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Ekologie není módní doplněk - rozhovor s pracovnicí
oddělení životního prostředí Stanislavou Kozmíkovou

Stanislava Kozmíková, odbor životního prostředí Městského úřadu Napajedla
Malé oddělení životního prostředí v budově napajedelské radnice je skutečně malé.
Tvoří ho jedna místnost s jednou zaměstnankyní. Je sama sobě vedoucí i podřízenou a
jak jsem byl několikrát upozorněn, není jeho
“šéfovou”, ale pouze pracovnicí. To ale opodstatněnost a důležitost oddělení nesnižuje.
Už dávno není ochrana životního prostředí jakýmsi povinným módním doplňkem

Slavnostní otevření
Zveme všechny přátele Základní
umělecké školy Rudolfa Firkušného,
rodiče a žáky školy dne 1. září 2003 ke
slavnostnímu otevření školy.
 od 15.00 hod koncert Velehradské
cimbálové muziky pod vedením
pana učitele Josefa Marečka
 v 15.30 hod. otevření školy
Nové učebny ZUŠ R. Firkušného se
nacházejí v budově bývalé učňovské
školy - kláštera v Komenského ulici
(vstup bočním vchodem v traktu budovy směrem k zámku). Všechny zájemce zveme po slavnostním otevření
k prohlídce školy.

úřadu. Je jeho nezbytnou součástí. A to jak
pro město Napajedla, tak i pro dalších šest
spádových obcí.
 Vizitka pracovníka oddělení životního prostředí napajedelské radnice:
- Stanislava Kozmíková, 42 let, vdaná
- narodila se v Otrokovicích, v Napajedlích bydlí od roku 1988
- maturovala na Střední zemědělské technické škole ve Starém Městě
- dříve pracovala jako zootechnik v bývalém JZD Rudý říjen Gottwaldov - Kudlov
na farmě Oldřichovice
- zaměstnancem Městského úřadu Napajedla je od roku 1993, kde začínala jako
pracovník evidence obyvatel, později
pracovala jako matrikářka a odtud vedla
cesta na oddělení životního prostředí.
V tomto oddělení pracuje od roku 1998.
 Podle organizačního řádu Městského
úřadu Napajedla má vaše oddělení odpovědnost za šest velmi důležitých oblastí.
Můžete je pro naše čtenáře vyjmenovat?
„Jsou to oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny
a vodního hospodářství. Pod oddělení ještě
(pokračování na straně 3)
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Moravské chodníčky
V sobotu 16. srpna budou mít Napajedla opět příležitost hostit folklorní soubory z Valašska, Slovácka a Hané. Tato
výhoda je našemu města dána nejen
zeměpisnou polohou na trojmezí tří folklórních oblastí, ale zejména díky lidem,
jejichž prostřednictvím lidová písnička
jen nepřežívá, ale žije. Stejně jako ve
dvou letech předcházejících i letos je to
zejména díky členům souboru lidových
písní a tanců RADOVAN ve spolupráci
s Klubem kultury Napajedla a s přispěním laskavých sponzorů.
Koho v Napajedlích uvidíme? Stálou čtveřici souborů, která stála u zrodu
nultého ročníku Moravských chodníčků v roce 2001 - Výbor pro udržení tradic ze Sazovic, Cimbálová muzika Josefa Černíka ze Zlína, Bartošův soubor
písní a tanců ze Zlína a domácí Radovan. Dále je to Vonica ze Zlína, Mužský
pěvecký sbor z Hluku a starší dvojče
dnešního Radovanu - Old Stars Radovan.
Začátek programu v prostoru před
Klubem kultury v zámeckém parku je
v 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Loučení s prázdninami
Dům dětí a mládeže v Napajedlích spolu
s ochotnými spolupořadateli zve všechny
školou povinné k “rozloučení s prázdninami 2003 s diskotékou rádia Kiss Publikum”.
Uvidíte, uslyšíte skvělou muziku podle výběru Petra Kopčila, psovody z Březolup, spoustu soutěží a her.
Kdy a kde - v sobotu 30. srpna 2003 ve
14 hodin před Klubem kultury v zámeckém
parku.

DNES SI PŘEČTETE
 Z jednání Zastupitelstva a Rady města
 Investice města aktuálně
 Městská policie informuje
 Napajedla magická
 Napajedla Cup 2003
 Junák hlásí - skautské tábory
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Z jednání Zastupitelstva města Napajedel
Rada města dne 21. července 2003

Organizační záležitosti
 schválila nové personální složení komisí
rady města
 schválila smlouvu o spolupráci s vydavatelem brožury měst Otrokovice – Napajedla

Majetkové záležitosti
 k žádosti L. Kopecké o přezkoumání zamítnutí prodeje části pozemku p.č.1732/3 v lokalitě pod Kalvárií usnesením zastupitelstva ze
dne 23. 6. 2003 doporučila, vzhledem k nezměněným podmínkám rozhodným pro toto
usnesení, neschválit vyhlášení záměru odprodeje této části pozemku
 neschválila vyhlášení záměru výpůjčky
částí pozemků p. č. 475/2, 475/3, 307/2, 307/1,
475/4 a 482/1 v ulici Divišova manželům Zemanovým, bytem Otrokovice
 schválila vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 325/2 v ulici Pod Kalvárií se
zřízením věcného břemene Ing. M. Kozmíkovi, bytem Napajedla
 schválila vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 1106/151 společnosti AG Napajedla
 schválila vyhlášení záměru dlouhodobého pronájmu pozemku p. č. 1659/2 v ulici
Jiráskova k zahrádkářským účelům J. Žaludkovi bytem Napajedla
 vzala na vědomí žádost manželů Šulcových, bytem Napajedla, o výpověď nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku v areálu
MŠ Napajedla
 souhlasila s uložením elektrického kabelu
nízkého napětí společnosti Geostav, s.r.o., na
pozemcích města

Veřejné zakázky
 schválila uzavření dodatku ke smlouvě o
dílo „výměna oken na ZŠ Komenského 268“
se společností AZ Stav, s.r.o., Zlín o provedení stavebních prací nad rámec smlouvy
 v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. a na
základě zprávy komise pro posouzení poptávkového řízení souhlasila s výběrem

– Petra Hubníka pro zadání zakázky na
provedení nové elektroinstalace v MŠ
Nábřeží
– firmy Václav Březík-TOVOS pro zadání
zakázky na rekonstrukci ústředního vytápění v objektu kláštera č. p. 304
– firmy POZIMOS, s.r.o., pro zadání zakázky
napojení objektu bývalého kláštera č.p.
304 a 305 v Komenského ulici na kanalizaci
– firmy INEL tren, s.r.o, pro zadání zakázky
na rekonstrukci elektroinstalace v objektu bývalého kláštera
– firmy DIPS ZLÍN, s.r.o., pro zadání zakázky na úpravu dvora a příjezdové komunikace v ulici Sadová a zakázky na opravu
komunikace a plynofikace ulice Na Kapli
– Ing. Ladislava Alstera – Projektová kancelář pro zadání zakázky vypracování
projektové dokumentace „Autobusová
zastávka, chodníky a stavební úpravy
pro zvýšení bezpečnosti provozu podél
průtahu silnice III/497 24 Masarykovým
náměstím – I. etapa“
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Investice aktuálně
tentokrát o komunikacích

Na Kapli
V současné době je připravena realizace akce Úprava místní komunikace
Na Kapli. Jedná se o generální opravu
komunikace v úseku od č. p. 86 - Vinárna
Na Kapli po č. p. 960. V tomto úseku bude
také uloženo plynovodní potrubí s napojením na STL plynovod, který je situován
v okraji přilehlého parku. Na tuto akci
bude dočerpána zbývající část z dotace
přidělené na opravy komunikací po povodni v roce 1997 – 100 tis. Kč. Stavba je
časově koordinována s výstavbou protipovodňové hráze, jejímž investorem je
Povodí Moravy s.p.

Obchodní ulice

Bytové záležitosti

Úprava dvora Obchodní ulice a
příjezdová komunikace z ulice Sadová. Stavba řeší příjezdovou komunikaci
do dvora objektů Obchodní ulice s napojením na komunikaci v ulici Sadová,
problematické odvodnění komunikace u lékárny, možnost napojení havarijní splaškové kanalizace z dvorních
částí přilehlých objektů z nám. TGM
a vlastní úpravu dvora spočívající ve
vybudování zpevněné plochy a parkovišť. Na úpravě dvora se podílejí finančně všichni spoluvlastníci pozemku, mezi
něž patří i město (DPS). S ohledem na
omezené finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města roku 2003 na tuto
akci, bude v letošním roce upraven dvůr
a vybudována kanalizace.

 schválila přidělení bytu č. 401 v DPS Sadová paní Marii Gajdůškové

Baův kanál

Finanční záležitosti
 schválila rozpočtové opatření č. 36/2003
v objemu 3000 Kč za účelem opravyschodiště v Klubu kultury
 schválila rozpočtové opatření č. 34/2003
v objemu 50 000 Kč za účelem zajištění činnosti družstva házené mužů v celostátní soutěži I. ligy v roce 2003
 schválila rozpočtové opatření č. 35/2003
v objemu 32 000 Kč v souvislosti se zvýšením ceny nájmu nebytových prostor ve vybraných nemovitostech města

Bez usnesení
 seznámila se se zprávou o činnosti Městské policie za měsíce květen a červen 2003
 seznámila se se zápisem z jednání sportovní komise ze dne 16. července 2003

Jsou tři týdny do zahájení nového školní roku. V nových prostorách Základní umělecké
školy R. Firkušného v Komenského ulici se koná pravidelný čtvrteční kontrolní den.
Učebny se prosvětlují, k nepoznání se mění zázemí školy. Práce pokračují svižným
tempem, 18. srpna se začne stěhovat nábytek. Foto A. Jirků

S komunikacemi souvisí také „Vodní cesta Baťův kanál“. Rada města
schválila finanční spoluúčast Napajedel
na zpracování investičního záměru na
akci Plavební komora Otrokovice včetně
okolní infrastruktury – propojení města
Kroměříž, Otrokovice a Napajedla lodní
dopravou. Investiční záměr bude podkladem pro žádost o poskytnutí finančních prostředků na výstavbu plavební
komory z evropských fondů. 1.máje bylo
v Napajedlích v provozu provizorní přístaviště při akci „Otevírání vodní cesty
Baťův kanál“. Jedním z cílů této akce
bylo zjistit skutečný zájem o plavbu po
Baťově kanálu na území našeho města a
blízkého okolí. O tom, že zájem je obrovský, svědčí každodenní telefonáty směřované na radnici a Informační středisko
s žádostmi o poskytnutí informací o provozu lodní dopravy v Napajedlích. Proto se město začalo zabývat přípravou
zadání pro zpracování projektové dokumentace na výstavbu přístaviště v Napajedlích. Tato dokumentace by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva města, zda bude v Napajedlích
obnovena sportovně rekreační vodní
doprava.
Ing. I. Brabcová, místostarostka
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Ekologie není módní doplněk - rozhovor s pracovnicí
oddělení životního prostředí Stanislavou Kozmíkovou
(dokončení ze strany 1)
spadá další řada drobnějších povinností včetně spolupráce s Technickou správou města
s.r.o. Napajedla na údržbě městské zeleně (sečení zelených ploch, výsadba zeleně atd.).“
 Vypadá to, že na rozdíl od jiných,
ekonomicky specializovaných resortů,
člověk vaší práci rozumí a je mu jasná
problematika, kterou se zabýváte. Ale zdání asi klame ...
„Každá oblast má svá specifika a řídí se
příslušnými zákony, vydanými k jednotlivé
problematice. Snad jen pro představu a na
doplnění: například ochrana zemědělského
půdního fondu není jenom o obdělávání
půdy, ale také o zaplevelení pozemků,změně
kultury pozemků nebo odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v případě realizace
staveb na zemědělské půdě. V tom posledním případě vydáváme správní rozhodnutí o
výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Tomu ale předchází vydání tzv. souhlasu k odnětí půdy, který ale vydává odbor životního prostředí Městského
úřadu Otrokovice. V ochraně ovzduší mimo
jiné evidujeme a následně provádíme kontroly malých zdrojů znečišťování ovzduší (toto
se týká pouze podnikatelských subjektů). Na
úseku ochrany přírody a krajiny řešíme například povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les a následnou novou výsadbu na
pozemcích města. V oblasti vodního hospodářství úzce spolupracujeme hlavně s Povodím Moravy s.p. závod Střední Morava Uherské Hradiště a v návaznosti na “vody v našem
katastru” (jedná se nejen o řeku Moravu, ale
i o odstavná ramena) také samozřejmě s
Rybářským spolkem Napajedla - Spytihněv.
V této oblasti nelze opomenout spolupráci s
firmou GZ - Sand s.r.o. Napajedla, která na
našem katastrálním území provádí těžbu štěrkopísků, po níž do přírody vrací nové vodní
plochy a například i v případě již provedené
rekultivace nový, více jak hektarový, porost lužního lesa. Rámcově spolupracujeme také s majitelem rekreačního střediska
Pahrbek, které se nachází na břehu jednoho z odstavných ramen stejného jména.
Nedílnou součástí řešení problematiky vodního hospodářství jsou samozřejmě tolik diskutovaná protipovodňová opatření, jejichž
realizace je konečně i v Napajedlích v plném
proudu.“
 O Pahrbku budeme mít samostatnou reportáž po skončení letní sezóny.
Ale ještě jsme nevyjmenovali všechny aktivity vašeho oddělení ...
„To jsou populární občanské služby, například vydávání rybářských lístků, vydávání a rušení osvědčení soukromě hospodařících rolníků. Také ze zákona dohlížíme na
dodržování zákona na ochranu zvířat proti
týrání, kde jsme v úzkém kontaktu s Krajskou
veterinární správou Zlín. Pokud jsou v Napa-

jedlích odchyceni toulaví psi nebo kočky,
končí většinou (pokud není zjištěn majitel)
v útulku “Čápka” Kroměříž, se kterým má
město dlouhodobou spolupráci na velmi
dobré úrovni.
Naše oddělení má dále postavení speciálního stavebního úřadu ve věci vydávání
stavebních povolení na stavbu studní (pouze pro soukromé účely, podnikatelské subjekty řeší odbor životního prostředí městského úřadu Otrokovice). Oddělení životního
prostředí je garantem komise životního prostředí a veřejného pořádku a dále garantem
komise povodňové.“
 Zatím jsme se jenom zmínili o údržbě městské zeleně a tím i o vaší spolupráci
s Technickou správou města s.r.o. Napajedla. Spolupráce je ovšem daleko širší a
občan se s ní setkává každý den...
„ Pokud máte na mysli řešení problematiky odpadů, tak ano.Ve městě mají naši občané k dispozici dva sběrné dvory, snažíme
se zavést moderní systém evidence tříděných odpadů. Zatím nemáme problémy
s vyvážením odpadu.
Technické služby s.r.o. Otrokovice i Technická správa města s.r.o. Napajedla vyváží
komunální odpady na řízenou skládku Moravské skládkové společnosti v Kvítkovicích.
Spolupráce města a ostatních subjektů je v
tomto oboru na velmi dobré úrovni. Přesto,
že mají občané našeho města spoustu možností, jak s odpady legálně naložit, potýkáme
se s likvidacemi černých skládek na území
města. V odpadové problematice velmi úzce
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spolupracujeme se společností EKO - KOM
a.s., která spočívá v třídění obalových odpadů, za což je město následně finančně odměňováno. V této souvislosti je naší snahou
rozšířit spolupráci v odpadovém hospodářství i s firmami, které se likvidací odpadů
zabývají a mají provozovnu na území města
(např. Metalšrot Tlumačov, Sběrné suroviny
Pod Zahrádkami a další). Získané finanční
prostředky putují dále do zlepšování systému likvidace odpadů (rozšiřování nových
sběrných nádob v nepokrytých lokalitách
města, instalace košů na psí exkrementy a
další). Dá se tedy říci, že hlavními řešiteli
odpadové politiky města je oddělení životního prostředí a Technická správa města s.r.o.
Napajedla.“
 Otázka na závěr: pořád si ještě nemůžeme na vlastním pozemku pokácet
vzrostlý strom i když nám třeba překáží?
„Odpověď je pro všechny srozumitelná
již řadu let. Můžete kácet, ale počítejte s
možným postihem. Pokud se tomu chcete
vyhnout, přijděte k nám prokonzultovat váš
záměr. Společné řešení se vždycky najde a
bude určitě lepší pro obě strany. A pro životní prostředí úplně nejlepší!“
(stý)

Co příroda budovala dlouhé roky, člověk zásadně mění několikanásobně rychlejším
tempem. Mnohaleté nánosy zeminy těžká technika shrábne jako nic a tak na pravém
břehu získává Morava větší prostor, na levém je jí jasně dáno najevo, že dál už nesmí ať
se děje co se děje. Beze stopy mizí i křovinaté houští a na opačném břehu zarůstá
nedokončená hráz již novou trávou. Zatím se tu prohánějí nákladní auta, buldozery a
válec, ale na jejich místě si lze dost dobře představit maminky s kočárky či cyklisty. Foto
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Záchranáři se vracejí na místo činu
Téměř na rok a den přesně se skupina
napajedelských záchranářů vrací do obce
Dobřichovice. Tentokrát sem však nepojedou, naštěstí, z důvodů živelné katastrofy.
Na pozvání místního Sboru dobrovolných
hasičů se v sobotu 16. srpna zúčastní akce
POCTA ZÁCHRANÁŘŮM - ROK POTÉ.
V rámci oslav 750 let obce ji pořádají dobřichovičtí hasiči.
Akce symbolizuje spojení lidí v boji proti následkům katastrofálních povodní v roce
2002. Její součástí je výstava požární techniky, fotografií, výstroje a výzbroje hasičů a
ukázky záchranných prací v rámci společného cvičení všech složek integrovaného
záchranného systému.
Skupinu napajedelských záchranářů
tvořili členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města (Petr Škopík, Jan Šváček
a Zdeněk Trvaj) a strážníci Městské policie
(Petr Chaloupka a Vlastimil Kozlík). Ve
dnech 19. - 23. srpna 2002 pomáhali v Dobřichovicích na řece Berounce likvidovat následky povodní, které nemají v novodobé
české historii obdoby. Z laguny, která se
vytvořila za obcí, odčerpávali vodu zpátky

Vloni záchranáři, letos oslavenci.
Foto: archiv
do řeky a čistili sběrné jímky kanalizace.
Pětičlenná napajedelská skupina byla součástí odřadu organizovaného Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.
Všichni členové skupiny věří, že v budoucnu se již nikdy nebudou muset vracet
do Dobřichovic za tak dramatických okolností jako v loňském roce, ale jen na podobné vzpomínkové akce a oslavy.
JSDHM Napajedla

Městská policie informuje
Alkohol a mladiství
V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s mladými lidmi ve věku od 15 –
18 let, kteří v nočních hodinách jdou ulicemi města Napajedla a pod vlivem alkoholu ruší noční klid občanů. Při rušení
nočního klidu je Městská policie oprávněna řešit tento přestupek v blokovém
řízení pokutou do 1 000,- Kč, u mladistvých do 500,- Kč. Při průběžných kontrolách barů a restaurací ve spolupráci
s obvodním oddělením PČR Napajedla zjišťujeme požití alkoholu u neuvěřitelně vysokého počtu mladistvých. S tím narůstá samozřejmě i počet případů rušení nočního
klidu při odchodu z restauračních zařízení v pozdních nočních hodinách.

O stanování a táboření
Problematika stanování a táboření
v katastru města Napajedel v prázdninovém období je často předmětem šetření
Městské policie. Připomeňme si, jak tuto
záležitost řeší Obecně závazná vyhláška
č. 3/2002 o veřejném pořádku. V čl. 12 ochrana veřejné zeleně v odst. 3 c),d), je
uvedeno:
(3) Nejde-li o výjimku podle čl. 15 této
obecně závazné vyhlášky, je zakázáno
c) stanování a táboření na plochách
veřejné zeleně, tento zákaz se nevztahuje
na stavění stanů mimo parky a plochy
parkového charakteru v denní době
v období od 1. 7. do 31. 8. pro prázdninové vyžití dětí ve věku do 15 let
d) rozdělávání otevřených ohňů na
plochách veřejné zeleně, tento zákaz se

nevztahuje na rozdělávání otevřených
ohňů na stálých ohništích vybudovaných
na plochách veřejné zeleně se souhlasem
města (např. ohniště v odpočinkové zóně
Kalvárie, pokud jsou dodrženy zvláštní
právní předpisy)
Podle čl. 15 výjimku z uplatňování čl.
12 odst.3 obecně závazné vyhlášky může,
na základě písemné žádosti, z podnětu
Městského úřadu Napajedla nebo z vlastního podnětu udělit Rada města Napajedla, a to pouze v odůvodněných případech
a na omezenou dobu nejvýše jednoho
roku.

Poraněný chlapeček nemusí do
nemocnice
Dvouletý chlapeček byl poraněn volně pobíhající kočkou, která byla odchycena Městskou policii do 48 hodin. Kočka
byla uspána a převezena na veterinární
ošetřovnu do Otrokovic k MVDr. R. Macovi, který provedl vyšetření kočky na vzteklinu. Po pětidenním pozorování bylo zjištěno, že je kočka v pořádku a rodiče chlapečka byli vyrozuměni o výsledku vyšetření.

Odchyt psů
Příslušníci Městské policie odchytili
v uplynulém měsíci 5 psů. Dva byli předáni majitelům a zbývající tři byli umístěni
do útulku Čápka v Kroměříži. V dalším
případě se naopak policisté zabývali hledáním zaběhnutého psa. Při kontrole byl
pes nalezen u vlakového nádraží a předán šťastné majitelce.
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Ochrana nenarozeného života
Občanské Sdružení Ochrana nenarozeného života /ONŽ/ vzniklo v březnu 1990
jako nezisková organizace, která zajišťuje
činnost celkem 14-ti poraden po celé České
republice.
Ve Zlínském kraji funguje Poradna pro
ženy ve Zlíně a v Rožnově. Chceme rozšířit
naši působnost v rámci celého kraje a nabídnout tak služby všem, kteří by je mohli
potřebovat.
Nabízené služby:
Poradenská činnost:
• Provedení gravitestu – z přinesené ranní moči lze provést již 2. den po vynechání menstruace
• Pomoc při hledání řešení obtížných
životních situací vzniklých neplánovaným těhotenstvím
• Poradenství v oblasti vztahů, partnerství
• Informace o otázkách vývoje dítěte před
narozením, prožívání těhotenství a porodu
• Informace o možnostech plánování rodičovství
• Výuka metod přirozeného plánování
rodičovství
• Sociálně-právní poradenství
• Informace o umístění v azylových domech, možné adopci
• Kontakt na další odborníky
• Zapůjčení literatury či možnost shlédnutí videa k tématu
Materiální pomoc:
• Poskytnutí základní výbavičky pro novorozence sociálně potřebným maminkám.
Přednášková činnost:
• Besedy pro mladší děti s cílem nalezení
vlastní identity, orientace dítěte ve složitých rodinných vztazích, základní informace o vývoji dítěte před narozením, úcta k životu, informace o sexuálním zneužívání
• Besedy a přednášky pro starší děti a
mládež s cílem pochopení vlastní osobnosti, známost, zodpovědný přístup
k rodičovství a lidské sexualitě, rizika
střídání sex. partnerů, prevence AIDS,
nechtěné těhotenství
• Besedy s rodiči na téma : dospívání a
sexuální výchova v rodině
• Exkurze v Poradně
• Přednášky pro veřejnost
Všechny naše služby, včetně gravitestů, poskytujeme ZDARMA!
Činnost Poradny pro ženy a dívky probíhá za podpory Ministerstva zdravotnictví
České republiky, Krajského úřadu Zlín,
Magistrátu města Zlína a Arcibiskupství Olomouc.
Za každou podporu ochotných dárců
děkujeme.
Poradna pro ženy - Sdružení Ochrana nenarozeného života, Divadelní 6,
760 01 Zlín, tel. 577 222 626, mob. 603 213
838, e-mail: poradnaprozeny@quick.cz

NAPAJEDELSKÉ

12/2003

Novinky v Knihovně Napajedla
 Brasme AnneSophie: Dýchej. Jednoho dne přijde do školy nová
studentka Sarah a všechny okamžitě okouzlí. Charléne, trpící pocity méněcennosti, ji
od první chvíle nenávidí, ale také obdivuje. Nakonec se z nich stanou nejlepší
přítelkyně.
 Delinsky Barbara: Slepá ulička. Amanda je šťastná v manželství a těší ji i práce
psycholožky. Trápí ji jen jedno – marně
touží po dítěti.

 Pilcher Rosamunde: Jarní romance.
Dvacetiletá Caroline a její malý bratr Jody
se vydávají za svým starším bratrem Angusem. Jedou autem a nedaleko cíle je zaskočí
sněhová bouře. Náhoda je zavede do starobylé usedlosti a obrátí jejich život naruby.
 Ellison James: Krásná pokojská. Půvabná a ctižádostivá Marisa pracuje v luxusním hotelu jako pokojská. Žije s desetiletým
synem, který je mimořádně nadaný, ale
právě to ho vylučuje z okruhu vrstevníků.

Informujeme
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Osud si s Marisou pohraje ve chvíli, kdy si
tajně vyzkouší šaty jedné z návštěvnic hotelu za pět tisíc dolarů.
 Erskine Barbara: Úkryt před světlem.
V 17. století pořádal fanatický kněz Hopkins
hony na čarodějnice. Jednou z jeho obětí se
stala bylinářka Líza. Její domek zůstal po
staletí zachován a jeho současná majitelka
Emma, zažívá po nastěhování hrozné chvíle.
 Humphreys C.C.: Mistr popravčí. Dobrodružně laděný fiktivní příběh o nechvalně proslulém francouzském mistru popravčím Jeanu Romboudovi, který přijíždí do
Londýna, aby setnul hlavu Anně Boleynové, manželce Jindřicha VIII.
 Chater Lynda: Ďábelská láska. Harriet
si celý život přála být hezká, bohatá a milovaná, ale zůstala sama, nejlepší léta má za
sebou a ještě ke všemu přišla o místo knihovnice. Náhle jí cestu zkříží ďábel s lákavou
nabídkou, že jí výměnou za duši vrátí mládí
a udělá ji krásnou.
 Monyová Simona: Tchýně a uzený …
Hlavní hrdinka románu si bere za muže
jedináčka, který se ani ve čtyřiatřiceti nedokáže vzepřít své matce.
 Parker Barbara: Klientka. Dan Galindo
se jako soukromý advokát ujímá případu
jisté rockové hvězdy. Nechtěně se připlete
k praní špinavých peněz z prodeje drog.
Stává se podezřelým a zaplétá se do stále
větších problémů.

ráj trpaslíků
V NAPAJEDLÍCH

plastové figury & zahradní doplňky
Bytový a metrový textil, Svatopluk Solecký
Masarykovo nám. 800, tel.: 577 944 367

Kino Napajedla - srpen
 Neděle 17. - JÁDRO. Jediným východiskem jak zachránit svět, je vyslat expedici
do nitra Země. Film USA a VB, od 12 let
 Středa 20., čtvrtek 21. - NEVĚRNÉ HRY.
Motto: Štěstí – neštěstí – svatba – mateřství – nevěra – láska. Film ČR a SR, mládeži přístupný
 Neděle 24. - JAK ZTRATIT KLUKA V
DESETI DNECH. Jeden z nich lže, ale
vždycky je to ten druhý. Film USA a SRN,
od 12 let.
 Středa 27., čtvrtek 28. - ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ. I z ošklivého káčátka se může stát
krásná labuť. I z krásného děvčete – hnusný chlap. Film USA, od 12 let
 Neděle 31. - SLZY SLUNCE. Byl cvičen
uposlechnout rozkazy. Stal se hrdinou
tím, že se vzepřel, film USA, od 15 let.
Začátky představení v 19.30, vstupné 55,- Kč.
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Průvodce Napajedly

Napajedla magická
Zdá se Vám naše město obyčejné, známé a nemůže Vás ničím překvapit? Pojďme
na procházku.
Je horká srpnová noc, spát se ani nedá,
zítra je volno - proč ne. Shodou okolností
vcházíme do města po staré cestě od Spytihněvi. Kostel zvoní půlnoc a stojíme před
kamenným křížem. Tyto kříže stojí na čtyřech starých cestách, na okraji města. Na
Pěnném, ke Kvítkovicím, na Zámoraví a od
Spytihněvi. Pátý je mimo cestu u Pohořelic,
stávala tam prý šibenice. Spojíme-li je pomyslnými čarami, obejmou celá Napajedla
zvláštní hvězdou, uprostřed s Kalvárií.
V srpnové noci, kdy padají hvězdy, to stojí
za zamyšlení.
Sejdeme starou cestou k Lázním. Pramen Slanica je zde od nepaměti, nepřetržitě
vytéká z Makové, za svitu hvězd jsou všechna vědecká vysvětlení těžko k uvěření.
Ochutnáme a jdeme k řece. Morava při pohledu z našeho bezejmenného mostu má
stříbrný lesk. Díváme se po proudu, tam
někde pod zdviženou hladinou leží nejpamětnější místo Napajedel – starý brod. Dal
vzniknout první osadě, v noci je lehké před-
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stavit si obchodní karavany, jak překračují
řeku, vojáky, koně, dobytek. Byl prý mělký,
ale asi ne vždy, kolik nákladu za posledních
tisíc let skončilo na dně Moravy? A je tam
někde dodnes? Po několika poztrácených
zlaťácích léty nastřádaný zlatý poklad?
Jdeme se podívat do zámeckého parku.
Zakletý zámek, napadá nás, prodaný v nouzi
Janu Baťovi, za války škola Hitlerjugend.
Srdce, nebo snad duši zámku, zámeckou
kapli, potom rozlomili komunisté vestavěným stropem. Jak se pak má zámek nadechnout do nového života s takovou zátěží.
Park je v měsíčním světle nádherný,
nekončí, jen se ve tmě ztrácí. Tajuplné jezírko, ve dne tak samozřejmé a známé, kde se
v něm bere voda v letošním suchu a vlastně
na kopci, že nevysychá? Kdo to přišel kdysi
s nápadem na takovou krásu? Proč dnes
neumíme udělat něco tak stálého i když
vlastně zbytečného?
Vracíme se do města kolem kostela, je
zasvěcený sv. Bartoloměji, svátek má 24.
srpna a 23. v sobotu bude tradiční pouť.
Kostel před 300 lety postavili z kamene
lomu pod Kalvárií, zdejší pískovec obsahuje malinké množství zlata a stříbra. Další
napajedelský poklad. Sochy na Kalvárii jsou
jen o dvacet let mladší než kostel. Před
kostelem se díváme vzhůru, z okna věže
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vylétl kdysi zvoník, padal korunami kaštanů, a že byl dobrý člověk, zlomil si jen nohu.
A to, prosím není pověst, jeho syn Vám to
může potvrdit. (Nápověda – oba byli řezničtí mistři).
Schody ke kostelu, nenápadné mistrovské dílo baroka, působí při měsíčku jako
notové linky. Jen počkat na pár chodců a
dalo by se podle nich koncertovat.
Víte, že máme ve městě sochu svatého
Václava? Není na koni, zato stojí v dobré
společnosti sv. Ludmily a moravských věrozvěstů.
A svatý Jiří? Ten je na radnici, krotí
draka a vzpomíná, jak ho před sto lety pořídili z poplatků ze psů. To je možná nápad
hodný následování. Pořiďme si umělecké
dílo, pro město, z poplatků ze psů! Dobrá
oslava výročí radnice!
Končíme procházku nočními Napajedly, krásná dlažba kolem radnice ještě hřeje
a vede nás na Kapli. Vejdeme na nezastavěné místo přímo u řeky, je to malý kopeček.
Zde ani při povodni voda nebyla, je to místo
nejstaršího osídlení, dobře už tehdy vybrané. A to je už konec horké srpnové noci,
v únoru si rádi vzpomeneme.

Magickými Napajedly Vás provádělo
Infocentrum, zkuste to také!

Napajedla Cup 2003

Mimořádně teplé léto večerům před klubem letos přálo. První se konal v polovině
června, poslední v pátek 8. srpna. Dobrá
muzika, oblíbený nápoj, vyvolená osoba po
boku, přátelé kolem stolu - co ještě chybí
k příjemnému posezení pod hvězdami? Foto
P. Pilát

Když před čtyřmi lety parta několika
chlapů z Nábřeží hledala způsob, jak si protáhnout tělo a ještě přitom užít legraci, napadlo je zahrát si nohejbal. Zdaleka netušili co
se z jejich nápadu vyvine, i když už v prvním
ročníku nastoupilo na hřiště čtrnáct družstev.
Prvním vítězem se stalo mužstvo Bernard a od
skončení turnaje bylo jasné, že příští rok se musí
hrát znovu.
V sobotu 19. července 2003 se opět čtrnáct
družstev utkalo ve čtvrtém ročníku turnaje. Záštitu převzalo město Napajedla a celodenní klání se
přesunulo do zámeckého parku. Hrací plochu poskytl oddíl volejbalu, technické zázemí Klub kultury. Jako favorit nastoupilo družstvo KGB (Jiří a Jan
Kašní, Goiš a Behrik) ve žlutých dresech Hospůdky u
Čablové, jejichž jménem byl ozdoben putovní pohár již
dvakrát.
Do bojů zasáhlo pět zcela nových týmů – mezi
nimi i oficiální zástupce Města Napajedla – a nic
nebylo předem jisté. Jeden z nováčků, družstvo
3G+S, složený z rodiny Gerychových a Skácelových, se probojoval až do semifinále. Nakonec
skončil čtvrtý za osvědčenými mužstvy Medvídků a Cicera. Sehraný tým KGB si připsal třetí
vítězství a pro příští ročník mají pořadatelé o
starost víc se zajištěním nového putovního poháru. V podstatě však vyhráli všichni. Nejen
proto, že obdrželi díky celé řadě štědrých
sponzorů věcné ceny, ale zvítězili nad vlastním pohodlím.
Alois Chybík: „Proto to všechno začalo.
Zvedli jsme se od piva a šli hrát. Dnes je kolem
turnaje spousta práce a bez ochotných lidí,
kteří pomáhají jak mohou, by turnaj dávno
nebyl. Všem jim patří veliký dík.“
-veb-
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Fotoreportáž
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Výměnou rozpálených asfaltových ploch na Nábřeží za příjemné
prostředí uprostřed parkové zeleně turnaj jenom získal.

7

Nepřišel ani o své věrné diváky, kteří v některých případech nebyli
zas až tak nezaujatí, ale vše se odbývalo jen na úrovní slovních
přestřelek.

Po postupu ze skupiny se týmu Klubu
kultury při prvním startu v turnaji asi malinko zatočila hlava a v dalších utkáních se
jim už tolik nedařilo.

Úvodní sportu zdar od starosty města Ant. Černockého, společné foto a jde se na to.
Zato výkon týmu KGB role favorita nijak
neovlivnila a stal se potřetí vítězem turnaje.

Stejně jako v prvním ročníku je odměnou
pro hráče flaška a štangle salámu, ale poháry a medaile k němu patří stejně jako ke
každému velkému sportovnímu klání.

Stejně jako úvod i závěr turnaje patřil starostovi města. Blahopřál vítězům i poraženým za
asistence Aloise Chybíka, jednoho z vytrvalých organizátorů turnaje.
Foto P. Pilát a B. Velecká
Podívejte, tam za plotem běhají za míčem
i staří páni a je to fakt zábava.
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Skauti
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Junák hlásí - Skautské tábory
Napajedelští skauti úspěšně ukončili svůj letošní tábor, který byl, jako jiné
roky, v naší základně v údolí Kobylská
u Karolinky. Přes čtyřicet členů prožilo dva
krásné týdny v přírodě, bez elektřiny, televize, počítače, internetu… Počasí nebylo vždy
nejlepší, ale to zažívají i ti, kdo jsou doma. Na
horka k nevydržení navazují prudká ochlazení.
Příroda si s námi hraje, nebo nás varuje?

První tábor byl v červenci 1933. Pod
Břesteckou skalou podle dochovaných záznamů tábořilo 8 skautů z Napajedel a 4
z Uherského Hradiště. V roce 1934 tábořilo
u Lidečka již 24 hochů. Prvního dívčího tábora v roce 1934 pod Břesteckou skalou se
zúčastnilo 15 děvčat.
A kde jsme tábořívali nejčastěji? Ponejvíce to byla oblast Beskyd. U Lidečka,
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Doplňovačka
Prázdniny ještě nejsou u konce a Napajedelské noviny vám přejí šťastný….
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Legenda: 1. Nerezavějící ocel, 2. Zbohatlík, 3. Nástroj švadleny, 4. Cukrovinka, 5.
Najednou, 6. Zmrzlina, 7. Tlačenice, 8. Planetka, 9. Nákres, 10. Předpis
HŘEBENOVKA: Víte, kdo má svátek
poslední prázdninový den?
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Ale vraťme se k táboru.
Kolik táborů vlastně již napajedelské středisko Junáka organizovalo za osmdesát let
svého trvání? Bylo jich na třicet v různých
časových délkách a v různém počtu obsazení.
Ve třicátých letech minulého století tábořili vždy na jednom tábořišti zvlášť skauti
a po nich nastoupily skautky. Tento způsob
byl praktikován i po roce 1945. V dalších
obdobích, z důvodů organizačních i finančních, probíhaly tábory společně. Např. v roce
1970 jsme tábořili společně se střediskem Bojkovice a byly postaveny čtyři tábory. Skauti,
skautky, vlčata a světlušky. Měly své vůdce,
společné vedení, společnou kuchyň. V posledním období táboří středisko zase společně. Opět je to organizačně a finančně výhodnější. Délka pobytu bývala 2 - 3 týdny, takže
v jednom táboře se přebývalo až 6 týdnů.
V současné době jsou tábory dvoutýdenní.
Do seznamu táborů však patří i týdenní putovní tábor Šumavou našich R+R v roce 2001.

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.
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CENA 4,- KČ

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu
20. srpna.

v údolí Kněhyně na Prostřední Bečvě,
u Rajnochovic, v údolí Stanovnice u Nového Hrozenkova, u Bratřejova, Držkové, Budišova nad Budišovkou, také na Slovensku
v Sulovských skalách, pod hradem Strečno, ale i u Nové Dědiny, u Újezda a posledních jedenáct let je to údolí Kobylská
u Karolinky.
Obsazení bývalo různé. Od prvních dvanácti až po 130 účastníků v roce 1970. Průměr
posledních let je asi 40 účastníků.
Současné tábory se od dřívějších v mnohém liší, ale základ je stejný. Hodně se toho
za sedmdesát let změnilo. Ale to by bylo na
samostatný článek.
Můžeme konstatovat, že nikdy nedošlo
k vážnému úrazu, nemoci nebo nějaké závažné příhodě. I když v roce 1940 likvidovala
tábory německá armáda, v roce 1947 procházeli banderovci a nedávno jsme měli za souseda medvěda. Je třeba poděkovat všem
organizátorům. Minulým, současným i budoucím za jejich námahu. Není jednoduché
vyhovět všem předpisům, organizačně tábor
zajistit připravit takový program, který by
všem vyhovoval.
Věřím, že ti, kdo jezdí na tábor, tam jezdí
rádi. Věřím tomu, že si odnesou vzpomínky
a možná i poučení do života, Věřím i tomu, že
se tam mnohé naučí, něco poznají a velkým
kladem je život v kolektivu.
Tábor 2003 skončil, ať žije tábor 2004.
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Legenda: 1. Nerost 2. Ženské jméno 3.
Kuchyňská nádoba, 4. Poučení 5. Touha 6.
Nedostatek 7. Polovina

Štěstí, že po chodníku právě nikdo nešel! Jediné uklidňující zjištění při pohledu na poničenou dlažbu před Fatrou,
uvážíme-li, že zmatený řidič z místa "beze
stopy" zmizel. Ze svého povinného ručení snad mohl přispět na opravu chodníku, která představuje pro Technickou
správu města neplánované výdaje okolo deseti tisíc Kč. Foto A. Jirků
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