací spoleènosti Center Parcs z Velké Británie má na
mysli samozøejmì sebe. Èásteènì to vak
platí i pro Fatru.
Center Parcs jsou oblíbená støediska
odpoèinku a rekreace na západ od naich
hranic. Poskytují iluzi soukromí v malých
rekreaèních domech a nabízí iroké monosti sportovního i spoleèenského vyití.
Uprostøed lesa se spoustou umìlých i pøírodních vodních ploch neschází ádné z
lákadel pro vyuití volného èasu - golfová,
tenisová i jiná høitì, mnohakilometrové
turistické stezky pro pìí i cyklisty, pøíleitost ke koupání, rybaøení i surfování, útulné
hospùdky a restaurace, pøíjemná pøírodní
zákoutí, fitcentra, koly jedìní na koních,
lukostøelba a dalí. Ve vybudováno s maximálním citem k okolní pøírodì a za pouití
materiálù, nenaruujících ivotní prostøedí.

Poèátek spolupráce napajedelské Fatry
a Fatry United Kingdom se datuje od roku
1997, kdy pøes kanál La Manche putovaly na
britské ostrovy první metry fólie Fatrafol
810. Jetì pøedtím vak musela fólie Fatrafol
obstát v hodnocení mezinárodní zkuebny
v Paøíi a zamìstnanci závodu ve výbìrovém øízení. Poadavky zákazníka byly splnìny a po prvních dodávkách fólie zapoèala sanace 800 víkendových domkù. Dalích
200 støech bude dokonèeno v dohledné
dobì.
Ve Velké Británii slouí veøejnosti tøi
tato rekreaèní centra. Na území mnohem
meního Holandska ji pìt. Dalí se nacházejí ve Francii, Belgii a Nìmecku. Pøi
uchování spokojenosti firmy Centre Parcs
s dodávkami z Fatry je to nadìjný výhled
do budoucnosti.
-vb-

4

Aktuálně

NAPAJEDELSKÉ

Vzpomínkový den

Anna Marie Zelíková

V úterý 11. záøí uplynulo 60 let od
úmrtí Anny Marie Zelíkové, která ve svých
sedmnácti letech zemøela na tuberkulózu. Celý svùj ivot obìtovala za spásu
duí a za nenarozené dìti. V souèasné
dobì probíhá zkoumání jejího ivota a její
vztah k Bohu. Olomoucké arcibiskupství
sbírá vechny dostupné materiály, které
pak budou postoupeny Vatikánu a na základì tìchto písemností bude projednáváno její blahoøeèení a moná èasem i
svatoøeèení. Kde jinde by mìla probíhat
vzpomínka na tuto dívenku ne v Napajedlích, kde se narodila, ila, zemøela a
kde odpoèívá na místním høbitovì. Vzpomínkový den zaèal divadelním zpracováním útrkù z jejího ivota. V pøedstavení s
názvem "Miluji Jeíe" se pod reijním
vedením Miroslavy Medkové pøedstavili
mladí farníci i hosté z divadelního souboru. Hlavní roli Anny Zelíkové ztvárnila
talentovaná Anna Karasová. V dalích
rolích se o úspìch pøedstavení zaslouili
Milada Pauzová jako øeholní sestra Ludmila, Martina Krejèiøíková v roli matky,
Mikulá vehla coby Jeí a Eva imèáková, která propùjèila svùj hlas svaté Terezii
od dítìte Jeíe.

Celý pøíbìh je postaven na vyprávìní
babièky, kterou nikdo nemohl zahrát lépe
ne Eva Kolomazníková, bezejmenné tetì
v podání Zdeny Lidincové a pìti neposedným vnuèkám, které s pøirozenou hravostí zastoupily Eva Kolomazníková mladí, Helena Èipkéová, Lucie a Klára Hübnerovy a Markéta Stránská.
Hudební doprovod skvìle zvládly Petra Cívelová, Alena Fialová, Martina Krejèiøíková a Mirka Medková. O techniku se
staral Svatopluk Medek s pomocí Jaroslava Bobka a Tomáe Brady. O poøádek v
zákulisí pak Zuzana Krutská a Helena
Medková.
Po skonèení pøedstavení se konala
me svatá. Hlavním celebrantem byl biskup Hrdlièka, který ve své promluvì pøiblíil hloubku Anièèina ivota a podìkoval za dùstojné zpracování hry o jejím
ivotì. Po mi svaté se v doprovodu ostatních knìí, øeholních sester i vìøících,
kteøí sem pøicestovali s celé republiky,
odebral na høbitov a uctil památku Anny
Marie Zelíkové u jejího hrobu. Modlitbou
a prosbou o pøímluvu pak celou vzpomínku zakonèil.
-mm-
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Husitství v našem kraji
Není tomu tak dávno, kdy nám v kalendáøi pøibyl jeden státní svátek - 6. èervence. Z
dìjepisu si vzpomeneme, e jde o výroèí
témìø est set staré události, která má významné místo v èeských dìjinách - upálení
Mistra Jana Husa. Milovníkùm historie naeho mìsta vyvstane v souvislosti s tímto datem otázka: "Jak to bylo s husity a husitstvím
v naem kraji?"
Mìsteèko Napajedla bylo v tìch dobách
zemìpanským zboím a náleelo králi èi
markrabìti moravskému. Napajedlané byli
vdy svým zemìpánùm vìrni, pøesto vak
zde bylo mnoho Husových stoupencù. Mezi
450 pány, kteøí podepsali stíný list proti
upálení Husovu. byli z naeho regionu Èenìk
ze arov, Mikík z Malenovic a Podhradí,
Zich z Nedachlebic aj. Aby se zamezilo íøení
husitství, povolal v roce 1418 olomoucký
biskup Jan elezný k sobì napajedelského
faráøe Mikuláe, arovského klebonì a hradèovského Martina, aby se oèistili z husitství.
V roce 1421 vznikl pøièinìním Bedøicha
ze Stránice a Tomáe z Vizovic "Nový Tábor" v Nedakonicích na ostrovì øeky Moravy. Tito husité napadli kláter Velehrad, vypálili jej i s vzácnou knihovnou a mnoha
mnichy. Vypálili a ponièili rovnì kostel sv.
Klimenta v Chøibech. Tého roku v øíjnu dlel
císaø Zikmund v Uherské Hraditi, kde sbíral vojsko proti husitùm. Pøi té pøíleitosti
Napajedlùm obnovil privilegia svého otce
Karla IV. - právo na døevo z lesù Høíbìcích
a Luí.
Roku 1423 pøitáhli husité na Moravu.
Dobyli Pøerova, hradu Kvasic a snad i Napajedel. Po bitvì se Zikmundovým vojskem
dobyli Kromìøíe. V záøí tého roku dorazil
ke Kromìøíi i ika. Odtud se hnul Uherským Brodem do Uher k Trnavì. Snad táhl
cestou zalesnìnými kopci nad Brodem, kde
se dodnes na znaèené turistické stezce nachází letitý "ikùv dub".
Na Napajedla udeøili Sirotci zvlá v roce
1427. V napajedelské tvrzi, jakoto mìsteèku
markrabském, sídlila posádka Albrechtova,
která útoku podlehla. Sirotci dobyli také Zlín,
Malenovice, Brod. Za tìchto bojù zaniklo v
naem kraji mnoho vesnic - Bunìjov, Kraèenovice, Kozinec, Svojice aj.
Zøejmì z této doby pochází husitské mince, nalezené v roce 1935 pøi bourání panského domu èp. 87 na námìstí, na místì dnení
spoøitelny. e by i ona podzemní chodba,
vedoucí smìrem ke Kapli, pamatovala ty
doby? Moná byla únikovou cestou z mimoostrovní èásti mìsteèka na ostrov pod ochranu ramen øeky Moravy a hradu na ostrovì?
Kdo ví?
Ani Prokop Veliký neuetøil Napajedel s
okolím pøi svém taení z Kyjova do Pøerova
roku 1432. Driteli mìsteèka byli od roku
1431 bratøi Pavel a Matìj øeèení z Napajedel.
Vechny tyto události a váleèná taení se
dìly z pohnutek náboenských a politických.
Neobely se bez váleèného loupení a drancování, vradìní, vypalování a znásilòování.
Neastnou bitvou u Lipan v roce 1434
konèí v zemích koruny èeské husitské války.

Do úplného zklidnìní vak má doba daleko.
Sotva staèil lid napajedelský obnovit vypálené a zpustoené mìsteèko, sotva se chopil
pluhu, hledìl vstøíc dalí váleèné hrùze válkám uherským mezi husitským králem
Jiøíkem z Podìbrad a jeho zetìm Matyáem
Korvínem. Vdy podle mínìní papee usedl
na èeský trùn "kacíø". Roku 1468 se rozhoøela
dalí válka. Matyá Korvín pøitáhl na Moravu,
aby dobyl Uherské Hraditì. Chtìje znemonit jeho zásobování, dal ztéci tvrz Napajedla
a Napajedlané znovu zakoueli váleèná utrpení. Èeským vojákùm v Uherském Hraditi
velel syn Jiøíka z Podìbrad, Jindøich. V roce
1469 pøipravil uherskému vojsku drtivou
poráku u Bílovic a donutil je k rychlému
útìku.
Zavítáte-li nìkdy do Bílovic, navtivte
místa, kudy kráèela historie. Vystupte polní
cestou na kopec nad obcí. Mezi tøemi mohutnými letitými lípami najdete køí s nápisem:
Lide mùj, co jsem uèinil, povìz mi!
Zboná vzpomínka po 500 letech na ty,
kteøí v tìchto místech nebo v blízkém okolí
padli v boji mezi kníetem Jindøichem, synem Jiøího z Podìbrad, a uherským králem
Matyáem Corvínem dne 2. listopadu 1469.
Odpoèiòte v pokoji - po boji.
2. listopadu 1969.
To je jen malé zrnko z utrpení lidu naeho kraje v dobì husitské.
Prameny: V. Sova - Dìjiny Napajedel.
Vít Krátký

Nezapomeňte na čas
Letní èas konèí v nedìli 28. øíjna.
Ve 3 hodiny letního èasu se ruèièky
hodinek posunou zpìt na 2 hodiny èasu
støedoevropského. Vyrovnáme si tak
dluh z 25. bøezna, ale mùeme se tìit,
e sváteèní den bude o hodinu delí.
Zpìt do letního èasu se vrátíme ve
dvì hodiny 31. bøezna pøítího roku.

Sedmá velmoc
Proè se tisku øíká sedmá velmoc, ví kadý. S vyjmenováním esti pøedchozích by u
moná nastaly problémy a to, e tisk byl
kdysi velmocí estou, u zajímá jen nìkoho.
Termín údajnì pochází od Napoleona
Bonaparta. Poèátkem 19. století bylo v Evropì pìt velmocí, a to Anglie, Francie, Rakousko, Prusko a Rusko, z nich ètyøi proti Napoleonovi válèily. Za estou velmoc, která proti
nìmu bojovala, oznaèil Napoleon noviny Rheinischer Merkur. Odtud pak vzniklo oznaèení
tisku jako esté evropské velmoci. Kdy se
koncem století zaèala za velmoc povaovat
také Itálie, stal se tisk velmocí sedmou.
Od dob Napoleona ubìhlo drahnì let a
bezmála tolik - bráno celosvìtovì - pøibylo
velmocí. Jenom je u nepoèítáme. A kadá se
mùe povaovat za první.
-vb-
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Noční výsadek
Je pátek 5. øíjna. Slunce u dávno zapadlo
a den pøedává vládu "paní noci". Hvìzdy se
rozsvìcují, na oblohu vychází mìsíc a zalévá
svým svitem celou krajinu. To je èas, kdy
pøeváná èást dìtí i dospìlých pohodlnì usedá do køesel pøed rozsvícenou televizní obrazovkou a pøemýlí, kterak v klidu a pohodì
pasivní zábavy proije páteèní veèer. Pro 125
èlenù Asociace Turistických oddílù mládee ze
Zlína, Otrokovic, Napajedel, Frytáku, Hranic na
Moravì, Pøerova a Kromìøíe to neplatí. Ti se
naopak v této dobì scházejí v plné turistické
zbroji na vlakovém nádraí v Otrokovicích.
Po krátké prezentaci vyráí plnì naloený
první autobus noèní tmou do Chøibských lesù.
Cíl je neznámý. Bìhem cesty autobus nìkolikrát na krátkou dobu zastavuje a vypoutí ze
svých útrob do tmy skupinky odválivcù. Vìdí
jediné - na konci cesty je èeká sokolovna ve
lutavì, teplý èaj a kousek místa na podlaze.
ádný komfort, ale po dlouhém pìím výkonu
usínají pomalu vestoje. Síly zbývají jen na
rozbalení karimatky a spacáku, a spát a spát.
První pøicházejí do cíle kolem jedné hodiny po pùlnoci. Poslední, kteøí nepodlehli pokuení cestu vzdát a dojet domù nìkterým ranním vlakem èi autobusem, se vracejí v est s
ranním úsvitem. Ti první uli deset, ti zdatnìjí
témìø 35 kilometrù.
Poèasí nám pøálo. Po chladném a detivém záøí se v první øíjnovou páteèní noc vrátilo léto. Kulaouèký mìsíc, tøi dny po úplòku,
svítil co to dalo. V místech mimo les bylo vidìt
jako ve dne. Zato v lese vytváøel jeho svit
nádhernou, mírnì straidelnou atmosféru. Jako
v pohádce. Kdo to nezail, nepochopí, co èlovìka uprostøed noci v hlubokém lese vechno
napadne. Fantazie pracuje naplno, kadé ustnutí se mìní v zlovìstný hluk. Jetì e nás jde
víc spoleènì, nikdo nechce dát najevo, e se i
trochu bojí. Kráèí dál a dál a tváøí se jako nic.
Jenom baterka obèas problikne tmou. To abychom se ujistili, e na nás ádné nebezpeèí
neèíhá. Cesta ubíhá, ale spát se chce. Co naplat, musíme a na lutavu.
Ráno, kdy se v Napajedlích unavení a
nevyspalí rozcházíme, odevad zní - ahoj, ahoj
a na rok urèitì zase.
A jak to vidìla devítiletá Karolinka Kudláèková?

Skuteèný start letoního roèníku pochodu podzimními Chøiby byl pro 223 pìích úèastníkù na Bunèi.
"Výsadek je, e nás vysadí v lese a máme
dojít na urèité místo. Z Napajedel nás bylo 11 a
patøili k nám tøi dospìlí. Starích dìtí bylo 22 a
li delí trasu. Kdy nás autobus vysadil ve 22
hodin asi 4 km od Bunèe, zjistili jsme pohledem do mapy, e nás èeká 15 km pochodu.
Poøadatelé, kdy vidìli nae vìkové sloení,
nám nabízeli, e nás jetì kousek svezou. Nechtìli jsme. Nejsme ádné baèkory a do rána
jistì dorazíme.
Zpoèátku to byl pìkný zmatek. Kadý svítil baterkou a navzájem jsme se oslòovali. Dohodli jsme se, e svítit bude vdycky jenom
nìkdo, aby nám baterky vydrely a do cíle. Za
chvíli jsme vypadali jako tìla bez due, nohy
ly samy. Napùl jsme bdìli, napùl spali. Kdy
jsme pøili do Kudlovské doliny, byla pùlnoc.
Posvaèili jsme, odpoèinuli si a li dál. "To, co
nevidíte," prohlásil Karel, "je Budaèina". Cesta
vedla do kopce a sotva jsme pletli nohama.
Karel nás nepøestával povzbuzovat: K Mrazíkovi jsou to dva kilometry a pak u jenom
kousek. Jaké bylo nae zklamání, kdy jsme si
posvítili na rozcestník na Trávníèku a stálo tam
- k Mrazíkovi 3,5 km.
Nevím jak, ale zvládla jsem to, dola jsem.
Bylo ètvrt na tøi. Padli jsme a spali. V sedm nás
probudila vùnì guláe. Zase zklamání. Øekli
nám, e gulá je na slavnost, co se tu chystá, a
my musíme do osmi sokolovnu opustit. Sbalili
jsme se a osvìdèeným dopravním prostøedkem - pìky - jsme vyrazili k domovu. Dostali
jsme pìkné diplomy a hurá domù se pochlubit."
KJ Azimut 1403

KÈT v Napajedlích poøádá ji tøicet let podzimní výlety po pìinách a cestách v Chøibech.
V sobotu 13. øíjna se dostavilo na start celkem 245 turistù pìky i na kolech. Foto MV

Na Mistrovství ČR
Také letos se èlenové oddílu Azimut 1403
Napajedla zapojili do postupového systému
jednotlivých kol turistických závodù. Zaèíná
se místními závody, které slouí jako zahøívací
kolo. Je tøeba si zopakovat, co jsme zapomnìli,
zkontrolovat svou fyzickou kondici. A ji jsou
zde závody naostro.
V sobotu 7. dubna bylo jetì témìø zimní
poèasí. Sluníèko se moc neukazuje, terén je
rozmáèený. Plni odhodlání vyráíme na start
klasifikaèních postupových závodù II. stupnì
v Pozlovicích. Mezi 66 startujícími hlídkami
patnáct z naeho oddílù. Pìt z nich si vybojovalo postup na závody I. stupnì - Èeský
pohár.
Jsou to: ze starích dorostencù M. Janoek
a F. Ingr, J. Kropáèek a M. Tábor, ze starích
dorostenek A. Janoková a A. Zámeèníková, z
en J. Ingrová a z muù R. Adamec.
V sobotu 21. dubna následují závody v
Marovì u Uherského Brodu, kde si jetì
vybojovali postup do závodù I. stupnì mladí ákynì B. Anèoncová a L. Uhrmacherová
a mladí dorostenci L. Uhrmacher a P. Jasanský.
Èeský pohár zaèal v sobotu 12. kvìtna v
Bílovci. Na tomto závodì sice nae hlídky v
silné konkurenci 240 hlídek medailová místa
neobsadily, ale neztratily se a získaly první
body do Èeského poháru. Dalího závodu 19.
kvìtna v Kralovicích jsme pro velkou vzdálenost a tedy i finanèní nároènost nezúèastnili.
Dalí kolo 2. èervna v Ivanèicích absolvovali
kromì mladích dorostenek, které vyøadila
nemoc, vichni a pøipsali si dalí body. Dalí
závod v Pacovì byl obdobou závodù v Kralovicích a tak pro nás pro letoní rok Èeský
pohár skonèil.
Za body získané za umístìní v závodech I.
stupnì lze vybojovat postup na Mistrovství
Èeské republiky ve tafetách, a to se nám letos
- poprvé v historii naeho oddílu - podaøilo v
kategorii muù (sèítají se body za umístìní
starích ákù, dorostencù i muù).
tafeta ve sloení Roman Adamec, Frantiek Ingr a Michal Janoek nastoupila na Mistrovství ÈR v turistickém závodu tafet 1. záøí
ve Frytáku. V konkurenci patnácti tafet, sloených z nejlepích závodníkù republiky, obsadili desáté místo.
Blahopøejeme.
Karel Janoek, Azimut 1403
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ho na trùnu. Kdybychom pøipustili,
e nìkdy za deset století by nìkoho
jetì letoní prùvod zajímal, mohli
bychom si být jisti, e jsme nahráli
dvojakosti výkladu Václavova ivota. Dál by si historikové mohli lámat
hlavu a vyvozovat nejfantastiètìjí
závìry o historických paralelách. Jak

Kníže Václav a svatý Václav
Je-li øeè o patronu èeské zemì, svatém Václavu, hovoøíme o skuteènì
ijícím kníeti Václavovi? Jaká je skuteènost a co je legenda?
Úèastníci a diváci historického prùvodu mìstem v pøedveèer Václavova
svátku o posledním záøijovém víkendu si tím zcela urèitì hlavu nelámali.
Pøili prostì na pìknou podívanou a díky reii Klubu kultury bylo na co se
dívat. Èekání pøed mìstskou radnicí zpøíjemnil koncert dechové hudby
Topolanka. Kdy rachot bubnù a svìtla pochodní zaplnily námìstí, dýchlo z
nich nìco tajuplného. Prùvod pøinejmením stovky lidí v historických kostýmech se na nepostøehnutelný pokyn zastavil, aby z osvìtleného balkónu
radnice vzdala hold - nikoliv kníeti, nikoliv svatému Václavovi - ale patronu
èeské zemì starostka mìsta. Kdy se dalo velkolepé divadlo znovu do
pohybu, pøidávali se k prùvodu dalí a dalí lidé a v poètu snad ètrnácti set
zaplavili prostranství pøed klubem. Improvizované hleditì, které v pozdním
odpoledni hostilo nìkolik stovek dìtí pøi rozmarném vystoupení støedovìkých kejklíøù, je pojalo jen stìí. Vystoupení obou skupin historického ermu
navodilo patøiènou atmosféru, která vyvrcholila pøedáním symbolického
klíèe starostkou mìsta nejvìtímu z nejvìtích národních hrdinù. Jetì
nìjakou dobu poté bylo pøed klubem veselo za doprovodu ivé hudby. Tìili
se z pøítomnosti a pranic nehloubali nad tajuplnou minulostí osobnosti, její
význam pro èeský stát byl ocenìn státním svátkem.

by mohli tuit, e poøadatelé mìli
prostì obavy o bezpeènost lidí kolem. Lidé se v nìkterých pøípadech
s potìením vracejí do své historie,
pøedvedený kùò si vak z parádních
pochodù a velkolepých turnajù z
dob svých pøedkù nepamatoval absolutnì nic.
B. Velecká

Fotoreportáž z výstav

V prùvodu nesmìl chybìt svatý Václav na koni, tak jak ho národ vídá
ve svých legendách.

Matýsek mìl radost poøád. Ne
upadl a natloukl si. Slzièky vak
nemìly dlouhého trvání

Vystoupení kejklíøù oplývalo veselými písnièkami a ertovnými triky.
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Má-li radost a ví o tom, zatleskej zadupej zamávej . A dìti
tleskaly, dupaly, mávaly

Dìti i dospìlí jim skvìle rozumìli a svou aktivní úèastí celý program dotváøeli.

Jaký vak vlastnì byl Václav?
Trávil dny modlitbami nebo v
tvrdých soubojích? Dával chudým
peníze a porobeným svobodu, nebo
si podmaòoval ve znamení víry jeden pohanský kmen za druhým?
Byl pokorný s osudem smíøený
slaboch èi spíe pragmatický a rozhodný vládce?
Køesanství u nás nebylo v desátém století veobecnì rozíøené, týkalo se pouze úzkého okruhu lidí
kolem kníecího dvora. Jako nástroj
moci mohlo poslouit ihned, vyvrátit pohanství z koøenù vak byla práce na vìky. Václav byl nejspí horlivým vìøícím, urèitì dobrým a spra-

Veèerní svatováclavský prùvod byl jakousi alegorií Václavova ivota,
nebo spíe toho, co o nìm víme.
vedlivým, ale také prozíravým vládcem. Z nepatrného území systematicky budoval pøemyslovský stát.
I mocní Slavníkovci uznali jeho vládu. Urèitì ne dobrovolnì.
Nikdy u se nedovíme, jak to
bylo s jeho nástupem na trùn, s vyhnáním matky hned na poèátku vlády, co on a co bratr, jak to bylo s jeho
manelstvím a co to záhadné dítì.
Zbyly jen legendy. O pìti set høiv-

nách støíbra a sto dvaceti volech do
øíské pokladny, o onom ránu (èi
snad veèeru) na boleslavském hradì pøi køtinách (nebo na pohøbu) v
roce 935 (èi 929) - nikdo nevìdìl
proè a zaè, a pøesto se nespravedlivì odsouzeným uvolòují pouta, projde-li kolem mrtvola budoucího
svìtce.
Jisté je, e bez Václava by èeský
stát moná nikdy nevznikl, alespoò

Atraktivní podívanou mezi historickými souboji byl fakír se svým
ohnivým vystoupením. Foto Fr. Cívela a B. Velecká

Inu - rovnoprávnost vládne skuteènì vude.

v té podobì, jakou známe. A kdo se
poutí do velké práce, nadìlá si nepøátele, Václava ti jeho zabili. Na
jeho místo nastoupil Václav z legend.
Pøání zbídaèeného lidu povolává do
boje za nadìji svého prvního svìtce.
Národ má svého hrdinu a stává se
národem. Vechno je zapomenuto.
Mnohem dùleitìjí, ne kdo Václav
fakticky byl, je fakt, e a bude èeské
zemi nejhùø, vyvede Václav z hory
blanické rytíøe a pojede v jejich èele
se vztyèeným kopím.
Svatý Václave, vévodo èeské
zemì
Kdy se nad tím jeden zamyslí,
máme asi Václavy dva.
A abychom byli styloví, mìli
jsme v Napajedlích 27. záøí 2001 také
Václavy dva. Jednoho na koni, jiné-

Úvod houbaøské výstavy v Klubu kultury Napajedla v nedìli 30. záøí
tvoøila stejnì jako po celou dobu její historie odborná pøednáka RNDr.
Vladimíra Antonína.

Nìkdy je tøeba si houbu øádnì prohlédnout - nejlépe tenkrát, kdy jetì
nejde o ivot. O èlenech mykologického krouku to samozøejmì neplatí.

Kromì bonsají a mysliveckých trofejí v poslední dobì patøí ji øadu let
k houbaøské výstavì sbírky broukù a motýlù. Rok od roku poèetnìjí a
zajímavìjí. Foto P. Pilát a Fr. Cívela
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Nezapomeneme
Je tomu rok, co nás navdy opustila paní
uèitelka Alena Víchová. V napajedelské ZU
uèila dlouhá léta. Vzpomínat na ni mohou
nejen kolegové, ale i nìkolik generací ákù klavíristù. S díky na ni budou vzpomínat
zejména ti, kterým se v letoním roce poprvé
dostane podpory z fondu, který jménem Alenky Víchové zaloil její bratr Jan Èernoek.
Vichni jsme jí øíkali Alenko, i ti nejmladí.
Alenka byla nesmírnì hodná a obìtavá
kolegynì. Ze ivota se umìla radovat jako
málokdo, pøestoe jí osud neobdaroval dobrým zdravím. Ráda cestovala, léta pravidelnì
navtìvovala koncerty ve zlínském Domì
umìní. I jako dùchodkynì jezdila k nám do
koly, pøestoe mìla obrovské potíe s chùzí.
Dokázala nás rozveselit veselými historkami
a vtípky. S potìením vyprávìla o své rodinì.
ití, háèkování a vyívání bylo jejím dalím
oblíbeným koníèkem a ráda nás obdarovávala vlastnoruènì vyrobenými dáreèky. Jako
kadý rok i letos si vánoèní stromeèek ozdobíme jejími háèkovanými ozdùbkami. V tyto
sváteèní chvíle bude zase mezi námi.
Alenko, nezapomeneme.

Významná výročí v říjnu
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

1. 10. 1931 se narodil Jiøí Suchý, herec,
spisovatel, básník
4. 10. 1701 v ulici Na Poøíèí zahájilo
èinnost lechtické porkovo divadlo
5. 10. 1936 se narodil Václav Havel, prezident ÈR, spisovatel, dramatik
7. 10. 1961 zemøel Frantiek Tichý, malíø
a grafik
14. 10. 1861 byl zahájen provoz na západní dráze mezi Prahou a Plzní
15. 10. 1901 se konal první koncert Èeské filharmonie
18. 10. 1956 se narodila Martina Navrátilová, tenistka
20. 10. 1931 se narodila Hana Hegerová,
zpìvaèka, ansoniérka
25. 10. 1526 byla otevøena první potovní tra v Èechách, spojovala Prahu s Vídní pøes Beneov a Tábor, slouila výhradnì panovníkovi
31. 10. 1821 se narodil Karel Havlíèek
Borovský, spisovatel a novináø
V øíjnu 1781, v domì U bílého jednoroce na Staromìstském námìstí, byla otevøená první veøejná èítárna èasopisù a
pùjèovna knih v Praze

Město Napajedla nabízí
nebytové prostory v bývalých kotelnách A,
B a C na Nábøeí k podnikatelským úèelùm i
nekomerènímu vyuití.
Vedle pøihláek o pronájem prostorù jsou
vítány i námìty obèanù k vyuití uvolnìných
prostor pro nekomerèní sportovní èi klubovou èinnost dìtí a mládee.
Termín pøihláek: do 15. listopadu
2001. Zájemci si mohou nabízené prostory
prohlédnout po dohodì s jaromírem Maòákem, NBTH, s.r.o., Napajedla, tel.: 794 3796.

Chvíle u klavíru patøily v ivotì paní uèitelky Aleny Víchové k tìm nejmilejím.

Do příštího půlstoletí
Souèasný kolní rok v Základní umìlecké kole Rudolfa Firkuného je zlomem mezi
dvìma pùlstoletími. Zahájil jej rekordní poèet dìtí - 238 v hudebním oboru a 142 v oboru
výtvarném. Høe na nástroje vyuèuje 14 uèitelù, výtvarníky mají na starosti 3 pedagogové.
Akce Klubu kultury v závìru srpna a
v záøí, na kterých se i nae kola podílela,
znamenaly ostrý start, ádné pozvolné rozjídìní. Ve kolním sále probìhl koncert studentù konzervatoøe, v kostele sv. Bartolomìje koncert duchovní hudby a pìvecký
sbor se pøipravoval na pietní vzpomínku
26. øíjna.
3. listopadu máme v plánu návtìvu
Moravského divadla Olomouc. Na programu
je balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie.
áci koly dostali návtìvu divadla zdarma
jako dárek k 50. výroèí ZU. Následujících
ètrnáct dnù bude nároèným maratónem rodièovských besídek, kterou jsou, je-li zájem,
souèasnì tøídními schùzkami. áci zahrají,
výtvarníci se pochlubí nejlepími kresbami,

Náš recept
Také máte rádi zelí v jakékoliv
úpravì? Vaøené, duené, syrové,
kysané, sterilované, v polévce, v
salátu Já ano. A kadý recept, který obsahuje zelí, vyzkouím a zaøadím do sbírky.
Dva, které chci nabídnout dnes i vám, pocházejí ze severní Moravy. V horách, - oblastí, ze které následující recept pochází
jsou Jeseníky se vaøívalo skromnì, pøeloeno do dneního jazyka - zdravì.
Zelové placky
Na 6 - 8 placek potøebujeme: 25 dkg
hladké mouky, 10 dkg másla, 1 lièku soli a
30 dkg kysaného zelí

malbami, grafikou èi keramikou na výstavních plochách ve kolní chodbì.
Co nás asi èeká v dalím pùlstoletí. Vládní kolská politika mìní podmínky existence
kol veho typu. kolství má své specifické
poadavky na dobré fungování a nejde v nìm
vechno zakatulkovat do rámcù striktních
pøedpisù a naøízení. Umìlecké kolství je na
tyto problémy zvlá citlivé. Musíme neustále dokazovat nìco, co je zøejmé - pøínos tohoto druhu vzdìlání pro spoleènost. Bojujeme
øadu let o pøeití, zetíhlování finanèní podpory ze strany státu nutí vechny ZU k nepopulárním krokùm ve vztahu k výi kolného.
Doufáme, e nás v Napajedlích èeká v blízké
budoucnosti stìhování do nového objektu,
který je v majetku mìsta. V praxi by to znamenalo, e nae kolné by se nemuselo plhat
do závratných výin kam by øada rodièù
dneních ákù nejspí nedosáhla. Pak by
ZU R. Firkuného vykroèila do dalího pùlstoletí své existence s optimismem.
-haleMouku smícháme v misce s máslem
nebo jiným tukem dle chuti, pøidáme sùl a
zpracujeme v tìsto. Zelí trochu vydímáme
rukou, pøípadnì ho mùeme také pokrájet
na mení kousky, a pøimícháme je k tìstu,
které dobøe propracujeme. Tìsto dáme na
vál a váleèkem vyválíme tenkou placku,
potom nìèím, tøeba kastrùlkem, vykrojíme
koleèka, anebo v ruce vytvarujeme do tenèí
placky. Placky poklademe na plech (není
nutno mastit) a dáme pomalu péct do rozehøáté trouby. Asi po 5-10 minutách placky
obrátíme a peèeme jetì z druhé strany.
Doba pøípravy: asi 40 minut
Vhodná pøíloha: tøeba rajèata nebo zeleninový salát
Dobrou chu!
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Junák hlásí - Vzpomínka na tábor
Skautský tábor je souèástí programu
výchovy vech skautù a skautek od nejmeních a po ty nejstarí. ádný oddíl, ádné
støedisko si nedovede pøedstavit svou èinnost bez tábora. A vzpomínky? Ty zùstanou
skryty v dui kadého úèastníka a vycházejí
na povrch obvykle a po letech, mnohdy a
po mnoha letech. Na letoní tábor vzpomíná
Lenka.
Letoní skautský tábor se konal stejnì
jako v minulých letech v údolí Kobylská u
Karolínky a jako kadý rok, mìl i tento svùj
styl. Na pøelomu èervence a srpna se nás 45
lidí z Napajedel ocitlo v Èínì. Èínu pøipomínal výbìr a styl her, èínské byly názvy
druin, vichni byli vybavení typickým èínským odìvem, v táboøe nechybìla èajovna
a jedlo se hùlkami.
Byli jsme rozdìlení do pìti druin, ale
celkový poèet byl pohyblivý podle mnoství návtìvníkù, kteøí nemìli dovolenou a
nemohli si dovolit ètrnáctidenní pobyt.
V Èínì si zøejmì na èasné vstávání nepotrpí. Budíèek byl v 7.30, následovala hygiena, snídanì a bodování stanù. Po nástupu
se vztyèením vlajky byl rozchod k dopolednímu programu. Po obìdì a povinném odpoèinku program pokraèoval a seli jsme se
v est u veèeøe. Kdy se veèer vydaøil, tìili
jsme se na táborák, pokud ne, zpívali jsme
v kuchyni u sálajícího sporáku. Ti, co nemìli
noèní hlídku, zalehli k spánku v pùl desáté.
Proprely nám pouze tøi dny, take dolo i na koupání v jezeøe, a vyzkoueli jsme
dìlený program, kdy chlapci vyrazili na
vycházku, my jsme se zabavily v táboøe a
pak jsme si to vymìnili. Pìt lidí splnilo zkouku Tøi orlí pera - Janek, Krtek, Petra, Vichy a
ía. Od veèera do veèera nesmìli promluvit, dalí den nesmìli jíst, jenom pít. Jeden
den pozorovali tábor a noc strávili v lese.
A na závìr jetì museli snést lehnutí kopøivou èi prutem po ménì zahalené èásti tìla.

Domù jsme se vraceli spokojení a se
spoustou záitkù. A to roveøi, rangers a starí skauti a skautky se jetì mohli tìit na
putovní tábor po umavì.

Memoriál Jerry Hodného
Po celé záøí bylo v podstatì nevlídné
poèasí s detìm a nízkými teplotami, ale
poslední sobotu - 29. záøí - byla jasná modrá
obloha bez jediného mráèku. A nebylo to
poprvé, kdy takovýto pøíjemný zlom poèasí
pozdravil závody napajedelského Junáka.
Snad ten, kdo øídí nae kroky, byl kdysi
skautem a nezapomíná na své potomky
s krásným podzimním poèasím.
Na start XVIII. roèníku Memoriálu Jerry
Hodného se dostavilo 36 hlídek rùzných
kategorií. Celkem 105 závodníkù, k tomu na

Junák
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ètyøicet rozhodèích a organizátorù, nìkolik
vedoucích a divákù, celkem solidní úèast.
Jen se nám nìjak vytratili nejmladí chlapci
- vlèata. Pouze dvì hlídky! Nemají snad hoi
zájem o skauting nebo mají tolik zájmù, e
jim u nezbývá èas?
I kdy se nae hlídky stateènì bily o
nejlepí umístìní, staèilo to jen na druhé
místo. První místa si odvezli Junáci z Uherského Hraditì. V Napajedlích zùstalo pouze zlato z noèního závodu roverù a rangers.
Snad za rok budeme úspìnìjí.
l l l
A na závìr informace pro nové zájemce.
Schùzky jsou kadý den od 16 hodin
v klubovnì Na Kapli. V pondìlí, úterý, ve
støedu a v pátek tu najdete dìvèata, ve
ètvrtek hochy. Zájemci si mohou prohlédnout klubovnu, seznámit se s èinností
i s novými kamarády. Návtìva je nezávazná a tìíme se na kadého nového skautíka
a skautku.
-ofka-

Závody bereme vánì - v pøípravì, na trati i pøi povzbuzování kamarádù.

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Životní zkouška • Zabijte ho ! • Nenarozený
• Bezva Polda • Úkol zabít • Elmo v zemi
mrzoutů • Tajemství • Vražedné sny •
Julie • Dvojitý podraz • Půlnoc nikdy
nekončí • Mise Rubikon • Vzpomínka na
Titány • Po čem ženy touží • Skvělí chlapi
• Vězeň • Milenky v akci • Drsná škola •
Otesánek • Nepřítel před branami • Dračí
doupě • Zkažená mládež • Trosečník •
Velké šílenství v malém hotelu • Sex ve
městě • Zmizení • Bachař z věznice Red
Rock • Osudové setkání • Na pokraji slávy
• Rebelové • Temná romance • Pilní zloději
e bylo po celou dobu vude vzornì uklizeno a po naem odjezdu zùstal v údolí dokonalý
poøádek ke skautským záborùm také patøí.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Co můžete mít
Postžiro
hned, neodkládejte Poštovní
spořitelny
na zítřek!

Chcete si užívat života a toho, co nabízí? Přestat konečně jen šetřit a čekat, čekat a šetřit.
Pořiďte si Postžiro Poštovní spořitelny s možností přečerpání účtu či se spotřebním úvěrem. Je to snadný a rychlý způsob jak překlenout okamžitý finanční nedostatek. Úvěr
můžete získat až do výše 750 000 Kč, bez ručitele do výše 400 000 Kč. Některé druhy úvěrů
lze vyřídit i na vybraných poštách. Díky Postžiru si tak můžete udělat radost novou televizí, zařízením bytu či báječnou dovolenou hned a nemusíte ji odkládat na zítřek. S Postžirem navíc
získáte spoustu výhod včetně nejmodernějších služeb
GSM Banking
a Homebanking.

www.postovnisporitelna.cz
Infolinka 0800 161 162
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Nové knihy v městské knihovně
l Bastian HansVerner: Stìny, podlahy a stropy ze døeva.
Pøíruèka poradí jak správnì polo-

it døevo.
l Bastian Hans-Verner: Zimní zahrady. Publikace pøináí návod jak si naplánovat a postavit zimní zahradu.
l Beck Peter: Abeceda akvaristiky.
Nepostradatelný rádce a pomocník pro
vechny akvaristy i ty, kteøí se jimi teprve
chtìjí stát.
l Blaek Jan: Pìstujeme jablonì.
Monografie o jabloních uvádí ve, co je
potøebné vìdìt o jejich pìstování.
l Davidson Lionel: Tibetská rùe. Za
podivných a tajemných okolností zmizel
bratr Charlese Houstona. Charles se dlouho
nerozmýlí a vydává se bratra hledat do
tajuplné zemì vysoko v Himalájích, do Tibetu.
l Deforges Régine: Modrý bicykl. Tøídílná rozsáhlá rodinná sága se odehrává ve
Francii v dobì druhé svìtové války.
l Engelhard Dietrich: Døevo v zahradì a na terase. Návrhy na rùzné stavby z
prefabrikovaných stavebních prvkù z tlakovì impregnovaného døeva.
l Fuchs Thomas: Hitler ve faktech.
Strhující pohled do zákulisí Hitlerova ivota.
l Gilpin Rebecca: Word 2000. Jasnì a
srozumitelnì napsaná pøíruèka pro zaèínající uivatele poèítaèe.
l Harrison Hazel: Kreslení tukou a
pastelem. Malování akvarelem, olejovými
a akrylovými barvami. Dvì pøíruèky pro
zájemce o kreslení a malování.
l Hoyt Edwin P: Smrt ponorek. Historie nìmeckého ponorkového loïstva za
druhé svìtové války od prvních neohroených útokù pøes otevøená støetnutí a po
zoufalé úniky a zkázu.
l Køíkové vyívání. Originální pøíruèka pro kadého, kdo rád vytváøí pìkné

Nejzazší obce v ČR
Od umavy k Tatrám nebo také od Ae
po Koice se kdysi øíkávalo. I kdy to neodpovídalo zemìpisné skuteènosti, kadý vìdìl, co se tím myslí. S rozdìlením státu tato
ustálená rèení pozbyla platnost a nic tak
výstiného je nenahradilo. Pøesto by vás
moná zajímalo, které jsou nejzazí obce
naí útulné vlasti. Tou nejvýchodnìjí je
Hrèava v okrese Frýdek - Místek, nejzápadnìjí Krásná v okrese Cheb. Nejdál na sever
leí Lobendava v okrese Dìèín, nejjinìji
Horní Dvoøitì v okrese Èeský Krumlov.
Zøejmì vak nikdo nebude øíkat, e projezdil republiku od Krásné po Hrèavu, nebo
e tohle znají vichni od Lobendavy a po
Dolní Dvoøitì. Chcete-li být za znalce své
domoviny, pak ji musíte projít napøíè, od
shora dolù nebo nejlépe køíem kráem aby
vám vichni rozumìli.
-vb-

vìci. Pøináí velký výbìr nevedních ornamentù a pestrobarevných vzorù.
l La Roche Loretta: Jak zvládat stres.
Veselý a uiteèný pomocník urèený vem,
kteøí se chtìjí vypoøádat se stresem a jetì
se pøi tom zasmát.
l Pehle Tobias: Kamna a krby. Publikace poradí, který model kamen nebo krbu
je pro vá byt nebo dùm nejvhodnìjí a
poskytne øadu informací, je pomohou pøi
jeho výbìru èi stavbì.
l Pehle Tobias: Vlhkost v domì. Pøíruèka poskytne nìkolik rad, jak úèinnì chránit dùm èi byt pøed vhkostí.
l Plaidy Jean: Královna a lord M.
Historický román zachycuje dìjinnou éru
královny Victorie, která usedá na trùn nìkolik týdnù po svých osmnáctých narozeninách.
l Rendell Ruth: Na kadého jednou
dojde. Mary se rozhodne darovat kostní
døeò a zachrání tak ivot mladému mui. Po
èase se oba setkají a Mary se o nìj zamiluje.
Netuí vak, co vechno jí tento vztah pøinese a do jakého nebezpeèí ji dostane.
l Sezimore Susan: Pán podzimu. Romantický pøíbìh o cestování v èase mezi 12.
stoletím a souèasností. Diana Tealová, filmová kritièka, byla unesena do støedovìké
Francie. Tam se dostává pod ochranu udatného barona Simona. Nejen, e zasadí ránu
jeho cynismu, ale také zaehne jeho váeò.
l Silvestri Richard: Akta Ex - jak se
rozejít a postavit se na vlastní nohy. Vyzkouené techniky a postupy, jak se rozejít
co nejménì bolestnì, jak dál pokraèovat a
jak se v novém vztahu vyvarovat minulých
chyb.
l Souèek Vladimír: Uèebnice nových
pravidel silnièního provozu podle zákonné úpravy platné od 1. 1. 2001. Uèebnice
je doplnìna novými zkuebními testy.
l Antl Miroslav: Gaunery nemám rád.
ivotní pøíbìh doktora Antla, státního zástupce, vypráví o zloèinu. O vrazích, kteøí se
dostali za møíe, i o tìch na které je u nás
zatím spravedlnost krátká.
l Bastian Hans-Werner: Komplexní
dostavby interiéru - suchá omítka, pøedsunutá instalace, dobudování podkroví.
Pøíruèka pøedstavuje mnohostranné monosti montáe zasucha a vysvìtluje, jak
pouít sádrokartonové desky na podlahu,
stìny i strop.
l Bauer-Bockler, Hans-Peter: Moderní rodinné domky. Kniha pøináí inspiraci
a nabízí postupy, které vedou ke stavbì
krásného, pohodlného a flexibilního rodinného domku.
l Bergius C.C: Ohnivý bùh. Román se
odehrává ve panìlsku a Novém svìtì v
dobì objevù, dobrodruství a pirátù. Dvìma mladým muùm a enì, které váe nerozluèné pøátelství se podaøí uniknout vládì nemilosrdné inkvizice. Na druhé stranì
oceánu se stávají svìdky toho, jak si dobyvatelé bez zábran podmaòují Mexiko, Peru,
Venezuelu a karibské ostrovy.
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l Borovièka, Václav Pavel: Smrtelnì
nebezpeèné lásky. okující pøípady vradících en.
l Deaver Jeffery: Neklid. Z vìzeòské
psychiatrické léèebny uniká schizofrenik s
vysokou inteligencí. Jeho cesta nenávratnì
smìøuje k jedinému cíli. Tím je ena, která
ho usvìdèila z brutálních zloèinù a nyní se
obává jeho pomsty.
l Erhardt Ute: Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtìjí. Kníka
pro eny. Bojíte se otevøenì øíct èi udìlat, co
chcete? Odhalte podstatu svých vztahù a
hledejte ve svém mylení. Ty vám toti brání
prosadit se. Jakmile pochopíte, co brzdí vá
rozvoj, budete schopna jim èelit a pøekonat
je. Tato pøíruèka vám v tom pomùe.
l Feng-uej - zdravý ivot v harmonii
s okolím. Kníka vás seznámí se základními
mylenkami feng-uej. Dostane se vám mnoha rad a nauèíte se mnoha trikùm, jejich
pouití je velmi snadné a úèinek veliký.
l Myrer Anton: Divoké pobøeí. Na
jednom z veèírkù americké zlaté mládee se
seznamuje spisovatel Byron s mladou kráskou Sally. Zamilují se do sebe a zanedlouho
se vezmou. Rùovou budoucnost vak kalí
právì vypuklá 2. svìtová válka, která pøinutí Byrona i jeho pøátele rychle dospìt. Jen
Sally se zdá být událostmi zcela nedotèena.

Výpůjční doba oddělení:
Po
Út
Stø
Èt
Pá

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

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

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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Stezkou odvahy Pohled do historie Sokola Poštovní schránky
Stezkou odvahy se v pátek 5. øíjna v
lesoparku na Kalvárii vydaly po setmìní
dvou a tøíèlenné skupinky mladích i
odrostlejích dìtí. Novou zábavnì sportovní akci pro nì pøipravili èinovníci a
cvièitelé napajedelského Sokola.
Bez i s doprovodem rodièù se dìti
zaèaly scházet ve skále na Kalvárii od 17
hodiny. Vstupenkou bylo suché poleno
na táborák a nezbytnou výbavu tvoøil
pekáèek a krajíc chleba. Ty jim zhruba
po hodince závodivých her poslouily k
posílení na noèní pochod. Od 19. hodiny
se ve dvouminutových intervalech vydávaly do známého, ale tmou zahaleného terénu. Cesta byla vyznaèena padesáti svìtelnými body a u tøinácti èervených
svìtel je èekaly kontrolní hlídky, ustrojené ve straidelných kostýmech. Veselí a
køiku bylo po celé trase mnoho, nìkteøí
se moná i troièku báli, ale vichni dorazili astnì do cíle. Spousta záitkù a
povídání vyplnila posezení u táboráku a
pøi rozchodu bylo spoleèným pøáním si
zdaøilou akci znovu brzy zopakovat.
-mv-

Pochvaly návtìvníkù a spokojenost organizátorù pøinesla výstava Pohled do historie a souèasnosti napajedelského Sokola, kterou spoleènì pøipravilo Mìstské
muzeum a TJ Sokol Napajedla. Za dobu
jejího trvání ji zhlédlo pøes 580 návtìvníkù.
TJ Sokol dìkuje touto cestou vem èlenùm Muzejního klubu za jejich obìtavou
práci pro zdar poøádané výstavy. Upøímné
podìkování a uznání za tvùrèí nápady a
aranérskou práci patøí J. Souèkovi a M.
Fiodorové, kteøí významným dílem
k úspìchu výstavy pøispìli.

Blahopřejeme
Napajedeltí Sokolové pøejí bratru Milanu Talaovi, náèelníku tìlocvièné jednoty, který slaví v øíjnu
významné ivotní jubileum, hodnì
zdraví, rodinné pohody a mnoho dalích úspìchù v jeho zásluné tìlocvièné práci s mládeí.
TK Sokol Napajedla

Cvičení v Sokole začalo
Vechny tìlocvièné oddíly Sokola zahájily v záøí v tìlocviènì napajedelské sokolovny kolní rok podle cvièebního rozvrhu
2001 - 2002.

Vem cvièenkám a cvièencùm pøejeme
"sportu zdar!" a vem dalím zájemcùm sdìlujeme, e cvièební rozvrh bude podle roziøován.

e potovní schránka není jen lecjaká
vìc øekl u Jiøí Wolker a pøed ním si to jistì
mysleli i jiní. Takøka beze zmìny nám slouí
témìø tøi a pùl století.
První zprávy o existenci potovní
schránky pocházejí z roku 1653. Tehdy udìlil francouzský král Ludvík XIV. jednomu
podnikavci právo vyvìsit v paøíských ulicích potovní schránky a dopisy do nich
vhozené doruèovat adresátùm. V rakouských zemích vydala 10.dubna 1817 dvorská
komora dekret, "jím se od 1.èervna tého
roku zavádí u kadého potovního úøadu aspoò jedna schránka, do ní lze korespondenci vkládati".
Na území Napajedel dnes existuje ze
zákona, platného od 1. 7. 2001 osm schránek. Jedna na 1 000 obyvatel. Vybírají se
dvakrát ve vední den, jedenkrát v sobotu.
Schránka na budovì poty jetì èastìji.
Z mnoství nasbíraných zásilek je zøejmé,
e elektronická pota a SMS psanou korespondenci hned tak brzy nenahradí. -vb-

Střípky zajímavostí
l Jaké svíèky se dávají na adventní
vìnce?
Liturgickou barvou je pro dobu adventu
fialová, svíèky jsou tedy vìtinou fialové.
Nìkteré adventní vìnce zdobí svíèky rùové,
nebo jedna rùová a tøi fialové. Rùová barva
je toti barvou rouch, oblékaných pøi mi
tøetí adventní nedìli. Symbolizuje pøedvánoèní radost z blízkého pøíchodu Spasitele.
Rùová svíèka se zapaluje vdy o tøetí adventní nedìli.
l Z èeho se vyrábìly první inkousty?
První známky uívání inkoustu nalézáme v Èínì a v Egyptì v souvislosti s uíváním
papyru. Byly to vlastnì olejové laky, barvící
látkou byly saze. První dubìnkové inkousty
byly vyrábìny v kláterech asi v 15. století
spaøením dubìnek deovou vodou nebo i
pivem za pøimíchání zelené skalice.
l Jaký je nejrozíøenìjí název obcí u
nás?
Ve Statistickém lexikonu obcí Èeské republiky se nejèastìji vyskytují Lhoty, Lhotky
a jejich odvozeniny. Je jich více ne 300. Mezi
nejèastìjí sloené názvy patøí napø. Horní,
Dolní, Kamenná èi Èervená Lhota. Spoleènì
se Lhotou zaujímají pøední místa Újezd, Ves,
Hradec, Sedlec nebo Kostelec.
l Kdy byl poloen základní kámen ke
stavbì Karlova mostu?
Základní kámen poloil Karel IV. dne 9.
èervence 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum
nebylo vybráno náhodnì. Na tento den pøipadala konjunkce Slunce se Saturnem, co
byl podle støedovìké astrologie nejastnìjí
okamik roku.
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