
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

SRPEN 13/2003 CENA 4,- KČ

DNES SI PŘEČTETE

Ani v pořadí třetí setkání folklorních sou-
borů z Valašska, Slovácka a Hané nezklama-
lo. I když v porovnání s mnoha folklorními
slavnostmi má takřka komorní atmosféru, či
spíše právě proto. Účinkující a diváci zde
mají k sobě blíž, zpěvavá nálada vládne na
jevišti i v hledišti a prostředí zámeckého
parku k dobré pohodě přispívá.

O příjemný sobotní podvečer se posta-
rali - Výbor pro udržení tradic ze Sazovic,
Cimbálová muzika Josefa Černíka ze Zlína,
Bartošův soubor písní a tanců ze Zlína,

 Moravské chodníčky 2003
soubor Vonica s cimbálovou muzikou Máj
ze Zlína, Mužský pěvecký sbor z Hluku,
pěvecký sbor Babčice ze Spytihněvi a aktiv-
ní i občasní členové domácího souboru
Radovan s cimbálovou muzikou. Tíhu orga-
nizátorské práce bezvadně zvládli členové
souboru Radovan. Pomáhal jim ji nést Klub
kultury a několik sponzorů v čele s Městem
Napajedla a Zlínským krajem. Prostranství
před klubem zaplnilo 135 účinkujících a asi
šest stovek diváků.

Více ve fotoreportáži uvnitř listu.

Napajedelské setkávání lidí dobré lidové zábavy získává stále větší lesk, scestník
Valašska, Slovácka a Hané zase patřičnou patinu. Nikolka za rok kousek povyrostla a
příště už možná dosáhne na svůj ukazovatel do Sazovic. Moravské chodníčky potřetí a
příjemných zážitků nespočet. foto -veb-

Donedávna byla první písemná zprá-
va o městě datována do roku 1362 a
teprve poslední průzkumy dosáhly dál.
Historické zprávy z roku 1344 hovoří o
Napajedelské tvrzi, někdy také o hradu.

“Napajedelský hrad nestál na terén-
ní výspě v místě barokního zámku, ale
v poloze Na Kapli při řece. Její ramena
a uměle upravené příkopy ho objímaly
a chránily, ale postupně se postaraly
o narušení jeho pozůstatků. Na východě
se rýsuje 20 m široký příkop, jehož širší
jižní díl vyznačují na mapě stabilního
katastru z roku 1826 parcelní linie. Vý-
chodní a severovýchodní část ostrova
mohlo zabírat rozlehlé hospodářské před-
hradí. Zejména jeho rozsah bude však
nutné potvrdit archeologickým výzku-
mem. Prozatímní sběry keramiky datují
život na tvrzi už do 13. století.”

(Památkový informační server Zlín-
ského kraje)

Zemní práce v této lokalitě letos v
srpnu odhalily možná další tajemství.
Více se dočtete uvnitř listu v článku PhDr.
Jiřího  Kohoutka, CSc., z Archeologické-
ho ústavu v Brně.

Napajedla neznámá

 Na poslední chvíli
� V pondělí 1. září 2003 v 15.30 hodin

slavnostní otevření Základní umělecké školy
R. Firkušného v budově bývalé učňovské
školy v Komenského ulici. Od 15.00 hod
koncert Velehradské cimbálové muziky

� V sobotu 30. srpna 2003 ve 14 hodin
loučení s prázdninami aneb diskotéka Rá-
dia Kiss Publikum v zámeckém parku

�  Z jednání Zastupitelstva a Rady města

�  Poodhalená minulost

�  Fotoreportáž z chodníčků

�  Rebelové

�  Kino, divadlo

�  Kdy na fotbal

�  Čtení na léto

Při zemních pracích v ulici Na Kapli byly
odkryty zbytky neznámého zdiva.
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Z jednání Zastupitelstva města Napajedel
Rada města usnesením ze dne 4. 8. 2003

Organizační záležitosti
� schválila předložený návrh výše odměny

pro vedoucí organizační složky Knihovna

Napajedla dle důvodové zprávy

Majetkové záležitosti
� schválila uzavření pojistné smlouvy na

pojištění majetku města se společností Koo-

perativa, pojišťovna a.s.,  s účinností od 1. 9.

2003, uzavřít smlouvu na pojištění odpověd-

nosti za škodu se společností Kooperativa,

pojišťovna a.s.,  s účinností od 1. 1. 2004

� schválila zveřejnění záměru odprodeje

části pozemku KN p.č. 325/2 se zřízením věc-

ného břemene pro stávající inž. sítě, a to

vodovodní řad a plynovod ing. Milanu Koz-

míkovi, bytem Napajedla

� schválila uzavření řádné kupní smlouvy

na prodej pozemku KN p.č. 2074/94 (které

předcházela smlouva o budoucí kupní smlou-

vě schválená ZM) manželům Haně a Jiřímu

Otradovcovým, bytem v Napajedlích

Veřejné zakázky
� schválila smlouvu o dílo č. 06/03 s Urbanis-

tickým ateliérem Zlín s.r.o., Tř. T. Bati 399,

Zlín, na vypracování návrhu na zadání změ-

ny č. 3  územního plánu města Napajedla

� schválila smlouvu o dílo č. 05/03 s Urbanis-

tickým ateliérem Zlín s.r.o., Tř. T. Bati 339,

Zlín, na vypracování návrhu změny č. 1 územ-

ního plánu města Napajedla

� chválila oslovení firmy Jakvid Milan, Ja-

náčkova 1464, 763 61 Napajedla na provede-

ní zakázky „výměna oken a fasáda domu č.p.

717 – 719 ul. Jiráskova v Napajedlích“

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 38/2003

v objemu 25.000,- Kč za účelem pořízení pro-

pagačních a informačních materiálů a před-

mětů vztahujících se k cestovnímu ruchu,

kultuře a historii našeho města a okolí

� schválila rozpočtové opatření č. 39/2003

ve výši 57 000,- Kč na zvýšené náklady spoje-

né se zachováním a obnovou kulturní památ-

ky – kamenné schodiště ke kostelu sv. Barto-

loměje v Napajedlích v souvislosti se schvá-

lením dotace v nižším objemu než bylo pů-

vodně plánováno

� schválila rozpočtové opatření č. 40/2003

v objemu 21 000,- Kč za účelem opravy roz-

vodů vody v budově Klubu kultury

� schválila rozpočtové opatření č. 37/2003

v objemu 30 000,- Kč na opravu elektroinsta-

lace v MŠ Nábřeží

� schválila  “Opravu komunikace a plynofi-

kace v ul. Na Kapli“ firmou DIPS Zlín s.r.o.

v upraveném rozsahu prací v roce 2003 do

výše nákladů max. 600.000,- Kč a schválila

pro tento účel  rozpočtové opatření č. 41/

2003

Ostatní
� vyjádřila souhlas s žádostí společnosti GZ

– Sand, s.r.o. Napajedla o vytvoření rybář-

ského revíru na pozemku p.č. 6410 v majetku

města Napajedla

� schválila stanoviska a požadavky pro před-

stavenstvo společnosti VaK Zlín a.s. dle pří-

lohy a konečné stanovisko bude v příloze

formulováno na základě jednání se zástupci

Jižní Vodárenská a.s., které se koná dne 6. 8.

2003

Bez usnesení
� seznámila se se stavem pohledávek ke dni

30. 6. 2003 a bere ho na vědomí

� vzala na vědomí požadovaný termín 17. 10.

2003 pro odevzdání podkladů pro přípravu

rozpočtu r. 2004.

� vzala na vědomí zprávu dozorčí rady pro

valnou hromadu TSM Napajedla s.r.o.

� seznámila se zprávou o činnosti JSDHM

v 1. pololetí roku 2003 a vzala ji na vědomí

� projednala návrh na provádění vítání ob-

čánků z okolních obcí v MěÚ Napajedla

Rada města usnesením ze dne 18. 8.2003

Organizační záležitosti
� schválila stanovení rozsahu městského

informačního systému a prvků městského

mobiliáře pro město Napajedla dle návrhu

včetně připomínek

� schválila cenovou kalkulaci stravného pro

školní rok 2003/2004 ve školní jídelně pří-

spěvkové organizace Základní škola Napa-

jedla, Komenského 298 s účinností od 1. 9.

2003

Majetkové záležitosti
� schválila vyhlášení záměru na pronájem

nebytových prostor v budově bývalé kotel-

ny A o celkové výměře 157 m2. Prostory

budou stavebně upraveny pro více zájemců

dle přijatých žádostí. Prostory jsou vhodné

pro poskytování služeb obyvatelstvu

s případným doplňkovým prodejem

� schválila uložení kanalizační přípojky

Nguyen Khanh Toan v délce 28 m na pozem-

ku města Napajedla za podmínky dodržení

požadavků uvedených v souhlasu Společen-

ství vlastníků bytového domu č. p. 1155, 1156

� schválila dlouhodobý pronájem pozemku

KN p. č. 1659/2  Jaroslavu Žaludkovi, bytem

Napajedla, k zahrádkářským účelům od 1. 7.

2003 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou

tři měsíce

� schválila vyhlášení záměru dlouhodobé-

ho pronájmu části pozemku KN p. č. 1659/2

Daně Pilátové, bytem Napajedla, k zahrád-

kářským účelům od 1. 10. 2003 na dobu neu-

rčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce

� souhlasila se stavbou vrtané studny na

pozemku p. č. 410 v k. ú. Napajedla, který je

ve vlastnictví Marie Paterové, trvale bytem

Napajedla

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 43/2003 za

účelem provedení bezbariérového přístupu

do ordinací MUDr. Františka Tesaře a MUDr.

Aleny Jirsákové organizací Technická sprá-

va města, s.r.o., Na Kapli 387, Napajedla, za

cenu 5 000,- Kč

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Trestní oznámení
Zkuste si představit : V Napajedlích,

za bílého dne, někdo stojí na náměstí a
střílí z pistole. Jistě by to byl článek na
první stranu Blesku. Takové chování
bychom odsoudili zcela jednoznačně a
požadovali přísný trest.

Proč?
Protože je to nebezpečné a neob-

vyklé!
Když po tomtéž náměstí projede auto

rychlostí vysoko nad povolených 50
km/h, jen málokdo se pohoršeně otočí.
Zvykli jsme si.

Odborník by však řekl, že střela Vás
může třeba jen škrábnout. Škrábne-li Vás,
nebo - nedej bože - Vaše dítě blatník
automobilu, mnoho naděje na přežití
nemáte.

Ne, nechci pouze moralizovat. Jsem
přesvědčen, že rychlá jízda ve městě
není jen dopravní přestupek, ale naplňu-
je i skutkovou podstatu trestného činu
obecného ohrožení.

Je tedy povinností strážců zákona i
občanů tyto skutky sledovat, oznamovat
a trestat. A hlavně nesmiřovat se se situ-
ací, která je horší, než když se ve městě
střílí.

Tímto veřejně prohlašuji a plním
svoji ohlašovací povinnost: Ve městě
Napajedla je soustavně porušován zá-
kon,  nepřiměřenou rychlostí automobi-
lů a motocyklů  ohrožováni občané. A to
zvláště na ulicích Lány, Žerotínova, Pa-
lackého, Dr.Beneše, Jiráskova a dále na
tř. T. Bati.

Podepsán Josef Souček,
Infocentrum Napajedla

� schválila rozpočtové opatření č. 42/2003

ve výši 10 000,- Kč za účelem zrušení bývalé

autobusové zastávky MHD v ulici Lány a

provedení úpravy stávajících 5 ks odvodňo-

vacích vpustí organizací Technická správa

města, s.r.o., Na Kapli 387, Napajedla.

Veřejné zakázky
� schválila oslovení společnosti DIPS Zlín

spol. s r.o. na provedení zakázky „vybudová-

ní chodníku v ulici Komenského v Napajed-

lích“

� schválila vyhodnocení nabídek provede-

né komisí pro otevírání obálek a komisí pro

posouzení a vyhodnocení nabídek na vypra-

cování „urbanistické studie města Napajedla

– lokalita U hřbitova“

Ostatní
� seznámila se se stížností občanů na provoz

v hotelu Malina a výsledkem jednání s ma-

jitelem provozovny a provozovatelem dne

18. 8. 2003 a souhlasila s postupem vyřízení

stížnosti

Bez usnesení
�  seznámila se se zprávou o činnosti MP

Napajedla za měsíc červenec 2003 a bere ji na

vědomí.
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Od prvních písemných zpráv kolem po-

loviny 14.století (1352,1355, 1366) patří mezi

královské, resp.markraběcí majetky na jiho-

východní Moravě. Lokalita je nepochybně jed-

ním z nástupců zaniklého hradiska ve Spyti-

hněvi, které bylo centrem hradského obvodu

na jihovýchodní Moravě. Po zániku hradské

soustavy na konci 12.století došlo ke vzniku

nové správní soustavy a významnými správ-

ními centry se v této oblasti staly hrad Buch-

lov a později město Uherské Hradiště.

Napajedla, i když o nich písemné zprávy

hovoří až v poněkud pozdější době, však

zjevně nahradily spytihněvské hradisko pře-

devším ve funkci kontrolního a strážního

bodu na obchodní cestě, realizované

v převážné části podél toku řeky Moravy a

spojující Pobaltí s Podunajím (není vylouče-

no ani využití samotné řeky jako dopravní

tepny). Jak již bylo uvedeno, význam Napa-

jedel musel být poměrně značný, neboť po

celé období 14. století byly součástí králov-

ského majetku a v testamentu markraběte

Jana Jindřicha jsou Napajedla mezi předními

statky, které byly odkázány jeho synovi Pro-

kopovi. Teprve v roce 1386 byly zastaveny

Heraltovi z Kunštátu, který brzy poté získal v

zástavní držení také další nedaleký země-

panský majetek a to Malenovice. Městečko

Napajedla s opevněným sídlem (tvrzí – ale v

roce 1371 je označována jako hrad) pak bylo

po celé období 15. století v zástavním držení

NAPAJEDLANAPAJEDLANAPAJEDLANAPAJEDLANAPAJEDLA

šlechty a na konci tohoto století bylo připoje-

no k buchlovskému panství. Spolu s Buchlo-

vem je do dědičného vlastnictví kolem roku

1520 získal panský rod Žerotínů, po nich je

vlastnili Vartemberkové a významným vlast-

níkem panství byl na počátku 17.století hra-

bě z Rotalu a tento rod vládl Napajedlům až

do druhé poloviny 18.století.

Již delší dobu byla předmětem úvah his-

toriků poloha původního osídlení středově-

kých Napajedel a především lokalizace jeho

opevného feudálního sídla. Dnešní napaje-

delský zámek je pozdně barokní novostavba

od F. A. Grimma z let 1764 – 1769 a nic

nenasvědčuje tomu, hledat jeho staršího

předchůdce v dnešních místech. Pozornost

badatelů ale upoutala poloha Na Kapli na

levém břehu řeky Moravy, neboť podle star-

ších vyobrazení Napajedel se nacházel v

těchto místech původně ostrov s patrnou

zástavbou a již sám název polohy napovídal

Poodhalená minulost
Při  úpravách, které si vyžaduje stavba

protipovodňové hráze, dochází v některých

místech k odkrytí značné části terénu. Tak se

stalo i na vršku nad řekou, který odjakživa

nazýváme Na Kapli. Odborný dozor nad  pra-

cemi v Napajedlích zajišťuje archeolog a his-

torik PhDr Jiří Kohoutek Csc, pracovník Ústa-

vu archeologické památkové péče v Brně.

Dr. Kohoutek mne pověřil, ( když jsi infocen-

trum, tak informuj), abych mu zavolal, až se

bude bagrovat na Kapli.

Ráno 12. srpna volám, že zemina je od-

kryta a z ní trčí velké kameny. Dr. Kohoutek

přijíždí se svojí asistentkou během hodiny.

Kameny určuje jako pozůstatek mocné zdi a

já jdu vypůjčit lopatu a rýč. Mohu Vám sdělit,

že získávání historických informací lopatou

ve vlastní ruce je v srpnovém poledni po-

měrně náročná záležitost.

Po obědě dostávají události nový spád.

Archeolog spolupracuje s bagristou. Fasci-

Při zemních prací v ulici Na Kapli byly
odkryty zbytky neznámého zdiva.

o možnosti , že zde stála nějaká starší církev-

ní stavba, snad předchůdce dnešního koste-

la sv. Bartoloměje z roku 1712. Polohu pů-

vodního hradu či tvrze v Napajedlích v těch-

to místech také indikovala nenápadná vyvý-

šenina o obdélném půdorysu mezi 60 a 40 m,

z níž byly v minulosti také získány nečetné

keramické nálezy ze 14. a 15.století.

V současnosti jsou v tomto místě prová-

děny stavební úpravy Povodím Moravy (stav-

ba protipovodňové hráze) a v souvislosti s

touto stavbou byly učiněny nové zajímavé

nálezy, které snad ještě blíže umožní objasnit

minulost tohoto místa. Především se ukáza-

lo, že ona zmiňovaná poloha má poměrně

výrazné jádro, a to pahorek o rozměrech

kolem 33 x 21 m, přičemž část tohoto jádra

byla v minulosti již poškozena tokem řeky

Moravy ( v úvahu přicházejí také regulační

práce na toku řeky v třicátých letech minulé-

ho století). V souvislosti se současně prová-

děnými stavebními úpravami bylo přímo zde

zachyceno základové zdivo nějaké stavby o

délce kolem 14 m a hned vedle něho byly

odhaleny pozůstatky zděného sklepa o zjisti-

telné délce přes 8 m a hloubce téměř 2,5 m.

Podle získaného archeologického materiálu

lze vznik tohoto sklepení položit na přelom

15. a 16.století, jeho zánik pak na přelom 18.

a 19.století. Naskýtá se tedy otázka, zda se

nyní nepodařilo odhalit stavební pozůstatky

nástupce původního středověkého sídla v

Napajedlích, patrného jako mohutná v pod-

statě snad ještě renesanční budova na vyob-

razení města Napajedel z roku 1719.

PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.

a funkčnosti svého kompasu mohutně gesti-

kuluje a před našimi zraky náhle mizí ve

výkopu.Chvíli visí na okraji a pak padá dolů.

Naštěstí to odnesly jen brýle, které se stávají

budoucí záhadou pro příští výzkumníky. Jsou

totiž zahrnuty vykopanou vrstvou pozdního

středověku.

Archeologický výzkum proběhl za jedi-

ný den, během několika hodin bylo díky

spolupráci všech zúčastněných možno po-

kračovat na stavbě povodňové hráze. Nale-

zené keramické střepy budou po zdokumen-

tování a zhodnocení předány Napajedelské-

mu muzeu. Po dokončení hráze a vybudová-

ní cesty na jejím tělese bude v místě nálezu

osazena informační tabule s vysvětlujícím

textem a nákresy.

J. Souček , Infocentrum Napajedla

nující souhra vědce a ne-

smírně šikovného a

ochotného řidiče bag-

ru přináší překvapují-

cí výsledky. Původní

záměr odkrýt část zdi,

přechází v objev vale-

né klenby propadlého

sklepa. Bagrování po-

kračuje až do hloubky

tří metrů, kde je konsta-

tována původní podla-

ha. Během bagrování

přehrabuji vykopaný

materiál, běhám jako sle-

pice za rýčem. Výsled-

kem však jsou drobné

střepy, důležité důkazy pro datování sklepa.

Jednoduše řečeno, když jsou zbytky nádob

ve sklepě, sklep musí být starší než ty střepy

– vysvětluje dr. Kohoutek mně i zaujatým

pracovníkům Povodí Moravy.

Byla odkryta velká část zachovalé klen-

by, ale bohužel po zaměření a fotografování

je potřeba vše opět zahrnout zemí. Názornou

ukázku možného nebezpečí předvádí

v závěru výzkumu sám archeolog.

Při diskusi o světových stranách

Výřez z veduty Napajedla 1719 (Moravský zemský archiv Brno)

Mohla tak nějak vypa-
dat napajedelská vodní
tvrz v 15. století?
(Kresba Josef Souček)
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Cestou Moravskými chodníčky

Lid má rád, kdy• mu nìkdo vládne. Moravským chodníèkùm a anektované-

mu Japonsku vládne guvernér. Na zlomek vteøiny to bývají dva. Kdy• starý

– Pavel Pilát – pøedává vládu novému – Ludvík Tesaø.

Starosta mìsta Napajedla Antonín

Èernocký pøi oficiálním zahájení II.

roèníku Moravských chodníèkù.

Sem Tam Aktivní Taneèníci širšího kádru Radovanu museli kvùli právu

pøednosti od pùvodnì zamýšleného názvu „Old Stars“ upustit, pøídomek Furt

Dobøí, jim však nevezme ani èas,  nebo• stálý pøísun èerstvých sil z prozatím

aktivních èlenù souboru je zaruèen.

Radovan na poèátku druhé padesátky omládl a za•ívá pøíjemnou a pohled-

nou renesanci.

Bartošùv soubor písní a tancù je zvyklý sbírat festivalové vavøíny po Evropì

a slavit úspìchy i v zámoøí, ale napajedelské publikum o nic ze svého umìní

neošidil. Vlastnost profesionálù.

Folklór vznikal pøi práci a pracovní motivy se dnes naopak objevují na jevišti

– z úrodné Hané v podobì •ní.

Cimbálová muzika Jo•ky Èerníka vloni bez cimbálu, letos i s cimbálem.

Kde je Mattoni, tam to •ije a v podání

mu•ského pìveckého sboru z Hluku

i pøíjemnì zní. Jinak ovšem na Slo-

vácko ponìkud netradièní zátiší.

Dìvèatùm to v kroji mimoøádnì sluší….

… klukùm však o nic míò.

Chlapi z Vonice nosí své •eny na

ramenou  a mo•ná by dokázali snést

i modré z nebe.

Babèice ze Spytihnìvi se umí radovat ze •ivota a kdy• se dìti na chvíli pustí

jejich sukní, sejdou se pøi pìkné písnièce.

Odlehlých zákoutí parku vyu•ívali

úèinkující k poslednímu tréninku.

Pohostinnost Radovanu byla po zásluze odmìnìna. V prvním roce byl

výtì•ek z dobrovolného vstupného vìnován na vybudování bezbariérové-

ho vstupu do divadelního sálu, vloni putovalo pøes 11 tisíc korun na pomoc

zaplaveným Èechùm, letošních osm tisíc bude vítaným pøíspìvkem na

vybudování venkovního jevištì pøed klubem.

Moje no•ièky jsou zatím spíš na ko-

èárek ne• na chodníèek, ale jednou

si také zatancuju.

Foto a text B. Velecká

Provizorní jevištì a rozšíøený poèet míst k sezení pøispìly k dobré pohodì úèinkujících i divákù, kteøí se v hojném

poètu „procházeli“ Moravskými chodníèky s cimbálovou muzikou Radovan do pozdních noèních hodin.

FotoreportážFotoreportáž
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Tématem II. hudebního tábora Základní

umělecké školy R. Firkušného byl muzikál. A

byl to především melodie z muzikálu Rebelo-

vé, které naplňovaly dopolední program - hra-

ní, zpívání, tancování. Vyrobili jsme si trička s

logem muzikálu a děvčata navíc i pestré sukýn-

Rebelové na táboře

Měli jsme se fajn, za rok nashle!

I muzikanti jsou především děti a hudební tábor je hlavně tábor, kde se hraje, sportuje,
soutěží a užívá spousta legrace.

Potápěčská disciplina nebyla pro milov-
níky vody žádný problém.

kem uvnitř dutým na volejbalovém hřišti).

Stejně tak “Boji o přežití”. Některé discipliny

děti ovládaly - Kimova hra, šťouchaná - jiné

byly hodně netradiční - pletení copů z těsta,

překusování “žížal” či vytváření mumií z toalet-

ního papíru. Spoustu legrace i napětí poskytla

hra KUFR a vyšli jsme si na delší procházku do

Čeladné. Chybět nemohla noční hra, ovšem

déšť zvýšil její stupeň obtížnosti. Mimořádně

úspěšná byla závěrečná diskotéka plná soutě-

ží, kdy už počasí vůbec nikoho nezajímalo.

Letošní hudební tábor se konal 26. červen-

ce - 2. srpna v hotelu Dejmon v Čeladné. Uby-

tování i strava byly vynikající. Přístup pana

hoteliéra Milaty, který vyhověl všem našim

potřebám, nás přesvědčil o tom, že za rok

bychom se chtěli na místo, kde jsme prožili

tolik pěkných chvil, znovu vrátit.

Garantem tábora byla Společnost přátel

ZUŠ R. Firkušného. Vedoucím tábora, hospo-

dářským pracovníkům a všem, kdo se na zajiš-

tění tábora podíleli, patří náš dík. ZUŠ

Ale řekněte – kdo miluje překusování žížal?
Soutěžící nemohli při zavázaných očích
vidět, že se ty opravdické přeměnily
v cukrové, a přesto do toho šli srdnatě.

ky. Patřičnou atmosféru dovršily vlastnoručně

vyrobené kulisy z papírových krabic, vlny a

textilu.

Odpolední program malinko ovlivňovalo

počasí. Tradiční “pouťový stánek”, ve kterém

si děti nakupovaly nejrůznější zbytečnosti za

žetonky vybojované v soutěžních disciplinách,

rozehnala bouřka. Táborák se špekáčky se

však konal, i když letní bouřka teprve dozníva-

la v dálce. Táborovému turnaji ve hře ringo

počasí přálo (ringo se hraje gumovým krouž-

Pouťový stánek plný zbytečností a místo opravdových peněz
žetonky – to se to, pane, nakupovalo! Na hraní samozřejmě také došlo, a docela nás to bavilo.
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Program na září 2003

� 3. středa - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchov-

ský, J. Hřebejk ŠAKALÍ LÉTA

� 5. pátek - W. Shakespere OTHELLO

� 6. sobota - W. Shakespere OTHELLO

� 7. neděle - W. Shakespere OTHELLO

� 8. pondělí - Norman Robbins HROBKA

S VYHLÍDKOU

� 10. středa - Jára Beneš  NA TÝ LOUCE

ZELENÝ

� 11. čtvrtek - W. Shakespere OTHELLO

� 12. pátek - Anton Pavlovič Čechov

RACEK

� 14. neděle - A.de Saint-Exupéry: CITA-

DELA

� 15. pondělí - F. M. Dostojevskij BRATŘI

KARAMAZOVI

� 17. středa - Eugene Labiche, Ladislav

Pešek SLAMĚNÝ KLOBOUK

� 18. čtvrtek - W. Shakespere OTHELLO

� 19. pátek - Fr.Petrák, Michal Zeman KO-

COUR HOLMES A KOCOUR WATSON

� 22. pondělí - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchov-

ský, J. Hřebejk ŠAKALÍ LÉTA

� 26. pátek - Jaroslav Foglar RYCHLÉ ŠÍPY

� 27. sobota - W. Shakespere OTHELLO

� 30. úterý - BESÍDKA 2003, divadlo Sklep

 Slovácké divadlo

Městské divadlo Zlín
Program na září

� VELKÝ SÁL

� 13. sobota SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SE-

ZONY 2003/2004

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN

� 15. pondělí Marco Camoletti: LÉTAJÍCÍ

SNOUBENKY - Divadlo Skelet Praha

� 18. čtvrtek 13. ROČNÍK MHF PRAŽSKÝ

PODZIM - Pražský komorní orchestr, Se-

quenza Trio

� 19. pátek Anton Pavlovič Čechov: VIŠ-

ŇOVÝ SAD

� 21. neděle BABIČKA

Divadlo Husa na provázku Brno

� 25. čtvrtek Milan Kundera JAKUB A

JEHO PÁN

� 26. pátek HODINA ZPÍVÁNÍ S JAROSLA-

VEM UHLÍŘEM

� 27. sobota Otomar Dvořák BAJAJA

� 29. pondělí Emanuel Schikaneder/Wolfgang

Amadeus Mozart KOUZELNÁ FLÉTNA

� 30. úterý Emanuel Schikaneder / Wolfgang

Amadeus Mozart KOUZELNÁ FLÉTNA

� 30. úterý Murray Schisgal JAKO JEDNA

RODINA - Divadlo Kalich Praha

� STUDIO Z

� 22. pondělí Ota Pavel - Jozef Krasula JAK

JSEM POTKAL LIDI

� DIVADÉLKO V KLUBU

� 18. čtvrtek Robert Anderson VÍŠ PŘECE,

ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA

� 19. pátek Patrick Süskind KONTRABAS

� 23. úterý NA KONI PÁV A SMRT A MO-

RUŠE - scénář pohádky Jana Skácela čte

a vypráví LUBOR TOKOŠ, na cimbál

hraje a zpívá ZUZANA LAPČÍKOVÁ

KINO Napajedla
� Středa, čtvrtek 3. a 4. září

HARRY POTER - KÁMEN MUDRCŮ

První díl americké pohádky o neuvěřitel-

ných dobrodružstvích jedenáctiletého

kouzelníka.

Promítáme i v 16 hodin odpoledne.

� Neděle 7. září

NIKDE V AFRICE

Oscarový exotický film SRN o osudech

židovských emigrantů z roku 1938.

� Středa, čtvrtek 10. a 11. září

IDENTITA

Příliš mnoho identit, krve a hororových

situací v produkci USA, od 15 let.

� Neděle 14. září

BÍLÝ OLEANDR

Psychologické drama USA. I příroda mas-

kuje nejprudší jedy mimořádnou krásou,

USA.

� Středa, čtvrtek 17. a 18. září

KRÁSNÁ POKOJSKÁ

Jenifer Lopez v další variaci romantické-

ho příběhu krásné Popelky, USA.

Nové knihy v Knihovně Napajedla
Praktické rady
� Au Franziska von: Domácí výroba sirupů

a šťáv. Léčivé účinky šťáv, šťávy pro krásu a

nápoje pro potěšení.

� Kocman Rostislav: 444 tipů a triků k mobi-

lu. Příručka pro všechny majitele mobilních

telefonů.

� Rod Jaroslav: Atlas chorob a škůdců

ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Rady,

co dělat proti škůdcům a chorobám a jaké

přípravky si pořídit, aby zahrádka přinášela

jen radost z dobré úrody.

Cestopisy
� Červenka Jaromír: 14 a půl stupně cestov-

ní horečky aneb Dobývání světa po česku

� Jilík Jiří: Rebelové proti všednosti. Výbor

reportáží z putování po Slovácku.

� Jacq Christian: Z lásky k ostrovu Philae.

Na svatém ostrově Philae na jižní hranici Egyp-

ta žije v šestém století poslední společenství

vyznávající staré egyptské tradice. Jeho členo-

vé neoblomně odmítají křesťanskou víru.

Literatura faktu
� Vandenberg Philipp: Utajení vládcové.

Na pozadí několika historických významných

událostí seznamuje autor se zdravotním sta-

vem Marka Aurelia, cara Mikuláše II., papeže

Pia XII., Adolfa Hitlera a dalších.

� Nečas Luboš: Závislost nejen na lásce

aneb Příliš otevřená zpověď Terezy Per-

gnerové. Životní příběh bývalé moderátor-

ky Esa Terezy Pergnerové.

Sci-fi
� Bradbury Ray: O půlnoci tancoval drak.

Pětadvacet vědeckofantastických povídek.

Historický román
� Koubková Zuzana: Rytíř zelené růže. Pří-

běh vášnivé lásky Kunhuty a Záviše z Falken-

štejna se odehrává v dramatických kulisách

bojů o moc mezi jednotlivými rody, které

rozvracely a zbídačovaly české království.

Beletrie
� Bradfordová Barbara Taylor: Tři týdny

v Paříži. Tři kamarádky společně studují

v Paříži na umělecké škole. Těsně před ukon-

čením studia mezi dívkami vzplane nepřátel-

ství, podnícené jejích vztahy k mužům.

� Clement Peter: Experiment. Mladá lékař-

ka Kathleen Sullivanová je postižena mozko-

vou příhodou. Uchovává si sice možnost

vnímat a uvažovat, ale její tělo je téměř ne-

schopno pohybu.

� Dexter Colin: Dcery Kainovy. Oxfordský

profesor McClure, nenápadný člověk bez

přátel, je nalezen ve svém bytě mrtvý. In-

spektor Morse začne zkoumat jeho soukro-

mý život a vypátrá překvapivá fakta.

� Diehl William: Žena bez minulosti. Poli-

cejní detektiv Bannon zahajuje vyšetřování

případu smrti, která původně vypadala jako

nešťastná náhoda.

� Evans Nicholas: Hrdinové ohně. Strhující

příběh dvou přátel – parahasičů Connora a

Eda. Oba muži procházejí ohnivým peklem a

oba milují jednu ženu.

� Frey Jana: Okamžik co mění život

Leně je patnáct let a po nehodě oslepla.

Pomalu se vyrovnává s novou situací. Ro-

mán pro dívky.

 Fotbalový podzim
Divize D 2003/2004
31. 8. Slovan Břeclav - Napajedla 16.30

3. 9. FK Mutěnice - Napajedla 16.30

7. 9. Napajedla - SK DEKORA Ždírec 16.30

14. 9. SK Lipová - Napajedla 16.00

21. 9. Napajedla - FC VMG Kyjov 16.00

28. 9. FC TVD Slavičín - Napajedla 16.00

5. 10. Napajedla - FC Jihlava “B” 15.30

12. 10. Napajedla - SK Vyškov 15.30

19. 10. FC Morkovice - Napajedla 15.00

26. 10. Napajedla - ČSK Uh. Brod 14.00

2. 11. FRAMOZ Rousínov - Napajedla 13.30

9. 11. Napajedla - FK AUTODEMONT 13.30
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČZÁŘÍ 14/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin

je ve středu 3. září

OdpočinkověOdpočinkově

Je to stále očividnější obrázek na našich
ulicích, ve společnosti, v zaměstnání. Dívky
a ženy jednoduše přestaly chodit v sukních
a šatech. Zlín byl přece odjakživa vyhláše-
ným městem krásných žen, jenže v čem
nám, proboha, ty baby dnes chodí?

Jen si někdy zkuste projít Zlín za nejruš-
nějšího dne a dobře se kolem dívejte. Oprav-
du je to bída, jedna pěkná sukýnka na sto
„šuší v gaťách“. Venku je třicet stupňů ved-
ra a jemné pohlaví se promenáduje po uli-
cích mnohdy v ušmudlaných kalhotách či
džínách, neslušivých kraťasech či turistic-
kých kaliopkách po kolena. Šaty, sukýnky,
kostýmky se prostě nenosí. Jenže správný
vnímavý chlap se podiví: cožpak se ta děv-
čata nedívají do zrcadla? Nebo v čem je
problém? Rozdělme si odpověď na několik
fází. Ženy využily tu horší stránku emanci-
pace a svobody a trochu nám zlenivěly a
zpohodlněly. Totiž v sukýnce nebo šateč-
kách si žena musí jinak sednout, jinak cho-
dit, zkrátka jinak se chovat. V kalhotách se
může cítit svobodněji, skoro jako chlap, a to
jí imponuje. Může ve společnosti sedět s
roztaženýma nohama, kouřit, opít se, ušpi-
nit se a ledaco pod látkou zakrýt. A v této
chvíli si dejme i my muži ruku na srdce: je
typ takové ženské svobody pro nás zajíma-
vý? Kde je ta něžnost, ženskost, hebkost,
voňavost, tak jak by nám měly ženy připa-
dat? A jemné pohlaví namítá: našim chla-
pům je to jedno, v čem chodíme, naopak,
když si vezmu na sebe sukni a nastrojím se,
tak si můj partner myslí, že jdu někam za
chlapama. A takhle mám klid.

Tedy, pánové, nechce se mi věřit, že
jsme takoví ubožáci! A jestli jo, tak bychom
se měli nad sebou zamyslet. A přemýšlet o
tomto tématu by měly i ženy, protože jejich
partner by měl občas projevit zájem a říct
jim, dnes si na sebe, miláčku, vezmi tu
červenou sukýnku, která ti ohromně sluší a
sundej ty džíny, které nosíš celý týden. To je
totiž zájem, který ukazuje, do jaké míry jste
mu lhostejná a jak jste pro něj i nadále
atraktivní. Pokud budete totiž neustále cho-
dit oblečená jako „šuša“, tak se potom ne-
divte, že vám bude počumovat po hezkých
nastrojených holkách v sukýnkách a neřek-
ne vám, tobě to, Jani také sluší, i když nejsi
namalovaná a nemáš sukni.

Některé ženy namítají, že nemohou cho-
dit v sukni, protože jsou tlusté, nebo zase

příliš tenké s křivýma nohama, nebo s kře-
čovýma žílama. Úplný omyl. Není nic ohav-
nějšího než ohromný zadek nacpaný do
kalhot nebo, proboha, korpulentní řiť zaře-
zaná do krátkých elasťáků. A to se nejedná
o dámu, která jede na kole, pak by to bylo v
pořádku. Ona takhle jde nakoupit do super-
marketu. No hrůza. Vždyť existují i dlouhé
sukně nebo šaty s rozparkem až po zem, kde
může i silnější žena navodit kouskem nahé
nohy přívětivou sexuální atmosféru, neboť
ne všem chlapům se líbí hubené.

Na závěr se tedy nabízí otázka: kdo je
skutečně vinen tomu, že ženské pohlaví
ztrácí ženskost, mimo jiné i tím, že přestaly
nosit sukýnky? Samozřejmě za to mohou
ony samy, ale domnívám se, že větší záslu-
hu, velmi neblahou, na tom máme my, muži.
Jak jsem se sám přesvědčil, je nám opravdu
jedno, v čem naše partnerky chodí, hlavně
když máme svou práci, pivo či záliby: málo-
kdy ženám něco sami koupíme, jsme lako-
mí, egoističtí. Ze stovky z nás jen mizivé
procento zná rozměry své partnerky aby-
chom taky jí mohli něco koupit na oblečení
a tak ji překvapit. Správná žena se ráda
nechá vyhecovat správným mužem, který
chce, aby byla žádoucí, nastrojená a krásná
nejenom v jeho přítomnosti, ale všude, kde
se vyskytuje. Dejme si, přátelé, na to pozor.
Jinak se nám ta nepěkná hadrácká nemoc
rozšíří ještě víc a budeme se na ulici potká-
vat se samými nahastrošenými „šušami v
gatích“ a závistivě budeme pokukovat, když
nějaký správný chlap kolem nás propluje
zavěšený do nefalšované nastrojené žen-
ské parády.

Klasik kdysi řekl: není ošklivých žen,
jsou jen ženy, které se nedovedou udělat
krásnými. A já k tomu dodávám, že v dnešní
moderní době mají všechny prostředky k
tomu, aby se krásnými udělaly. A která o to
nestojí, ať nechodí do společnosti a raději
sedí s tím svým lhostejným troubou doma,
protože on jí to trpí.

Tak, přátelé, to jsem vás namíchl, co?
Luděk Dufek

Letní úvaha - Chlapi, proč jsme zabili sukně? Veselé paragrafy
§ Jak bylo ukončeno vaše první man-

želství?
Smrtí.
A čí smrtí došlo k ukončení manžel-
ství?

§ Vy jste podnikl poměrně dalekou
svatební cestu, že?
Ano, jel jsem do Ameriky, paní soud-
kyně.
A vzal jste s sebou svou novou ženu?

§ Chápu to dobře, že jste tam zůstal až
do svého odchodu?

§ Takže datum početí vašeho dítěte
bylo pátého srpna?
Ano.
A co jste v tu dobu dělala?

§ Můžete tu osobu popsat?
Byl střední výšky a měl plnovous.
A šlo o muže či ženu?

§ Doktore, kolik pitev jste vykonal na
mrtvých?
Všechny mnou vykonané pitvy byly
vykonány na mrtvých.

§ Jak daleko od sebe byla vozidla v
okamžiku nárazu?

Galerie Růže
Výstavní a prodejní síň GALERIE

RŮŽE v předzámčí zámku ve Vizovi-
cích Vás srdečně zve na prodejní výsta-
vu obrazů  - Peggy - Olivy Volejníčkové,
Libuše Matulové, Aleny Vojnovské, Evy
Bebčákové a modrobílé tupeské kerami-
ky Věroslavy Vaculové. V prodloužení
současně pokračuje výstava krajinoma-
leb, zátiší, tapiserií, dřevořezeb a umě-
lecké keramiky kmenových autorů.

Výstava potrvá do 19. září 2003 a je
otevřena út-pá  od 10 do 17,  v  so-ne od
13.30 do17 hodin.

Doplňovačka
Tichý němého polapil,
němý má penízky,
rád by se vyplatil.
Kdo je to?

Legenda:
1. Dětské vozítko
2. Obec na Slovensku
3. Pohyblivé spojení
4. Žací nástroj
5. Řecký ostrov
6. Zavazadlo
7. Kola
8. Zájmové sdružení
9. Pravoúhlá
10. Dým

1 K     
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3 K     
4  K    
5 K     
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7 K     
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9 K     

10  K    


