
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

DNES SI PŘEČTETE

ČERVENEC 10/2003 CENA 4,- KČ

�  Z jednání Zastupitelstva a Rady města

�  Na radnici by měli poradit

�  Aktuální jízdní řád autobusů

�  Jak se žije v napajedelských školách II.

�  Léto na Pahrbku

�  Sokol a další informace

Rozhovor s tajemníkem MÚ Bc. Jiřím Foltýnem

Báječný čas prázdnin a dovolených je tady. Přejeme všem čtenářům NN ať si je užijí podle

svých představ a šťastně a odpočinuti se vrátí zpět ke svým povinnostem. Foto –veb-

Všichni občané vědí, koho mají za sta-

rostu, kdo vede jejich město, většina lidí ví,

kdo jej v jeho funkci zastupuje, tedy kdo je

místostarostou. Jméno toho, kdo řídí pravi-

delný denní chod instituce, zvané Městský

úřad, ví málokdo. Možná se mýlím, ale v

každém případě na práci tajemníka není nic

tajného. Ve skutečnosti je to každodenní

poctivá „úředničina“ v pravém slova smys-

lu, je to práce pro občany Napajedel a okol-

ních obcí ve spolupráci se zastupitelstvem

a radou města. K ruce má tajemník všech 32

stálých zaměstnanců, kteří pracují v 8 odbo-

rech a odděleních. Jeho jméno a funkce jsou

spojeny s napajedelským Městským úřadem

již osm let. Jmenuje se Bc. Jiří Foltýn.

� Vizitka tajemníka napajedelské radni-

ce - Bc. Jiří Foltýn, 54 let

� absolvoval bakalářské studium na Práv-

nické fakultě Masarykovy univerzity v

Brně, tajemníkem Městského úřadu v

Napajedlích je od roku 1995

� rodák z nedaleké Topolné, bydlí v Na-

pajedlích, je ženatý, má 2 dospělé syny

� více než 20 let pracoval v různých funk-

cích ve Fatře Napajedla, po roce 1989

vedl na napajedelské radnici tehdejší

živnostenský úřad a odtud už vedla jeho

cesta k pozdějšímu tajemníkování

� do funkce ho jmenuje a také odvolává

starosta města se souhlasem ředitele

Krajského úřadu ve Zlíně

� jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci

Městského úřadu Napajedla

(pokračování na straně 3)

Čtvrté pokračování nohejbalového tur-

naje „Napajedla Cup Open“ se koná v

sobotu 19. července 2003 v areálu zámecké-

ho parku. Akce, která před lety vznikla pro

zábavu několika nadšenců na hřišti v ulici

Nábřeží, se rozrostla v celodenní sportovní

klání, které potřebuje kvalitnější technické

zázemí. O start v turnaji projevilo zájem

tolik družstev, že je pořadatelé museli odmí-

tat. Svůj tým postavil i Městský úřad a pět

družstev je přespolních.

Začátek této sportovně společenské

akce je v devět ráno a ukončena bude večer-

ní diskotékou před klubem.

Srdečně zvou pořadatelé.

 Pozvánka na nohejbal

Večery před klubem
I v posledních dvou červencových ve-

čerech, pokud to počasí dovolí, se konají

„Večery před klubem“ v pátek 18. červen-

ce s hudební skupinou AVENTIS a v pátek

25. července s kapelou HAZARD.

Začátky jsou ve 20 hodin, vstup zdarma.

Poděkování
Děkuji kolektivu učitelek mateřské

školy v ulici Komenského za jejich mi-

mořádný přístup k dětem, které toto

školské zařízení navštěvují.

Je více než zřejmé, že neberou své

povolání jako zaměstnání, ale poslání,

a věnují se dětem s nevšední péčí a

dávají jim mnohem víc, než žádá od-

pracovaná pracovní doba.

Za jejich zájem a péči, které dětem

věnují, jim patří upřímné poděkování.

Jiřina Kodrlová, Nábřeží 1333

Každý druhý rok se scházejí ve Zlíně na

mezinárodním festivalu „Besedování“ hu-

dební skupiny a taneční soubory z růz-

ných zemí Evropy. V sobotu 5. července

jsme jeden ze souborů mohli vidět i v

Napajedlích. Více uvnitř listu. Foto –veb-

Na radnici by měli lidem vždycky poradit
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Z jednání Zastupitelstva města Napajedel
Zastupitelstvo města dne 23. června 2003

Majetkové záležitosti
� neschválilo vyhlášení záměru prodeje

pozemku KN p. č. 2152/306 MUDr. Romanovi

a MUDr. Lucii Kudrnovým, bytem Zlín

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku KN p. č. 461/11 Luďku Dufkovi,

bytem Napajedla

� schválilo uzavření kupní smlouvy  se zříze-

ním věcného břemene na prodej části po-

zemku KN p. č. 6477/6 Richardu Kotasovi,

bytem Napajedla

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemků KN p. č. 6477/6 Lee Kopecké,

bytem Napajedla

� neschválilo odsouhlasení uzavření před-

mětných dohod o budoucím využití pozem-

ků a jejich budoucí koupi pro účel výstavby

silnice I/55 – Otrokovice obchvat JV. Jedná se

o části pozemků v k. ú. Napajedla, a to pozemky

bývalého pozemkového katastru p. č. 476/1,

6441, 6438, 6435, 1349/3, 6433, 1349/1 a po-

zemky katastru nemovitostí p. č. 6449/2, 1200/

25, 6472/14, 6472/4, 1251/1 a 1251/2.

� schválilo udělení souhlasu k trvalému

umístění stavby silnice I/55 – Otrokovice

obchvat JV společnosti DD plus v.o.s. Brno

na částech pozemků v k. ú. Napajedla, a to na

částech pozemků bývalého pozemkového

katastru p. č. 476/1, 6441, 6438, 6435, 1349/3,

6433, 1349/1 a na částech pozemků katastru

nemovitostí p. č. 6449/2, 1200/25, 6472/14,

6472/4, 1251/1 a 1251/2 s tím, že majetkové

vztahy budou dořešeny před vydáním sta-

vebního povolení

� schválilo uzavření 2 smluv s Povodím

Moravy s. p. o budoucí kupní smlouvě na

část pozemků města

p. č. 2160/1, 2161/5 a 2161/2 v katastrálním

území města Napajedla

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku KN p. č. 1614/2 Robertu Plichtovi,

bytem Napajedla

� schválilo dokončení stavebních úprav

domu č. p. 717 – 719

� nesouhlasilo s provedením příplatku do

vlastního kapitálu společnosti mimo základ-

ní kapitál, konkrétně se jedná o technologii

kotelny kláštera č. p. 304 v celkové hodnotě

dle znaleckého posudku 148 000,- Kč, a uloži-

lo Radě města zajistit pronájem technologie

kotelny kláštera společnosti NBTH, s.r.o.

Finanční záležitosti
� schválilo výši výdajů na dopravní obsluž-

nost v částce 214 055,- Kč celkem, přitom zálo-

ha v roce 2002 činila 120 tis. Kč a doplatek v

letošním roce 94 055,- Kč schválilo rozpočtové

opatření č. 16/2003 ve výši 95 tis.  Kč na doprav-

ní územní obslužnost z důvodu úhrady výdajů

na dopravní obslužnost firmě Karel Housa

� seznámilo se  s usnesením č. 160/5/2003

Rady města Napajedla ze dne 12. 5. 2003 o

odvodu finančních prostředků z příspěvko-

vé organizace Bytové a tepelné hospodářství

do rozpočtu města a schválilo rozpočtové

opatření č. 18/2003: v příjmové části rozpoč-

tu navýšit objem prostředků ve třídě 2 –

Nedaňové příjmy na položce 2122 – Odvody

příspěvkových organizací o částku 2 521 tis.

Kč a ve výdajové části rozpočtu navýšit ob-

jem prostředků v OdPa 6171 – Činnost místní

správy v položce 6901 – Rezervy kapitálo-

vých výdajů o částku 2 521 tis. Kč

� schválilo neinvestiční náklad na žáka

navštěvujícího Základní školu Napajedla, pří-

spěvkovou organizaci, Komenského 268 a

Základní školu Napajedla, příspěvkovou or-

ganizaci, Komenského 298 za r. 2002 v částce

4 129 97 Kč a uložilo starostovi města uzavřít

smlouvu a dohodnout způsob placení pří-

spěvku na žáky základních škol s  obcemi

Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov

a Spytihněv

� schválilo Závěrečnou zprávu o provedení

inventarizace majetku a závazků města Na-

pajedla za rok 2002

� schválilo účetní závěrku roku 2002 společ-

nosti NTV cable s.r.o. a návrh na rozdělení

hospodář. výsledku za účetní období

� schválilo závěrečný účet města Napajedla

za rok 2002 a vyjadřuje souhlas s celoročním

hospodařením města, a to bez výhrad

� schválilo rozpočtové opatření č. 24/2003

za účelem financování stavebních úprav domu

č. p. 717–719 v celkové  částce 1 941 tis. Kč

Územní plán města
� schválilo v souladu s ustanovením § 84,

odst. 2, písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecním zřízení), ve znění pozděj-

ších předpisů a v souladu s ustanovením §

20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu, ve znění poz-

dějších předpisů (stavební zákon), zadání ke

změně č. 1 územního plánu města Napajedla

– lokalita č. 1 – ulice Nad Zámkem, lokalita č.

2 – Šardica, lokalita č. 3 – Jestřabí, lokalita č.

4 – ulice Nad Zámkem jako závazný podklad

pro zpracování návrhu změny č. 1 územního

plánu města Napajedla

� schválilo podle ustanovení § 31 odst. 2

zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-

pisů, (dále stavebního zákona) pořízení změ-

ny č. 2 územního plánu města Napajedla

� schválilo podle ustanovení § 32 odst. 2

zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-

pisů (dále stavebního zákona), pořízení změ-

ny č. 3 územního plánu města Napajedla

Lokalita č. 1 – Šardica, pozemek parcelní

číslo 4834/1 v katastrálním území Napajedla,

s navrženým funkčním využitím jako plocha

občanské vybavenosti

Lokalita č. 2 – Dolní Padělky, katastrální území

Napajedla s navrženým funkčním využitím

jako plocha průmyslové výroby a skladů.

Lokalita č. 3 – ulice Sadová, pozemky parcel-

ní číslo 77/1, 79/1, stavební plochy 1815,

1817, 2833, 2835, v katastrálním území Napa-

jedla, s navrženým funkčním využitím jako

plocha pro sport a rekreaci.

Lokalita č. 4 – Lůžko, pozemky parcelní číslo

7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133,

7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141,

7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147 (PK)

a 6587/6 (KN) v katastrálním území Napajed-

la, s navrženým funkčním využitím jako plo-

cha pro sport a rekreaci.

Lokalita č. 5 – Stará hora, katastrální území

Napajedla, s navrženým funkčním využitím

území jako plocha bydlení v rodinných do-

mech.

Organizační záležitosti
� schválilo peněžité plnění za výkon člena

výboru nebo komise ve výši 110,— Kč/člena/

účast na jednom zasedání výboru nebo ko-

mise v roce 2003

� seznámilo se s předloženým návrhem dal-

ších odměn, které lze poskytnout za výkon

funkce neuvolněným členům ZM ve smyslu §

72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

pozdějších předpisů a dle § 4 a 5 nařízení vlády

ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce

členům zastupitelstev a stanovilo další odmě-

nu neuvolněným členům ZM ve výši poloviny

částky, která jim byla naposledy poskytnuta

� schválilo termíny zasedání Rady a Zastupi-

telstva města dle návrhu

Bez usnesení
� zabývalo se roční závěrkou společnosti

NBTH, s.r.o. za rok 2002.

� zabývalo se účetní závěrkou společnosti

Technická správa města, s.r.o. za rok 2002.

� členové zastupitelstva města Napajedla se

vyjádřili k „analýze stavu města“ uveřejněné

v Napajedelských novinách.

� seznámilo se se stavem účtů Fondu pro

rozvoj bydlení a vzhledu města k 31. 5. 2003

a bere ho na vědomí

� seznámilo se s předloženou důvodovou

zprávou o postupu projednání a vyhodnoce-

ní připomínkového řízení k urbanistické stu-

dii „náměstí Napajedla a bere ji na vědomí

� seznámilo se se Zápisem č. 1 z jednání kont-

rolního výboru ze dne 29. 1. 2003, Zápisem č. 3

z jednání kontrolního výboru ze dne 17. 3. 2003,

Zápisem č. 4 z jednání kontrolního výboru ze

dne 31. 3. 2003, Zápisem č. 5 z jednání kontrol-

ního výboru ze dne 19. 5. 2003, Zápisem č. 6 z

jednání kontrolního výboru ze dne 9. 6. 2003 a

bere je na vědomí včetně přehledu plnění

usnesení Zastupitelstva města k 30. 5. 2003.

� seznámilo se  se Zápisem z jednání finanč-

ního výboru města Napajedla ze dne 16. 6.

2003 a Plánem práce finančního výboru na 2.

pololetí roku 2003 a bere je na vědomí.

Počet odvedenců klesá
ZLÍN - Jarní odvody ve Zlínském kraji

byly oficiálně ukončeny. Odvodní řízení pro-

běhlo v jedenácti obcích s rozšířenou působ-

ností, podle branného zákona bylo do konce

května letošního roku předvoláno 2 683 bran-

ců ročníku narození 1984 a starší.

K odvodům se dostavilo 2 362 branců,

odvedeno bylo 1 569, tedy 66 %. Nejvyšší počet

odvedených branců byl v Holešově, Kroměří-

ži a Bystřici pod Hostýnem – 80 %. Ve Valaš-

ských Kloboukách, Vizovicích a Luhačovi-

cích bylo odvedeno 74 % branců. Nejméně

bylo odvedeno v Uh. Hradišti, a to 41 %.

Trvale neschopných vojenské služby je

nejvíce v Otrokovicích – 34 %, nejméně ve

Val. Meziříčí a ve Val. Kloboukách – 15 %.
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� Můžete stručně předsta-

vit Městský úřad Napajedla?

Kdo je Vám podřízen?

Celý městský úřad tvoří a

jsou jeho součástí: starosta,

místostarosta, tajemník a dále

všichni zaměstnanci obce, pra-

cující v obecním úřadě. Když

půjdu do čísel, tak mám na pod

sebou 30 úředníků a 2 pomoc-

né síly, takže celkem 32 lidí.

Jsou rozděleni do několika odborů a odděle-

ní. Pro představu občanů, co vlastně zůstalo

na naší radnici, je musím vyjmenovat: odbor

správy majetku, investic a rozvoje řídí paní

Bc. Alena Zekičová, odbor sociálních věcí

paní Alena Kašná a správní odbor paní Zdeň-

ka Sukupová. Stavební úřad včetně územní-

ho plánování vede ing. Libor Čabla, finanční

odbor ing. Ivo Šlíma, oddělení životního pro-

středí paní Stanislava Kozmíková, oddělení

právní a přestupkové JUDr. Zuzana Havlová

a personální a mzdové oddělení má na sta-

rosti paní Alena Kolečkářová.

� Co vlastně všechno tato instituce za-

jišťuje a v čem pomáhá občanům?

Městský úřad Napajedla je orgánem měs-

ta Napajedla a ve své činnosti , kterou zajišťu-

je, se řídí zákonem o obcích a dalšími souvi-

sejícími právními předpisy. Organizaci úřa-

du upravuje organizační řád, který obsahuje

organizační strukturu, rozdělení pravomocí

odborů a oddělení v úřadu a jejich vzájem-

nou součinnost.

� To jste řekl krásným úředním jazy-

kem. Jak jsou ale rozděleny činnost a pů-

sobení úřadu?

Činnost úřadu je rozdělena na dvě pů-

sobnosti: v rámci tzv. samostatné působnosti

zajišťuje plnění úkolů na území města Napa-

jedla, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada

města. Současně pomáhá výborům zastupitel-

stva a komisím rady města v jejich činnosti.

Sem patří hospodaření s majetkem a fi-

nancemi města, investiční akce, uspokojo-

vání potřeb bydlení, ochrany a rozvoje

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informa-

cí, výchovy a vzdělávání, celkového kul-

turního rozvoje a ochrany veřejného pořád-

ku apod.

� Jaký je dnes vztah Městského úřadu v

Napajedlích k okolním obcím?

V rámci tzv. přenesené působnosti, vy-

konává úřad státní správu v základním rozsa-

hu a jako pověřený úřad zajišťuje výkon

státní správy v přenesené působnosti pro

obce ve správním obvodu vymezené zvlášt-

ním zákonem. A to pro obce Napajedla a dále

Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Poho-

řelice, Spytihněv a Žlutava. Tady jsou to

záležitosti zejména stavebního řízení, posky-

tování sociálních dávek, záležitosti životní-

ho prostředí, problematika přestupkového

řízení, matrika a evidence obyvatel. Konkrét-

ní obsah činnosti jednotlivých úseků je dán

prakticky jejich názvem.

� Zkusme si tedy praktické cvičení...

V praxi to znamená, že co občané uvede-

ných šesti obcí nemohou vyřídit doma na

Obecním úřadě, tak s poža-

davkem zajedou na příslušný

odbor nebo oddělení napaje-

delské radnice a u nás to pod-

le svých možností projedná-

me. Některé specifické žádos-

ti a problémy musí ovšem i

napajedelští občané řešit na

Městském úřadě v Otrokovi-

cích (např. problematiku živ-

nostenského odboru, řidič-

ských průkazů aj.). Potom už následuje jed-

nání a řešení problému či žádosti přímo ve

Zlíně na Krajském úřadě.

Je to trochu jako na vojně, ale tento

systém, vzniklý zřízením krajů, se již mezi

lidmi pomalu zaběhává...

� Město ale může pro výkon samostatné

působnosti pro řešení svých různých zá-

ležitostí a zajišťování některých činností

zakládat a zřizovat právnické osoby a or-

ganizační složky města. Jak je tomu v

Napajedlích?

Tyto pravomoci přísluší zastupitelstvu

města. V našem městě jsou založeny tři ob-

chodní společnosti s ručením omezeným a

to: NBTH, s.r.o.(ředitel. ing. Polášek), Tech-

nická správa města, s.r.o. (ředitel ing. Jirků)

a NTV cable, s.r.o.(ředitel pan Horký), z nichž

každá společnost zabezpečuje pro město čin-

nosti stanovené v mandátních smlouvách.

Dále jsou zřízeny čtyři příspěvkové orga-

nizace: Klub kultury Napajedla (ředitel pan

Pilát), Základní škola Napajedla, Komenské-

ho 268 (ředitelka mgr. Hegrová), Základní

škola Napajedla, Komenského 298 (ředitel

PaedDr. Veselý) a Mateřská škola Napajedla,

Komenského 1159 (ředitelka paní Vitásko-

vá).

V neposlední řadě jsou zřízeny také orga-

nizační složky, kterých je pět. Jsou to subjek-

ty, které na rozdíl od předcházejících společ-

ností a organizací nejsou právnickými osoba-

mi a nemohou tudíž jednat a vystupovat

vlastním jménem. Patří sem knihovna, kino,

muzeum, Jednotka sboru dobrovolných ha-

sičů a nově zřízené Městské informační cen-

trum (vedoucí Josef Souček).

Co se týká souvislosti a vazeb k městské-

mu úřadu, tak můžeme jednoznačně konsta-

tovat, že s uvedenými právnickými osobami

a organizačními složkami města městský úřad

velmi úzce spolupracuje a tyto „stojí“ mimo

městský úřad. Dále musím říct, že radě města

přísluší plnit vůči právnickým osobám a or-

ganizačním složkám města úkoly zakladatele

a zřizovatele podle zvláštních předpisů. Tak-

že je logicky řídí a kontroluje.

� O práci jednotlivých odborů a odděle-

ní napajedelské „radnice“ budeme naše

čtenáře postupně informovat v několika

dalších číslech. Proto bych se na Vás,

jako člověka, který musí mít přehled o

všem, co se v Městském úřadě děje, ob-

rátil s osobní otázkou: jaká je práce na

radnici, jak se Vám spolupracuje s novým

zastupitelstvem, novou radou... Cítíte ně-

jaký rozdíl v pracovním systému po vol-

bách, vždy s příchodem nového politické-

ho vedení?

Podívejte, zastupitelstvo a rada města

jsou volení funkcionáři na určité období,

zpravidla na 4 roky. Voliči potom rozhod-

nou, jestli se volené vedení vymění, nebo

zůstane. Za tu dobu čtyř let se vždycky vyko-

nalo a vykoná pro lidi, pro město i pro náš

mikroregion spousta práce. Ale práce na úřa-

dě se nesmí zastavit v žádném případě! Proto

se vždycky snažím s aktuálním vedením rad-

nice najít co nejdříve společnou řeč... Vý-

sledkem by mělo být bezproblémové navá-

zání na předcházející rozpracované úkoly

tak, aby občan prakticky žádné změny ani

nepoznal! Za sebe i za své podřízené mohu

říci, že jsme se na naší „radnici“ vždycky

snažili vyjít lidem v jejich potřebách a žádos-

tech vstříc a poradit jim. Stejně jako „diva-

dlo“ je od slovního základu „dívat se“, slovo

„radnice“ je určitě od slovního základu „ra-

dit, poradit se“.

A v tom byl, je a bude smysl mé i naší

společné práce.

Děkuji pane tajemníku za zajímavé

informace! (stý)

Rozhovor s tajemníkem MÚ Bc. Jiřím Foltýnem

Besedování v Napajedlích
Pátý ročník Mezinárodního festivalu tan-

ce a muziky ve Zlíně zaznamenal výraznou

dramaturgickou změnu. Tradice dřívějších

folklórních festivalů byla překonána přizvá-

ním souborů, které současnost řadí spíše

mezi country a poprvé se objevil také irský

step. Beze změny zůstalo rozšíření této pěk-

né letní slavnosti, která se koná vždy jednou

za dva roky, do okolních měst. A tak stejně

jako v minulých ročnících i letos zavítal fes-

tival do Napajedel. Na náměstí před koste-

lem zpříjemnili sobotní dopoledne přítom-

ným divákům členové maďarského taneční-

ho souboru AVAS s hudební skupinou SAJÓ.

Mladý temperamentní soubor to nemá

do Česka daleko, přicestoval z pohraničního

Miškolce, a jeho pojetí lidového tance je nám

blízké. O letošním mezinárodním festivalu

potěšil diváky na Zlínsku šesti vystoupeními.

Taneční skupinu tvořili mladí lidé, z nichž jen

několik o málo let překročilo dvacítku.

Z tancování vyzařuje radost a lidové tradice

pro ně nejsou historickou záležitostí. Dobrou

náladu jim nepokazila ani skutečnost, že

Napajedla projevila o tuto akci nepatrný zá-

jem. Možná však milovníci folklóru z města s

letitou tradicí zavítali spíše do Zlína, Otroko-

vic, Luhačovic či Lešnou, kde bylo k vidění

mnohem víc. Ovšem ani ti, kdo si našli půlho-

dinku a pod kostelem se zastavili, rozhodně

nelitovali. Skvělý zážitek. -veb-
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Odjezdy autobusů z Napajedel

Do Zlína
x x x x, c x, c a,f 6

4.30 4.44 4.50 5.04 5.07 5.17 5.18
x x x x x b x

5.25 5.43 5.49 6.44 6.51 7.06 7.07
x, c 1 x, d x x x, d

7.25 7.37 7.48 7.52 8.25 8.38 9.00
x x x, d x a,g 5 x

9.32 9.50 10.28 10.32 11.05 11.52 11.53
x x, 6 b x,d x c b, g

12.33 12.40 12.53 12.53 12.57 13.04 13.05
x x x x x x, c a, f

13.09 13.23 14.12 14.17 14.23 14.40 14,41
x x,5 x x, c x x 6

15.08 15.46 16.10 16.44 16.57 17.08 17.40
x x, +, g +,h a, +,i x, d x

17.44 17.53 17.55 18.25 20.00 21.08 21.15

Do Otrokovic  (aut. st.)
x x x x x, c x x

4.45 5.11 5.16 5.25 5.34 5.44 6.15
x x x, d x x x, f x, d

6.27 7.09 7.50 11.04 12.53 13.04 13.26
x x, c x x, d x x x

13.31 13.43 14.07 14.30 15.14 16.34 18.33
x, d x

19.50 21.29

Do Uherského Hradiště
x, 6 x, 6 x x 6 7, g x

5.20 6.00 6.05 6.22 6.23 6.23 6.53
x x 6 1 x x +,g

7.09 8.05 8.22 8.25 8.47 10.28 10.45
x x x x 6 x, +, i

10.56 11.21 12.23 13.15 13.24 13.58 14.00
x x, c x x 6 +

14.10 14.26 14.28 14.46 14.58 15.00 15.03
x x x x, c 5, h x x

16.24 16.48 17.58 18.33 18.58 19.17 19.49
+, g x x, +, g

19.55 22.38 23.12

Do Žlutavy
x x x x x x, d x, j

4.52 5.14 6.34 8.59 10.22 12.24 12.32
6 x, c, k x x x, d x +

12.57 14.17 14.42 14.44 15.50 16.47 17.57
x 6 x

19.10 19.27 22.40

Do Halenkovic
x 6 x, d x, d x b x, d

6.08 6.18 6.56 9.11 10.26 11.10 12.23
x x, 6 x, d +, g x x, d

14.43 14.48 16.06 17.06 19.06 19.08 20.24
x, d

22.35

Do Pohořelic
x, d x, d x, d

13.45 14.30 22.35

Do Komárova
x x x, d

5.41 6.53 22.35

Do Brna
x, 6 x, 6 5, + +, k x, d 6 1

5.20 6.00 6.23 6.23 6.40 8.22 8.25
+, g +, g x, +, i x g 6 +

10.19 10.45 14.00 14.05 14.58 15.00 15.03
5, h +, l, g 5 + 5, h +, g

15.45 17.54 17.57 18.00 18.58 19.55

Do Prahy
+, g +

5.20 10.45 15.03

 Od spořitelny
Do Zlína

x x x x b 6 x
4.37 4.41 4.50 4.52 5.00 5.19 5.27

x x x x b x x
5.45 6.03 6.46 6.54 7.09 7.12 7.22
x, d b x, d x x x, d

7.49 7.53 8.22 9.01 9.35 9.51 10.29
6 b, g 5 + x d x

10.30 11.07 11.53 12.30 12.35 12.54 12.55
b, g 6 x x, c, k x x x, 6

13.06 13.45 14.16 14.42 15.02 15.34 15.49
x x, c x x x x, +, g

16.30 16.46 16.58 17.10 17.46 17.54 20.01
x, d x, d x, j

20.30 21.09 21.17

Do Otrokovic aut. st.
x x x x x x x, d

4.47 5.13 5.22 5.25 5.46 6.13 6.16
x x x x x,d x, j x

6.59 7.11 7.18 7.43 7.51 12.54 12.56
x,d x x x, c x, d x x

13.27 13.29 13.40 14.07 14.35 15.15 15.16
x, d

19.52

Do Uherského Hradiště
x b 6 x 6 x b

5.15 6.21 6.49 8.02 8.20 8.45 9.39
b x + 6 g 6

11.24 11.50 12.21 12.34 13.55 14.55 14.57
x x + x, c 5, h x x

17.18 17.57 18.04 18.31 18.57 19.14 19.48
+, g x, j

19.52 22.36

Do Žlutavy
x x x x x x, d x, j

4.50 5.12 6.32 8.57 10.20 12.22 12.30
6 x, c x x x + 6

12.55 14.12 14.40 14.42 16.45 17.55 19.25

 Z autobusového nádraží

Do Halenkovic
x 6 x, d x, d x b x, d

6.06 6.15 6.55 9.10 10.25 11.09 12.22
x x, 6 x, d x, +, g x, d

14.42 14.45 16.05 17.05 19.05 20.23
x, a

22.34

Do Pohořelic
x 6 x x + x, c 6

6.47 10.00 10.20 10.35 12.00 12.40 13.15
x, d x, d x x x x +

13.47 14.35 14.55 16.10 17.10 18.40 19.24
x, d

22.37

Do Komárova
x x x 6 x 6 x

5.15 5.40 6.35 6.49 8.45 10.00 10.20
x + + x, c 6 x, c x

11.50 12.00 12.34 12.40 13.15 13.40 14.45
x x + + x 6 +

17.10 17.18 17.25 18.04 18.40 18.55 19.24
x, d

22.37

Do Brna
b, g 6 +, g g 6 +

6.21 8.20 10.17 14.55 14.57 17.57
5, h +, g

18.57 19.52

Od hospodářské školy
Do Zlína

x x x x x 6
4.35 4.48 5.47 6.00 7.17 8.20 10.28

+ x x 6 x, c, k x x
12.28 12.32 12.55 13.43 14.38 15.00 21.13

Do Otrokovic
x x x x x x x

5.23 6.25 6.55 7.41 11.02 13.27 13.29
x x x

14.03 16.32 18.31

Do Uherského Hradiště
x x 6 x x b b

5.17 6.07 6.51 6.55 8.47 9.41 11.26
x + x x x + x

11.52 12.36 13.17 14.12 17.20 18.08 19.19
x

22.40

 Odjezdy z Pohořelic
do Napajedel

x 6 x x, d x x x
4.35 4.55 5.19 5.40 6.03 7.05 7.10
x, f x, c x, d x x x x

12.50 13.02 14.03 14.50 15.11 15.23 16.25
+ 6 x, d

17.42 19.12 20.15

Do Zlína
x 6 x, f x, c x x, d

4.35 4.55 12.50 13.05 16.25 20.15
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Novinky v Knihovně Napajedla
Praktické rady
� Zahrajte si squash. Příručka poradí, jak

správně provozovat tento v současné době

velmi populární sport.

� Zelený čaj. Vše o účincích, pěstování, zpra-

cování a přípravě zeleného čaje.

� Swift Penny: Cesty, schody a terasy. Ná-

vody, jak vytvořit řadu stylových profesio-

nálně vyhlížejících zahradních prvků.

� Aranžování květin. Obsáhlá praktická

příručka pomůže s výběrem, přípravou a

aranžováním čerstvých i suchých květin pro

každou příležitost.

� Dieta a ozdravná hladovka. Návod, jak

si prostřednictvím diety a ozdravné hladovky

zlepšit tělesnou i duševní vitalitu a svěžest.

� Ludwig Gerd: Cvičení a hry se psem.

Praktický rádce pro ty majitele psů, kteří své-

ho miláčka chtějí smysluplně zaměstnat, do-

přát mu dostatek pohybu doma i venku a

navíc něco udělat i pro svou vlastní kondici.

Populárně naučné
� Däniken Erich von: Bohové byli astro-

nauti. Autor se zamýšlí na rozpory v Bibli.

Literatura faktu
� Dunmore Spencer: Hořící Atlantik. Úpl-

né a dramatické svědectví o bitvě, která při-

vedla frontové linie druhé světové války k

americkým břehům.

� Hassel Sven: Vojenská káznice. Autobi-

ografický příběh o hrůzách 2. světové války.

� Nowak Helmuth: Bojoval jsem u Stalin-

gradu. Autentické autorovy zážitky z bojů 2.

světové války.

Do Otrokovic
x x x x, d x

5.19 6.03 7.10 14.40 15.11

Odjezdy z Komárova
Do Napajedel

x 6 x, c x x 6 x
4.32 4.45 5.15 5.34 5.55 6.16 6.19

x x 6 x + x, +
7.00 7.36 8.15 10.20 10.57 11.25 12.20
x, c x 6 x, c x x +

12.55 13.24 13.35 13.55 14.55 15.15 16.33
+ x 6 x, d

17.35 19.00 19.05 20.05

Do Zlína
6 6 x, + 6 x x, d

4.45 8.15 10.20 12.20 13.35 14.55 20.05

Do Otrokovic
x x x x x x

5.55 6.19 7.00 7.36 10.57 13.24

ze Zlína
x, 6, S x, A, S x x, 6, S 6 x, c 6, +, g
5.05 5.15 5.25 5.40 5.50 6.05 6.05

x x, d x, S x x x 6
6.10 6.20 6.25 6.40 6.45 7.30 8.00

1 x x, d 6, + x x, +, g x
8.05 8.20 8.45 9.15 9.25 10.00 10.30
S, 7, g b x x, d 6, S
10.30 10.45 11.00 11.25 11.55 12.00 12.30

x x, S x, d 6 x x, 7, g, S x, c
13.00 13.05 13.20 13.30 13.35 13.40 13.45

x x, 6 x, c b, g 6  + x, S
14.00 14.20 14.25 14.30 14.35 14.45 14.50

5, h x x x, A, S  +, S x
15.25 15.35 16.00 16.20 16.40 17.00 17.30
5, +, g x, c x, S 6 x, +, g 5 b
17.35 18.10 18.10 18.30 18.35 18.40 19.00

x 7, g x, d x, d x x, +
19.20 19.30 21.00 22.10 22.15 22.55

Z Otrokovic - aut. st.
x x, c x x x x, j x

5.00 5.30 5.55 6.00 6.10 6.25 6.30
x, d x, d x, c x x x x

6.40 6.55 6.55 8.20 8.28 8.45 10.00
x x, d x x, c x x x

10.40 12.10 13.15 13.50 14.10 14.25 14.30
x, d x x x x, d x

15.35 15.40 17.00 19.00 20.10 22.15

Z Uherského Hradiště
x x, c x, f x x, c x 6

4.45 4.50 4.55 5.08 5.10 5.20 5.45
x x x, c x 1

6.20 6.45 7.00 7.05 7.20 7.30 7.50
x x x x x x b, g

8.00 8.15 9.10 9.30 10.10 10.30 10.45
 + x 5 x x x x,6

11.00 11.30 11.35 12.05 12.10 12.15 12.20
x g x x,c x x x

12.35 12.45 13.00 13.15 14.00 14.30 14.48
x x  + x,c x x 6

15.20 15.50 16.10 16.20 16.35 17.20 17.25
5, h 7, g x x, 7,i 7, g x

17.43 17.43 18.05 18.10 19.38 19.45 20.30
x

20.50

Ze Žlutav
x x x x x 6 x

4.35 5.15 5.35 7.00 9.15 9.50 10.30
+ x 6 x,c x x.d x

11.50 12.42 13.05 14.30 15.05 16.20 17.00
x

21.00

Z Halenkovic
x x 6 x, d x b x,d

4.37 4.57 5.02 5.58 6.37 6.52 7.32
x, d x, d x.6 x, +, g x, d x,d

10.12 12.37 13.12 15.32 17.37 19.37 20.52

Z Brna
1 x 5 x b, g x, 6 x

5.50 8.00 9.55 10.30 10.45 11.10 13.05
x x 5, 7 6, g x, 7, i 7, g

14.40 14.45 16.00 16.20 17.00 17.20 18.40

Z Prahy
x 6 7, g

12.00 13.30 16.00

Odjezdy autobusů do Napajedel

Vysvětlivky:
x - jede v pracovní den
+ - jede v neděli a státem uznaný svá-

tek
1-7 - jede v určitý den v týdnu (pondělí –

neděle)
a - jede 1 - 5
b - jede v sobotu a +
c - jede od 1. IX.
d - nejede 12. VII. – 10. VIII.
e - jede do 31. VIII.
f - jede do 29. VIII.
g - nejede 16. XI.
h - jede od 5. IX.
i - nejede 28. X. a 16. XI.
j - jede od 14. VII. do 8. VIII.
k - nejede 27. a 29. X.
l - jede od 7. IX.

Odjezdy ze Zlína – bez značky jsou odjezdy
z autobusového nádraží, S – Svit, obchodní
centrum, A, S – autobusové nádraží i Svit

Knihovna Napajedla oznamuje

svým čtenářům, že od 14. do 25.

července 2003 bude uzavřena.

Životopisy
� Balvín Jiří: Nepohodlný muž aneb Z de-

níku odvolaného generálního ředitele.

Kniha formou deníku zachycuje vše, co au-

tor prožil od chvíle, kdy byl poprvé kontak-

tován jako možný představitel České televi-

ze až do doby, kdy musel odejít.

� Mac Court Frank: Andělin popel. Auto-

biografický román je vzpomínkou stárnoucí-

ho muže na své dětství a mládí, které proží-

val v třicátých a čtyřicátých letech v Irsku.

Sci-fi
� Anderson Kevin J.: Sága sedmi sluncí.

Skrytá říše. První díl rozsáhlé galaktické

ságy. Pro milovníky sci-fi literatury

Pro děti
� Hofman Ota: Lucie, postrach ulice. Pů-

vabné vyprávění o Lucii a kouzelných paná-

cích z formely pro děti.

� Pavlovič Jozef: Míša Ríša. Čtení o med-

vědovi Ríšovi pro nejmenší čtenáře.

Beletrie
� Smith Wilbur: Volání ďábla. Patrik žije

svůj život naplno. V doprovodu vdavekchti-

vé dcery a ztřeštěného dobrodruha se po-

tlouká po řekách a džunglích východní Afri-

ky. Náhle se celá trojice ocitá ve smrtelném

nebezpečí.

� Viewegh Michal: Případ nevěrné Kláry.

Denis Pravda je soukromý detektiv, který se

specializuje na sledování nevěrných partne-

rů. Jednoho dne ho požádá o schůzku popu-

lární spisovatel.
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Jak se žije v napajedelských školských zařízeních II.

Když mají děti volno
Dům dětí a mládeže organizuje volný čas

dětí, mládeže i rodičů. V letošním roce jsme

se orientovali na pravidelnou činnost, příle-

žitostnou, táborovou a nabídku spontánních

aktivit. Otevřeli jsme 61 zájmových útvarů,

které navštěvovalo 964 lidí nejrůznějšího

věku.

V DDM pracuje pět pedagogických pra-

covnic, účetní, správní zaměstnankyně a 21

externích zaměstnanců. Všichni se společně

podílejí na formování osobnosti mladého člo-

věka, jeho zdravého vývoje, zájmů, potřeb a

dovedností. Jsou podstatnou součástí pri-

mární prevence negativních jevů, které sou-

časnou mladou generaci v nemalé míře ovliv-

ňují. Snažíme se, aby naše nabídka byla pes-

trá a zajímavá a oslovila co nejvíce dětí. Pro

ty, které nemají zcela vyhraněný zájem, orga-

nizujeme akce spontánního charakteru – pla-

vání v krytém bazénu, soutěže, turnaje, výle-

ty… Samozřejmě, ne vždy jsme úspěšní a

mnohdy je několikadenní příprava oceněna

malým počtem účastníků.

Hlavní důraz klademe na pravidelnou

činnost, organizovanou v zájmových krouž-

cích, kde mohou děti rozvíjet své dovednosti

v široké škále zájmů. Největší zájem byl v

letošním školním roce o sportovní kroužky,

keramiku, kroužky hudební, jazykové a sa-

mozřejmě o počítače. Po několika letech se

nám podařilo obnovit činnost botanického a

včelařského kroužku. Zatím v něm pracuje

málo dětí, ale už má za sebou první velký

úspěch – 2. místo v oblastním kole soutěže

„Setkání včelařské mládeže 2003“. Úspěšně

si vede kroužek šachový, střelecký, stolního

tenisu, country kroužek „Hopsálek“ a přede-

vším kroužek aerobicu vedeny Hankou Srn-

covou. I letos patřila dívkám v soutěžích

Zlínského kraje přední umístění. Dobře se

prezentovaly v soutěži „Napajedelská hvěz-

dička“. Akce má stále více příznivců a DDM

ji pořádal již počtvrté. Za největší úspěch

považují 4. místo v tvrdé konkurenci v pódi-

ových skladbách aerobicu v Praze.

Nejaktivnější byl kroužek plastikových

modelářů s vedoucím Janem Klečkou. Krou-

žek má pro svou práci velmi skromné pod-

mínky a přesto prezentuje DDM velmi dobře

v řadě soutěží. Je držitelem 5. místa v celo-

státní soutěži. Příležitostí přesvědčit se o je-

jich dobré práci byla výstava všech modelář-

ských technik pořádaná v prostorách naše-

ho zařízení.

V letošním roce jsme zaznamenali zvýše-

ný zájem o kluby Matýsek a Beruška, které

jsou určeny pro maminky s dětmi.

V oblasti příležitostné a spontánní čin-

nosti jsme spolupracovali s místními škola-

mi, včetně škol z okolních obcí, s mateřskými

školami, školními družinami a organizacemi

a institucemi, které pracují s dětmi a mládeží.

Připravili jsme celou řadu akcí obsahově

různě zaměřených. Někdy úspěšných, ně-

kdy méně. Vždy však bylo naší snahou zakti-

vizovat co nejvíce dětí. Z mnoha jen namát-

kou – Hrátky s čertem, Vánoční jarmark,

Výstava historických hraček, lyžařské zájez-

dy, Velikonoční zajíček, Pálení čarodějnic,

Kytička pro maminku. Poslední akcí byla

oslava Dne dětí v zámeckém parku s názvem

„Mraveniště“.  To jsou ty nejoblíbenější, kte-

ré se pomalu stávají tradicí.

Školní rok 2002/03 končí. DDM však čeká

nejtěžší období celého roku – příprava a

organizace letních táborů. Řada z nich je

odborně zaměřená. Jsou pro děti ve věku od

7 do 15 let, pro mládež i rodiče s dětmi. Také

prostory DDM jsou o prázdninách otevřeny

široké veřejnosti. Slouží k ubytování dět-

ských a mládežnických kolektivů, v pracov-

ní dny je dětem i dospělým k dispozici inter-

netová kavárna. Pokud máte zájem o její

návštěvu, je třeba se předem objednat.

Na závěr děkuji všem, kteří nám v letoš-

ním školním roce byli příznivě nakloněni,

obětavě pomáhali s vedením zájmových

kroužků a podpořili řadu akcí finančními a

věcnými dary.

Ing. Eva Přikrylová,

ředitelka DDM Napajedla

K úspěšným kolektivům, patřícím k těm lepším ve Zlínském kraji, patří aerobic vedený

Hankou Srncovou.

Roční bilance Základní umělecké

školy R. Firkušného a Domu dětí a mlá-

deže doplňuje celkový pohled na napa-

jedelské školy v právě ukončeném škol-

ním roce. Zřizovatelem ZUŠ i DDM je

kraj Zlín a obě zařízení spolu s dětský-

mi sportovními a zájmovými spolky

působí souběžně se základními škola-

mi na výchovu napajedelských dětí.

Škola o umění
V Základní umělecké škole Rudolfa

Firkušného studovalo v letošním školním

roce 380 žáků pod vedením sedmnácti

pedagogů. A po celý rok jsme o sobě dáva-

li vědět. Naše děti vystoupily na 20 škol-

ních besídkách, šestkrát potěšily svým

vystoupením obyvatele domů pro seniory,

koncertovaly na pěti velkých akcích – S

tebou mě baví svět, Vánoční koncert, Kon-

cert mladých na počest R. Firkušného, I. a II.

absolventský koncert. Podílely se s dalšími

organizacemi města a okolních obcí na 22

různých akcích. Dvakrát zavítali do naší

školy studenti kroměřížské konzervatoře,

jednou vycestovala Společnost přátel ZUŠ

na baletní představení do Brna. Společ-

nost je i garantem hudebního tábora, který

letos proběhne v duchu muzikálových

melodií v podání 42členného orchestru.

Téměř všechny akce provázely výsta-

vy kreseb, keramiky, obrazů i prostoro-

vých objektů žáků výtvarných oborů. Je-

jich práce byly vystaveny i na celostátní

výstavě ve Šternberku. Poslední letošní

výstava se konala v prostorách napajedel-

ské spořitelny.

Úspěchy hudebního oboru:

Smyčcový soubor D. Kaňovské – dru-

hé místo v krajském kole celostátní sou-

těže.

Klarinetista Zdeněk Nesrsta ze třídy

V. Maňase – druhé místo v krajském kole

celostátní soutěže.

Vlastimil Škoda a Eva Němcová  ze

třídy P. Strašákové – stříbrné a bronzové

pásmo v celostátní soutěži Lhenické klá-

vesy.

Úspěchy výtvarného oboru:

Dan Paseka ze třídy E. Slámy – 1. místo

v mezinárodní soutěži Svět očima skuteč-

nosti a fantazie.

Žáci 1. ročníku J. Vaňáčové – 2. místo

v kategorii kolektivů ve stejné soutěži.

Tři žáci výtvarného oboru složili letos

úspěšně přijímací zkoušky na umělecké

školy – uměleckou průmyslovku, kera-

mickou školu a umělecké zpracování dře-

va – a budou pokračovat v nastoupené

dráze výtvarných umělců.

Lenka Hanáčková, ZUŠ R. Firkušného
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Každou ned li si m žete v klidu 

p ed novým pracovním týdnem 

nakoupit erstvé potraviny

ve velkoprodejn  Morava 

od 7.00 – 11.00 hodin.

Využijte ned lní prémie ! ! !

každou ned li extra superceny zboží 

každou ned li k upavé rohlíky

každou ned li jsme tu pro Vás

 Úspěch mladých sokolů v pražském finále
Finále přeboru soutěže České obce so-

kolské v sokolské všestrannosti 2002/2003

se konalo 13. – 15. června v Sokole Králov-

ské Vinohrady v Praze za účasti reprezen-

tačních družstev všech zúčastněných so-

kolských žup.

Tohoto finále se v reprezentačním druž-

stvu Sokolské župy Komenského zúčastnili

z tělocvičné jednoty Sokol Napajedla Jana

Forbelská a Roman Hradil, vítězové župní

soutěže v sokolské všestrannosti v kategorii

staršího žactva,

Oba naši mladí sokolové si v celostátní

konkurenci svých vrstevníků  vedli velmi

úspěšně. Jana Forbelská se v celkovém

hodnocení všech disciplin – sportovní gym-

nastika, šplh, plavání a lehká atletika – umís-

tila ze 43 soutěžících na velmi pěkném 4.

místě. V gymnastickém cvičení na koberci

skončila jako první. Pro její další tělocvič-

nou činnost je tento úspěch zajisté velkým

povzbuzením. Úspěšně si vedl také Roman

Hradil. Ve startovním poli 26 závodníků

obsadil 9. místo.

Jménem celé tělocvičné jednoty oběma

starším žákům blahopřejeme k dosažené-

mu umístění. Děkujeme také jejich cvičite-

lům za odborné vedení mládeže a velmi

dobrou a záslužnou práci.

Milan Vykoukal, Sokol Napajedla

 KINO Napajedla
� Neděle 13. července

FEMME FATALE

Americko francouzský příběh smyslné

podvodnice s Rebeccou Romijn-Stamo-

sovou a Antonio Banderasem v hlavních

rolích. Od 12 let.

� Středa 16. července

OD KOLÉBKY DO HROBU

Akční film USA pro diváky od 12 let.

� Neděle 20. července

JOHNNY ENGLISH

Rowan Atkinson v roli agenta napovídá,

že to nebude obyčejný špionážní příběh.

Od 12 let.

� Středa 23. července

DŮM NARUBY

Koprodukční komedie USA a Nizozemí o

tom, co se stane, když se konvenční a

bohatý právník Steve Martin zaplete s

kriminálnicí Queen Latifahovou. Od 12

let.

� Neděle 27. července

X-MEN 2

Druhé pokračování války lidstva s hrst-

kou mutantů. Od 12 let.

� Středa, čtvrtek 30. a 31. července

PUPENDO

Hřebejkovo filmové poselství budoucím

generacím s hvězdným obsazením v čele

s Boleslavem Polívkou. Přístupno.

Začátky představení v 19.30 hodin, vstup-

né 55,- Kč.

Fonotéka etnické hudby
Muzeum jihovýchodní Moravy zpřístup-

nil badatelům i vážným zájemcům další stu-

dijní fond a rozšířil tak i služby veřejnosti.

Fond zvukových nosičů všech typů (CD, au-

diokazety, videokazety gramodesky atd.) je

budován tak, aby postupně obsáhl dostupné

ukázky hudby všech národů, národností a

etnických skupin celého světa. Jeho součástí

jsou i nahrávky českého, moravského, slez-

ského a slovenského folklóru.

Fond je doplňován s finanční podporou

ministerstva kultury ČR, kulturního fondu měs-

ta Zlína, akvizicemi financovanými sponzory

a individuálními dary. Fonotéka etnické hud-

by je svým způsobem součástí stálé expozi-

ce “S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti

světadíly”. Spolu s filmotékou a videotékou

poskytuje další možnosti poznání kultury a

způsobu života národů v duchu životního

kréda obou cestovatelů - Hledat na cestách

vždy to, co lidi celého světa sbližuje.

V současné době je ve studovně muzea

ve zlínském zámku k dispozici pro individu-

ální poslech 188 zvukových nosičů.

 Pozvánka na výstavu
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně -

zámek - hlavní výstavní  sál

15. května - 17. listopadu 2003

KDYŽ SE ŘEKNE MUZEUM … výstava k pa-

desáti letům Muzea jihovýchodní Moravy ve

Zlíně.
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČČERVENEC 11/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin je ve středu

16. července.

PrázdninověPrázdninově

Rekreační středisko za městem nemá

každý. Napajedla ano. Zpravidla každý rád o

dovolené poznává nové kraje, ale mít rekreač-

ní středisko za městem, také není k zahození. Je

to jako mít dovolenou každý den.

� Hlavní příjem Pahrbku pramení sa-

mozřejmě od ubytovaných klientů, ale

vítání jsou všichni návštěvníci. Zeptali

jsme se vedoucí střediska, paní Gazdošo-

vé, co může svým zákazníkům - stálým i

příležitostným - poskytnout

“Především příjemný odpočinek v pěk-

ném upraveném prostředí. Pro aktivnější

rekreanty existuje nabídka sportovního ná-

řadí, člunů, šlapadel, v provozu je minigolf i

motokárová dráha. V kavárně i v kruhové

restauraci jsou pravidelně pořádány diskoté-

ky, je zde několik občerstvovacích zařízení s

mnoha místy k sezení.”

� Jaké byly přípravy na sezónu?

“Úpravy a opravy chat a celého areálu

trvají nepřetržitě od záplav v roce 1997. Řek-

něme, že zbývá rok do oněch sedmi hube-

ných a mělo by začít být lépe.

V současnosti jsme především museli

naplnit přísnější požadavky pro provozova-

tele veřejného stravování, platné od 1. čer-

vence. Hygienické normy jsou přísnější,

momentálně znamenají více práce a finance

navíc, ale víme, že v důsledku to myslí dobře

i s námi. Každý by si měl alespoň sám pro

sebe přiznat, že v budoucnu jej tato opatření

mohou uchránit od mnohem větších potíží.

Jinak pokud se týká právě načaté sezóny

- dlouhodobou předpověď počasí raději ne-

sledujeme, ale věříme, že slunečných dnů

bude hodně a hodně bude i návštěvníků.

Prozatímní rezervace odpovídají zhruba

úrovni loňského roku.”

� Rekreační středisko Pahrbek a sle-

pé rameno Moravy stejného názvu vnímá

většina lidí jako jeden celek. V podstatě to

tak však není. Jenomže právě voda dělá

vaše středisko přitažlivým - jak to tedy

vlastně je?

“Rekreační středisko Pahrbek je posta-

veno na břehu slepého ramene Pahrbek,

jehož majitelem je Povodí Moravy. Je prav-

da, že díky koupání, vodním sportům i ryba-

ření je naše středisko atraktivnější. Pahrbek

jako vodní plocha je místem ke koupání jako

jiná slepá ramena nebo samotná Morava - na

vlastní nebezpečí. Neposkytujeme žádný

bezpečnostní dozor, ale není ani pravda, že

nás nezajímá např. kvalita vody. Pahrbek je

sledován hygienikem jako ostatní vodní plo-

chy určené ke koupání a my výsledky jeho

zkoumání rekreantům sdělujeme. Teď na

začátku sezóny je samozřejmě kvalita vody

dobrá, s dlouhým horkým a suchým létem se

Léto na Pahrbku

Cestování o prázdninách, s dětmi, ba-

bičkou a psem, není ani pro zkušeného

řidiče jednoduchá záležitost. Navíc uzavír-

ka buchlovských kopců komplikuje již za-

čátek cesty. Jsme-li (nejlépe přes Kroměříž)

šťastně za Brnem, máme chvilku na rozmyš-

lenou. Můžeme jet jako ostatní stále po dál-

nici v koloně ostatních „závodníků“ a ne-

chat děti v představě, že mezi Brnem a

Prahou je jen dálnice a McDonald. Druhá

možnost je udělat z cesty součást výletu.

Na kilometru 162 za Devíti kříži je od-

bočka na Velkou Bíteš. Zde je pozoruhodný

opevněný gotický chrám sv. Jana Křtitele a

dobré občerstvení v kdysi vyhlášené hos-

podě U Karlíčka. Pokračovat budeme do

Žďáru nad Sázavou. Neodbočíme hned vle-

vo na Havlíčkův Brod , ale zajedeme si asi

1,5 km směrem na Pardubice. Zaparkujeme

u rybníka a můžeme si prohlédnout poutní

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené

Hoře. Unikátní barokní komplex pětiboké-

ho kostela a hřbitova, zapsaný v seznamu

světových památek Unesco, dokáže ohro-

mit a nadchnout. Necelých 6 km dál na

Pardubice je známá rekreační oblast Velké

Dářko.

snižuje podobně jako na všech  přírodních

vodních plochách.”

� Jaký význam má pro Pahrbek ros-

toucí ruch na Baťově vodní cestě?

„Zatím asi jako každá cesta. Ne všichni.

kdo se po kanálu plaví, zvolí Pahrbek jako

nástupní nebo konečnou stanici. Máme v

úmyslu apelovat na kanceláře, které plavby

organizují, aby se zastávkou u nás počítali.

Určitě by k tomu napomohlo vybudování

přístaviště.“

� Kde budete Vy trávit svou letošní

dovolenou?

„Já už mám dovolenou za sebou. Tím, že

manžel je stejně jako já v letních měsících

pracovně vytížený, už několik let si vybírá-

me dovolenou v září nebo v únoru.“

Takže všem vašim návštěvníkům pře-

jeme příjemný odpočinek a hodně sluníč-

ka a vám hodně práce.

-veb-

 Z Napajedel na Prahu
My se ale vrátíme do Žďáru a pokraču-

jeme na Havlíčkův Brod. V Brodě na náměstí

je na radnici kostlivec s kosou!  Vracíme se na

dálnici na 90. km u Humpolce, vpravo míjíme

gotický hrad Lipnice, kde je i památník Jaro-

slava Haška. Zajeli jsme si asi 15 kilometrů.

Další příležitost k odbočení z dálnice je na

kilometru 41 – hrad Český Šternberk. Prohlíd-

ka hradu postaveného již v roce 1241stojí za

zdržení, uvidíme zbraně, brnění, lovecké tro-

feje. Český Šternberk byl v roce 1992 vrácen

Zdenku Sternbergovi, který zde trvale bydlí a

občas i sám turisty vítá. Na dálnici se vrátíme

stejnou cestou, zajeli jsme si dvakrát 7 km.

Pokud nám to ještě nestačilo, nebo jsme

dosud z dálnice neodbočovali, můžeme na

kilometru 34 sjet do městečka Sázava. Zde

je známý Sázavský klášter, založený roku

1032 knížetem Oldřichem a sv. Prokopem.

Uvidíme zde vykopávky, ohromný nedo-

stavěný kostel bez střechy a několik skvě-

lých cukráren se zmrzlinou. Vrátíme se stej-

nou cestou a pokračujeme na kraj Prahy.

Pokud se zde dobře nevyznáte, doporu-

čuji na kilometru 2 odbočit a zaparkovat u

trasy metra C. Metro již jezdí jako před

povodní, zato průjezd Prahou autem a par-

kování uvnitř města je pouze pro otrlé.

Příště se vrátíme po druhé straně dálnice.

Šťastnou cestu přeje Infocentrum


