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Podzimními Chřiby
Klub èeských turistù TJ Fatra-Slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna ji 31. roèník
pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny jsou
dvì pìí trasy pro zdatné a zdatnìjí turisty a
cyklotrasa s celkovým pøevýením terénu
759 m. Více o pochodu najdete uvnitø listu.

Veřejná diskuse
Mìstské zastupitelstvo zve vechny obèany k veøejné diskusi na téma
kolství v Napajedlích, která se koná v
pondìlí 30. záøí 2002 v 18 hodin v sále
Kina Napajedla.

Nejvyšší ocenění ÚV ČSTV
Na jaøe letoního roku nastoupilo do èela
TJ Fatra-Slavia Napajedla nové vedení. Jedním z jeho prvních èinù bylo ocenìní zásluh
dlouholetých funkcionáøù odcházejícího výboru na rozvoji tìlovýchovy v Napajedlích.
Za dlouholetou práci ve funkci tajemníka TJ
a ve funkci pøedsedy odboru ZRTV a pøedsedy TJ se dostalo nejvyího ocenìní ÚV Eduardu Vackovi (1921) a Janu Horkovi (1929).
Výbor TJ Fatra-Slavia a vichni její èlenové dìkují obìma za mnoho let obìtavé práce
a srdeènì blahopøejí k udìlení "Medaile za
práci ve prospìch tìlovýchovy a sportu".

Začala škola…
Se zaèátkem kolního roku se po dvou
mìsících bezstarostného ivota vyrovnávají
rok co rok jak dìti a uèitelé, tak i rodièe.
Nejvìtí zmìnu vdy proívají prváèci, pro
které je první kolní den souèasnì zaèátkem
jedné ivotní etapy. Rádi bychom vem na
poèátku cesty ke vzdìlanosti popøáli, a se
jim nejen daøí úspìnì plnit první povinnosti, ale a jim ivot zkrásní novými objevy, a
najdou ve kole hodnì dobrých kamarádù a
moudrých a trpìlivých uèitelù, kteøí se budou snait vybavit je do dospìlého ivota
nejen znalostmi, ale i vzájemnou láskou, pochopením a úctou, odpovìdností a èestností.

Napajedelský jarmark
Podzimní napajedelský jarmark na Masarykovì námìstí se koná v úterý 14. øíjna 2002.

Pozvánka na pohádku
Milé dìti a váení rodièe. Èlenové loutkového souboru Klubíèko Napajedla Vás zvou
na pohádku J. Kainara Zlatovláska.
Hrajeme pro Vás v nedìli 29. záøí 2002 v
15 hodin v loutkovém sále Klubu kultury v
Napajedlích. Tìí se na Vás loutky i loutkáøi.

Dìkujeme touto cestou mnoha stovkám napajedelským obèanùm za dùvìru, kterou nám dali svým podpisem do
Petièních archù a umonili tím vznik
Sdruení nezávislých kandidátù - NAPAJEDELSKÉ FÓRUM pro komunální
volby 2002.
Chceme vás ujistit, e vynaloíme
vekeré úsilí k tomu, aby nae práce
v místním zastupitelstvu byla ve prospìch mìsta a vech jeho obèanù. Volební program, který vám pøedloíme,
nám jinou cestu ani neumoòuje.
Tìíme se s vámi vemi na vidìnou pøi volbách 1. a 2. listopadu 2002!

DNES SI PŘEČTETE
l Jednání Rady a Zastupitelstva mìsta
l Høebèín
l Radovan
l Klub èeských turistù, Chøiby 2002 aj.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 12. srpna 2002
l schválila zveøejnìní zámìru prodeje pozemku pod garáí v ul. Husova st. pl. è. 1836
Z. Hozovi, bytem Zlín
l schválila zveøejnìní zámìru prodeje pozemku pod garáí v ul. Husova st. pl. è. 1826
F. Gregorovi, bytem Napajedla
l schválila udìlení licence na veøejnou linkovou osobní dopravu pro linku Uherské
Hraditì - Otrokovice - Kromìøí ÈSAD Uherské Hraditì, a.s.
l schválila pronájem nebytových prostor v
objektu bývalé kotelny C R. Lysoòkovi, bytem Napajedla, za úèelem skladování nepotravináøského zboí
l vzala na vìdomí soupis neuhrazených
pohledávek
l vzala na vìdomí zprávu dozorèí rady
spoleènosti NTVcable, s.r.o. za rok 2001
l seznámila se zprávou o èinnosti Mìstské
policie za mìsíc èervenec
l v pùsobnosti valné hromady Technické
správy mìsta, s.r.o., uloila øediteli TSM
pøedloit plán zimní údrby, plán prací na rok
2003 a pøipomínky a návrhy na úpravu smlouvy týkající se oprav komunikací
l schválila zveøejnìní urbanistické studie
"námìstí Napajedla" vèetnì stanoviska stavební komise
l povìøila pøedsedu stavební komise ing. J.
Køíe zajitìním návrhu zadávajících podmínek pro vypracování urbanistické studie
Malina I. a Malina II.
l schválila sloení komise pro úpravu mìstské památkové zóny ve sloení: Frantiek
Cívela, místostarosta, Josef Boïa, ing. Jaroslav Køí a Alois Vychodil - èlenové mìstského zastupitelstva, Frant. Skráek a ing. arch.
Michal Hladil - èlenové stavební komise, ing.
Ale Jirkù, TSM, ing. Pavel Fojtù, odbor SMIR
MìÚ a ing. Libor Èabla, stavební úøad MìÚ
l schválila dodatek ke smlouvì o dílo na
zpracování urbanistické studie lokality ul.
Jiráskova

l dohodla se s manely kopíkovými o vypracování dohody o vyklizení nepovoleného
záboru veøejného prostranství na p. è. 4823/
2, 884/21 a st. pl. 715 v katastrálním území
Napajedla
l udìlila souhlas na ádost ing. Hlavaèky o
vysunutí balkonu v I. a II. poschodí domu è.p.
919 v ul. 2. kvìtna nad pozemek mìsta
l na základì výbìrového øízení schválila
uzavøení smlouvy na stavební úpravy místní
komunikace Pod Kalvárií s firmou DIPS Zlín v
cenì díla 4 201 850,- Kè
l schválila úpravu kotelny C v ul. Nábøeí
pro skladování nepotravináøského zboí pro
spol. COEXTRA prostøednictvím NBTH, s.r.o.
l seznámila se zprávou o èinnosti Jednotky
Sboru dobrovolných hasièù mìsta
l souhlasila se zahájením pøípravy výstavby bytového domu v ul. Na Kapli
l seznámila se s námìtem k návrhu programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje
l schválila uspoøádání veøejné sbírky na
pomoc oblastem postiených povodnìmi a
doporuèila zastupitelstvu mìsta poskytnout
50 tis. Kè z prostøedkù mìsta

Rada města 26. srpna 2002
l schválila vyhláení zámìru prodeje pozemku pod garáí KN st. p. è. 1825 J. Strmiskovi, bytem Napajedla
l schválila vyhláení zámìru prodeje pozemku pod garáí KN st. p. è. 1877 ing. J.
Borákovi, bytem Napajedla
l schválila vyhláení zámìru na prodej pozemku pod garáí KN st. p. è. 1830 A. Marèíkovi, bytem Napajedla
l schválila pronájem nebytových prostor v
domì s peèovatelskou slubou v ul. Sadová
Mgr. St. Zapletalovi pro poskytování zdravotnických slueb - rehabilitace
l schválila ádost spoleènosti AVONET,
s.r.o., o pronájem stoáru spoleèné televizní
antény na domì è. p. 90 v ul. Pod Kalvárií pro
umístìní antény pro Internet na dobu 5 let

Bylo tøeba pomoci, a bylo tøeba pomoci rychle - zásilka z Napajedel dorazila do Èeského
Krumlova.
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l neschválila ádost ing. Polanského na
kompenzaci èistìní rýn a okapových svodù
na jeho nemovitosti, zanáených listím ze
stromù na pozemku mìsta
l doporuèila Zastupitelstvu mìsta zaøadit
do rozpoètu roku 2003 realizaci úpravy plochy vedle kostela souèasnì s realizací úpravy kolního dvora
l seznámila se s informacemi stráníka Mìstské policie V. Kozlíka a velitele JSDHM P. kopíka o prùbìhu prací v rámci humanitární pomoci v zaplavené obci Dobøichovice a podìkovala jim za práci a prezentaci mìsta Napajedla
l schválila termín konání veøejné diskuse
na téma kolství v Napajedlích v sále mìstského kina
l nesouhlasila s nabídkou firmy EDIT-CZ na
prezentaci mìsta v katalogu spoleènosti
l seznámila se se zápisem z jednání sdruení "Zlínsko - likvidace odpadních vod" (Èistá
voda pro Dunaj) a se zvýením pøíspìvku
pro rok 2002
l uloila øeditelùm vech pøíspìvkových
organizací, øízených mìstem, uzavøít smlouvy o pøezkoumání hospodáøství auditorskou
firmou HZK audit Zlín, s.r.o.
l seznámila se s Protokolem o výsledku
kontroly agendy evidence obyvatel na MìU
Napajedla.

Podíl Napajedel
Nenala by se zøejmì obec v naí republice, kde by se lidé nerozhodli spoleènì pøispìt mìstùm a obcím v Èechách, postieným
nièivými povodnìmi. O organizování humanitární vìcné i finanèní sbírky jsme informovali i v Napajedelských novinách. Jak bude s
výsledky sbírky naloeno nám sdìlil místostarosta Napajedel Fr. Cívela.
"V prvé radì to byla sbírka èistících a
desinfekèních prostøedkù, balené vody a trvanlivých potravin i dalích vìcí potøebných
pøi úklidových pracích. Sbírka byla ukonèena a vekerý materiál dopraven do postiených míst. Dalí zásilku podobného sloení v
hodnotì asi 18 000 Kè jsme spolu s vysoueèi
pøedali pøímo starostovi Èeského Krumlova.
Pohled na znièené historické budovy, který
se nám pøi návtìvì starobylého mìsta naskytl, byl sklièující.
Dalím výrazem pomoci bylo vyslání
pìtièlenné skupiny dobrovolníkù z øad Mìstské policie a jednotky Sboru dobrovolných
hasièù (o této pomoci vypovídá uvnitø listu
velitel JSDHM Petr kopík).
Od srpna stále trvá finanèní sbírka. Ve
vchodu mìstské radnice je umístìna pro tento úèel schránka a hotovostním i bezhotovostním platebním stykem lze ukládat peníze
i na zvlátní konto, zøízené pro tento úèel v
poboèce Èeské spoøitelny. Èástku 50 000 Kè
na nìj pøevedlo z mìstského rozpoètu zastupitelstvo mìsta.
Do poloviny záøí bylo shromádìno celkem asi 106 000 Kè. Za 18 000 Kè byl poøízen
ji zmínìný vìcný dar a z tohoto konta bylo
uhrazeno dovybavení pìtièlenné záchranné
skupiny a náklady na dopravu do místa urèení.
Souèasný stav konta pøevyuje 80 000 Kè
a o jeho vyuití rozhodne mìstské zastupitelstvo."
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Můj život s tělovýchovou
"Kdy jsem pøed lety odcházel do dùchodu, øíkala mi má lékaøka: Pane Horka, na
toto období je tøeba se pøipravit. Dùchod
není neèinnost, jen zmìna èinnosti. Poøiïte
si zahrádku, ta vás zamìstná od jara do
zimy. Poøiïte si pejska, bude vám veseleji a
budete se mít o koho starat.
- Paní doktorko, øekl jsem, tak to je pøesnì to, èeho se potøebuji zbavit." zaèíná vesele své povídání dlouholetý funkcionáø Tìlovýchovné jednoty Napajedla a pøedseda
odboru ZRTV Jan Horka.

PhDr. Tobola pøedává Janu Horkovi
"Medaili za práci ve prospìch tìlovýchovy a sportu".
Organizovaným èlenem tìlovýchovy je
od roku 1957. Zaèínal s fotbalem, vyzkouel
hokej, volejbal, dodnes ho baví tenis - ale
ádnému z tìchto sportù se neupsal. Upsal
se toti vem, protoe jeho ivotním osudem se stal odbor ZRTV - základní a rekreaèní tìlovýchova. U v roce 1959 se stal jeho
pøedsedou a jeho funkèní období trvá dodnes. Mezitím si pøibral nìkolik let pøedsednické funkce v èele celé napajedelské tìlovýchovy.
"ZRTV je pro ivot èlovìka to nejlepí.
Pokud samozøejmì nemá ambice na výkonnostní sport. Vestrannost, kterou se tento
odbor vyznaèuje, je nejdùleitìjí v tom, e
jej mùete dìlat od pøedkolního a do pozdního vìku. Já u mám nìjaký ten køíek, ale
nejsem v naem odboru zdaleka nejstarí. A
pokud chcete recept na dobrou náladu,
dobré zdraví, pak je to ZRTV. A aby i ti
pozdìji narození vìdìli o èem je øeè, ZRTV
se v roce 1991 pøemìnila v ASPV - Asociaci
sportù pro vechny. Tento název vystihuje
podstatu odboru jetì lépe."
Odbor ASPV má devìt oddílù - ètyøi
enské, tøi muské a dva ákovské. A nejde
jen o kondièní tìlocvik. V minikopané hraje
zlínskou ligu, výsledky dosahuje v soutìích aerobiku. V zimì vyuívá tìlocvièny
obou základních kol, pokud to poèasí do-

volí, je tìlocviènou pøíroda a jediným náøadím míè. Ten, kdo chodí cvièit pro radost z
pohybu, se radìji probìhne za míèem, ne
aby stál dlouhé minuty pøed náøadím, ne
na nìj pøijde øada. A cvièení v kolektivu má
dalí pøíjemné stránky. Mimo jiné upevòuje
i pøátelské vztahy a ty byly hodnì potøeba,
kdy si tìlovýchova zaèala po odchodu ze
sokolovny budovat nové útoèitì a jsou
tøeba stále, protoe spousta vìcí by se bez
ochotných dobrovolníkù ani udìlat nedala.
"Schází nám peníze ale natìstí nám
nescházejí pracovití a dobøí lidé. Vechna
dobrovolná sdruení musí mít pár tahounù,
kteøí vechno ostatní odsunou stranou.
K nim se pak pøidávají dalí. Mým hlavním
úkolem teï je vychovat si nástupce a to by
mìl udìlat kadý. O pøízeò mladých lidí
nemáme nouzi, ale o funkcionáøské místo
není ádná rvaèka. Jsou to hodiny a hodiny
práce, odmìnou je spokojenost druhých.
Nestìuji si, jen vysvìtluji."
Vedle informací o finanèním komfortu
výkonnostních sportovcù jsou historky o
tom, jak se poøizují dresy, vyrábìjí medaile
na dìtské atletické závody èi upravují atny, jakoby z jiného svìta. Pohrávám si s
mylenkou, co bude, kdy tady nebudou
takoví lidé. Koho by to zajímalo, kdyby
prostì pøestala TJ existovat?
"Nedovedu si svùj ivot pøedstavit bez
sportu. Vìnoval jsem mu hodnì, spoustu
starostí o domácnost a zahradu jsem nechával na enì. Ale také mi sport hodnì dal a
jetì dává. V poslední dobì mì zamìstnávala spíe má vleklá choroba ne sport. Vìøím
svému oetøujícímu lékaøi, který tvrdí, e mi
ji i letitým sportem nastøádaná energie pomáhala pøekonat. A neznám lepí lék, ne
kdy vidím tady pod okny sportovat mladé
lidi, a neznám lepí terapii ne se protáhnout v tìlocviènì a pak jen tak poklábosit s
chlapama. A to je dùvod, proè se sem chci
poøád vracet."
-vb-

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Nábřeží 1357, tel.: 794 2884
Deník princezny • Zamilovaný profesor 2 •
Skleněný dům • Pravá blondýnka • Amelie
z Montmartru • Krvavá legenda • Lovec
žraloků • Královský slib • Duna-příběh
pokračuje • Jedinečný • Zloději a vyděrači
• Banditi • Z pekla • Kostka • Enigma •
Jeepers Creepers • Vanilkové nebe • Oheň
• Pán prstenů - společenstvo prstenů •
Spy game • Training day • Příšerky s.r.o •
Černý jestřáb sestřelen • Mach, Šebestová
a kouzelné sluchátko • Dannyho par áci •
Andělská tvář •

OTEVÍRACÍ DOBA
9.00 - 21.00 - DENNĚ
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Svatováclavský večer
Klub kultury Napajedla spolu s napajedelskými ochotnickými spolky a jednotlivci
Vás zvou na Svatováclavský veèer, který se
bude konat 27. záøí v pøedveèer Dne èeské
státnosti.
Veèer zahájí v 19 hodin koncert Topolanky na Masarykovì námìstí. V 19.30 vyjde
od jiní brány zámeckého parku historický
pochodòový prùvod s kníetem Václavem
a jeho druinou k radnici.
Po pøíchodu prùvodu do zámeckého
parku bude zahájen veèerní program na
ploe pøed jezírkem. Vystoupí v nìm Divadelní a kaskadérská spoleènost tvanci
z Kuøimi, skupina historického ermu ze
Zlína, èlenové Divadla Zdeòka tìpánka a
souboru Radovan Klubu kultury, napajedelský pìvecký chrámový sbor, taneèní
skupiny Kapky rosy a Královské rùe, flétnový soubor Základní umìlecké koly Rudolfa Firkuného, loutkáøi ze souboru Klubíèko, áci základních kol a skauti za pomoci èlenù dalích souboru Klubu kultury a
ochotných obèanù mìsta.
Svatováclavský veèer se koná v Napajedlích ji potøetí a poøadatelé srdeènì zvou
vechny obèany k návtìvì.

Týden v knihovně
V rámci celostátní akce pøipravila Knihovna Napajedla v týdnu od 7. do 11. øíjna øadu
zajímavých akcí nejen pro své ètenáøe. Podrobnosti se doètete na stranì 5.

Chovatelský den
Na ètvrtek 3. øíjna 2002 pøipravil Høebèín Napajedla pøehlídku svých chovatelských úspìchù za uplynulý rok. Je to v
poøadí ji ètvrtý roèník chovatelských dnù,
které nahradily døívìjí draby. Historicky
první je vak pod vedením nového øeditele
MVDr. Libora Hlaèíka, který byl do této
funkce jmenován 1. èervence.
Od deseti hodin budou brány Høebèína
otevøeny vem obdivovatelùm koní. Bez
veøejné licitace kupcù nemùe mít chovatelský den vzruivou atmosféru døívìjích
draeb, ale uspokojí kadého návtìvníka,
který se pøichází potìit pohledem na ulechtilé konì. Rozhodnutí, které Høebèín uèinil
ji v roce 1999, se kadým rokem potvrzuje
jako správné.
"Pøed nìkolika týdny jsme navtívili drabu koní vech plemen v Pardubicích," øíká
ekonom Høebèína ing. Øiháèek. "Poøadatelé
se snaili, konì byli nádherní, drabu vedl
nejlepí ve svém oboru - a neprodal se ani
kus. Zatímco døíve se podniky hrdì pøedhánìly, e na to mají, dnení budoucí majitelé
koní rádi drí své obchody pod poklièkou.
V naí letoní nabídce bylo celkem tøiapadesát roèkù, na chovatelském dnu jich
bude pøedvedeno asi ètyøicet. Èíslo se stále
mìní podle návtìv kupcù. A jsem si jist, e
prodáme vechny, stejnì jako kadý rok."
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Na pocity nebyl čas
V pondìlí 19. srpna v èasných ranních
hodinách vyjelo pìt napajedelských dobrovolníkù pomáhat likvidovat kody po záplavách do okresu Praha západ, do Dobøichovic
na Berounce. S tím, co si pamatovali z podobné
situace z roku 1997 v Napajedlích to bylo vechno, co o své týdenní misi vìdìli. Den pøed
odjezdem mi Petr kopík slíbil, e po návratu
poví víc. Teï se probírá hromádkou fotografií
a není mu moc do øeèi.
"Zpravodajství v televizi ukázalo valící se
masu vody, která se pøes Èechy pøehnala. Co
po ní zbylo, to pùsobí jetì hùø. Stojíte tam a
kam dohlédnete, vude spou. Strach vystøídala beznadìj. Rozsah co do velikosti území i
kod je mnohem vyí. V porovnání s moravskými povodnìmi je natìstí nií poèet obìtí.
Na pocity nebyl èas a pøiznám se, e jsme
radìji dìlali co bylo tøeba, ne bychom se
rozhlíeli.
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1
V Dobøichovicích jsme støídali skupinu
profesionálních hasièù ze Zlína. Ubytováni jsme
byli v dìtském diagnostickém ústavu, jídlo
nám dováeli. Byli jsme rozdìleni do dvou èet
a práce byly pøidìlovány s ohledem na vybavení, s jakým kdo pøijel. My jsme mìli za úkol
pøeèerpat vodu z laguny, která se u obce po
záplavách utvoøila, zpìt do Berounky (foto 1).
A èistili jsme sbìrné jímky kanalizace. Hladina spodní vody byla stále velmi vysoká a
bylo tøeba ji nejprve sníit, aby èerpání ze
sklepù a domù mìlo nìjaký smysl.
Nejvíc jsme se spoléhali na strojníky Zdeòka Trvaje a Vlastika Kozlíka, který je v mimopracovním ivotì také hasiè (foto 2).
e pomoc lidem v ohroení funguje mezinárodnì jsme mìli monost se pøesvìdèit i

3
tady. Kus práce tu odvedla dvojice Holanïanù, kteøí prostì pøijeli a nabídli pomoc. Vlastik
Kozlík i velitel naeho odøadu ze Zlína Josef
ajdlík (vlevo) vìnovali jejich vysoce výkonnému èerpadlu pozornost jakou si zaslouilo
(foto 3).
Èlovìku se a nechce vìøit, jakou sílu
voda má. A takový pohled se nabízí témìø na
kadém kroku (foto 4).

4

5

Tak nìjak se nás pìt dalo dohromady. Pro
vybavení, které jsme mìli, to byl optimální
poèet. Kdybychom to nebyli právì my, byli by
to jiní. V obci nás u nikdo nestøídal. Práce pro
hasièe zde skonèily a pro místní je jí tam jetì
spousta.
Zdenìk Trvaj, Ján váèek, Petr kopík a
Vlastimil Kozlík (stojící zleva) a Petr Chaloupka (foto 5).
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Na houby do klubu
Mykologický krouek Klubu kultury
poøádá 29. a 30. záøí v poøadí ji 14. výstavu hub, spojenou s výstavkou motýlù a
broukù, bonsají a mysliveckých trofejí.
Výstava bude zahájena v nedìli 29. záøí
v 15 hodin v divadelním sále Klubu kultury
pøednákou mykologa RNDr. Vl. Antonína.
Mykologický krouek uvítá pomoc
vech houbaøù ve formì zajímavých vzorkù hub, které bude shromaïovat v sobotu
28. záøí v dobì od 17 do 19 hodin.

Charitativní šatník
Mìsto Napajedla umonilo Charitì vyuívat ke své èinnosti èást pøízemí bývalého
klátera v Komenského ulici. Její první akcí
je otevøení charitativního atníku.
Obèané mìsta mohou vyuít této akce
k odloení nepotøebného atstva, za symbolickou cenu si zde také zakoupit pánské,
dámské i dìtské oacení. Nìkteré odìvy
jsou rozváeny potøebným lidem po celé
republice nebo i do zahranièí. Tento odvoz
vak není levnou záleitostí. Za jeden kamion oacení, tj. asi 12 tun zboí, zaplatí Charita 36 000 Kè. Proto je nutné, aby lidé pøináeli odìvy nejen èisté a vyprané, ale pøispìli i finanènì. Za kadý pøinesený kilogram
atstva je tøeba zaplatit minimálnì 3 Kè.
Provozní doba charitativního atníku je
vdy v úterý a ètvrtek v dobì od 15 do 17 h.
Charita v Napajedlích zaèíná pracovat
hlavnì díky spolupráci a podpoøe otrokovické Charity sv. Aneky. Mui z otrokovického azylového domu Samaritán se podíleli
na úpravách a vymalování prostor. Deset
napajedelských dobrovolníkù - muù i en odpracovalo pøi úpravách a úklidu prostor
195 hodin. Rádi mezi sebou pøivítáme dalí
dobrovolníky, kteøí jsou ochotni pøiloit ruku
k dílu. Posláním charity je pomáhat vem
potøebným lidem po celé Zemi.
BK

Kultura
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Týden knihoven

Dům dětí a mládeže

Ji nìkolik let v mìsíci øíjnu
probíhá ve vech knihovnách v celé Èeské
republice Týden knihoven. Cílem tohoto
týdne je pøiblíit èinnost knihoven iroké
veøejnosti.
Ten letoní se uskuteèní od 7. do 11.
øíjna 2002 a program není urèen jen pro
ètenáøe Knihovny Napajedla.
l Pondìlí 7. 10. 2002 - vyhláení soutìe
- "Nejlepí dìtský ètenáø"

Ve kolním roce 2001/2002 bylo v 55
kroucích napajedelského domu dìtí
a mládee zapsáno celkem 930 dìtí. Po
celý rok se staralo o zajímavé vyuití
jejich volného èasu pìt stálých pedagogických pracovnic DDM. Aby je práce
v kroucích zaujala, aby se pobavili, protáhli si tìla i pocvièili mozkové buòky,
o to ve funkcích vedoucích kroukù peèovalo 21 externistù.
Teoreticky navtìvuje DDM témìø kadé napajedelské dítì kolou povinné.
Obì základní koly toti navtìvuje
vèetnì dojídìjících dìtí 969 ákù. Nìkteré dìti naopak jezdí do koly do jiných obcí. Mezi návtìvníky DDM jsou
i dìti, které jsou zapsány do více ne
jednoho krouku. Seèteno, odeèteno,
podtreno - i tak je to poèet zasluhující
vekerou úctu. A také podporu.
-vb-

l Úterý 8. 10. 2002
13.00 - 17.30 hod. - burza vyøazených
opotøebovaných a zastaralých knih
l Støeda 9. 10. 2002
9.00 - 17.30 hod.
- internet pro zaèáteèníky - zdarma
- urèeno pro vechny, kteøí jetì nemìli
monost se s internetem seznámit
- doporuèujeme zamluvit si práci na internetu na urèitou hodinu na tel. è. 577
944 587
9.00 - 17.30 hod. burza vyøazených opotøebovaných a zastaralých knih
l Pátek 11. l0. 2002
9.00 - 17.30 hod. internet pro støedokoláky - zdarma
- doporuèujeme zamluvit si práci na internetu na urèitou hodinu na tel. è. 577
944 587
l Po celý týden 7. - 11. øíjna
þ noví ètenáøi se mohou pøihlásit bez zaplacení registraèního poplatku
þ amnestie pro zapomnìtlivé ètenáøe vichni, kteøí dlouho nevracejí knihy
tak mohou uèinit bez zaplacení sankèních poplatkù
þ anketa pro dospìlé ètenáøe - "Èasopisy
a denní tisk v roce 2003" v anketì se
ètenáøi mohou vyjádøit, o které èasopisy
a noviny by mìli zájem v pøítím roce.

Jedním ze zajímavých míst, které v záøí navtívili bývalí fatrovtí odboráøi byl Brodek u
Pøerova s tradièní výrobou zvonù rodiny Ditrichovy.

Městské divadlo Zlín
Øíjen 2002 - Velký sál
1. út
Gottfried August Bürger - K. Horváth
19.00 BARON PRÁIL
2. st
Josef Èapek
10.00 O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
4. pá Gott. August Bürger - Karol Horváth
19.00 BARON PRÁIL
6. ne Ephraim Kishon
19.00 BYL TO PTÁK - Divadlo Bez zábradlí
9. st
Oscar Wilde
10.00 JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
11. pá Moliere
19.00 DON JUAN - pøedstavení v rámci Francouzských dnù ve Zlínì
12. so Gott. August Bürger - Karol Horváth
19.00 BARON PRÁIL
13. ne Ladislav Smoljak, Zdenìk Svìrák
17 a 20 AFRIKA aneb Èei mezi lidoravci
Divadlo Járy Cimrmana Praha
15. út Vladislav Vanèura - Lidmila Kraváková - Martin Frantiák
10.00 OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO
16. st Gott. August Bürger - Karol Horváth
10.00 BARON PRÁIL
17. èt Moliere
19.00 DON JUAN
18. pá Josef Èapek
10.00 O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
19. so Oscar Wilde
19.00 JAK JE DÙLEITÉ MÍT FILIPA
20. ne Nikolaj Nosov
14.30 NEZNÁLKOVY PØÍHODY
Tìínské divadlo Èeský Tìín
22. út Reza de Wet
19.00 TØI SESTRY II
23. st Jan Schmid
19.00 PRAHA STOVÌATÁ
Studio Ypsilon Praha
24. èt Reza de Wet
19.00 TØI SESTRY II
25. pá William Shakespeare
19.00 ZIMNÍ POHÁDKA
30. st Gott. August Bürger - Karol Horváth
17.00 BARON PRÁIL
31. èt Jan Jílek
10 a
PTÁK OHNIVÁK A LIKA RYKA
14.30 Slezské divadlo Opava
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Společnost přátel ZUŠ
Hudební kola, lidová kola umìní, liduka, dnes základní umìlecká kola mìla vdy
své pøátele. A u se døíve nazývali sdruení
rodièù a pøátel koly, nadace nebo dnes spoleènost pøátel. Vdy se nali mezi rodièi
ákù a uèiteli lidé, kteøí se prací v tìchto
sdrueních a spoleènostech blíe podíleli na
ivotì koly.
Spoleènost byla zaloena v roce 1998.
Vedla ji paní Vìra áková a spolupracovaly s
ní Jitka Amanová, Anna Èerná, JUDr.
Z. Fusová, A. Kadleèková, D. Habartová.
O své èinnosti vèetnì vedení úèetnictví
pravidelnì informovala rodièe pøi pøíleitosti konání tøídních besídek. Ostatnì, byli to
právì rodièe ákù, kteøí ji finanènì podporovali
svými dary. Díky nim se mohly organizovat
zájezdy na koncerty, balet, operu. Letos byla
spoleènost garantem v dìjinách koly prvního
letního (prázdninového) hudebního tábora.
Od kolního roku 2002/2003 je novou
pøedsedkyní spoleènosti Petra Straáková.
Opìt za ní bude stát tým spolupracovníkù,
kteøí budou dohlíet na úèelné vyuití vech
prostøedkù ve prospìch dìtí.
Nezbývá ne minulému výboru podìkovat za nìkolikaletou práci a novému popøát
hodnì úspìchù. To se ale nikdy neobelo a
neobejde bez podpory rodièù a vekeré napajedelské veøejnosti. Prostì vech, kteøí jsou
si vìdomi dùleitosti umìleckého vzdìlávání, které absolventy koly obohatí pro celý
ivot.
-lh-

Zahájení sezóny
Nová divadelní sezóna v Mìstském divadle ve Zlínì byla zahájena v sobotu 7. záøí v
19 hodin ve Velkém sále pøedstavením Molierova Dona Juana. Pøíbìh záletného lechtice a jeho sluhy Sganarela vyvolal pøi svém
prvním uvedení v roce 1665 velký rozruch.
Moliere byl ve své dobì obdivován i zatracován. Divákùm z té doby natìstí zùstalo dodnes skvìlé divadlo, pøi kterém se baví vechny generace.
Slavnostnímu zahájení sezóny pøedcházela prodejní výstava obrazù Lubora Tokoe,
dritele ceny Thálie 2001 za celoivotní dílo.
Návtìvníci si mohli prohlédnout jeho zajímavé krajinomalby, kytice, obrazy s motivy
klaunù, kreslené vtipy i tzv. "akárnièky", a
souèasnì i spousty fotografií z filmù, natoèených ve zlínských ateliérech, a snímkù z
inscenací, ve kterých L. Toko ve zlínském
divadle ztvárnil øadu postav.
Padesát tisíc korun - pøedpokládaný výtìek z výstavy - vìnoval herec a malíø Lubor
Toko praskému Divadlu pod Palmovkou,
postienému srpnovými záplavami. "A peníze pøispìjí na opravu divadla a k dalímu
rozkvìtu divadelnictví u nás," øekl Lubor
Toko pøi pøedávání penìz do rukou Jana
Skopeèka a Kateøiny Macháèkové z výe jmenovaného divadla. Jeho pìkné gesto ocenil
Jan Skopeèek za hodné gentlemana a tìce
popsatelné slovy, pøítomní návtìvníci dlouhotrvajícím potleskem.
-lid-
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Nové knihy v městské knihovně
l Bauer Jan: Podivné konce èeských panovníkù. A nápadnì mnoho èeských panovníkù mìlo více ne podivný konec a ani
po smrti se nedoèkali klidu. Poutavì napsaná
kniha pro iroký okruh ètenáøù.
l Block Lawrence: Vraedné líbánky. Jill a
David mají pøed sebou nìkolik týdnù líbánek. Jejich romantické pøedstavy vezmou za
své hned první veèer, kdy se stanou svìdky
vrady a vzápìtí i obìmi surového násilí.
l Brockway Connie: Pod závojem noci.
Poèátkem devatenáctého století zaívá Londýn honosné plesové sezóny. Plesù se úèastní i ovdovìlá Anne Wilderová. Èasem se
ukáe, e Anne ije dvojím ivotem a rozehrává mimoøádnì nebezpeènou hru.
l Burke James Lee: Øeka nese smrt. Billy
Bob Holland, bývalý jízdní policista a nyní
právník, pøijídí z Texasu na sever Spojených státù pomoci svému starému pøíteli.
Velký problém pro pøítele i Billyho pøedstavuje nedávno proputìný trestanec, který
obìma slibuje pomstu.
l Cartland Barbara: Únos. Hrabìnka Nataa
Malikovová upadla do zajetí. Unesli ji spoleènì
s bratrem z carského Ruska muslimtí rebelové
a uvìznili je vysoko v kavkazských horách.

Koncert v kostele
Na koncertì 23. srpna pøedstavili P. Jaroslav Koneèný a Milo Fr. Rejman v napajedelském kostele irokou paletu dechových nástrojù. Sopraninovou, sopránovou, altovou
flétnu, nìkteré i vlastnoruènì vyrobené z
bezového døeva. Hrálo se na kravské rohy
rùzné velikosti i na "kravský mìchýø" - vzdunicovou almaj. Rohy z kamzíka imitovaly
slavièí zpìv. Pohlazením na dui byl sametový tón vìrné kopie dvì stì let starého klarinetu. Svéráznì znìl i mufloní roh a dalí, dnes
u málo slýchané hudební nástroje.
Obìma muzikantùm byl partnerem také
jeden veskrze moderní nástroj - keyboard.
Dokonale pøedvedl jak univerzálním pomocníkem umí být, pokud se na nìj opravdu umí.
Nahradil celý orchestr nebo dalí instrumenty, potøebné napøíklad do komorního kvartetu. Imitoval cembalo - pøedchùdce klavíru. V
dobì, v ní byly nìkteré provádìné skladby
zkomponovány, klavír jetì neexistoval. Keyboard je nástroj matematicky pøesný. Zmáèknutím knoflíku se uvede do chodu neúprosný rytmus - a muzikante, poraï si jak umí.
Doprovazeè v lidské podobì by podle nálady skladby a sólisty tu zvolnil, tu zrychlil, ne
tak stroj. Ale - zase to musí být èlovìk, který
keyboardu vdechne ivot a vyuije vechny
jeho funkce ve prospìch hudební múzy.
Výborná akustika a dùstojné prostøedí
pøedurèují chrámovou loï za koncertní sál.
V napajedelském kostele se koncerty obèas
konají. Informace o nich sdìluje nástìnka na
budovì fary nebo kabelová televize. Je koda, e tento koncert navtívila jen hrstka lidí.
Chtìla bych proto pozvat milovníky hudby za
vemi dalími krásnými hudebními záitky.
L. Hanáèková

l Cash Johnny: Johny Cash - vlastní ivotopis. ivotopis populárního amerického
country zpìváka.
l Cimický Jan: Atentáty na de Gaulla
Populárnì nauèná publikace o francouzském
politikovi generálu Charlesi de Gaulovi.
l Coulter Catherine: Svùdnice. Ryder je
mladý prostopáník, který pøed svìtem støeí
jedno tajemství. Pøijídí na Jamajku, aby tam
na rodinné plantái odhalil pùvod záhadných nadpøirozených jevù.
l Dijk Hanneke van: Encyklopedie záhonových rostlin. Pøíruèka pro ty, kteøí se
nespokojují s bìnými rostlinami pro jakýkoliv druh zahradního záhonu.
l Doskoèilová Hana: O Mamì Romì a romském pánbíèkovi. Dvanáct romských pøikázání, jak je svým dìtem vypravují romské
maminky.
l Dvoøáková Zora: Smrt pro tøi ministry.
Kniha líèí formou literatury faktu jednu z
nejvánìjích událostí, které pøedznamenaly únor 1948 - pokus o atentát na tøi ministry
v záøí 1947.
l Fielding Joy: Dámy z Grand Avenue.
Konfrontace ivotních pøíbìhù ètveøice obyvatelek Grand Avenue v Cincinnati.
l Hamann Brigitte: Moje milá, dobrá pøítelkynì. Tøicet let udroval Frantiek Josef I.
Pomìr s hereèkou Kateøinou Schrattovou.
Tøicet let jí pravidelnì psal velmi osobní
dopisy, ze kterých autorka èerpala informace
k napsání této knihy.
l Hanibal Jiøí Balada o dívce a potulném
muzikantovi. Próza známého filmového reiséra o pronásledování idù za 2. svìtové
války.
l Hercíková Iva: K domovu se nedívej,
andìli. Novela o rodinì Kohlerových, která
se dobrovolnì vrátila z emigrace v Austrálii
do Praha, ale po seznámení s totalitní atmosférou 80. let se chce znovu vystìhovat.
l Klavan Andrew: U ani slovo. Psychiatr
Nathan Conrad se dostal do svízelné ivotní
situace. Skupina teroristù unesla jeho malou
dceru, aby psychickým nátlakem získala informace o ukrytých diamantech.
l Kreuter Marie-Luis: Zahrada v souladu s
pøírodou. Základní pøíruèka o pøírodním
pìstování zeleniny, ovoce a kvìtin.
l Mac Bain Ed: Matthew Hope - poslední
nadìje. Právní zástupce Hope má vypátrat
Jacka Lawtona, zatoulaného manela, aby se
s ním jeho ena mohla rozvést. Zdánlivì
jednoduchý úkol se tak zkomplikuje, e si
musí Hope opatøit silného partnera - detektiva Carellu ze sluebny 87. Revíru.

Vzpomínka
Dne 20. øíjna 2002 by se doil 100
let ná tatínek pan Karel Vìník, kováø - podkováø Høebèína Napajedla.
Za tichou vzpomínku dìkují a s láskou vzpomínají
syn a dcery s rodinami.
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Radovan na folklórním festivalu
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Radovan
ve Velké nad Veličkou
V sobotu 24. srpna se slovácký soubor
Radovan zúèastnil folklórního festivalu "Ozvìny Horòácka" ve Velké nad Velièkou. Festival
zaèínal dopoledne ekologickým biojarmarkem, po obìdì se pøedstavily jednotlivé soubory v ulicích Velké nad Velièkou krátkými
vystoupeními, pro které si Radovan pøipravil
Bílovskou a Hluckou sedlckou. Po srdeèném
pøijetí zástupcù z øad úèinkujících u starosty
mìsta byl krátký prùvod, do kterého poøadatelé zaøadili 12 koòských spøeení, co bylo
hezkým obohacením.
V hlavním veèerním programu vystoupil
Radovan jako první s pásmem "Na Zálesí v
hospodì" pøed zaplnìným horòáckým stadionem.
Vìøíme, e svou úèastí Radovan dobøe
reprezentoval mìsto Napajedla a zároveò
pøispìl na dobrou vìc. Vzhledem k tomu, e
se festivalu zúèastnil také soubor z Mìlníka,
poøadatelé se rozhodli vìnovat výnos této
akce mìlnickému regionu, postienému záplavami.
Touto cestou chci podìkovat Mìstu Napajedla, které uhradilo náklady na dopravu
souboru Radovan do Velké nad Velièkou a
tím pøispìlo ke zvýení èástky pro povodnìmi postiené Mìlnicko.
Jitka ohajková
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Čtenáři nám píší
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A vo tom to je…
Velmi mì potìil zájem médií o folklórní
setkání "Moravské chodníèky". Mé nadení
vak bohuel dlouho nevydrelo. Nerada bych
byla pøehnaným kritikem, protoe zase tak o
moc nejde, ale nìkterá "fakta" prostì musím
uvést na pravou míru. Vdy pøece pravdivé a
objektivní informace jsou cílem vech médií!
To, e èlánky ve Zlínských a Slováckých
novinách se více zabývaly starým upraveným
trabantem ne samotným pøíjemným setkáním s písnièkou a tancem, mi pøilo spíe úsmìvné, ale vysílání napajedelského infokanálu,
kde paní Pálková zaujatì vypráví o vystoupení
cimbálové muziky Máj, mì docela rozèílilo,
protoe Májovci, kteøí byli sice inzerovaní v
propagaci, se nakonec omluvili a vùbec se
akce nezúèastnili. Jene jak by to mohla paní
Pálková vìdìt, kdy jediný, koho jsem na místì z NTV vidìla, byl Svaa Medek, který celý
program ozvuèoval, take na natáèení, èi sbírání
informací mu èasu mnoho nezbývalo. Z toho
dùvodu, dle mého názoru, také témìø chybìly
ve vysílání ukázky z programu souborù, i kdy
prohláení guvernéra jistì obèany také zaujalo.
Pìkná fotoreportá, úèast paní Velecké a
hezký èlánek v Napajedelských novinách mì
moc potìily, ale bohuel i tam se musím ptát,
proè se objevily nedostatky jako "cimbálová
muzika bez cimbálu ale s dudami", kdy snad
kadý úèinkující by rád vysvìtlil, e je to muzika gajdoská (na Moravì se dudám øíká gajdy). Vím, e Pavel Holub není jeitný , ale také
jeho zámìna s bratrem Jiøím se mì dotkla.
Pavel se velkou mìrou podílel na pøípravì
celého setkání a nakonec jej provázel slovem
a to mnohem obratnìji, ne loòský konferenciér. Jirka na akci vùbec nebyl.
Nakonec si ale øíkám, e kdo na "chodníèkách" byl, udìlal si obrázek sám a kdo nebyl,
tomu je snad jedno, e mu pøítí rok, pokud
pøijde, zatanèí Slováci z Radovanu a nikoliv
Valai, jak se nás snaily pøesvìdèit Napajedelské noviny.
Doufám, e mé pøipomínky budou pøijaty
stejnì upøímnì, jak byly napsány, a e snad
pøízeò médií od folklóru neodvrátí.
Jitka ohajková
Pokud mùj èlánek vyvolal dojem, e o
folklóru vím velmi málo, nejsem proti. Ve skuteènosti o nìm nevím vùbec nic. Høíèka "Cimbálová muzika bez cimbálu" byla zámìrnì tak "tupá",
aby o tom nikdo nepochyboval a byla urèena pro
zasmání. Bohuel, naprosto se minula úèinkem.
Fotoreportá "Od srdce k srdci" se nechce tváøit
jako pouèný publicistický materiál faktù. Je osobní
výpovìdí o pocitech jednoho diváka. Takových
diletantù, co prostì jen mají rádi lidovou písnièku a strávili pøed klubem pøíjemné sobotní odpoledne, nás byla moná celá øada.
Vtip ovem pøestává být vtipem, kdy jsem
omylem oznaèila kopanièáøský kroj Radovanu za valaský. Dnes u vím, e nìco takového
je mezi folkloristy neodpustitelný høích.
Zámìna bratrù Holubových mì mrzí skuteènì. Ké mi oba mladí mui prominou, ale
problém slavných sourozeneckých dvojic jsem
prostì nezvládla.
Dokáu pochopit i rozhoøèení nad trabantem v okresních novinách, ale troufnu si tvrdit,

e od èervnové Jízdy králù ve Vlènovì pøes
Dìtskou Stránici, "velkou" Stránici a spoustu
dalích festivalù, a po Horòácké a Dolòácké
slavnosti by se napajedelské chodníèky bez
trabanta na první stranu nikdy nedostaly. Sebelépe vypadající tanèící pár v kroji je prostì v
tomto období hodnì profláknutá záleitost.
A e by na slavnosti skuteènì nikdo z
"kabelovky" nebyl? Proè se potom B. Horký
vem na oèích nìkolik hodin pohyboval s kamerou po celém areálu pøed klubem a jak se vùbec
dostal tak rozmìrný materiál na obrazovku?
Kvùli nìkolika výtkám - navíc vyslovených v dobré víøe (!?) a s nadením pro vìc - na
folklór urèitì nezanevøu a ráda pøijdu zas.
Humor Radovanu a skvìlé výkony hostujících
souborù za to stojí.
Ètu si znovu, co jsem napsala a rovnou se
hned opravím, ne to bude muset udìlat nìkdo jiný. Nebyla nás diletantù celá øada. Ani
nevím, kolik je øada. S jistotou jsme byly tøi. Já,
moje dcera a malá Danielka. Ostatní byli asi
mnohem zasvìcenìjí. Usuzuji tak z poznámky jedné divaèky, která nadenì aplaudovala
seniorùm Hradianu: "Tanèí tak dobøe jak
Radovan pøed dvaceti lety!"
B. Velecká

Napajedelským rybářům
Díky pøátelùm Pernickým, kteøí si nemohli
vynachválit svùj letoní rybolov, jsem si opìt
vzpomnìl na svá milovaná Napajedla. Chopil
jsem se pera a zvìènil jak bratry tak i Napajedla
v dalí ze svých rýmovaèek. Snad pøinesou
obèanùm mnì drahého mìsta Napajedla stejnou radost, jako ji zmínìným brákùm "Kormoránùm".
RYBOLOV
Ptal jsem se pantáty Nováka, zdalipak je
ance nìjaká
ulovit rybièku bez prutu a nevyfasovat
pokutu.
Novák se zamyslil zhluboka na bøehu
naeho potoka.
Po chvíli zavýskl zvesela, dlaní se uhodil
do èela:
"To se ví, e na ty kapøíky, plán jsem si
vymyslel veliký.
Podbìrák nebude tøeba, chytne je bez
íal, bez chleba.
Namísto udièky s návnadou poplave smìrem, kde ryby jsou,
do mìlké vody je zaene, tam u si vybere, kterou chce.
Rukama vytáhne kadou sám, pøedtím
vak dobrou ti radu dám.
Neskákej do vody po hlavì, nebo to dopadne nezdravì!
Nebuï jak Perniètí brákové, proslulí rybièek vrahové!
V Napajedlích zná je kadý pán i kmán,
loví tam pro firmu Kormorán!
Ty vodu nerabuj, to si pi, vytáhni na
bøeh, jen to, co sní!"
Ve jsem mu slíbil svatosvatì, stáhnul
jsem trièko ba i gatì
a díky jeho zkuenosti, zùstaly veèer z ryb
jen kosti.
Jak jsem se pomnìl? Do sytosti!
Radek Fr. Bièan, Kelè
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Nabídka kroužků DDM
l Oddìlení kolních dìtí
Angliètina hrou I., II., III.
350,Nìmèina hrou I., II., III.
350,Francouztina hrou
350,Rychlá písmenka
250,Flétnièka
250,Flétna
250,Flétnièkový soubor
250,Kytarák I., II.
250,Chameleon
350,ikulky
350,Kouzla s vaøeèkou
350,Buï "IN"
300,vadlenky
300,Keramická dílna I., II.
500,Malí výtvarníci
300,Nitky
200,Maoretky
300,Hopsálek
300,Jumpíci I., II.
300,Aerobik
300,Tìlo jako proutek
200,Stolní tenis
300,Koíková na zimu
250,Odbíjená
350,Kung-fu
800,Rybaøení
300,Letecký modeláø
350,Logopedie
250,Zaèínáme s poèítaèem
350,Klub Mates
200,"Pjeky" i na kole do pøírody
250,Mladý programátor
350,achy
200.Plastikový modeláø
350,Judo
350,Støelecký krouek
250,Botanický a vèelaøský krouek
200,Kapárek
200,Mladí záchranáøi
300,Radioamatéøi
300,l Oddìlení pøedkolních dìtí
Angliètina hrou
250,Nìmèina hrou
250,Francouztina
250,Barevná dílnièka
300,Veselé pískání - Barevné cinkání 200,Sluníèko
250,Jumpíci
200,Logopedie
250,l Nabídka pro veøejnost
Klub Matýsek Mini - do 3 let
100,Klub Matýsek - dìti od 3 let
100,l Oddìlení mládee
ití
500,Hopsálek
350,Keramika
500,Angliètina
500,Nìmèina
500,Stolní tenis
500,Práce na PC
500,Harmonizaèní cvièení
600,Tvarování postavy
300,Nabídka pro Pohoøelice a Oldøichovice
l Dìtské oddìlení
Sluníèko pro M
250,Klub Mates
200,Výtvarná vehochu
250,ikulky
350,Hrátky s hudbou pro M
200,Flétnièka
250,Divadlo
200,l Oddìlení pro veøejnost
Klub Beruka
200,Tvarování postavy
500,Cvièení rodièù s dìtmi
200,-
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Do kraje Karla Hynka Máchy
Máchùv kraj - u toto slovní spojení urèitì vyvolává v kadém romantické pøedstavy.
umící borové lesy, jezera, hrad Bezdìz.
V sobotu 13. èervence od èasných ranních hodin panoval na turistické chatì obvyklý pøeddovolenkový mumraj. Na vlek se
navazovaly lodì a kola, do autobusu se nakládala hromada zavazadel. Nálada byla veselá, vzduchem vonìly vestky.
V 8.30 jsme vyrazili smìr Olomouc, Hradec Králové, Doksy. Minuli jsme Máchovo
jezero a dominantu zdejího kraje hrad Bezdìz. Odsud je to ji jen kousek do plánovaného táboøitì - kemp v Zákupech. Tady u rybníka vyrostlo nae malé stanové mìsteèko,
odkud jsme pak vyráeli pìky nebo na kole
do okolí, sjídìli na lodích blízké øeky.
Pro cyklistiku se zdá být tento kraj pøíli
jednotvárný. Cesty vedou mírnì zvlnìnou
krajinou, ve které èní vysoké homolovité
kopce sopeèného pùvodu. Na jednom z nich
stojí hrad Bezdìz. Ten jsme samozøejmì nemohli nechat nepokoøený. Stoupali jsme zvolna do nadmoøské výky 604 m. Bìhem stoupání jsme vak vnímali i okolí, nìkteré prodejní stánky pøipomínaly levná tritì, rozbité lavièky Poslední stoupání k hradu jsme
museli absolvovat pìky. Cestou osaháváme
kameny starobylých hradeb s pocitem, e
pøed námi se jich dotýkali stavitelé hradu ve
13. století. Byl to zvlátní mrazivý pocit, kolik
málo zùstalo z té doby a kámen pøetrval
Stoupání jsme zdolali a odmìnou nám byl
nádherný výlet na Máchovo jezero a borovicové lesy. Pro zpáteèní cestu jsme zvolili
znaèenou turistickou trasu, prudce se svaující do údolí. V nìkterých úsecích se boøíme
do hluboké vrstvy písku a jsme rádi, e jsme
si tuto cestu nezvolili pro stoupání k hradu.
Kdy jsme se blíili k Máchovu jezeru, cítili
jsme tento obtíný terén v loktech a zápìstích.
Stezkou podél Máchova jezera nám romantický pocit z výhledu na vodní plochu
kazily stovky drobných muek, které k nám
byly a moc pøítulné. Podle místních taková
situace nastává pouze pøi urèité kombinaci
poèasí a mìli jsme tu smùlu, e jsme se do ní

trefili. Nejblií okolí Máchova jezera je malebné, ale voda nás ke koupání nelákala.
Radìji jsme poèkali a na ná rybník v kempu, jako odmìnu za celodenní "utrpení" v
sedlech kola. Jak pøíjemnì nám potom plynul èas pøi haení íznì, noèním halekání pøi
kytaøe a zblblým pozorováním plamínkù v
ohni.
Pro vodáky tu byla 14. èervence Plouènice. Noviny pod Ralskem (od tunelu), pøes
Mimoò (hospoda) do Boreèku 16 km prodíraèky.
16. èervence opìt Plouènice, tentokrát
jetì vìtí prodíraèka mlázím, shýbaèka pod
padlými stromy atd. Obèas se krátce setmìlo,
pak se obloha zatáhla doèerna, zaèala bouøka
a padaly kroupy. Vystupujeme na bøeh
a kryjeme se pod lodìmi - bylo to drsné. Kdy
pøestává to nejhorí, pokraèujeme a dokonèujeme 15 km z Boreèku do Brenné v deti.
18. èervence je na øadì Jizera v dolním
úseku Mnichovo Hraditì - Bakov nad Jizerou - Hrdloøezy - 15 km.
Pro pìáky 15. èervence výlet k Panské
skále u Kamenického enova. Pak jdeme do
Sloupu, prohlííme si skalní hrad Sloup (velmi zajímavé - vytesané ve skalách) a pokraèujeme dál pøes kopeèky do Zákup (dalí zajímavosti, napø. kaplièky vytesané do skály).
Za dva dny jedeme autobusem kolem
Plouènice a Labe pøes Dìèín a do Høenska.
Odtud vyráíme na pìárnu pøes Pravèickou
bránu a kolem jiných krásných skalních útvarù Labských pískovcù do Mezní Louky. Máme
úmysl pokraèovat dál, ale dé nás odrazuje,
take vyráíme autobusem do kempu døív.
Poèasí se umoudøilo a mùeme si s chutí
zaplavat nebo se vìnovat pøípravám velkolepých veèeøí.
Pøítí den jedeme opìt do Høenska. Odtud jdeme údolím Høenské Kamenice necelé
3 km k pøístaviti projíïkových pramic v
Dolní (Edmundovì) soutìsce. Asi jeden kilometr se vezeme pramièkou a posloucháme
výklad o okolních skalních útvarech a hrùzostrané historky (jak to obyèejnì pøi takových plavbách bývá). To jetì ná prùvodce
netuil, jaká hrùza je v Høensku èeká pøesnì
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za mìsíc, a pøijdou ty strané povodnì a
Høensko bude celé pod vodou. Po vystoupení z pramice nìkteøí stoupají pøímo vzhùru
kopcem do Mezné a Mezní Louky. Nìkteøí to
berou jetì jednou projíïkou Divokou soutìskou. Z Mezní Louky pokraèujeme krásnou
pìárnou pøes Malou Pravèickou bránu a
loupenický hrad auntejn do Vysoké Lípy.
20. èervence balíme a vyráíme domù.
Bylo tam krásnì a snad zase bude a se
území Èech vzpamatuje z asi nejvìtí povodnì v historii.
M. a P. Stuchlíkovi a D. Rulfová,
odbor KÈT Napajedla

Daně a jak na ně
Dotaz: Kromì zamìstnání mám pøíjem
z podnikání. Úzkému okruhu zákazníkù poskytuji sluby v zámeènictví. Musím vést úèetnictví? Jak mám postupovat?
Odpovìï: Jak ji na tomto místì bylo
psáno v jiné souvislosti, je nutné mít neustále
na pamìti, e dùkazní bøemeno je na daòovém poplatníkovi. Jste to právì vy, kdo musí
dokázat vechny skuteènosti. Je pravdou, e
v pøípadì drobného podnikání by mìla být
rovnováha mezi "rozsahem podnikání" a "sloitostí evidence". Vedení alespoò jednoduchého úèetnictví je výhodné pro poplatníky,
kteøí jsou ve ztrátì, nebo ty, jejich skuteèné
náklady nejsou zanedbatelné.
Pokud se rozhodnete "nebýt" úèetní jednotkou, nemusíte prokazovat skuteènì vynaloené náklady (schovávat si doklady o nákupu materiálu...), ale musíte:
- vést záznamy o pøíjmech
- vést evidenci pohledávek souvisejících
s podnikatelskou èinností.
Potom mùete uplatnit výdaje procentní
sazbou z pøíjmù
- ve výi 50 % z pøíjmù ze zemìdìlské
výroby, lesního a vodního hospodáøství
- ve výi 30 % z pøíjmù z uití nebo poskytnutí autorských práv
- ve výi 25 % z pøíjmù ze ivnosti
- ve výi 20 % z pøíjmù z pronájmu nemovitostí, bytù.
Podnikat bez úèetnictví je obecnì výhodné pro takové oblasti, kde jsou skuteènì
vynaloené výdaje minimální. Pro optimalizaci daòové povinnosti je vhodné propoèítat, zda je výhodnìjí uplatnit výdaje pauální sazbou, nebo v prokázané výi. Uplatnit
výdaje procentní sazbou mùe samozøejmì i
podnikatel, který vede jednoduché úèetnictví.
Výe uvedené se netýká firem, které
musí v souladu se zákonem vést podvojné
úèetnictví.
DAÒOVÝ KALENDÁØ:
25. záøí 2002 - Daòové pøiznání DPH a
platba danì za srpen
30. záøí 2002 - Splatnost tøetí splátky
danì z nemovitostí pro poplatníky s daòovou
povinností vyí ne 1 000 Kè s výjimkou
samostatnì hospodaøících rolníkù
15. øíjna 2002 - Záloha na silnièní daò za
tøetí ètvrtletí
Ing. Antonín Dospiva,
daòový poradce è. 1598, 0603 / 759 133
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Junák hlásí - Vzpomínka na prázdniny
Prázdniny skonèily. áci "zaøezávají" ve
kole a zbyly jen vzpomínky. Napøíklad tahle
ze zápiskù tøináctileté Lenky Pavlíkové:
"Dìlám Tøi orlí pera. V sobotu, kdy jsme
byli na vycházce, jsem dìlala bobøíka mlèení. Jeliko se toho pøi chùzi moc nenamluví,
bylo to dobré. li jsme do Ronopva pod
Radhotìm. Tam jsem si chtìla nìco koupit,
tak jsem musela prstovou abecedou poádat
kamarádky. Nakonec jsem to zvládla a získala jsem pro mì asi nejtìího bobøíka.
V pondìlí jsem mìla bobøíka hladu. Bylo
to docela v pohodì, i kdy jsem mìla slubu
v kuchyni. Po veèerním nástupu jsem letìla
do kuchynì, kde jsem mìla schovaný obìd
(koprovku) a veèeøi (tìstoviny s mákem).
Tady se vyplnilo poøekadlo, e hlad je nelepí kuchaø. Chutnalo mi to opravdu moc.
Vèera jsem mìla pozorování tábora. Ráno
jsem vstala v est a pøipravila si vìci. Hlavnì
jsem se poøádnì oblékla a nìjaké obleèení si
pøidala i do batohu. Ráno bylo pìkné, svítilo
sluníèko, jen na kopci byla troku mlha. Sedla jsem si na vyvrácený strom nad Poradòákem a pozorovala. Do pùl desáté bylo krásnì
vidìt. Pak se obloha zatáhla, zaèalo pret a
ochladilo se. Z tábora byly v mlze vidìt jen
okraje "týpek". Posadila jsem se na plátìnku, pod zadek si dala koili, na mokrá kolena
svetr a zabalila se do plátìnky. Zpoèátku to
lo, pod plátìnkou jsem si mohla dokonce
i èíst, ale o pùl dvanácté u byl dé hodnì
silný. Pøitáhla jsem si plátìnku k tìlu a jen
jsem sedìla, protoe se nedalo nic dìlat.
Navíc se ani v táboøe nic nedìlo, protoe
kluci li na vycházku a holky byly v kuchyni.

jsme se tøásly a nohy nás neposlouchaly.
V táboøe jsme se pøevlékly do suchého, daly
si teplou veèeøi a èaj."
Lenka nakonec Tøi orlí pera nesplnila,
a to proto, e poslední úkol - pøespat sama
v noci mimo tábor - se pro velmi nepøíznivé
poèasí nekonal. Zdraví je pøece jen pøednìjí. Take pøítì, na pøítím táboøe. Ale uznáte,
e získat Tøi orlí pera není jen tak.

Se zaèátkem skautského roku je vak
pøed námi spousta dalích úkolù. Mezi nejdùleitìjí patøí nábor nováèkù. Zveme mezi
nás vechny dìti od esti do patnácti let.
Pøijïte se mezi nás pobavit, zahrát si a zazpívat, poznávat pøírodu a nìèemu se nauèit,
tìíme se na vás. A záøí uzavøeme spoleènì
pøi závodech Memoriál Jerry Hodného.
-ofka-

Škola jsou i prázdniny
První prázdniny ve kolním roce 2002/
2003 jsou podzimní v úterý 29. a ve støedu
30. øíjna 2002. Spoleènì s pøedcházejícím
víkendem a státním svátkem je to pìt souvislých dnù volna.
Vánoèní prázdniny potrvají od pondìlí 23. prosince 2002 do pátku 3. ledna 2003.
Posledním vyuèovacím dnem v roce 2002 je
pátek 20. 12. Vyuèování zaène opìt v pondìlí 6. ledna 2003. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 31. ledna 2003.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat podle krajù - ve Zlínském kraji od 3. 2. do 9. 2. 2003.
Velikonoèní prázdniny pøipadnou na
ètvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2003.
Období kolního vyuèování bude ukonèeno v pátek 27. èervna 2003.
Zaèala jsem si potichu zpívat, aby mi to
rychleji ubíhalo. Kdy dé trval tøi hodiny a
vypadalo to, e ani brzy neustane, zaèala mi
být zima a pomyslela jsem na to to vzdát. Ale
pak u by mi zbývalo jen spaní, kopøiva a je
to. A tak jsem si zaèala pøedstavovat e peèu
bábovku nebo vaøím krupici. Poslední hodina se doslova vlekla. Koneènì skonèil nástup
a já se rozebìhla dolù z Poradòáku. Setkala
jsem se s Hefi, která také pozorovala. Obì

Pozvánka do muzea
V hlavním sále Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlínì mùete zhlédnout zajímavé exponáty dokumentující vývoj
moderního lázeòství v Luhaèovicích
v letech 1902-2002. Výstava je uspoøádána ke stému výroèí zaloení luhaèovických lázní a potrvá do 24. listopadu.
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Karolinka 2002
Po nìkolik let patøí údolí Kobylská u
Karolinky o prázdninách napajedelským junákùm a letos tomu nemohlo být jinak. Bájeèné dny od 3. do 17. srpna zde proilo osmadvacet dìtí a osm vedoucích.
Letoní tábor byl na téma - støedovìk.
Kadý úèastník mìl støedovìký odìv, celotáborová hra kopírovala ivot ve støedovìku a
vedoucí zasedali - jako rytíøi, u kulatého stolu
Okolí tábora je kouzelné. Skalní mìsteèko, èistý horský potùèek, který vytváøí zurèivé vodopádky, chladivá studánka, spousta
kopcù, hor a hlubokých lesù.
Mnì se nejvíce líbila hra "Èarodìjnice".
Po druinách, odìni v støedovìkých kostýmech, jsme navtìvovali èarodìjnice. Kadá
nám uloila úkol. Podle èichu jsme poznávali
koøení, podle chuti jsme urèovali pokrmy a
èaje neobvyklých barev, poznávali jsme zvuky a ani zrak a hmat nezùstaly nevyuity.
Noèní hra je urèená pro skupinky, které
s busolou sledují vytèenou trasu. Ne vichni
jsme si vzali baterku a protoe se lo neznámou a místy bahnitou cestou, byli jsme odkázáni na "osvìtlené" kamarády. A tady se ukázalo skautské kamarádství. V noci èlovìk
vnímá mnohem citlivìji a bezvýznamný zvuk
nás klidnì mohl vylekat. Skauti se vak nebojí a vechny tøi skupinky dorazily do tábora v
poøádku. Slabí a bojácnìjí povahy jistì
posílila.
V sobotu jsme se vydali na pou do Ronova pod Radhotìm. Nechybìl ani dìlený program, kdy trávili den kluci a holky oddìlenì.
Poèasí si s námi trochu zahrávalo, ale
nám nevadil ani dé. Naopak. Toho, e se v
táboøe udìlaly bahnité loue, jsme hned vyuili. Najednou z nich byl ring a poøádali jsme
"bahenní zápasy". Nasmáli se nejen "zápasníci", ale pøedevím vichni pøihlíející. Kdy
nebylo právì hezky, poøádaly se rytíøské
turnaje, uèili jsme se støedovìké tance nebo
novou písnièku. Tøeba v kuchyni. Tam se
také kadý veèer v záøi svíèek vytvoøila pohodová atmosféra pøi trampských písnièkách
a pøi kytaøe.
Bìhem kadého tábora se skládají zkouky Tøi orlích pér. Rok co rok trochu prí a tak
se skládá i na nìkolika táborech za sebou.
Letos v ní pokraèovali Agáta a Hefi, Kebèa,
Sud a Lenka P. ji zapoèali. Vaa a Zajíc v ní pro
nepøízeò poèasí nepokroèili.
Stejnì jako v pøedcházejících letech jsme
si s tábora pøivezli milé, nevední a nezapomenutelné vzpomínky a rádi se na nai základnu u Karolinky budeme vracet.
Lenka-Oli

Na výstavu volnì navazuje i "Srdeèný pozdrav z Luhaèovic", výstava historických pohlednic ve spojovací chodbì.
Trojici doplní v malém výstavním sále
od 29. záøí výstava "Kouzlo loutek a hedvábí" výtvarnic Pavly Fuksové a Marie
Lesniakové.
Pøednákový sál muzea je vìnován historii a souèasnosti zlínského skautingu.
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Členové KČT a "Prázdniny na kole"
O letoních prázdninách se napajedeltí èlenové Klubu èeských turistù a dalí
pøátelé cykloturistiky zúèastnili ji posedmé akce "Prázdniny na kole" poøádané oddílem cykloturistiky TJ Turista Kutná Hora.
Byl to ji v poøadí 19. roèník tohoto prázdninového putování.
Celkový poèet úèastníkù z celé republiky èinil asi 140 osob, ètyøicet z nich - dospìlých i dìtí - bylo z Napajedel. Poèet zúèastnìných je omezen kapacitou Avie, která
nám kadý den pøeváí vìci do cíle dalí
etapy. Samozøejmì a na kolo a vlastní tìlo,
které si musíme pøepravit sami, co je nìkdy problém.
Vech 140 osob nejede souèasnì. Vdy
se vytvoøí nìkolik samostatnì jedoucích
malých hlouèkù - pelotonù. Trasa není dána
striktnì. Cesty a cyklostezky si vybírají podle vlastního uváení.
Pro putování 2002 vybrali organizátoøi
jihozápadní a západní Èechy, kraj piva a
minerálních vod. Bìhem osmi celodenních
etap jsme mìli ujet 500 km. Vyjídìlo se z
Berouna a po osmi dnech se okruh uzavøel
kousek pod Berounem - na Karltejnì.
Z Berouna do Berouna.
V první etapì jsme navtívili Konìpruské jeskynì, ve kterých nás od smrti z prochladnutí zachránila napajedelská slivovice. Tìsnì pøed prohlídkou jsme do niti promokli. Poté následoval asi hodinový prùzkum tøípatrového systému jeskyní, co
nebylo v dané situaci nic pøíjemného. Karltejnem jsme pouze projeli, ale tìili jsme se
na poslední etapu, kdy mìla probìhnout
závìreèná "Noc na Karltejnì".
Cestou se nedal minout útvar zvaný
"Malá a Velká Amerika". Jsou to polozatopené lomové jámy, pøipomínající kaòony v
Americe. Byl zde natoèen film "Limonádový
Joe". Pøed návratem do Berouna jsme si
prohlédli vesnici Svatý Jan pod skálou s
kostelem, kláterem a minerální vodou. Jsou
to ji zaniklé malé láznì a je zde patrná
snaha o jejich obnovu.
V Berounì, jetì pøed seznamovacím
veèírkem, navtívili mnozí z nás v lesoparku výbìh známých veèerníèkových medvìdù - Vojty, Kuby a Matìje. Jsou z nich u
poøádní huòáèi.
Z Berouna do Plznì
K historickým zajímavostem druhé etapy patøí hrad Toèník s blízkou zøíceninou
královského hradu ebrák. Zpùsob prohlídky hradu Toèník nás pøímo nadchl. Se vstupenkou jste dostali psaný text o vech prostorách hradu a kadý si mohl prohlíet
podle svého tempa a gusta. A e se bylo v
tom gotickém pøíbytku na co dívat. Kovárna, vìzení, kuchyò, kaple, lonice i WC. A
jako u témìø vude - sokolníci - u vìtiny
památek tento zpùsob prohlídky u navozuje zmatek. A pak u zvlnìnou krajinou do
Plznì na plzeò (alespoò ne v lidových cenách). V tìlocviènì sokolovny, kde jsme
spali, byl na konci prázdnin 1 m vody.
Z Plnì do Plané
Krásný sluneèný den provázel tøetí eta-

pu, kopcovitá krajina, lesy plné borùvek k
mìstu Støíbro s vyhláeným historickým
jádrem s renesanèní radnicí zdobenou pøekrásnou sgrafitovou výzdobou. A odsud malebnou krajinou do Konstantinových Lázní.
Hlavní pramen vyvìrá uprostøed lesoparku, kde se dalo jezdit na kole. Pramen obsahuje nejvíce volného kyslièníku uhlièitého
ze vech èeských pramenù. Nìkomu chutnal, nìkdo o nìm zase neøíkal vùbec nic
hezkého. A nocleh v malebné obci Planá se
zajímavým ulicovým námìstím s krásnými
renesanèními domy. Tato obec má své hornické muzeum v opravdové tole ze 16.
století. Je tam umístìna expozice vývoje
rudného hornictví.
Z Plané do Skalné
Ráno lije jako z konve. Nìkteøí navtìvují hornické muzeum, ale my máme své
zkuenosti s mokrými svrky a chladnými
jeskynìmi a od tohoto hrdinství upoutíme.
Za hojného detì ujídíme do Mariánských
Lázní. Zde je nám útoèitìm hlavní kolonáda, kde neprí. Po ochutnávce hlavních pramenù a horké kávy na kolonádì, kde si ji
musíme objednat málem nìmecky, zhlédneme vodní pøedstavení zpívající fontány na
hudbu Antonína Dvoøáka. Záitek i v deti.
Do Lázní Kynvart je to jen kousek.
Prameny tìchto lázní byly jímány a roku
1822 na popud kancléøe Metternicha. Mokrým Èeským lesem jedeme a do Chebu,
kterému vévodí areál hradu z druhé poloviny 12. století a mìstské opevnìní. Ve mìstì
nás zaujalo námìstí s a honosnì restaurovanými domy a kouzelný palíèek.
Ve Frantikových Lázních u neprelo.
Mladá dìvèata tak mohla provést rituál u
soky Frantika s focením.
Ve Skalné, kde jsme nocovali, byl románský hrad, nyní v soukromých rukou.
Prohlídka zde stála 20 haléøù a vidìli jsme
ostatky zazdìné jeptiky a kotelnu ústøedního vytápìní románského hradu, v ní byla
nalezena právì tato jeptika.
Ze Skalné do Nové Role
Páté etapì u poèasí zase pøeje a kromì
hezké krajiny nás èekají dalí zajímavosti.
SOOS - pøírodní rezervace s raeliniti, minerální vodou a tzv. bahenní sopky. Pøes
Sokolov jedeme do starobylého Lokte. Mìstu dominuje mohutná stavba støedovìké
pevnosti z 12. století. Krásný pohled na
mìsto s hradem je od øeky Ohøe. Ke spánku
uleháme v Nové Roli kousek od Karlových
Varù.
Z Nové Role do Kadanì
Hlavním bodem dneního dne jsou Karlovy Vary. A jak u to v lázních bývá, zase
prí. Ale to nevadí. Prameny jsou teplé a
nálada skvìlá. Byl 1. den filmového festivalu a vude se smýèilo. Vysávali dokonce i
trávník. Filmové hvìzdy na rozdíl od nás
jetì spaly. Za hojného detì jsme projídìli obcemi Kyselka a Kláterec nad Ohøí do
Kadanì. Èást naí výpravy, zvaná "Virtuoz
team" pøijela do Kadanì a v noci, nebo si
hojnì uívala pohostinství Varù se vemi
jejich prameny.
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Z Kadanì na Køivoklát
Ráno jsme opustili krásnou Kadaò s
historickým centrem a pøemyslovským hradem. Na kopci nad mìstem byly jako na
dlani chladírenské vìe dvou elektráren
Tuimice a Prunéøov. Kadá z jedné strany
tohoto historického mìsta. A dráty elektrického vedení vedly hezkou krajinou sem a
tam a tam a sem. U se stáèíme k jihu.
Jedeme mezi poli k zámku Krásný Dvùr u
Podboøan a dál k Schillerovì rozhlednì v
Kryrech. Poskytuje výhled na Doupovské a
Kruné Hory a Èeské Støedohoøí. Nám se
rozhledna nezdála dost bezpeèná, tak jsme
zùstali dole na výborném obìdì. Z Rakovníka nám pak místní poradili pøíjemnou cyklostezku podél rakovnického potoka a na
fotbalové høitì pod Køivoklátem.
Z Køivoklátu na Karltejn
Prohlídku hradu z pozdní gotiky jsme
nestihli z dùvodù volejbalového klání (ne
køivoklání) mezi napajedelskými a kutnohorskými. Vyhráli borci z Napajedel.
Nádvoøí hradu ije potulnými kejklíøi,
koèovným divadlem a ukázkami øemesel. Z
Køivoklátu do Lán, kam jsme se vydali, cesta nepøíjemná. V tom parnu, které panovalo,
jsme toho místy litovali. Ale kdo by nechtìl
vidìt letní sídlo prezidenta republiky!
Odsud jsme se ji nezadritelnì blíili k
cíli. Pøes výchozí Beroun a na koneènou,
kterou byl Karltejn. Plánovaná a oèekávaná "noc na Karltejnì" se zmìnila v prudkou
prùtr mraen, která trvala a do rána. Pøesto
i tak zdárnì probìhl závìreèný veèírek s rozdáváním diplomù. Ráno jsme se vichni rozjeli domù, nìkteøí a po prohlídce hradu.
Tyto postøehy jsou psány z úhlu pohledu jednoho úèastníka. Nìkdo jiný zase sbírá
kilometry bez prohlídek pamìtihodností,
jiný mapuje hospùdky. Proti gustu ádný diputát. Hlavnì e vichni dojeli bez nehod.
U dnes se vichni tìíme na jubilejní
20. roèník v roce 2003, který bude zaèínat
v Kutné Hoøe. Organizátoøi slibují spoustu
zajímavostí, spojených se slavnou hornickou minulostí.
-IU-

Hasičská výstava
13. záøí byla otevøena v Mìstském muzeu
Napajedla výstava "120 let dobrovolné poární ochrany v Napajedlích" Výstava je otevøena dennì s výjimkou nedìle vdy od 14
do 17 hodin a do 27. záøí.

Hledáme mladé lidi
Tìlocvièná jednota Sokol Napajedla se
obrací se ádostí a nabídkou ke studentùm
a absolventùm støedních a vysokých kol,
kteøí mají vztah k tìlocvièné èinnosti, aby
pøili mezi nás. Pøivítáme je jako cvièence a
uvítáme jejich pomoc ve funkcích cvièitelù
dìtí a mládee.
Kontakt: M. Vykoukal, jednatel TJ Sokol
tel. 794 4651 nebo s èinovníky tìlocvièné
jednoty Sokol v sokolovnì ve cvièebních
hodinách dle uvedeného rozvrhu.
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Sokolské prázdniny
V polovinì mìsíce srpna se uskuteènil
pro áky a ákynì oddílu sportovní gymnastiky napajedelského Sokola netradièní týdenní tábor. V nedìli 11. srpna odpoledne se
holky a kluci rozlouèili se svými rodièi a se
vím potøebným vèetnì jízdních kol se pøemístili do napajedelské sokolovny, která se
jim na sedm dní stala novým domovem.
Ètrnáct dìvèat a est chlapcù pøivítali
vedoucí tábora Petra Roková a cvièitelé .
Martykánová, J. Kováø, M. Èeleïa a M. Vycudilíková. Seznámili je s organizací tábora a
plánem na kadý den.
Pro ubytování poslouily atny cvièencù, tìlocvièna se zmìnila v noclehárnu a
jídelnou se stalo pøedsálí velkého spoleèenského sálu. Pøíprava ranního a veèerního
stravování se konala v bufetu.
Celotýdenní plán byl zpoèátku naruen
nepøíznivým poèasím a denní programy bylo
nutné pøizpùsobit dané situaci. Hlavní náplní
tábora byl pobyt u vody se zdokonalením v
plavání a jízda na kole pro posílení fyzické
kondice. Pøes vechny výkyvy poèasí bylo
cílem vech vedoucích hlavní zámìr dodret. Uskuteènily se vechny plánované výlety a plavání se pøesunulo do krytého bazénu.
Krásné záitky si výletníci odnesli z návtìvy Kromìøíe. Kdy se jim také podaøí
podívat se do kasáren? Vojáci jim pøedvedli
vojenské prostøedí a pozvali je i na chutný
obìd. Dalí cesta vedla do ZOO v Hodonínì a
poslední slunný den proily dìti v rekreaèním støedisku ve Spytihnìvi.
Na pøípravì snídaní a veèeøí se podíleli
vichni pod vedením éfkuchaøe Martina
Èeledi a ostatních vedoucích. Pravidelnì se i
slubu konající táborníci starali o úklid. Obìdy - díky vstøícnosti závodní jídelny Fatra byly bez práce, vydatné a dobré.
Spokojeností a pøáním se o pøítích prázdninách znovu setkat se netajil nikdo z úèast-
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níkù. Výbor tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla ohodnotil na své výborové schùzi 4.
záøí prùbìh celé akce velmi dobøe a podìkoval vedoucí tábora a vem cvièitelùm za dobrou práci.
M. Vykoukal, TJ Sokol Napajedla

Začal nový cvičební rok
Tìlocvièná jednota Sokol Napajedla vítá
cvièence vech oddílù v novém cvièebním
roce 2002 - 2003 a souèasnì zve do tìlocvièny
nové zájemce o sport. Pøijïte si do sokolovny pro zdraví a dobrou pohodu. Zejména pro
nové zájemce pøináíme informace o termínech, ve kterých jednotlivé oddíly cvièí. Pøesný cvièební rozvrh zveøejníme v závìru mìsíce podle poètu oddílù. Oddíly:
l Sportovní gymnastiky - ákynì - støeda a
pátek 16.30 - 19.00
l Sportovní gymnastiky - áci - pátek 16.30
- 19.00
l Dìtského aerobiku - ètvrtek 16.00 - 17.00
l Rodièe s dìtmi - úterý 16.00 - 18.00
l Mladích en - pondìlí a ètvrtek 19.15 20.15
l Starích en - zdravotní tìlocvik - pondìlí
a ètvrtek 18.00 - 19.00
l Jóga - eny - støeda 19.00 - 20.00
l Vestrannosti - mui - úterý 19.30 - 21.00
l Míèových her - smíený - pátek 19.30 - 21.00

Podzimními Chřiby
Chøiby se Napajedel spíe
jen dotýkají, ale sportovnì zaloená èást obyvatelstva je chová
v srdci jako rodný kraj. Dokazuje to
mimo jiné ji 31. roèník pochodu po chøibských kopcích. Jednotlivì se nechávají turiste okouzlovat krásami pøírodních scenérií
celoroènì, k organizovanému vyznání si vybrali podzim, který je v této lesnaté krajinì s
pøevánì listnatými porosty nejkrásnìjí.
Start pochodu trasy A a B je v sobotu 12.
øíjna v 8 hodin u chaty Turistického odboru
TJ Fatra-Slavia v ulici Na Kapli. Pøihláky se
pøijímají ji od sedmi hodin a startovné èiní
50 Kè, pro mláde do 15 let 30 Kè. Sleva je
poskytována èlenùm KÈT.
Turisté jsou lidé do kadého poèasí, ale
pokud bude 31. roèníku pøát tak hezké poèasí
jako roèníku pøedcházejícímu, je to bájeèný
výlet pro vechny, kdo jetì nezapomnìli
chodit. Staèí jen zvolit si trasu odpovídající
fyzické kondici, nazout dobré boty - pøípadnì
spolehlivé kolo - a nechat se okouzlit tou
nejhezèí výstavní síní jaká existuje. Výlet je
vhodný pro vechny vìkové kategorie, avak
mladí turisté do 15 let musí být provázeni
osobou starí 18 let.
KÈT Napajedla

Myšlenka na září
Tak èasto slyíme, jak lidé øíkají: zlé
èasy, svízelná doba.
ijme dobøe, pak bude i nae doba dobrá. My jsme ta doba.
Z homilie sv. Augustina

Železná sobota

Spoleèné foto na památku u plavacího bazénu

Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích poøádá 26. øíjna 2002 v rámci
podzimního úklidu sbìr kovového rotu. Pokud se chcete zbavit nepotøebného odpadu, staèí kdy jej uloíte
pøed svùj dùm v sobotu ráno v sedm
hodin. Hasièi projedou vemi ulicemi
mìsta a akce se koná za kadého poèasí.
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