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CENA 4,- KČ

Po padesáti letech
Část svého dětství prožil v Napajedlích
klavírní virtuos pan Josef Bulva. Narodil se
v Brně roku 1943, kde se již ve 13 letech
představil publiku s klavírními koncerty
Mozarta a Liszta . Ve 22 letech již byl „státním sólistou“. Slibnou kariéru na čas přerušil těžký úraz a následující emigrace. Triumfální návrat na mezinárodní koncertní scénu zažívá v roce 1983 na Berlínských slavnostech.Vrcholem jeho uměleckého života
se stává vystoupení ve veronské Aréně roku
1984, kde hraje Čajkovského koncert b-moll.
Ovace renomovaných kritiků jej nazývají
„klavíristou vědecké epochy“, nešetří označeními „tóny jako ledové květy“. „Fenomén
Bulva“ se však věnuje i charitativním akcím, podnikání, velkým autům a čelí mnoha
pomluvám.
Z Lucemburska, kde trvale žije, přijel
do Napajedel vysoký, štíhlý, elegantní šedesátník usměvavý a milý. Na radnici jej přijal
v pondělí 12. května starosta dr.Antonín
Černocký. Procházka po městě, které pamatoval z doby krátce po válce, umělce
viditelně dojímala. Upřímný zájem o naše
město snad někdy přinese i napůl slíbený
koncert.

V minulých dnech navštívil naše město napajedelský rodák podplukovník ve
výslužbě pan Bartoloměj Ranofrej s
manželkou a rodinnými příslušníky. Do
Napajedel zavítal na soukromou návštěvu při příležitosti své cesty do Kroměříže.
Bartoloměj Ranofrej se zúčastnil protifašistického odboje na západní frontě
od listopadu 1939 do května 1945. Nejprve byl odveden do Čsl.vojska k 1. pěšímu pluku v rámci francouzské armády a
po zhroucení fronty evakuován z Francie
do Anglie, kde se přihlásil do československých leteckých jednotek R.A.F. Po
výcviku byl odvelen k 311. bombardovací peruti jako letecký mechanik.
Pan Ranofrej je držitelem Čsl. válečného kříže a pěti válečných medailí Za
zásluhy a Za chrabrost. Ve svých téměř
89 letech se těší poměrně dobrému zdraví a výborné duševní pohodě.
B. Koulová

Divadelní odpoledne
Klavírní virtuos Josef Bulva

Napajedelští skauti zvou na „Divadelní
odpoledne“ v sobotu 14. června 2003
v klubovně v Jiráskově ulici. Začátek představení je ve 14 hodin a pokračuje posezením u táboráku. Bufet s občerstvením je
zajištěn. (Za deštivého počasí se nekoná).

Formule PC
Historicky první závod automobilů se
konal v Napajedlích v neděli 1. června. Ke
Dni dětí jej pro řidiče od 10 do 15 let pořádalo město Napajedla v městském kině. Sponzorem závodu byla společnost CS21 Zlín,
která poskytla soutěžní „vozy“ i ceny pro
vítěze.
Na startu u čtyř počítačů byla pěkná
tlačenice. Na virtuální závodní dráhu se vydávali závodnici se skutečným nasazením a touhou po vítězství. Nejlépe se to podařilo
Radku Malovanému, který dosáhl cíle vynikajícím časem 1:56:23. Druhé místo patřilo
Ondřeji Bradáčovi (2:10:46), kterému dýchal na záda Michal Schovajsa (2:10:65).
Děti do deseti let se utkaly v počítačovém turnaji „O nejlepšího hopsálka“. Závěr
svátečního dne patřil filmové pohádce Princezna Hupsálka a poděkování všech účastníku řediteli sponzorské společnosti CS21
ing. Milanu Vybíralovi.

DNES SI PŘEČTETE
 Z jednání Zastupitelstva a Rady města
 Z dopisů čtenářů
 Internet kabelové televize
 Na kole s KČT Napajedla
 Rybáři soutěžili
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 12. a 20. května 2003

Organizační záležitosti
 schválila Organizační řád MěÚ Napajedla
s účinností od 13. května 2003

Společnosti města
 schválila hospodářský výsledek Základních škol Komenského 268 a 298, Klubu kultury Napajedla a Bytového a tepelného hospodářství Napajedla za rok 2002 a jeho rozdělení do zákonem stanovených fondů
 doporučila organizaci Bytové a tepelné
hospodářství skončit činnost ke dni 31. 12.
2003. Práva a závazky přecházejí dnem 1. 1.
2004 na město Napajedla, odvod finančních
prostředků z investičního fondu ve výši 2
521 000 Kč do rozpočtu zřizovatele se uskuteční ve dvou termínech – 30. června a 15.
listopadu 2003
 doporučila ZM poskytnutí úvěru ve výši 1
mil. Kč společnosti NTV cable na zprovoznění internetu po síti televizních kabelových
rozvodů

Finanční záležitosti
 přijala rozhodnutí nehradit poměrnou část
neinvestičních výdajů obcím, v nichž plní
základní školní docházku žáci s trvalým pobytem v Napajedlích
 seznámila se se stavem nezaplaceného
příspěvku 286 692,- Kč na žáky základní školy
s trvalým pobytem ve Spytihněvi a schválila
řešení této situace dohodou s obcí Spytihněv
 schválila rozpočtové opatření č. 9/2003 ve
výši 141 000 Kč za účelem financování výměny oken v Základní škole Komenského 298
 schválila rozpočtové opatření č. 12/2003
ve výši 3 000 Kč za účelem poskytnutí příspěvku MŠ Nábřeží za účelem pořádání školní slavnosti 25 let otevření školy

Majetkové záležitosti
 schválila vyhlášení záměru o uzavření
smlouvy s Povodím Moravy o budoucí kupní smlouvě na část pozemků p. č. 2160/1.
2161/2 a 2161/5 (od ČOV k mostu u Fatry)
potřebných pro stavbu protipovodňové hráze
 schválila na žádost A. Chybíka ukončení
nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3764/
1 v ul. Nádražní
 schválila vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku p. č. 3764/1 v ul. Nádražní M. Kélovi bytem Napajedla
 schválila pronájem části pozemku p.č. 1643/
3 v ul. Jiráskova manželům Kadlecovým,
bytem Napajedla
 schválila pronájem části pozemku p.č. 130/
1 v proluce nad kotelnou „A“ L. Machové,
bytem Napajedla
 schválila vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku p. č. 2074/1 v lokalitě za „Hospodářskou školou“ ing. J. Koňaříkové, bytem
Napajedla k pěstitelským účelům
 schválila vyhlášení záměru navýšení výměry výpůjčky části pozemku p. č. 280/4
v areálu zámeckého parku F. Ševčíkové, bytem Napajedla k pěstitelským účelům
 schválila vyhlášení záměru pronájmu části

pozemku p. č. 461/11, sousedícího s obchodem potravin v ul. Nábřeží, L. Dufkovi, bytem Napajedla k dočasné stavbě garáže a
skladu
 schválila navýšení ceny nájmů za pronájem části pozemků p. č. 6478/1 formou dodatku ke smlouvám s E. Karasovou a J. Gajdůškovou o provozování předzahrádky
 schválila udělení výpovědí nájmu majitelům buněk v ul. Na Kapli – Fr. Cívelovi bytem
Napajedla, Bc, V. Žákovi, bytem Napajedla,
A. Jurákovi, bytem St. Město a E. Masarykové, bytem Žlutava - z důvodu výstavby obytného domu
 souhlasila s pronájmem nebytových prostor kotelny „B“ pro Teplárnu Otrokovice za
účelem zřízení výměníkové stanice
 schválila změny smluv týkající se výše
pronájmů a prodloužení nájemních smluv
s nájemci nebytových prostor a prodloužení
nájemních smluv s nájemci bytů

Různé
 schválila provedení nezbytných úprav
v části města Radovany pro zamezení stékáních povrchových vod z komunikace na soukromé pozemky - realizace Technická správa města nákladem 45 000 Kč
 schválila uzavření smluv o dílo s firmou
HYDROMONT, s.r.o., Zlín na provedení kanalizační přípojky v ulici Zábraní a kanalizační přípojky k domu č.p. 305 (akce přemístění ZUŠ) v ul. Komenského
 souhlasila s udělením licence Ant. Řezníčkovi, bytem Praha, pro osobní dopravu vnitrostátní linky Praha – Zlín bez finančního
příspěvku
 schválila vypracování projektové dokumentace odkanalizování turistické chaty Na Kapli
 schválila vypracování projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v DDM
 schválila odvedení povrchových vod na
místní komunikaci K Pahrbku zhotovením
dvou uličních výpustí – realizace Technická
správa města nákladem 20 000 Kč
 nesouhlasila s vybudováním oplocení garáží v ul. Komenského na náklady města

Veřejná soutěž
 schválila vyhodnocení nabídek provedené komisí pro otevírání obálek a komisí pro
posouzení a vyhodnocení nabídek na výběr
dodavatele akce „Výměna oken v havarijním
stavu na Základní škole, ul. Komenského č.
p. 298 v Napajedlích“ ve prospěch spol. JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří

Bez usnesení
 seznámila se se zprávou o činnosti Městské policie za měsíc březen
 seznámila se se zápisy z jednání stavební
komise ze dne 2. dubna 2003 a sociální komise ze dne 7. dubna a 5. května 2003
Zastupitelstvo města dne 26. května 2003

Společnosti města
 schválilo poskytnutí úvěru společnosti
NTVcable, s.r.o., v max. výši 1 mil. Kč se
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splatností 4 roky s úrokovou sazbou 4,5 % na
projekt „Zprovoznění internetu po sítích televizních kabelových rozvodů v Napajedlích“

Finanční záležitosti
 schválilo rozpočtové opatření č. 17/2003
ve výši 1 mil. Kč za účelem poskytnutí úvěru
NTVcable, s.r.o, z prostředků získaných odprodejem podílových listů Sporoinvest
v tomto objemu
 schválilo zajištění úvěru ve výši 3,5 mil. Kč
u České spořitelny určeného na pokrytí části
výdajů spojených s rekonstrukcí sportovního areálu základních škol

Majetkové záležitosti
 schválilo žádost o bezúplatný převod
pozemků p. č. 1530/1, 1540/1, 1502, 1525/4,
1525/5 a 1568 v lokalitě Jiráskova ul. z majetku
státu do majetku města
 schválilo žádost o bezúplatný převod části
pozemků nutných pro výstavbu rychlostní
komunikace z majetku státu na město.

Zprávy z radnice
 Rada města na svém zasedání projednala žádost občanů ulice Divišova o
rekonstrukci komunikace v jejich ulici.
Protože je žádostí o rekonstrukci stávajících komunikací evidováno na odboru
SMIR více (Malina II, komunikace k roztroušené zástavbě Pod Kalvárií, komunikace k RD v křižovatce ulic Zábraní a
Jiráskova atd.), pověřila rada města odbor SMIR a TSMN s.r.o., vypracováním
soupisu komunikací v majetku města
včetně návrhu na zhodnocení jejich technického stavu a časového plánu postupných oprav. Tento materiál bude projednán ve stavební komisi a poté předložen
radě města ke schválení. Bude podkladem
pro sestavování rozpočtů města na další
roky v OdPa 2212 Silnice a chodníky.
 Rada města projednala žádost obyvatel domu č.p. 1102 o rekonstrukci dětského hřiště v blízkosti jejich bydliště
(na jednání RM č.12 byla předložena stejná žádost od obyvatel č.p.1050 a 1051 v
ulici 1.máje). TSMN s.r.o. již provedla
pasportizaci dětských hřišť na území
města včetně soupisu vybavenosti. Stavební komise ve spolupráci se sportovní
komisí a odborem SMIR určí perspektivní stávající (popř. i nové) lokality, s nadefinováním kategorie dětských koutů a
hřišť včetně konkrétní vybavenosti jednotlivých kategorií a sestaví plán obnovy a rozvoje na příštích pět let.
 Rada města na svém zasedání doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků pro stavbu rodinného domu v ulici 2. května o
celkové výměře 930 m2 formou obálkové
metody nejvyšší nabídce za minimální
cenu 300 Kč/m2. Podrobné informace
k organizaci prodeje budou zveřejněny
po schválení záměru zastupitelstvem
města.
Mgr. T. Zatloukal, člen Rady města
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Bude vás zajímat
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Než se vydáte k výběhům
Napajedelský hřebčín jistě nemusíme
představovat, dokonce ani vybízet
k prohlídce výběhů, neboť se často stávají
cílem procházek obdivovatelů koní i rodinných výletů. Zajímalo nás však, při procházce po Pěnném, jak se vlastně jako diváci
máme správně chovat ke koním, kteří se zde
pasou. Zeptali jsme se toho nejpovolanějšího odborníka, veterináře pana starosty MVDr.
Antonína Černockého.
Jaké koně a kde můžeme ve volných
výbězích vidět?
Napajedelský hřebčín je největším a nejstarším (založen 1886) hřebčínem s chovem
anglického plnokrevníka u nás. Na pastvinách tedy můžeme vidět zejména zástupce
tohoto plemene. Až na malé výjimky, kterými jsou teplokrevní koně cizích majitelů.
V letním období je převážná většina koní
na pastvinách na Pěnném. Klisny s hříbaty,
klisny bez hříbat, odstavená hříbata a ročci.
Jak se ke koním máme správně chovat? Nevadí jim náš zájem? Můžeme jim
snad přinést i něco dobrého ?
Kůň je tvor společenský a náš zájem o ně
jim nevadí, ba naopak, zejména hříbata jsou
stejně jako děti velice zvědavá. Není ale vhodné se ke koním bezprostředně přibližovat a už
vůbec ne vstupovat do oplůtku, kde se koně
pasou. Rovněž není správné podávat koním
nějaké pamlsky, jako např. cukr, ovoce apod.
Ne že by jim tyto, i když zdravotně nezávadné, potraviny vadily. Koně se však shlukují,
snaží se získat pro sebe co nejvíc nabízených
pochutin, ve stádě dochází k rozruchu a často k nežádoucímu poranění koní.

Lékařská služba první pomoci
 Pro dospělé
Sídlo Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600
(areál Baťovy nemocnice)
Ordinační hodiny žurnální a návštěvní služby:
Po - Pá 17.00 - 23.00 hod.
So, Ne, svátky 8.00 - 23.00 hod.
 Pro děti a dorost
Sídlo Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600
(pav. 21 Baťovy nemocnice)
Ordinační hodiny:
Po-Pá 16.00 – 6.00 hod.
So, Ne, svátky 7.00 – 7.00 (event 6.00)
 Stomatologická pohotovostní služba
Sídlo Zlín, L. Váchy 602
Ordinační hodiny:
So, Ne, svátky 8.00 – 13.00 hod.
Telefonní čísla pro všechny tři služby jsou stejná: 577 214 445, 577 214
446
 Lékárenská pohotovostní služba
Lékárny s mimořádnou provozní dobou
Centropharm Zlín
Po-Pá 7.00 - 19.00, So 8.00 - 12.00 hod.
Interspar Prštné
Denně 8.00 – 20.00 hod.
Carrefour Malenovice
Denně 9.00 – 20.00 hod.

Nejlépe je koně jen klidně pozorovat,
bez hluku a nadměrného pohybu.
Kde a od koho se dozvíme více ?
Více se o koních dozvíte od zaměstnanců
hřebčína a pokud vás bude větší skupina,
můžete se domluvit na exkurzi s odborným
výkladem. To je vhodné zejména nyní
v předprázdninovém období, jako výlet za
poznáním pro školáky, pro děti z mateřských
škol, ale i jiné zájemce a milovníky koní.
Uvidíme ve výbězích něco, co jinde
nemají ?
Při návštěvě hřebčína můžete vidět překrásné plemenné hřebce vynikajícího původu a výkonnosti. Na pastvinách klisny,
které již mají svoji dostihovou kariéru za
sebou, a nyní se jako matky starají a vychovávají budoucí dostihové šampióny. No a
ročky, kteří zatím bezstarostně probíhají
po pastvinách. Už brzy tyto „dětské hrátky“
skončí, na podzim odcházejí do tréninku.
Začnou se připravovat na svou dostihovou
kariéru a již příští rok je čekají první starty na
dostihové dráze. Všichni asi Derby nebo
Velkou pardubickou nevyhrají, ale vy si
můžete už teď vybrat svého šampióna. Pokochat se v krásném prostředí pohledem na
nejkrásnějšího, nejinteligentnějšího a nejušlechtilejšího tvora na světě, kterým kůň určitě je.
Děkujeme za naše čtenáře.

Počítačový týden
Centrum internetu při ZŠ Komenského
268 nabízí výukové lekce pro začátečníky
i pokročilé v práci s internetem a textovými a
tabulkovými editory. Délka lekce je 120 minut
a cena od 100 do 150 Kč. V případě zájmu
minimálně 5 lidí je možné pořádat kurzy i
během víkendu. Podrobnější informace si
můžete vyžádat v Centru internetu na tel. 844
111 130, ve škole na tel. 577 944 182 nebo je
získáte na adrese www. centruminternetu.cz.
Poslední lekce v současném školním roce
se konají 23. – 26. června v době od 17 do 19
hodin a výukové centrum se znovu otevře
v září 2003.

Z dopisů čtenářů
Městská policie – ano či ne?
Otázka ano či ne nebude nikdy zodpovězena. Já jsem v každém případě pro.
Proč?
Jak víme, tak u nás sídlí dvě služby
policie. Policie ČR a městská. Každá má své
úkoly, které se určitě snaží plnit dobře a to
mohu potvrdit i ze své zkušenosti (s oběma). Spolupráce byla vždy úspěšná. Spousty věcí se nepodaří, ale to se stává i
v našem životě, na druhých se to ovšem
víc sleduje.
Ale vraťme se k Městské policii v Napajedlích. Již vidím „pořádkumilovné“ občany, jak procházejí nebo projíždějí ulicemi,
vyklízejí příkopy zaplněné odpadky, uklidňují opilce, kteří si ustlali před jejich domem, kontrolují řidiče a co je neméně důležité, odchytávají toulavé nebo zaběhlé psy
a vozí je do útulků, a to na své náklady.
To je malý výčet toho, co oni musí a my
ne. Spousta nás nadává, stěžuje si (hlavně
na psy a jejich pány), ale hodně je těch, co
venčí psy tím způsobem, že otevřou vrata –
až se vy…, tak přijď! dívají se z okna a jsou
spokojeni. O zatoulaných a vyhozených
psech ani nehovořím. Chodíme kolem nich,
někdy i denně, a raději otočíme hlavu na
bok. Přitom stačí tak málo. Zavolat na číslo
MP. Jsou a vždy byli ochotní pomoci, co se
týká odchytu psů i nepořádku, který děláme my lidé. Až se budeme všichni chovat
slušně, nebude žádná policie, natožpak
městská, potřeba.
Ovšem to nehrozí, neboť jsme „jenom“
lidé.
Samozřejmě dík patří těm, kterých se ta
slova netýkají a nechodí s hlavou na bok. Je
jich hodně i v Napajedlích.
Takže? Policie městská určitě ano,
a děkujeme, že jste tady.
P.S. Policii možná (ne)ocení každý, až ji
bude potřebovat sám.
Lenka Hiršová
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Ze života města
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Vzpomněli jste si?
My ano. Ve školní družině jsme k Svátku
matek připravili pásmo básniček, písniček a
tanečních vystoupení, kterým jsme chtěli udělat radost babičkám Pečovatelského domu
Pod Kalvárií. Aby to dědečkům nebylo líto,
věnovaly děti své vystoupení všem obyvatelům domu.
Děti se pečlivě připravovaly pod vedením vychovatelek Šulcové a Jiráskové a samotné představení jim přineslo stejně tolik
radosti jako obdarovaným.
Největší úspěch snad měla skladba Las
Ketchup, při které i chlapci tancovali s chutí
a velmi zdařile. Na tváři diváků se objevil
úsměv, a to šlo při tomto společném odpoledni především – rozesmát, pobavit, vnést
do života obyvatel domu maličkou trošku
štěstí a pohody. Snad se nám to podařilo…
Na závěr vystoupení děti rozdaly přáníčka s karafiáty a babičky a dědečkové je doslova zasypali sladkostmi. Poslední zamávání
a poté se všichni rozešli. Umělci zpět do I.
základní školy a obecenstvo do svých pokojů.
Text a foto S. Šulcová

Žáci sobě
V ZŠ Komenského 298 – nové škole – proběhl tradiční sběr starého papíru. Sbíral se
tříděný, dobře svázaný papír a o celou akci
se starala paní učitelka Pacholíková s žáky 6.
D. Všichni se hodně zapotili, ale výsledek byl
vynikající.
Celkem jsme nasbírali 10 775 kg.
Nejlepší kolektivy:
8. A – 873 kg. 4.A – 770 kg a 6.A – 753 kg.
Jedenadvacet žáků školy přineslo víc
než 220 kg a nejlepší byli:
Martin Pacholík 2.B – 300 kg
Jan Zelda 6.B – 271 kg
Hedvika Stašová 8.C a Břetislav Staš 4.A
– každý 243 kg.
V hodnocení „Sbírá celá rodina“ nejlépe
uspěli sourozenci Hedvika a Břetislav Stašovi – 486 kg, Martin a Miroslav Pacholíkovi –
455 kg a Veronika a Kateřina Goišovy – 388 kg.
Ze 602 žáků školy se sběru zúčastnilo 415!
A ve třídě 7.A sbírali naprosto všichni žáci.
Výtěžek sběru bude použit pro nákup pomůcek do výtvarné výchovy ve všech třídách.
Sběr starého papíru není dětem lhostejný. Dokázaly to nejen nasbíranými kilogramy, ale s humorem sobě vlastním se pokusily vyjádřit celou akci ve verších.
Tak to vidí např. Jan Bičan z V.B:
Sbírej papír ať jsi kde jsi!
Sbírej papír – chráníš lesy.
Sbírej papír dnes a denně,
zachráníš tím kousek Země.
A takhle jeho spolužačka Renáta Vránová:
Ve školním rozhlase hlásí sběr papíru.
Je to úkol šitý nám na míru.
Rádi ho máme, vyhecovat se dáme.
Kdo donese nejvíc sběru,
jednička je pro naši Věru.
Dělá si u každého čárky,
a pak ho pozve na grilované párky.
Mgr. Jana Paulová

Návštěva dětí vždy znamená rozruch v režimu Pečovatelského domu, ale přichází s nimi
i radost a chvilky štěstí.

Kabelová televize NTV cable, s.r.o. zahájila práce na výstavbě metropolitní datové sítě s názvem NAPAJEDLA.NET, která
bude umožňovat propojení počítačů jednotlivých uživatelů mezi sebou v rámci městské počítačové sítě a současně připojení na
internet pevnou linkou.
Již nyní mají budoucí uživatele možnost
objednat si připojení k síti či internetu na
stejnojmenných webových stránkách
www.napajedla.net, kde se dozví podrobné
informace o technických podmínkách, poskytovaných službách a cenách.

Podmínkou pro připojení je, aby budoucí uživatel datových služeb měl zřízenu
přípojku kabelové televize. Po objednání
služeb na webových stránkách nebo v kanceláři kabelové televize bude s uživatelem
uzavřena smlouva o poskytování datových
služeb a po zaplacení modemu (2440 Kč) a
připojovacího poplatku (366 Kč) mu bude
zřízen přístup k datovým službám. Objednání služby je možné již nyní, smlouvy a
poplatky budou vyřizovány těsně před instalací. Předpokládaný termín připojování
prvních uživatelů je koncem července 2003.

Zřízení připojení

cena

Připojení do sítě NAPAJEDLA.NET
- Modem PHAZER
- Připojovací poplatek (aktivační poplatek)
Tarifní programy

měsíční poplatek

bez DPH

vč. DPH

2000 Kč
300 Kč

2440 Kč
366 Kč

bez DPH

vč. DPH

4 Kč

4,20 Kč

TARIF 64

64 kbps, sdílený, měřený, cena za 1MB

BASIC 64

64 kbps, sdílený, bez omezení

500 Kč

525 Kč

BASIC 96

96 kbps, sdílený, bez omezení

750 Kč

788 Kč

BASIC 128

128 kbps, sdílený, bez omezení

1000 Kč

1050 Kč

PROFI 64

64 kbps, vyhrazený, bez omezení

4000 Kč

4200 Kč

PROFI 96

96 kbps, vyhrazený, bez omezení

5500 Kč

5775 Kč

PROFI 128

128 kbps, vyhrazený, bez omezení

7000 Kč

7350 Kč

INTRANET 128

propojení v rámci intranetu 128 kbps

100 Kč

105 Kč

INTRANET 256

propojení v rámci intranetu 256 kbps

150 Kč

158 Kč

INTRANET 512

propojení v rámci intranetu 512 kbps

200 Kč

210 Kč

NTV cable, s.r.o., Palackého 94, Napajedla tel. 577 942 525, GSM 737 230 561
internet@ntvcable.cz

www.napajedla.net
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Muzejní klub desetiletý
Klub přátel Napajedel byl ustaven
z iniciativy Jaroslava Toufara staršího v říjnu
1992. V budově radnice, za přítomnosti tehdejšího starosty ing. Josefa Bučka se sešli
pamětníci a přátelé historie, kteří si vytyčili
nelehký úkol. Podchytit co nejlépe události
uplynulých let, seznámit veřejnost s historií
Napajedel, jakož i s významnými rodáky,
kulturními a politickými událostmi minulých
let, posílit patriotismus občanů města a usilovat o znovuobnovení městského muzea.
K zakladatelům klubu patřili Vítězslav
Krátký, Miloš Sudolský, prof. Nedošínský,
Květoslav Nádeníček, Josef Gabrhelík, kronikářka města Blažena Koulová. Později i PhDr.
Milada Písková.
Činnost v prvním roce existence byla
velmi rozsáhlá a velmi různorodá. Doplňovala se „bílá místa“ v historii města 1946 – 1989,
shromažďovala se dokumentace, vzpomínky, sestavoval se seznam významných historických osobností města. V Napajedelských
novinách a v okresním tisku byly vydány
desítky článků z napajedelské historie, na
nichž se autorsky podíleli zejména J. Toufar,
V. Krátký, M. Sudolský a M. Písková.
Následovalo odhalení pamětní desky
významnému historiku a jazykovědci Vincenci Praskovi u příležitosti 150. výročí jeho
narození. Setkání kronikářů napajedelského
regionu. Konference o kultuře. Odhalení pamětní desky básníku JUDr. Aloisi HorákoviBojkovi ke 120. výročí jeho narození. Městské památky byly označeny informačními
tabulkami a byl ustaven přípravný výbor
Muzejního klubu.
Po odchodu pana Toufara byla vedením
spolku pověřena Věra Holubová. Rozsáhlou
akcí byl rok 100. výročí povýšení Napajedel

na město. Byla vydána publikace o Napajedlích, pamětní pohlednice. Byla uspořádána
konference s historickou tématikou, výstava
obrazů a fotografií a ve spolupráci
s knihovnou několik besed s historiky Okresního archivu a Muzea jihovýchodní Moravy.
V srpnu 2000 bylo vernisáží výstavy „Jak
se žilo a hospodařilo za našich babiček“ otevřeno Muzeum Napajedla. S muzejním klubem oslavilo tuto událost 1 026 návštěvníků.
Následoval úspěch besedy na téma „Páni
z Rotalu na Napajedlích“ a na závěr roku
vánoční výstava.
V roce 2001 byly instalovány výstavy tři.
První v duchu velikonočních tradic
s fotografiemi jarní přírody. Pak „Pohled do
historie a současnosti napajedelského Sokola“ a opět „Vánoce v muzeu“.
V roce 2002 bohatá činnost Muzejního
klubu pokračovala. Především to byla náročná výstava „Svědectví času“ dokumentující
archeologické nálezy z Napajedelska. Exponáty pocházely z velké části ze sbírky nálezů
Musejního spolku Napajedla, který ve městě
působil ve třicátých letech. Na výstavu navazovala i beseda s archeoložkou PhDr. Langovou, které se konala krátce po skončení druhé výstavy roku „Z historie požární ochrany
v Napajedlích“.
Shrnutí činnosti prvního desetiletí klubu
obsahuje i výlety do historicky zajímavých
míst okolí města.
Zalíbení v práci Muzejního klubu nenašli jen pamětníci, ale našla sem cestu i řada
lidí mladých. Díky ochotě všech členů klubu
a zásluhou výtvarníka Josefa Součka mohly
všechny výstavy s laskavou podporou města vzniknout.
Muzejní klub Napajedla

Jubilantka z našeho města
V uplynulých dnech se dožila významného kulatého životního jubilea paní Anna
Janoušková, rozená Fusková (1903). Narodila se na Slovensku, v kraji pod Beckovem,
kde byl její otec správcem na statku. Po první
světové válce v roce 1924 se rodina přestěhovala do Napajedel. Tady jubilantka žila
s rodinou až do roku 1950.
V Napajedlích navštěvovala základní
školu, absolvovala rodinnou školu na Klášteře, vdala se. Žila v Moravském Písku a pak
v Pardubicích. Na Slovácko se vrátila v roce
1974 a ve Veselí nad Moravou žije dodnes.
Již v dětství se pokoušela o psaní básní a
povídek a v pozdějším věku její touha zesílila. Její básně a povídky vyjadřují šťastné
chvíle i těžké dny. Nikdy však čtenář nepostrádá v jejích pracích naději. Naději, že
všechno zlé přejde, že život pro nás uchystává překážky, které je třeba překonávat navzdory obtížím, čerpat z nich sílu a nezdolnost pro další žití.
Básně A. Janouškové jsou průběžně otiskovány v periodiku Moravského Slovácka Malovaný kraj i v dalších tiskovinách.

(Několikrát měli příležitost seznámit se
s tvorbou A. Janouškové i čtenáři NN – pozn.
red.)
Jubilantka je regionální básnířkou, milující Moravské Slovácko, kde prožívala naplno svůj život, který nebyl lehký. Napajedla jí
hodně přirostla k srdci. Ráda se sem vrací.
Přejeme jubilantce štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let a hodně tvůrčích nápadů pro vděčné čtenáře.
J. Blažek
Fotografie
Anna Janoušková
Dívám se na svou fotografii
a myslím si: to bylo kdysi.
Dnes přece už jinak vypadám,
to mladé mé tváře jsou rysy.
Kolik od té doby jar i let,
kolik to bylo světa dění,
ach, těžko na to vzpomenout,
když časy se tak rychle mění.
Kolik to bylo v životě cest
a co lidí přešlo jimi,
těžko to všechno povědět,
já kráčela tou cestou s nimi.

Ze společnosti
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Pozvání na výstavu
„Řemesla a cechy v Napajedlích“ je název výstavy, kterou pro Vás připravilo Městské muzeum v Napajedlích ve spolupráci s
Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vernisáž výstavy se koná ve středu 18. června
2003 v 16.00 hodin.
Do 4. července bude výstava otevřena
denně kromě neděle od 14 do 17 h. V průběhu prázdnin si ji můžete prohlédnout vždy ve
čtvrtek v době od 8 do 12 a od 13 do 16 h.

Galerie Růže
V Galerii Růže v předzámčí zámku ve
Vizovicích byla v sobotu 31. května zahájena
další prodejní výstava v tomto roce. Patří
Adéle Rozinkové, člence svazu výtvarných
umělců a absolventce uměleckoprůmyslové
školy sklářské v Železném Brodě - profesor
Libenský, obor malované sklo.
Výstava patří tapiseriím, kterým se věnuje již od roku 1978, a dřevěným reliefům.
K jejím úspěchům patří mnoho samostatných
výstav u nás, v Tournai a Antverpách v Belgii,
ve švýcarském Bernu aj.
Dalším vystavovatelem je sochař, řezbář
a keramik Richard Spurný, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka, absolvent UP v
Olomouci. Vystavoval například v Praze
v NG, v Olomouci, Přerově, Brně a jiných
českých městech, v Německu a Švýcarsku a
je zastoupen ve sbírkách v USA.
Malíř Štěpán Mleczko vytavuje ve Vizovicích již potřetí. Věnuje se především grafice a také malbě kombinovanou technikou.
Na výstavě je zastoupen asi třiceti díly
s tématikou ženský akt a příroda.
Vladimír Kocurek zachycuje ve svých
padesáti obrazech menších formátů zážitky
z cest a přírodu. Z technik převažuje kresba
křídou a tužkou.
S keramickou tvorbou se tentokrát představuje Keramo, d.u.v. Kožlany.
Výstava potrvá do 27. června 2003. Otevřena je denně mimo pondělí. Ve všední dny
od 10 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od
13.30 do17 hodin.

Mladí mladým
Občanské sdružení M2M pořádá pro mladé lidi ve věku od 14 do 26 let letní tábor
„Mladí pro mladé“. Tábor je pro všechny,
kdo chtějí zkusit něco nového, plný her,
sportu, zábavy a překvapení uprostřed krásné přírody. Nejen zábava, ale i poučení, místo
důvěry a spolupráce, porozumění a zájmu.
Tábor se koná od 23. do 30. srpna v rekreačním areálu „Hájenka“ v Pohořelicích. V ceně
1200 Kč je zahrnuto ubytování v chatkách,
strava pětkrát denně a celodenní program.
Přihlásit se můžete na adrese M2M, o.s.,
Mgr. Michal Nikitinský, Obránců míru 1362,
753 01 Hranice nebo prostřednictvím
www.m2m.cz. Součástí přihlášky je záloha
ve výši 400 Kč. Informace: www.m2m.cz, info@m2m.cz, paní Kolaříková tel. 577 105 263.
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Na kole s KČT Napajedla
První květnový den přijíždíme vlakem
do Břeclavi. Po orientaci na nádraží a upravení bagáže na kole vyrážíme směrem Lanžhot.
Pro auta je silnice uzavřena kvůli opravě
mostů přes říční ramena Dyje. Přes celnici
Lanžhot – Brodské se dostáváme na Slovensko. Zde najíždíme na Moravskou cyklotrasu. Vede kolem meandrů řeky Moravy, krásnou přírodou, jejíž ticho občas naruší vzlétnuvší volavka nebo čáp. Před večerem přijíždíme do Záhorské Vsi, kde se po ujetí 60 km
ubytováváme.
2. května pokračujeme po Moravské cyklostezce pod hrad Děvín k soutoku Moravy a
Dunaje. Je zde velké srocení lidu, koná se
vojenská přísaha. Po posilnění v místní restauraci jedeme do Kalovy Vsi koupit Ivanovi paprsky do zadního kola. Má od včerejška
velký drc. V Bratislavě přejíždíme most Lafrankoni, bývalý most Mládeže. Cyklotrasou
po hrázi Dunaje jedeme mezi stovkami Bratislavčanů na kolečkových bruslích. Obdivujeme pěkně opálené tvary bruslařek, oblečených v tanga. Pepa se zasnil až tak, že s jednou
z nich měl kolizi. Shlukujeme se nad ležícími,
ale po ujištění děvčete, že se jí nic nestalo,
pokračujeme dál. V bufetě „Ypsilon“, nazývaném „Rozkrok“, doplňujeme tekutiny. Ke
zdymadlu Gabčíkovo dorážíme ve chvíli, kdy
maďarská tlačná loď + trojlodí otevřenými
dolními vraty pokračuje dál po proudu. Ubytováváme se v Gabčíkovu. Dnes jsme ujeli
102 kilometry.
3. květen patří odlehčovací etapě kolem
Gabčíkova. Jedeme do Vrakúňa a u pultu
fotbalového ihriska se občerstvujeme.
Krčmár zrovna vynáší z auta kanystry plné
vína z Modré. Degustujeme velice dobrý veltlín a odjíždíme do Dunajské Stredy. U vchodu do termálu zaplatíme vstupné a hned při
vstupu do areálu, kde nejsou žádné cedule,
se dopouštíme rovnou několika prohřešků.
Jarda vešel bočním vchodem bez osprchování, Ivan uklouzl na mokré podlaze a rozbil
litrovku s vínem. Já jsem vešel omylem do
šatny, kde byly rozoděny ženské. Pak nás
objevuje bíle oděná lázeňská, která chce vidět vstupenky, které nám u pokladny nedali.
Posílám pro ně a konečně můžeme do termálu. Noříme se v léčivou vodu. Úleva. Po rozloučení s personálem se těšíme na zpívání u
dobrého vína ve Vrakúni. Po několika písničkách se vracíme na ubytovnu v Gabčíkovu.
4. května je neděle. Cyklotrasou přes
Medvedov vjíždíme do Číčova, vyplaveného
při velkých záplavách v 60. letech. Při cestě
po hrázi Dunaje neodoláme a koupeme se
v proudu veletoku. Po průjezdu Komárnem
se dostáváme do místa ubytování, známého
všem křížovkářům. Je to Iža. Dnes jsme ujeli
75 km. Bydlíme v kulturním domě, kola máme
zamknutá ve vestibulu. Jdeme doplnit tekutiny a po návratu v půl jedenácté zjišťujeme,
že nám kola někdo „očesal“. Chybí dvě sedla
se sedlovkami, dvě hustilky, brašna
s nářadím, láhev s držákem.
5. května hned ráno to jdu nahlásit paní
starostce, která nás ochotně ubytovala. Ta
přivolá policii z Komárna. Zhruba po dvou
hodinách, díky razantnímu postupu paní sta-

Moravská cyklostezka před Děvínskou Novou Vsí.
rostky a policie, nám byly ukradené věci
vráceny. Jedeme se ještě podívat na zbytky
římského tábora v Iži a projíždíme dál přes
Patince. Koupeme se opět v Dunaji a po šedesáti kilometrech jsme v cíli dnešní etapy ve
Štúrově.
6. května po snídani se jedeme celně
odbavit. Po mostě přes Dunaj se dostáváme
na maďarskou stranu do Estergom – Ostřihomi. Most rozbombardovaný ve II. světové
válce byl teprve předloni uveden do původního stylu. Ostřihomi vévodí velká bazilika.
Navštěvujeme její podzemí. V kryptě je řada
náhrobků, také úlomek náhrobku Kateřiny
z Poděbrad, dcery Jiřího z Poděbrad, manželky krále Matyáše Korvína. Zemřela v roce
1464. Také jdeme na prohlídku chrámové
klenotnice. Je zde velice moc zlatých monstrancí, berlí, křížů, prstenů, ornátů, biskupských holí, kalichů a jiných zlatých a zlacených pomůcek v boji proti hříchu. Věci z 11.
až 18. století. Vracíme se na levý břeh na
Slovensko k obědu. Cestou na Kováčovské
kopce zastavujeme ke koupání na malé písčité pláži u Dunaje. V Kováčovských kopcích

po Jardově průzkumu navštěvujeme vinohradní sklípek. Místní vinař se jen zmíní, že
hraje závodně šachy a už je šachovnice na
stole. Luboš jej dvakrát poráží a mohl i potřetí, ale Jarda mu „poradil“ a hned dostal mat.
Pak byl ještě třikrát rozdrcen v dámě. Dopijeme a loučíme se. Jedeme do Štúrova sledovat hokejovou remízu ČR-Slovensko.
7. května jsou první občerstvovací stanicí Gbelce. Obědváme v Nových Zámcích.
Během naší cesty poráží Slováci na MS Švýcary 3:1. Po sedmdesáti kilometrech vjíždíme do obce Tvrdošovce a s dovolením pana
starosty se ukládáme k spánku pod širým
nebem na místním stadionu. Celou noc nám
nad hlavami tloukli slavíci a v rybníce kuňkaly žáby.
8. května jedeme přes Trnovec nad Váhom na oběd do Seredě. Za Seredí se koupeme v „Očku“, opět usedáme na kola a já mám
defekt. V Leopoldově máme za sebou 65 kilometrů. Tady naše trasa končí, přijíždí pro nás
auto. I tak jsme ujeli 501 kilometr. Bylo nás
sedm. Sedm statečných.
Jiří Kučera, KČT Napajedla

Celodenní výlet na kole za koupáním
Infocentrum nabízí další tip na celodenní
výlet. Tentokrát se vydáme cyklistickou stezkou k jezerům u Ostrožské Nové Vsi. Při
startu v Napajedlích máme možnost si vybrat
ze dvou variant cyklistické stezky č. 47. První
možnost přes Pahrbek, Spytihněv a Babice je
náročnější, neboť vede často po nezpevněných pěšinách kolem Moravy a Baťova kanálu,
ale právě proto je krásná. Druhá varianta přes
Topolnou a Kněžpoli je rychlejší, ale i ona má
své záludnosti. Do Topolné vede po silnici s
poměrně silným provozem. Terén je kopcovitý a fouká-li protivítr, je to opravdu dřina.
Přijeli jsme do Uh. Hradiště, zde pozor,
hlavní cestu je lépe opatrně přejít. Jinak je cesta
městem okolo sídliště a řeky překvapivě příjemná. Lužním lesem projedeme kolem Letu
Kunovice k chráněné kostelanské Tůni s výskytem vzácné kotvice plovoucí. Technicky
zaměřené cyklisty jistě zaujme zdejší památka,
zvláštní ocelová nýtovaná konstrukce mostu.

Přes most ale nepojedeme, naopak odbočíme vlevo a po chvíli jsme u cíle. Zde se
pochválíme, že jsme jeli na kole. Potkáme
totiž ty, kteří jeli autem, a teď šlapou pěšky
z parkoviště. Místa ke koupání je víc než
dost, občerstvení přímo u pláže, pro náročnější v nedaleké Ostrožské Nové Vsi. Pro ty,
kdo nemají rádi mokré plavky, je v zadní
části jezera vzorně udržovaná naturistická
pláž. (Dojíždí tam i zmrzlinář).
Na zpáteční cestu si necháme dostatek
času, je dobré vrátit se za světla. Celkem nás
čeká asi padesát kilometrů, ale jede se velice
pěkně, celou cestu po rovině. To, že jsme si
výlet rozdělili na dvě části koupáním, umožní cestu zvládnout i netrénovaným jedincům
a větším dětem.
Podrobná mapa cyklostezky a plody kotvice plovoucí jsou k nahlédnutí v Infocentru
Napajedla.
Šťastnou cestu!
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Velký úspěch napajedelských ochotníků
V květnu se konal ve Hvozdné třetí ročník krajské přehlídky dětských ochotnických
divadel a ochotnických souborů hrajících
pro děti „Hvozdenský měšec plný pohádek“.
Záštitu nad festivalem převzali krajský radní
Jiří Severin, zástupkyně primátora města Zlína Irena Ondrová a ředitel Městského divadla Zlín Antonín Sobek. Přehlídka, které se
zúčastnilo šest souborů, se konala od pátku
9. května do soboty 17. května. Její součástí
byl bohatý doprovodný program, který tvořily výstavy, průvod městem a velký karneval.
Všechny akce si užívala celá Hvozdná. Jak by

Městské divadlo Zlín
Červen 2003 - Velký sál
 14. sobota - M. Kundera JAKUB A JEHO PÁN
 16. pondělí - Gottfried August Bürger - Karol
Horváth BARON PRÁŠIL
 16. pondělí - Boleslav Polívka, Dodo Gombár
VARIACE NA CHLAST (Divadlo Bolka Polívky Brno)
 17. úterý - Moliére MISANTROP
 18. středa - Moliére MISANTROP
 19. čtvrtek - M. Kundera JAKUB A JEHO PÁN
 20. pátek - EVROPSKÁ DATABANKA ZLÍNTALENT 2003. Hosté: Lenka Filipová, Monika
Absolonová, Bohuš Matuš, Alice Konečná
 21. sobota - EVROPSKÁ DATABANKA ZLÍNTALENT 2003. Hosté: No Name, Blackmilk,
Jan Kalousek, Markéta Poulíčková
 25. středa - Bernardo Dovizi da Bibbiena
CALANDRIÁDA

Studio Z
 22. neděle - Samuel Königgrätz JEŠTĚ ŽIJU
S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU

Divadélko v klubu
 17. úterý - Patrick Süskind KONTRABAS
 26. čtvrtek - Jiří Suchý, Jiří Šlitr DOBŘE
PLACENÁ PROCHÁZKA

Nové knihy
v Knihovně Napajedla
Praktické rady
 Horecká Jana: Pomazánky na každý
den. Recepty na přípravu různých pomazánek.
 Horníček Jan: Jak jezdit s nižší spotřebou. Kniha se podrobně a názorně věnuje způsobu jízdy, technickému stavu vozidla a dalším faktorům, ovlivňujícím spotřebu paliva.
 Wanghofer Emmi: Kulturistika pro ženy.
Publikace srozumitelně objasňuje základy
tohoto sportu a speciálně se zabývá potřebami pro ženy.
 Chadim Otmar: Jak sbalit muže, Jak sbalit ženu. Autor těchto dvou knih psaných
s vtipem a nadsázkou je předním českým odborníkem na mezilidské vztahy. Je zde nepřeberné množství zaručených postupů jak
získat muže nebo ženu svých snů.

Z pohádky “Zkoušky čerta Belínka”
Foto: Pavel Pilát

2. místo pro napajedelské divadelníky.
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také ne, když mezi 1 042 obyvateli vesnice je
180 členů ochotnického divadla.
Pětičlenná dětská porota udělila hlavní
cenu divadelnímu souboru Mladá scéna DK
Kroměříž, který okouzlil pohádkou Marie
Holkové Popelka. Druhé místo patří Divadelnímu souboru Zd. Štěpánka z Napajedel, který s pohádkou Zdeňky Horynové Zkoušky
čerta Belínka sklidil obrovský úspěch a nejeden potlesk na otevřené scéně. Představitelka titulní role Anna Karasová získala cenu za
nejlepší ženský herecký výkon. Trojici nejlepších uzavírá Divadelní studio T, které přijelo do Hvozdné s pohádkou Lenky Sýkorové a
Vilmy Štěpánové Poněkud ztracená princezna.
Atmosféra celého festivalu byla doslova
pohádková. Nadšené a vnímavé publikum
svou vřelostí vynahradilo účinkujícím stísněné prostory i chybějící technické vybavení. Radost vládla v hledišti i jevišti a krásné
vzpomínky nevyblednou ani do příštího čtvrtého ročníku.
-ZB-

Slovácké divadlo
Červen 2003
 2. pátek - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,
J. Hřebejk Šakalí léta
 3. sobota - August Strindberg Slečna Julie
 4. neděle - Anton Pavlovič Čechov Racek
 6. úterý - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,
J. Hřebejk Šakalí léta
 7. středa - Zdeněk Galuška, Vlastimil Peška
Slovácko sa súdí
 9. pátek - František Petrák, Michal Zeman
Kocour Holmes a kocour Watson
 10. sobota - Anton Pavlovič Čechov Racek
 12. pondělí - Jára Beneš Na tý louce zelený
 13. úterý - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,
J. Hřebejk Šakalí léta
 14. středa - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,
J. Hřebejk Šakalí léta
 15. čtvrtek - K. J. Erben Dlouhý, Široký a
Bystrozraký

Historie
 Grant Michael: Židé v římském světě.
Kniha se zabývá obdobím, ve kterém se
židovské náboženství zformovalo do své konečné podoby a v němž Židé uskutečnili dvě
heroické, ale katastrofou končící revoluce
proti římské nadvládě.
 Bauer Jan: Podivuhodné osudy v českých dějinách. Životní příběhy známých i
méně známých postav z naší historie, leckdy
opředených vzrušujícím tajemstvím.

Cestopisy
 Stingl Miloslav: Indiáni zlatého Slunce
– život, zázraky a záhady říše Inků. Vyprávění o historii nejvýznamnějšího indiánského národa, který vybudoval překvapivě ohromnou říši na území dnešních států Peru, Bolívie,
Argentiny, Chile, Kolumbie a Ekvádoru.

Životopisy
 Doktor Martin: Příběh poraženého šampióna. Biografie kanoisty Martina Doktora.
 Gassert Philipp: První dámy Ameriky.
Portréty 21 manželek amerických prezidentů.
 Brož Ivan: Velké postavy rodu Kinských.
V knize je na životních osudech klíčových
postav rodu Kinských zachycen vývoj tohoto starého českého rodu.

Beletrie
 Bauer Josef Martin: Kam až mě nohy
donesou. Příběh válečného zajatce, důstojníka německých paradesantních jednotek,
který byl nasazen k diverzní akci za Uralem,
zraněn v boji a zajat ruskými Kozáky.
 Brent Madeleine: Bílá žena. Midži vyrůstá u australského kmene a připadá si jako
nějaká zrůda, protože je úplně jiná než ostatní. Má světlou pleť, zelené oči a ohnivě rudé
vlasy. Časem se rozhodne, že kmen opustí a
přidá se k bílým lidem na pobřeží.
 Crombie Deborah: Cizí rukou. Jack naváže po smrti své ženy a dítěte vztah s místní
farářkou Winnie. Jednoho večera Winnie
porazí auto a těžce ji zraní. Vše ukazuje na
to, že nešlo o nehodu, ale o pokus o vraždu.
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Rybáři soutěžili

NAPAJEDELSKÉ

Rekordní počet lovců i ryb
Pro příznivce Petrova cechu uspořádal
na přelomu května a června Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv tradiční rybářské
závody. Rok co rok se závody těší velké
přízni rybářů a letos se jich sešel rekordní
počet – 310. 186 hostů a 124 domácích rybářů. Lákadlem bylo množství kapitálních kaprů, vysazených před závody do štěrkoviště
U jezu a Bezedného, zajímavé ceny pro
nejúspěšnější závodníky a samozřejmě tombola, ve které bylo letos 83 cen včetně dvou
sumců a tří kaprů. To vše díky laskavým
sponzorům a členům spolku.
Počasí závodům přálo a ani lehký deštík
nezkazil pohodový pobyt v přírodě u vody.
Zvuk sirény zahájil rybářský maratón
v sobotu ve tři hodiny odpoledne a zápolení skončilo v neděli 1. června v 10 hodin.
Mezi velkým množstvím ulovených ryb letos příjemně překvapily velmi slušné míry a
váhy.
Ve stěžejní disciplíně – KAPR triumfoval Michal Hruboš s lyscem 72 cm. V kategorii AMUR byl nejúspěšnější hostující závodník Konvičný z Valašského Meziříčí - 75 cm.
Kapitální ŠTIKA ulovena nebyla a
k vítězství stačila míra 54 cm. Šťastným lovcem byl Ladislav Dundálek mladší z pořádající organizace. Z Uherského Hradiště přijel
vítěz kategorie CANDÁT - Petr Ovčáček.
Jeho úlovek měřil 68,5 cm.

V mužské převaze se vedlo Jitce Binarové ze Zlína. Úhořem 72 cm dlouhým pokořila méně úspěšné muže a dokázala, že
s hadem se to musí umět.
Zlatým hřebem vyhodnocování úlovků
se stal bezesporu ulovený SUMEC domácího závodníka pana Zábranského. Sumec
dlouhý 140 cm působil majestátně a potvrdil, že v našich vodách žijí pěkné ryby.
Poté se napětí přeneslo ze závodníků i
na diváky, neboť nastal čas losování tomboly a každý si dělal zálusk na některou z 83
pěkných cen. Tu hlavní – horské kolo - si
odvezl pan Bilíček ze Spytihněvi.
M. Würz

Nabídka na prázdniny
 Život v sedle 28. 6. – 5. 7. 2003 - autokemp Smraďavka. Výuka jízdy na koni,
tradiční táborové činnosti – soutěže a
hry. Hlavní vedoucí Petra Vojtová.
 Přídomečkový tábor 30. 6. – 4. 7. 2003
- DDM Napajedla. Zábavné využití volného času o prázdninách ve městě se
spoustou výletů, soutěží a her. Hlavní
vedoucí Libuše Přílučíková.
25. 8. – 29. 8. 2003 - klubovna Oldřichovice
Hlavní vedoucí Libuše Přílučíková.
 Tanec + Kung-fu 7. 7. – 14. 7. 2003 - Tesák
chata Slovan. Kombinace tancování pro
holky a bojového umění pro kluky, nejrůznější táborové aktivity. Hlavní vedoucí Hana Srncová.
 Rybářské soustředění 7. 7. – 12. 7. 2003
- DDM Napajedla - Německé. Tradiční
soustředění pro rybáře ve věku 8 – 15 let.
Hlavní vedoucí Miroslava Nováková.
 Mladý zálesák 12. 7. – 19. 7. 2003 skautské tábořiště Držková –Hutě. Pro
všechny, kdo chtějí poznat zajímavosti
života v přírodě, je stanový tábor ten pravý. Hlavní vedoucí Libuše Přílučíková.

Josef Zábranský se svým úlovkem.
Foto František Cívela

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.
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Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu
18. června.

 Týden v Rybářském ráji 4. 8. – 11. 8.
2003 - DDM Soběslav. Všechno, co teoreticky znáte o rybaření, můžete si v praxi
vyzkoušet. Hlavní vedoucí Miroslava
Nováková.
 Po stopách rožmberských pánů 4. 8. –
11. 8. 2003 - DDM Soběslav. Turistika pro
rodiče s dětmi. Hlavní vedoucí Miroslava Nováková.
 Letní výtvarná dílna 25. 8. – 29. 8. 2003
- DDM Napajedla. Přídomečkový tábor
zaměřený na netradiční výtvarné techniky. Hlavní vedoucí Petra Vojtová.

Dům dětí a mládeže Napajedla,
Komenského 268, 763 61 Napajedla,
tel: 577 944 091.
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Napajedelská
hvězdička počtvrté
Druhou květnovou sobotu se uskutečnil
již IV. ročník Napajedelské hvězdičky. Jedná
se o soutěž v pódiových skladbách v aerobiku a pořadatelem je Dům dětí a mládeže
Napajedla. Napajedla navštívilo 25 skupinek
z Kroměříže, Tlumačova, Kostelan, Kvasic,
Uh. Brodu, Uh. Ostrohu a Zábřehu na Moravě.
Nejpočetnější zastoupení měla Kroměříž a samozřejmě domácí Napajedla. Soutěžilo se ve
4 kategoriích. I. kategorie děti z MŠ, II. kategorie 7 – 9 let, III. kategorie 10 – 12 let a IV.
kategorie 13 a více let - do věku žáků ZŠ.
Oceněni byli I. kategorie: Zvláštní cena
„Berušky“ DDM Napajedla (vedoucí Hana
Srncová).
II. kategorie: 1. místo DDM Sluníčko Tlumačov „Dlouhá noc“ (vedoucí Hana Hlobilová), 2. místo DDM Napajedla „Třásničky“
(vedoucí Hana Srncová), 3. místo DDM Pastelka Uh. Ostroh „Roboti“ (vedoucí Vlaďka
Morávková).
III. kategorie: 1. místo ASPV Napajedla
„Lukinova banda“ (vedoucí Jiřina Muchová), 2. místo DDM Pastelka Uh. Ostroh „Orient“ (vedoucí Vlaďka Morávková), 3. místo
DDM Šipka Kroměříž „Barva“.
IV. kategorie: 1. místo ZŠ Napajedla „Pavoučnice“ (vedoucí Marcela Milinková), 2.
místo DDM Napajedla „Old cool“ stepy (vedoucí Hana Srncová), 3. místo ZŠ Uherský
Brod „Žluté motorky“ (vedoucí Vlaďka Chmelařová). Zvláštní ocenění patřilo DDM Zábřeh na Moravě se skladbou „Hej“ (vedoucí
Ester Minaříková).
Mediálním partnerem akce byla NTV
Napajedla, poděkování za organizační pomoc
náleží Klubu kultury a řediteli P. Pilátovi.
Hana Srncová DDM Napajedla

Vážení spolužáci,
absolventi napajedelské osmiletky ve školním roce 1956/57, narození v roce 1943.
Chtěli bychom uskutečnit 9. srpna letošního roku v Napajedlích (restaurace Baltaci) setkání letošních šedesátníků. Společně jsme se
nesešli od skončení školy a máme problémy se
sestavením adresáře. Proto se na Vás obracíme
s prosbou o navázání kontaktu (zvl. spolužáky
z Halenkovic, Oldřichovic a Pohořelic).
Jedná se o tehdejší „osmičky“
8.A – třídní učitel L. Chalupa
8.B. – třídní učitelka A. Lukašíková
8.C – třídní učitel J. Ustohal
Ozvěte se nám telefonicky, písemně či
osobně na adresy: Valerie Vlčková (Plaširybová), Napajedla, Jiráskova ul. 1037, tel. 577
944 450; Zdena Grebeňová (Rubáčková),
Napajedla, 1. Máje 1053, tel. 604 853 692;
Helena Medková (Čechmánková), Napajedla, Palackého 193, tel. 577 942 663
Těšíme se s Vámi na shledanou.
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