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DNES SI PŘEČTETE
�  Informace z jednání Rady města

� Zamyšlení nad kulturou pro mládež

� Co nabízí čtenářům Týden knihoven

� Kdy za kulturou a kdy za sportem

Z jednání rady města
� Rada města Napajedla se na svém jed-

nání 3. 9. zabývala podněty, připomínkami a
návrhy z jednání školské, stavební a kulturní
komise, které budou zahrnuty do materiálů
projednávaných na příštích jednání Rady.
� Rada města projednala změnu obec-

ně závazné vyhlášky o tržním řádu, o míst-
ních poplatcích. Zastupitelstvu města dopo-
ručila schválit navržené změny i s ohledem
na výstavbu a následné využití tržiště v
bývalé kotelně A.
� Rada města se zabývala problemati-

kou rušení nočního klidu a to zejména v
souvislosti s provozem zábavných podni-
ků. Jednání se účastnila velitelka Městské
policie, která zohlední připomínky členů
Rady v organizaci práce Městské policie v
nejbližším období. Problematikou porušo-
vání obecně závazné vyhlášky o veřejném
pořádku se zabývají i příslušné odbory
Městského úřadu. Mgr. Tomáš Zatloukal

Žadatelům na činnost
V souvislosti s přípravou  rozpočtu města

na rok 2004 upozorňujeme případné žadate-
le (občanská sdružení, obecně prospěšné
organizace, nadace, církve, neziskové orga-
nizace aj.), že žádosti o příspěvek na čin-
nost pro rok 2004 je možno podávat na
Městský úřad Napajedla, finanční odbor, do
31. října 2003. Žádosti lze podat osobně,
poštou nebo na e-mail adresu podatelna@
napajedla.cz. K podání žádosti využijte for-
mulář, který je k dispozici na finančním
odboru nebo na webových stránkách města
www. napajedla.cz.
Ing. Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru

Kraj pro rozšíření ZUŠ
ZLÍN - Krajská rada podpořila vznik tří

odloučených pracovišť základních umělec-
kých škol v menších obcích, jde o Zašovou,
Babice a Jalubí. V Zašové vznikne odloučené
pracoviště Základní umělecké školy Valašské
Meziříčí, v Babicích a Jalubí mohou vzniknout
odloučená pracoviště Základní umělecké ško-
ly Rudolfa Firkušného z Napajedel.

"Tuto možnost jsme důkladně zvažova-
li, nakonec v radě převážil názor, že tento
krok je pro zmíněné obce prospěšný," uve-
dl náměstek hejtmana Michal Hanačík, kte-
rý je zodpovědný za oblast školství.

Na poslední chvíli
� Pátek 26. září 2003
Svatováclavské slavnosti
Královský průvod městem s násled-
ným programem v zámeckém parku za
účasti skupin historického šermu ERE-
BUS ze Zlína a dalších ze Žlutavy a
Napajedel. Zahájení průvodu od Klubu
kultury v 19.00 hodin.
� Sobota a neděle 27. a 28. září 2003
Memoriál Jerry Hodného

Myšlenka na září
Nevědět je trestuhodné, zapomínat je
lidské.
To první se vždy týká žáků, druhé jen
učitelů. B. Kolář

Ve čtvrtek 18. září byla zahájena v Klášterní kapli výstava k 80. výročí skautingu v
Napajedlích. Za přítomnosti předsedy ORJ Zlín Jiřího Scheindera a starosty města Antonína
Černockého, představitelů napajedelského Junáka a dalších hostů.
Výstava nabídla veřejnosti desítky exponátů, které se podařilo shromáždit díky nadšení
současných i bývalých členů Junáka. Mnohé se po desítky let se uchovaly v rodinách
předválečných skautů a poprvé jsme je mohli vidět na výstavě před pěti lety. Od té doby se
výstava rozrostla o množství exponátů ze současné bohaté činnosti Junáka.
Výstava byla mimořádná také svou vernisáží, která výstavní síň proměnila v síň vzpomínek
a oživlých přátelství. Byla velmi dobře navštívená a hosté od přátelského povídání odchá-
zeli pozdě a jen neradi.

Výstava v Klášterní kapli potrvá do 12.
října 2003. Prohlédnout si ji můžete vždy
v úterý až pátek od 14 do 18 hodin, nebo
o sobotách od 10 do 18 hodin.
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Rada města usnesením ze dne 3. září 2003

Majetkové záležitosti
� schválila vyhlášení záměru pronájmu
pozemku KN p. č. 1659/2 Václavě Dostálko-
vé, bytem Napajedla, k zahrádkářským úče-
lům
� schválila pronájem nebytových prostor v
budově zdravotního střediska o výměře 15,7
m2 Anně Polčákové pro provozování zubní
laboratoře
� schválila jednání ve věci odkoupení stá-
vajícího rodinného domu paní Hejdové s
Povodím Moravy s. p. v souvislosti s výstav-
bou protipovodňové hráze na levém břehu
řeky Moravy a předložení kompletního
materiálu na jednání ZM
� pověřila odbor SMIR  jednáním ve věci
odprodeje proluky s vlastníky nemovitostí
sousedících s pozemky mezi rodinnými
domy v ulici Dvořákova a ulici Lány a

Finanční záležitosti
� seznámila se s dopisem Krajského úřadu
Zlínského kraje ze dne 8. 8. 2003 o přiznání
účelové dotace ze státního rozpočtu na rea-
lizaci projektu "Napajedla 2003 - divadelní
festival" v částce 20.000  Kč a schválila v této
souvislosti rozpočtové opatření č. 45/2003
� neschválila poskytnutí finančního příspěv-
ku na projekt "Centrum služeb pro zdravot-
ně postižené ve Zlíně"
� schválila rozpočtové opatření č. 47/2003
v objemu 141.000,-- Kč z důvodů opravy
krytů radiátorů a navýšení počtu žaluzií v
ZŠ č. p. 298

Organizační záležitosti
� schválila výši podnájmu prostor tělocvič-
ny Základní školy Napajedla, Komenského
268: 110,-- Kč/hodinu a výši podnájmu pro-
stor tělocvičny Základní školy Napajedla,
Komenského 298: 250,-- Kč/hodinu, vše s
účinností od 1. 9. 2003
� schválila Směrnici pro provedení inven-
tarizace
� zplnomocnila odbor SMIR  ve věci jedná-
ní o vlastnických vztazích v celé ulici Dr.
Beneše a  ve věci jednání o vlastnických
vztazích v místech nově vzniklých zastávek
MHD
� schválila návrh Smlouvy na poskytování
datových služeb prostřednictvím televizní-
ho kabelového rozvodu
� schválila předložený návrh výše odměny
pro ředitele Klubu kultury Napajedla dle
důvodové zprávy

Veřejné zakázky
� schválila uzavření smlouvy o dílo na
provedení záchranného archeologického
výzkumu při akcích "Parkoviště a příjezdo-
vá komunikace v ulici Obchodní, p. č. 98/1,
Rekonstrukce schodů pod kostelem, p. č.
6477/5, Plynofikace v ulici Na Kapli, p. č.
6482/1 a 6482/2 vše v k. ú. Napajedla" s
Ústavem archeologické památkové péče Brno,
příspěvková organizace, Kaloudova 30
� vyhlásila poptávkové řízení na dodavate-

le "Informačního systému a prvků městské-
ho mobiliáře pro město Napajedla" a schvá-
lila obesláním poptávky firmy:

- Značky Praha s.r.o., Černý Vůl, 252 62
Statenice

- Urbania, s.r.o., Hlavní 21, 664 48  Mora-
vany

- DoZnač v.o.s., U Jeslí 1, 370 01  České
Budějovice

- Městský mobiliář Cité spol. s r.o., Třída
T,. Bati 4342, 760 01  Zlín

- HICON - dopravní značení s.r.o., Kohou-
tovická 610/116, 641 00  Brno - Žebětín

- DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, 301
00  Plzeň

� jmenovala komisi pro vyhodnocení po-
ptávkového řízení na dodavatele "Informač-
ního systému a prvků městského mobiliáře
pro město Napajedla" ve složení: Bc. Alena
Zekičová, ing. Aleš Jirků, ing. arch. Michal

Z jednání Zastupitelstva města Napajedel

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Hladil, Josef Souček, ing. Irena Brabcová.
Náhradníci: ing. Miroslav Polášek a Lukáš
Vavruša

Bez usnesení
� seznámila se s plněním rozpočtu města za
období 1. až 7. měsíc 2003
� seznámila se se zprávou o ověření smluv
NBTH, s.r.o. společností HZK audit s.r.o. a
bere ji na vědomí.
� seznámila se se zápisem z jednání staveb-
ní komise č. 6 dne 2. 7. 2003.
� seznámila se se zápisy z jednání kulturní
komise dne 16. 6. 2003 a 5. 8. 2003
� seznámila se se zápisem školské komise
ze dne 17. 6. 2003
� vzala na vědomí oznámení Ministerstva
životního prostředí ČR o zahájení řízení ve
věci stanovení průzkumného území "Vizo-
vické vrchy I."
� seznámila se se zápisem z jednání spor-
tovní komise dne 26. 8. 2003
� projednala činnost Městské policie Napa-
jedla za uplynulé období.

Nedostatečná kapacita hřbitova vedla k vypracování projektu, podle něhož bude v horní
části hřbitova vybudováno 55 nových urnových míst. Letošní etapa počítá s dokončením
dvanácti míst a vybudováním přístupové cesty. Foto A. Jirků
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 Poradíme si ?
Pomalu končí teplé večery, sezóna let-

ních akcí pod širým nebem, sezóna zahrá-
dek před restauracemi ve městě. Mnozí si
oddechnou, netrpělivě čekali až zima zaže-
ne rozjařené občany. Někam, kde bude je-
jich podroušený projev méně rušit a obtě-
žovat ostatní. Zdálo by se, že problém je zas
na půl roku vyřešen. Že zbývá jen opravit
zničené vázy v zámeckém parku, vyvráce-
né odpadkové koše ve městě, zapomenout
na konflikty s opilci, při kterých těžko pomá-
há i městská a státní policie.

Samozřejmě, je to omyl. Alkohol, naše
nejoblíbenější droga, žádnou sezónu nemá.
Nedá se ani prohlásit, že vše je problém
nevychované mládeže a dříve nic takového
nebylo. Navíc je asi rozdíl mezi oslavou jubi-
lea a programovým pitím, i když vnější pro-
jevy jsou mnohdy podobné. Řádný občan
se opije a zpívá v noci po ulicích pouze mimo-
řádně a dalo by se říci, radostně. Většinou
nic nezničí a je spoluobčany tolerován.

Promiňte dlouhý úvod.
Proč o tom psát? Bohužel je zde druhá

skupina, která se nechová v únosných me-
zích. S jejími předními představiteli mnoho
nenaděláme, s těmi si poradí nejlépe poli-
cie. Je však mnoho mladých lidí, kteří by
možná rádi šli jinam, než do hospody. Naše
město vyniká nad ostatní pořádáním kultur-
ních a společenských akcí. Když se však
zamyslíte, pro jaké je to publikum, zjistíte,
že pro mládež od dvanácti do dospělého
věku nabízíme jen málo. Ano, máme kino,
sportovní vyžití, skauty, sokoly, chvály a
uznání zasluhující sdružení M2M a další.
Máme však také party dětí, které z nudy řádí
tolik, že je vyháníme od našich domů. Máme
mládež, která používá hospodu jako klu-
bovnu, s pochopitelnými následky.

Pokud čekáte, že sloupek uzavřu něja-
kou moralitou nebo řešením, zklamu Vás.
Nabízím však každému, kdo má zájem o tuto
problematiku, nejen omezený prostor v
našich novinách, ale i další možnosti.

Víte, vy mladí, co vám v našem městě
chybí?

Je to volně přístupné hřiště pro skejťá-
ky, nebo snad " Vaše hospoda" ve které by
se dalo sedět bez alkoholu a kouření s ovoc-
ným koktejlem a zmrzlinou ?

Chybí, vám, o málo starším, vinárna s
klubovým programem, kam je možno zaví-
tat a ráno jít bez problému do práce? Myslíte
si, že je vás v Napajedlích a okolí dost,
abyste podobné podniky "uživili?"

Nebo snad má někdo koupit autobus a
vozit Napajedláky za zábavou po okolí?

Zkuste se zamyslet, u Infocentra je
schránka na dopisy, pokud si nepřijdete
přímo popovídat. Můžu Vás ujistit, že se
vaše názory neztratí, naopak využity budou
v práci radnice, zastupitelů i komisí. Máme
totiž tu svobodu, využijme ji pro lepší Napa-
jedla !

J.Souček Infocentrum
P.S. Těším se na návštěvu partičky, kte-

rá pomalovala nově natřené kino. (Kamila +
Radek a srdce) Je to snad vzkaz pro mne ?

koncertní a výstavní síň klášterní kaple
Folkový recitál

Petr Hudec  -  Karel Kloupar
Vynikající kytarové duo vystoupí na

výstavě ve čtvrtek 2. října 2003 v 19.00

80 let skautingu v Napajedlích

V prostředí, kdy na jedné straně roste
nezaměstnanost a na straně druhé podniky
mají často potíže najít kvalitní zaměstnance,
si stále více lidí uvědomuje, že další vzděla-
nost je jedinou cestou, jak v tržné ekonomi-
ce uspět. V současnosti je první podmínkou
uplatnění počítačová gramotnost.

Abychom co nejvíce zpřístupnili tuto
výuku v celé republice a zajistili její maxi-
mální finanční dostupnost, připravili jsme
ve spolupráci s Ministerstvem informatiky a
společností Intel "Národní program počíta-
čové gramotnosti". Program je založen na
praktických dvouhodinových kurzech. Ob-
lastní centra pracují v celé republice. Nej-
bližší regionální centrum pro občany Napa-
jedel pracuje ve staré škole, Komenského
268. Kurzy se konají každé pondělí od 17
hodin. Cena kurzu je od 100 do 150 Kč podle
náročnosti.

Přihlásit se můžete v Centru internetu
na tel. 844 111 130, nebo přímo ve škole na
tel. 577 944 182. Podle zájmu lze dohodnout

kurzy na přání účastníků, mohou se hlásit
skupiny lidí ze stejného pracoviště apod.

První kurzy začaly v září a pokračují v
říjnu.  Jedná se vždy o dvouhodinový kurz
na následující témata:

Poprvé u počítače cena 100 Kč
Úvod do internetu cena 100 Kč
Text 1 cena 150 Kč
Text 2 cena 150 Kč
(Jedná se o práci s textovým editorem

Word - psaní textu a formátování, vkládání
obrázků a tisk)

Tabulka 1 cena 150 Kč
Tabulka 2 cena 150 Kč
(Práce s tabulkovým programem Excel

- tvorba tabulek, práce se sloupci a řádky,
vytváření vzorců a matematických funkcí,
posloupnosti, automatické filtry, grafy apod.)

Praktické cvičení cena 150 Kč
(Samostatné úlohy z celé problematiky,

konzultace s lektory, příprava na test.)
Marie Kolaříková, Regionální centrum

Napajedla, kolarikova.marie@seznam.cz

 Učit se nemít strach z počítače
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V letošním roce slaví členové Klubu

českých turistů 115. výročí založení své

organizace. U této příležitosti vyhlásil klub

v každém kraji republiky jednu akci, spoje-

nou s oslavami svého výročí, za stěžejní.

Ve Zlínském kraji se pocty pořádat tuto

akci dostalo turistickému odboru z Napaje-

del, který současně v tomto roce slaví 75.

výročí založení organizované turistiky v

našem městě.

Turistický odbor je členem tělovýchov-

né jednoty Fatra-Slavia Napajedla a se svý-

mi 161 členy tvoří druhý nejpočetnější oddíl

místní TJ. V současné době začínají napaje-

delští turisté úzce spolupracovat s nově

zřízeným Městským informačním centrem

a pevně věří, že se tato spolupráce v bu-

doucnu kladně projeví v dalších turistic-

kých projektech ve městě a okolí.

Turistika v Napajedlích nejsou jen pěší

pochody. Členové oddílu se věnují ve velké

míře i dalším druhům turistiky. Vodní turis-

tika je ideálním přesunovým prostředkem

pro členy, neboť řeka Morava a její slepá

ramena v okolí, nabízejí nespočet příležitos-

tí poznávat přírodu i jinak než např. ze sedla

kola. Samozřejmě i cykloturistika má své

nemalé místo v napajedelském odboru. Čle-

nové se pravidelně přihlašují do celorepub-

likové soutěže "Pohár cykloaktivity", kde se

umísťují pravidelně v první polovině všech

přihlášených odborů. Nelze ani zapome-

nout na lyžařskou turistiku, vždyť Napajed-

la jsou téměř ideálním východištěm do Chři-

bů a tím pádem v zimním období skýtají

mnohé možnosti vzít běžky a vyrazit, což

spousta turistů ráda činí.

Nesmíme zapomenout ani na práci s

mládeží. V oddíle TOM (Turistický oddíl

mládeže) Azimut Napajedla, který je sou-

částí turistického odboru, pracuje v součas-

nosti okolo čtyřiceti mladých lidí. A právě

ve spolupráci s nimi připravují napajedelští

turisté pro širokou veřejnost akci věnova-

nou oslavám Klubu českých turistů - po-

chod podzimními Chřiby.

Podzimními Chřiby
Jednodenní pochod "Podzimními

Chřiby" se koná v sobotu 11. října. Letošní
účastníci již 32. ročníku tradičního po-
chodu navštíví západní část pohoří s cí-
lem v Buchlovicích.

Slavnostní zahájení pochodu je v Na-
pajedlích v prostoru před městským ki-
nem. Prezentace bude probíhat od 7 ho-
din.

Nabídku tvoří dvě pěší varianty po-
chodu a jedna cyklotrasa. Obě pěší trasy
začínají na Kameňáku, kam všechny účast-
níky dopraví připravené autobusy. Krat-
ší, devatenáctikilometrová pěší trasa,
povede do Buchlovic přes místa zvaná
Zavadilka, U Křížku, U Mísy, Na Pile, Dlou-
há řeka a Smraďavka. Pochod dlouhý 26

KČT oslavuje km je delší o úsek ze Zavadilky do Kory-
čan a Vršavy a odtud ke stanovišti U Mísy.

Cyklotrasa měří 73 kilometry a vede
po značené cyklotrase KČT z Napajedel
do Kvasic. Kostelan, Bunče, Salaše a Ve-
lehradu a přes Modrou, Jalubí, Traplice,
Sušice a Babice zpět do Napajedel. Lze ji
absolvovat na všech typech kol.

Celou akci zajišťuje město Napajedla
a pořadatelé úzce spolupracují s oblast-
ním výborem KČT oblasti Valašsko-Chři-
by, který působí v rámci Zlínského kraje.

Všechny informace vám na požádání
sdělí: Karel Janošek, Lány 844, 763 61
Napajedla, tel. 577 944 817, 603 489 387, e-
mail: k.janosek@cra.cz. K mání bude i
turistická dřevěná známka č. 745 - město
Napajedla.

Pořadatelé z turistického odboru v
Napajedlích se těší na vaši účast.

V týdnu od 6. do 10. října 2003 bude již
posedmé probíhat v České republice Týden
knihoven. Jednotlivé knihovny pořádají
různé akce, aby se co nejvíce přiblížily širo-
kému okruhu obyvatelstva. Knihovna Na-
pajedla dala tomuto týdnu podtitul "knihov-
na otevřena všem". Všichni zájemci ji mo-
hou navštívit každý den od 9 do 20 hod.
V tuto dobu se mohou přihlašovat zdarma,
půjčit si knihy a časopisy, využít čítárny a
přečíst si nejaktuálnější denní tisk a časopi-
sy, vrátit dlouho půjčené knihy bez zaplace-
ní sankčních poplatků, získat potřebné in-
formace, rezervovat si knihy, využít me-
ziknihovní výpůjční služby k získání knih,
které nejsou ve fondu Knihovny Napajedla,
zhlédnout výstavku "Napajedla v literatuře"
a využít internet za poloviční cenu - 15,- Kč
za hodinu práce.
� V pondělí 6.10. vyhlásíme v obou

základních školách vítěze výtvarné soutěže
"Jak krtek ke kalhotkám přišel". Z každé

školy budou odměněny
tři děti hodnotnými ce-
nami.
�  V úterý od 13.00 hod. začíná

a časopisů. Za minimální cenu budou mimo
jiné k dispozici starší čísla časopisů Burda,
Můj dům, Domov, Svět motorů, Chatař a
chalupář, Praktická žena atd.
� Ve středu bude probíhat Internet pro

začátečníky, kterým v případě potřeby po-
radíme se základy vyhledávání
a elektronickou poštou.
� Ve čtvrtek je Internet pro všechny

zdarma. Na tyto dvě akce by si zájemci měli
práci na internetu zamluvit předem na tel. č.
577 944 587, na e-mailové adrese knihovna@
napajedla.cz nebo osobně v knihovně.
� Po celý týden budou v knihovně

probíhat besedy s dětmi.
Využijte této příležitosti a staňte se naši-

mi čtenáři. Těšíme se na Vás.
Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla

 Týden knihoven 2003

Týden knihoven od 6. do 10. října je celostátní akcí a obsahová náplň vychází z iniciativy
knihovníků a konkrétní znalosti čtenářů.
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Kdy na prázdniny
Prvních prázdnin v současném školním

roce - podzimních -  se žáci a studenti dočka-
jí již za měsíc, 27. a 29. října, ve dnech kolem
státního svátku 28. října 2003. Vánoční prázd-
niny začínají 22. prosince a končí 2. ledna
2004. Jednodenní pololetí prázdniny jsou
naplánovány na 30. ledna. Jarní prázdniny
trvají celý týden a pro Zlínský kraj jsou
stanoveny na 2. - 8. února 2004. Poslední
delší volno budou mít školy před Velikono-
cemi ve čtvrtek 8. a pátek 9. dubna.

Období školního vyučování bude ukon-
čeno ve středu 30. června 2004.

Z 365 dnů v roce připadá na školní
vyučování 192. Takže - s chutí do práce.

Je zase nový školní rok a na prázdniny
zbyly jen vzpomínky. Ale tentokrát to oprav-
du stálo za to. Asi padesát dětí z I. ZŠ,
Halenkovic a Otrokovic vytvořilo letní tá-
bor ve Vičanově v Hostýnských vrších. Spo-
lu s nimi vychovatelky školní družiny a
učitelky Jirásková, Šulcová, Prokešová, Tr-
vajová a Cívelová.

Tábor se konal podruhé a nebývá nijak
jednostranně motivován. Hry jsou zaměře-
né na tělesný i duševní rozvoj dětí. Připravit
zajímavý program pro všechny děti od 1. do
8. třídy není snadné, zvláště když většina z
nich absolvovala tábor již podruhé. Ale snad
se to podařilo.

 Vzpomínka na tábor

Diplom z tábora se v tuto chvíli cení víc než jednička ze školy!

Černošská muzika uprostřed morav-
ských lesů, to je teda něco.

Jsou soutěže klasické, mezi dětmi oblí-
bené, a ty jsme nemohli vynechat - hon na
vlka, karneval, pexesománie, stezka odva-
hy, razítkománie. K těm jsme přidali zábavu
novou - nechutnohmat, pouť plnou stánků a
kolotočů, besedu s policisty a dokonce mezi
nás zavítala i černošská kapela.

Odměnou pro vedoucí byla spokoje-
nost dětí, smích a závěrečné hodnocení, na
něž se ani zapomenout nedá: "Paní učitelky,
vy se nám nějak lepšíte. Všechny tábory
byly super, ale tento byl nejlepší!"

S. Šulcová

Bylo jsi nádherné, léto. Jenže bylo! Po-
kožka vybledá, časem i vzpomínky. Jen
fotografie zůstanou. Jako ty z tábora na-
pajedelských sokolů, o němž jsme psali
v předcházejícím vydání novin.
Děvčata a kluci v Kroměříži…
…a kluci s děvčaty ve Spytihněvi.
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� 1. den

Přijíždíme vlakem do Kolína s třicetiminu-

tovým zpožděním. Přestup na 4. nástupiuště

nezvládli Rudolf a Jana. Zeptali se totiž nama-

nuvšího se ajznboňáka "kudy na Kutnou Horu?"

a ten se s nimi neochotně spustil výtahem a

přivedl je na vlak směr Nepomuk. My jsme se

zatím navagonovali včetně kol a já jsem oblbo-

val paní výpravčí, že výpravčí na nástupišti

špatně artikuloval, Ruda mu nerozuměl a šel

asi na jiný vlak. Podařilo se mi ji přimět, aby

nechala nádražním rozhlasem vyhlásit, aby se

pan Rudolf dostavil k vlaku na 4. nástupiště.

Paní výpravčí mi po celou dobu vysvětlovala,

jak je každá minuta drahá. Po dvanácti minu-

tách se Ruda a Jana "našli" a rychlík byl odpís-

kán. V 19.45 vysedáme v Kutné Hoře, nakládá-

me bagáž na přistavenou avii a vyjíždíme do

vísky Křesetice. Po deseti kilometrech jízdy

stavíme u místního hřiště stany.

� 2. den

Po snídani vyjíždíme na okruh "východní"

okolo Kutných Hor.V deset se fotíme u kostela

sv. Petra a Pavla v Čáslavi. Pod věží, na níž

jsem před 41 lety rozžíhal poziční světla pro

blízké vojenské letiště, když jsem měl "pomoc-

níka posádky". Deska na věži sděluje, že jsou

zde uloženy ostatky Jana Žižky z Trocnova.

Na náměstí v hotelu Bílý kůň doplňujeme

tekutiny. Ulicí kolem Černé věže přijíždíme k

"mým" tankovým kasárnám, které jsou zasta-

veny civilními bytovkami a v hlavní budově je

hudební škola.

Cestou z Čáslavi obdivujeme latifundie pana

Starkla. Vzadu konifery, vpředu nádherné ro-

zárium. Přijíždíme do Žlebů, zdálky svítí nabí-

lené štíty selského stavení. Pokračujeme ob-

hlídkou zámku a zámecké obory s volně pobí-

hajícími savci(kozy, bílí jeleni). Ve Vrdech se

osvěžíme na koupališti a zpět do Křesetic při-

jíždíme v 18 hodin po 65 kilometrech.

� 3. den

Hned ráno balíme bagáž k avii a vyrážíme.

Nedaleko hradu Lichnice míjíme Žižkův sed-

misetletý dub. Projíždíme CHKO Železné hory

k Sečské přehradě, kde se koupeme. Z bede-

kru se dovídáme, že byla postavena v letech

195-1934. Zděná přehradní hráz má 42 m výšky

a délka v koruně hráze činí 165 m. Voda tvoří

jezero dlouhé 7 km o rozloze 220 ha s 22,1

milionu metrů krychlových.

Cestou jedeme kolem lánu, na kterém pěs-

tují Ostropeřec mariánský (Silybum maria-

num). Bylina působí ochranně na játra a příz-

nivě ovlivňuje tvorbu žluči. Je vhodná k dolé-

čování chorob jater a žlučníku - vyčteno z knih.

Do cíle v Hlinsku dojíždíme po 68 kilometrech.

� 4. den

Z Hlinska vyjíždíme v osm směr Velké Dář-

ko. Je to rybník, ze kterého vytéká jako malá

řeka Sázava. Na koupání je brzy, jedeme dál.

Cyklotrasou se dostáváme mezi vrchy Žákova

hora 809 m a Devět skal 836 m. V sedle je

postavena replika litinového sloupu s cedul-

kou, na které čteme: Originál byl odlit v neda-

leké obci v 17. století a ukraden v roce 1994!!!

Ve Sněžné navštěvujeme japonskou zahra-

du s bonsaji a pokračujeme dál kolem Buchto-

va kopce. Zde je léčebna pro nemocné TBC,

astmatu a dlouhodobě nemocné. Na kopci nad

léčebnou je radar monitorující letový provoz.

Projíždíme krajinou, kterou opěvovali Jaro-

slav Vrchlický, František Hlas, Jiří Trnka, Fran-

váme zbaběle v tělocvičně až přestane pršet a

lepíme píchnuté duše. V 10.30 konečně vyráží-

me do Konice a Dzbel. Odtud následuje nád-

herný sjezd krásným údolím bez frekvence až

do obce Městečka-Trnávka. Obědváme. V obci

Rozstání nás zastihl velký lijavec, před ním nás

chrání čekárna autobusové zastávky. Po nově

opravené silnici, která ještě není v provozu,

vjíždíme do Linhartic. Zde stojí sloup. Z jed-

né strany deska "česko-německé usmíření",

z druhé strany deska "padlým spoluobča-

nům 1. světové války". Z třetí strany deska,

že sloup byl postaven na počest Josefa II.,

který roku 1781 vydal patent o zrušení nevol-

nictví a náboženské toleranci. Končíme v Mo-

ravské Třebové.

� 7. den

Hned po startu vyjíždíme stoupání po opuš-

těné bývalé hlavní cestě na Svitavy. V nejvyšší

části stoupání nad novým tunelem s hlavní

cestou navštěvujeme hostinec "U Tety". Nej-

mladší ze skupiny, dvanáctiletý Ondřej zde

ztrácí brýle. Chvíli si popláče a jedeme dál. Po

hodně frekventované objížďce do Litomyšle,

města kulturních tradic. Rodiště Bedřicha

Smetany a Julia Mařáka, českého romantické-

 563 kilometrů očima cykloturisty

Černá věž v Čáslavi.

Selské stavení Žleby.

tišek Hrubín, Bohuslav Martinů…. a rádi se

sem vracívali. Jeden z nejkrásnějších výhledů

je z Buchtova kopce k Jeseníkům.

Dnes končíme po 76 kilometrech v Poličce,

rodném městě Bohuslava Martinů, skladatele

a představitele hudby 20. století. Jeho život

začal nahoře ve věži kostela sv. Jakuba.

� 5. den

Přijíždíme k pozdně baroknímu zámku v

Rájci-Jestřebí s anglickým parkem. Vše založe-

no v letech 1763 - 1769. V obci Petrovice Rudolf

dofukuje kompresorem poloprázdné kolo. Po

ujetí 300 m se ozve ohlušující rána. "Střelil"

plášť i duši. Naštěstí jede hned naše avie.

Přehodí nový plášť i duši a po pěti kilometrech

další defekt. Opět zastavujeme a po chvíli nás

dojíždí avie. Servisman Krtek pomáíhá lepit.

Fotíme se před místní restaurací s ochotnou

důchodkyní, která odložila nákup na protější

straně vozovky. Sympatická babička měla vep-

ředu nahoře jen dva krásné stříbrné zuby. V

místě obědváme. V obci Lipová se dovídáme,

že dnes odpoledne zde sehraje fotbalové utká-

ní "Jágr tým" s místním celkem. Spíme v tělo-

cvičně v Přemyslovicích.

� 6. den

Ráno se budíme do deštivého dne. Vyčká-

ho krajináře. Procházíme arkádami renesanč-

ního zámku 1568 - 1573. Fasády zdobeny sgra-

fity, na nádvoří hlediště s pódiem, kde právě

štelují elektriku pro večerní koncert Morav-

ské filharmonie. Projíždíme zahradou se so-

chami Olbrama Zoubka s hrající fontánou.

Sochaře, který sňal posmrtnou masku Jana

Palacha.

V Dolním Újezdě obdivujeme velkou so-

chu od Štursy. V cíli v Proseči ukazuje tacho-

metr 76 km.

� 8. den

Jedeme přes Nové Hrady a Chrast do Slati-

ňan. Cestou nás déšť zahání pod stromy. Nahlí-

žíme do stájí klisen, jsou zde momentálně jen

dvě. Kvalita stájí se s "našimi" nedá srovnat,

naše jsou lepší, hezčí. Pokračujeme přes Chru-

dim do Heřmanova Městce po nově polože-

ném "koberci". Zámek s anglickým parkem, v

parku domov důchodců pro Prahu 1 ve velmi

pěkném stavu. Končíme ve Svojšicích. Násle-

duje závěrečný večer. Akci organizoval KČT

Kutná Hora. Ujeli jsme 563 kilometry.

� Den poslední

Balíme a odjíždíme vlakem domů. Plni do-

jmů se těšíme na Prázdniny na kole 2004.

Jiří Kučera, KČT Napajedla
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KINO Napajedla
� Středa, čtvrtek 1. a 2. října

OSAMĚLÝ MSTITEL

Pomstít se i za cenu vlastního života…

film USA.

� Neděle 5. října

HULK

Horrorový akční comics, modernizova-

ná obdoba příběhu dr. Jekyla a pana

Hyda, USA.

� Středa, čtvrtek 8. a 9. října

BLBÝ A JEŠTĚ BLBĚJŠÍ

Když Harry potkal Lloyda…. film USA ze

studentského prostředí.

� Neděle 12. října

KOLÉBKA ŽIVOTA

Superhrdinka Lara se vrací zachránit svět,

film vzniklý spoluprací Japonska, Němec-

ka a USA.

� Středa, čtvrtek 15. a 16. října

HARRY POTER

Druhý filmový příběh podle knižní před-

lohy - Tajemná komnata.

KK připravuje
� Neděle a pondělí 5 a 6. října 2003

Výstava hub, motýlů, brouků, mysli-

veckých trofejí a bonsají v Klubu kul-

tury v Napajedlích. Začátek v neděli 5.

října v 15.00 hodin .

� Neděle 12. října 2003

KARNEVAL pro děti s řadou soutěží a

her. Začátek v 15.00 hodin.

� Pátek 24. října 2003

Koncert Pavly Břínkové a Jana Ježka

(nositele ceny Thálie za rok 2001) v

Klubu kultury. Začátek v 19.30 hodin

� Pondělí 27.října 2003

Repríza festivalové hry Divadla Zdeň-

ka Štěpánka "KOŠILKA" v divadelním

sále Klubu kultury. Začátek v 19.30 hod.

� Úterý 28. října 2003

"SNĚHURKA" loutkové představení

pro nejmenší děti a jejich rodiče spoje-

né s výstavou loutek - v loutkovém sále

Klubu kultury. Začátek v 15.00 hodin

 Městské divadlo Zlín
v říjnu uvádí

velký sál
� 1. středa Otomar Dvořák: BAJAJA

� 2. čtvrtek Bernardo Dovizi da Bibbiena:

CALANDRIÁDA

� 7. úterý Neil Simon ČO ZOSTALO Z

LÁSKY - Štúdio Lasica & Satinský Bra-

tislava

� 8. středa Moliére MISANTROP

� 9. čtvrtek Otomar Dvořák BAJAJA

� 10. pátek Milan Kundera JAKUB A JEHO

PÁN (Pocta Denisi Diderotovi)

� 12. neděle KONCERT HANY HEGE-

ROVÉ

� 14. úterý SANGRE FLAMENCA

Taneční seskupení Flamenco Contem-

poraneo - Ivana K. a hudební skupina

Los Remedios

� 15. středa Otomar Dvořák BAJAJA

� 16. čtvrtek B. Lane - E. Y. Harburg - F.

Saidy, J. Voskovec - J. Werich DIVO-

TVORNÝ HRNEC - Těšínské divadlo

Český Těšín

� 18. sobota Milan Kundera JAKUB A

JEHO PÁN

� 19. neděle Josef Kolář - Petr Prchal -

Marek Eben KOCOUREK MODROOČ-

KO Divadlo Petra Bezruče Ostrava

studio z
� 3. pátek TO BYLA EDITH PIAF

Šansony v podání VANDY HAUSERO-

VÉ, spoluúčinkuje MARTIN ŠEBESTÍK

� 11. sobota Ota Pavel - Jozef Krasula

JAK JSEM POTKAL LIDI

divadélko v klubu
� 3. pátek Patrick Süskind KONTRABAS

� 14. pondělí Robert Anderson VÍŠ

PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE

VODA

 Významná výročí
4. 10. 1873 byla uvedena do provozu

železniční trať Praha-Nymburk, délka 48,8
km.

4. 10. 1993 podepsána Evropská doho-
da o přidružení ČR k Evropskému společen-
ství

7. 10. 1953 zemřel Emil Filla, malíř,
grafik a sochař

14. 10. 1913 zemřel Václav Kounic,
šlechtic, politik a mecenáš; 1908 věnoval
svůj palác v Brně na zřízení české student-
ské koleje

15. 10. 1973 zemřel Stanislav Bechyně,
vědec z oboru železobetonové konstrukce

24. 10. 1978 byla první československá
družice Magion, určená pro výzkum magne-
tosféry a ionosféry, spolu s družicí Interkos-
mos vynesena na oběžnou dráhu

27. 10. 1898 se narodil František Běhou-
nek, radiolog, polární badatel a spisovatel
(zemř. 1. 1. 1973)

27. 10. 1913 se narodil Otto Wichterle,
vědec z oboru organická a makromolekulár-
ní chemie (zemř. 18. 8. 1998)

28. 10. 1918 vyhlášení samostatnosti
Československa

29. 9. 1923 se uskutečnil první let Čes-
koslovenských aerolinií

Náš recept
Na téma vegetariánský

podzim pokračujeme dalším
jednoduchým a levným recep-
tem od našich čtenářek.

Brambory zapečené s hermelínem
Potřebujeme brambory, cibuli, masox,

hermelín,sůl, pepř, kousek másla a vodu.
Syrové, oloupané brambory a hermelín

nakrájíme na plátky, cibuli nadrobno. Bram-
bory a cibuli smícháme v míse s pepřem a
solí.Vymažeme si pekáček máslem a klade-
me vrstvy brambor a hermelínu - začínají a
končí brambory, nejvhodnější jsou 3 vrstvy
brambor. Zalijeme rozpuštěným masoxem
tak, aby poslední vrstva nebyla ponořena a
poklademe vločkami másla. Zapékáme, do-
kud se tekutina nevypeče - asi 1 hodinu.

Podle vlastní fantazie lze zaměnit vývar
nebo přidat zeleninu. Dobrou chuť!

Krásný pozdrav ze Zlína
tak se jmenuje výstava historických pohled-
nic, kterou si od 2. října do 4. ledna 2004
můžete prohlédnout v chodbě zlínského
zámku.

V hlavním sále otevírá ve stejný den
Muzeum jihovýchodní Moravy výstavu na-
vazující na přírodovědeckou expedici: SRÍ
LANKA - PERLA INDICKÉHO OCEÁNU. Na
výstavě se podílela Společnost pro výzkum
a ochranu fauny ZOOGEOS a potrvá do 30.
listopadu.

Výstavy jsou otevřeny denně od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska,

Sbor dobrovolných hasičů v
Napajedlích pořádá

v rámci podzimního úklidu

ŽELEZNOU SOBOTU
Zajistíme odvoz veškerého

nepotřebného kovového šrotu z
celého města. Stačí jej uložit na

dostupné místo před dům v sobotu
4. října 2003. Sběr odpadu započne

v 7 hodin a koná se za každého
počasí.

Všem předem děkuje

Sbor dobrovolných hasičů v
Napajedlích

Obuvnické muzeum
ZLÍN - Obuvnického muzeum v no-

vých prostorách bylo opět otevřeno.
Muzeum nově sídlí v budově č. 1 (vstup-
ní objekt) baťovského areálu. Do no-
vých prostor se muselo přestěhovat
poté, co bylo rozhodnuto o rekonstruk-
ce Baťova mrakodrapu, v němž byly
expozice muzea umístěny.

Nové prostory jsou majetkem Zlín-
ského kraje, který do jejich oprav a
úprav investoval částku zhruba 3 mili-
ony korun.

"Jsem rád, že se nám podařilo do-
držet slib, který jsme dali veřejnosti.
Tedy, že muzeum v novém objektu
otevřeme ještě na podzim letošního
roku," uvedl krajský radní Jiří Severin,
který je zodpovědný za oblast kultury.
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Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

 8.00-10.00 8.00-10.00  

 MŠ Pohořelice MŠ Komárov   

12.00-13.25  12.00-13.25 12.00-13.25 

I. ZŠ Napajedla  I. ZŠ Napajedla I. ZŠ Napajedla  

 15.45-16.45 16.30-17.30  16.30-17.30

 Předškolní věk a 

1. třídy -  

všestrannost 

Slouková 

Ženy 

posilovna 

Talašová 

 Ženy

posilovna 

Talašová 

16.30-17.45 17.00-18.00 16.30-18.45 16.30-17.45 16.00-18.45

Žákyně - sport. 

gymnastika 

Rožková, 

Martykánová 

Rodiče a děti 

Maňáková 

Žákyně - sport. 

gymnastika 

Rožková, 

Martykánová 

Dětský aerobik 

Kopecká 

Žákyně a žáci - 

gymnastika 

Rožková, 

Martykánová, 

Kovář, Čeleďa 

18.00-19.00 18.15-19.15 19.00-20.00 18.00-19.00 19.00-20.00

Starší ženy  

zdrav. tělocvik 

Karasová 

Mladší ženy 

všestrannost 

Pacholíková 

Ženy 

jóga 

Kotásková 

Starší ženy 

zdrav. tělocvik 

Vykoukalová 

Žáci a dorost 

míčové hry 

Mikulcová 

19.15-20.30 19.30-21.00  19.15-20.30 20.00-21.30

Ml. ženy 

všestrannost 

Kiflová 

Muži 

všestrannost 

Karas 

 Mladší ženy 

všestrannost 

Koutná 

Muži a ženy 

míčové hry 

Macková 
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČŘÍJEN 16/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin
je ve středu 1. října

Cvičení se SokolemCvičení se Sokolem

Bludička
Anna Janoušková
Člověk by nikdy neměl
znesvětit chrám svého Já.
Plivnout po sobě
svou vlastní slinou.
Nikomu neublížit tak,
aby to nemohl napravit.

Zlatý kolovrátek
utkával nit z našich sil,
aby nás uchránil
nad propastí pokušení,
které probleskuje
jako zrádná bludička
v temné noci
a vedle do záhuby

Vím i já, jak zrádný
je moci stín,
jak lákavé je
bludičky světlo,
jak těžké břemeno
je pocit vin,
ani, já to vím,
vím to všechno.

(1987)

  Cvičení se Sokolem
1 P     

2 P     

3 P     

4 P     

5 P     

6 P     

7 P     

8 P     

9 P     

10 P     

11 P     

Světová nej
Nejvyšší hrubý národní produkt na jed-

noho obyvatele vykazuje země v naší tajen-
ce a činí  45 350 USD. Naopak nejnižší vyka-
zuje Mosambik, asi 80 USD na jednoho oby-
vatele.

1. Prst, 2. Vazba, 3. Bochník, 4. Básník,
5. Čerpadlo, 6. Bydlení, 7. Planeta, 8. Ozdo-
ba, 9. Zemina, 10. Deska, 11. Tok

Cvičební rozvrh tělocvičny TJ Sokol
Napajedla ve školním roce 2003/2004.

XIX. entomologický výměnný den a výstava

se budou konat

v sobotu 18. října 2003 od 8 do 12 hodin

v sokolovně TJ Sokol Napajedla

Chovatelský den
Hřebčín Napajedla zve majitele, cho-

vatele a obdivovatele koní do areálu hřeb-

čína na chovatelský den. Hlavními  body
programu jsou předvádění plemeníků a
prodejných ročků.

Napajedla  9. října 2003 od 11 ho-
din. Informace: tel: 577 941 083.


