
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

ŘÍJEN 16/2003 CENA 4,- KČ

DNES SI PŘEČTETE
�  Ze zasedání rady a zastupitelstva

�  Otevření rekonstruovaného hřiště

�  Svatováclavský večer

�  Úspěchy napajedelských koní

�  Kultura, sport

�  Setkání sokolského žactva v Praze

Mikroregion Otrokovicko
Ve čtvrtek 2. října  se uskutečnila v

obřadní síni MÚ Otrokovice ustavující val-
ná hromada nového dobrovolného svazku
obcí, který dostal název "Mikroregion Otro-
kovicko".

O vstupu rozhodly zastupitelstva Napa-
jedel, Otrokovic, Bělova, Halenkovic, Karlo-
vic, Komárova, Kurovic, Machové, Nové
Dědiny, Oldřichovic, Pohořelic a Žlutavy již
v červnu tohoto roku. Dodatečně o vstup do
tohoto svazku zažádala obec Spytihněv a
byla všemi hlasy přijata.

Předsedou   byl zvolen   starosta Otroko-
vic MVDr. Stanislav Mišák, místopředsedou
pak MVDr. Antonín Černocký, starosta měs-
ta Napajedla.  Byla zvolena také tříčlenná
řídící rada mikroregionu ve složení: Milan
Jurtík, starosta obce Kurovice, Jiří Pře-
cechtěl, starosta obce Bělov a Jaroslav Uli-
ca, starosta obce Halenkovice.

Na ustavující valné hromadě bylo pro-
jednáno zpracování rozpočtu svazku a úhra-
da vstupního členského příspěvku. V disku-
si se hodně hovořilo o další spolupráci mezi
městy a obcemi a o pravidelném setkávání
jejich představitelů.

Ing. Irena Brabcová

Pozvánka na pohádku
Loutkový soubor Klubíčko Napajedla

zve všechny děti na moderní pohádku ,,SNĚ-
HURKA''. Představení se koná v úterý 28.říj-
na 2003 v 15.00 hod. v loutkovém sále
Klubu kultury Napajedla. Po představení si
můžete prohlédnout výstavu loutek pořá-
danou k blížícím se oslavám 100 let činnosti
souboru.

Koncert melodií z muzikálu Rebelové byl prvním veřejným vystoupením žáků ZUŠ R.
Firkušného v koncertní síni nové školy.  Foto A. Jirků

Myšlenka na říjen
Jakmile vám talent dopomůže k pe-

nězům, v tu chvíli vám peníze odpomo-
hou od talentu.

John Steinbeck

Den otevřených dveří
napajedelského zámku
připravil pro veřejnost závod FATRA spo-
lečnosti Aliachem a. s.

Prostory rekonstruované části zám-
ku si můžete prohlédnout v úterý 28.
října 2003 v době od 10 do 16 hodin.

Dům služeb na Nábřeží
Rada města  schválila přidělení ne-

bytových prostor v bývalé kotelně A.
S ohledem na změnu vlastnických vzta-
hů k  č.p. 75 na Masarykově náměstí,
oslovili poskytovatelé služeb v tomto
objektu  město s žádostí o náhradní
prostory.

Původní záměr vybudovat v býva-
lé kotelně pouze tržnici byl přehodno-
cen a  v zájmu zachování potřebných
4 - 5 provozoven (opravna obuvi, krej-
čovství, servis televizorů apod.) bude
bývalá kotelna A využita i  jako "dům
služeb".

Mgr. T. Zatloukal



NAPAJEDELSKÉ 16/2003NAPAJEDELSKÉ 16/20032

Zastupitelstvo města dne 15. září 2003

Bytové záležitosti
� zabývalo se znovu nabídkou výstavby

bytového domu společností CARIOCA CZ,

a.s., zrušilo usnesení ZM č. 32/4/2003 ze dne

28. 4. 2003,  neschválilo návrh Smlouvy  o

uzavření budoucí kupní smlouvy, zaslaný

společností CARIOCA CZ, a.s. elektronickou

cestou ze dne 29. 5. 2003. Očekává, že rada

města neschválí návrh Smlouvy o výpůjčce

pozemků (který byl součástí návrhu ad b) a

zruší usnesení - záměr RM ze dne 7. 4. 2003 č.

119/4/2003  a uložilo radě města pokračovat

v dalším jednání o vybudování bytového

domu v ul. Na Kapli

� schválilo vyčlenění bytu 3+1 v domě č. p.

94 ul. Palackého z bytového fondu

Organizační záležitosti
� schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/

2003, kterou se mění obecně závazná vyhláš-

ka č. 2/1998 Tržní řád s účinností od 1. 10. 2003

dle návrhu předloženého radou města doplně-

ného o další změnu v čl. 2 odstavec (1)

Ve městě jsou zřízena následující tržiště:

do doby dokončení rekonstrukce uprave-

ných prostor kotelny A je dočasně určen

prostor na parkovišti u Technické správy

města, s.r.o., podél ulice Na Kapli v úseku

mezi domy č. p. 385 a č. p. 381 - pouze pro

stánkový a pultový prodej, který bude situo-

ván čelem k chodníku a dále jen dle pokynů

správce tržiště

Majetkové záležitosti
� neschválilo vyhlášení záměru prodeje

pozemku KN p. č. 2115/1, 2115/2, 2115/3 v

ulici 2. května Františku Nevařilovi, bytem

Napajedla

� schválilo vyhlášení záměru prodeje po-

zemků KN p. č. 2115/1, 2115/2, 2115/3 a části

pozemku KN p. č. 2115/4 v ulici 2. května

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku KN p. č. 6482/2 Rudolfu Hyklovi,

bytem Napajedla

� schválilo zadání ke změně č. 1  územního

plánu města Napajedla - lokalita č. 6 - Zámora-

ví, jako závazný podklad pro zpracování kon-

ceptu změny č. 1 územního plánu města Na-

pajedla v lokalitě č. 6 - Zámoraví

� neschválilo vyhlášení záměru odkoupení

pozemku PK p. č. 7133 od Antonína Veselé-

ho, bytem Napajedla,  ideální polovinu po-

zemku PK p. č. 7137 od Antonína Šenkeříka,

bytem Oldřichovice, ideální polovinu pozem-

ku PK p. č. 7137 od Jany Skácelové, bytem

Oldřichovice a pozemku PK p. č. 7138 od

Miroslava Ryby, bytem Otrokovice

� projednalo žádost L. Kopecké o přezkou-

mání zamítnutí prodeje části pozemku v loka-

litě Pod Kalvárií v k. ú. Napajedla a trvá na

svém stanovisku ze dne 23. 6. 2003 usnesení

č. 60/6/2003, kterým neschválilo vyhlášení

záměru odprodeje části pozemku KN p. č.

1732/3 Lee Kopecké, bytem Napajedla

� schválilo prodej pozemku KN p. č. 1106/

151 v k. ú. Napajedla společnosti AG Napa-

jedla a.s.

� neschválilo pro společnost ATAX-Tech,

s.r.o zřízení věcného břemene chůze a jízdy

po pozemcích p. č. 6477/5 a st. pl. č. 312 ve

vlastnictví města za účelem zajištění vjezdu

do dvora sousední nemovitosti č. p. 195 z

důvodu, že pozemek p. č. 6477/5 má funkční

využití jako ostatní komunikace a parkoviště

na st. pl. č. 312 bude legalizováno

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku KN p. č. 1659/2 Jaroslavu Žalud-

kovi, bytem Napajedla

� neschválilo vyhlášení záměru prodeje čás-

ti pozemku KN p. č. 1659/2 Daně Pilátové,

bytem Napajedla

� schválilo uzavření kupní smlouvy na pro-

dej pozemku KN st. p. č. 1834 v k. ú. Napajed-

la Jaromíru Čechovi, bytem Napajedla

� schválilo uzavření kupní smlouvy na pro-

dej pozemku KN st. p. č. 1833 v k. ú. Napajed-

la manželům Jaroslavu a Anně Bambucho-

vým, bytem Napajedla

� schválilo zrušení smlouvy o zřízení věcné-

ho břemene pro položení dlažby na části

pozemku KN p. č. 325/2 ze dne 18. 5. 1999 a

odprodej části pozemku KN p. č. 325/2 se

zřízením věcného břemene pro stávající in-

ženýrské sítě, a to vodovodní řád, plynovod

a veřejné osvětlení, ing. Milanu Kozmíkovi,

bytem Napajedla

Finanční záležitosti
� schválilo rozpočtové opatření č. 33/2003 v

objemu 404 000 Kč v souvislosti s přijatou

dotací od kraje na neinvestiční příspěvky

příspěvkovým organizacím - základní školy a

předškolní zařízení

� schválilo rozpočtové opatření č. 44/2003 v

objemu 495 000 Kč v souvislosti s přijatou

neinvestiční dotací ze státního rozpočtu na

dávky sociální péče pro rodinu a děti a soci-

ální dávky

� schválilo rozpočtové opatření č. 49/2003

ve výši 250 000 Kč za účelem sdružení finanč-

ních prostředků s Povodím Moravy s. p. na

stavbu montovaného RD pro paní Hejdovou

a souhlasilo s použitím nezbytné části po-

zemku st. pl. 109/2 ve vlastnictví města pro

stavbu rodinného domku

Různé
� seznámilo se s dopisem Energetického

sdružení obcí Jižní Moravy ze dne 19. 6. 2003

a neschválilo vstup města Napajedla do Ener-

getického sdružení obcí Jižní Moravy a

�  projednalo "Dražební vyhlášku č.

24DR3196" vyhlášenou společností REALI-

TAS s.r.o. týkající se dražby nemovitostí v

ulici Husova v k. ú. Napajedla a neschválilo

účast města na dražbě

� schválilo název ulice v nové zástavbě ro-

dinných domů mezi hřbitovem a ulicí Jirás-

kova: Za Humny

Bez usnesení
� projednalo předložený návrh na zhotove-

ní grafického návrhu na prapor města

� seznámilo se se zprávou dozorčí rady

Technické správy města, s.r.o. za rok 2002 a

vzalo ji na vědomí

� seznámilo se se Soupisem pohledávek

města Napajedla ke dni 15. 8. 2003 a vzalo ho

na vědomí

� seznámilo se se zápisy z jednání kontrolní-

ho výboru ze dne 4. 8. 2003 a  8. 9. 2003 a vzalo

je na vědomí

� seznámilo se se zápisem z jednání finanč-

ního výboru dne 8. 9. 2003 a vzalo na vědomí

ujištění ředitele Technické správy města,

s.r.o. o zajištění plnění bodu č. B 2.) odst. b)

a c) výše uvedeného zápisu finančního vý-

boru.

Rada města dne 29. září 2003

Bytové záležitosti
� zrušila usnesení č. 119/4/2003 ze dne 7. 4.

2003 a neschválila návrh Smlouvy o výpůjč-

ce pozemků, zaslaný společností CARIOCA

CZ, a.s. elektronickou cestou dne 29. 5. 2003

� schválila návrhy seznamů žadatelů o byt v

kategoriích A1, A2, A3, B, C a D, platné od 1.

10. 2003

� schválila přidělení bytu č. 206 v DPS ul.

Sadová paní Františce Viškové bytem Napa-

jedla

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 55/2003

v objemu 79 000 Kč za účelem financování

stavebních prací při přestěhování ZUŠ

� schválila uzavření dodatku č. 1 k smlouvě

o dílo na provedení zdravotní instalace na

akci Přemístění ZUŠ do č. p. 305 ul. Komen-

ského" s firmou Pozimos a.s., Štefánikova

167, Zlín, za cenu prací do 171 295 Kč

� schválila rozpočtové opatření č. 50 ve výši

100 000 Kč za účelem prodloužení a zvodo-

těsnění odvodňovacího kanálu u OK5

� schválila rozpočtové opatření č. 52/2003

v objemu 100 000 Kč za účelem jejich využití

v roce 2004 na plánovanou výměnu oken na

budovách Mateřské školy Napajedla

� schválila rozpočtové opatření č. 57/2003

v objemu 27 000 Kč na navýšení příspěvku

pro příspěvkové organizace Základní škola

Napajedla, Komenského 268 a Základní škola

Napajedla, Komenského 298 z důvodu vypla-

cení odměn nepedagogickým pracovníkům

v souvislosti s úklidovými pracemi při výmě-

nách oken na budovách uvedených škol

� schválila rozpočtové opatření č. 58/20003

v objemu 75 000 Kč za účelem úhrady splátky

pojištění dle nové smlouvy o pojištění majet-

ku města s účinností od 1. 9. 2003

� schválila rozpočtové opatření č. 56/2003

v objemu 80 000 Kč za účelem vypracování

projektové dokumentace na stavební úpra-

vy kotelny

� schválila  rozpočtové opatření č. 51/2003

v objemu 10 000 Kč za účelem prezentace měs-

ta v publikaci Mapový průvodce Baťův kanál

� schválila rozpočtové opatření č. 53/2003 v

objemu 100 000 Kč za účelem stavebních

úprav fotbalového hřiště a atletických sekto-

rů v areálu školního sportoviště

Majetkové záležitosti
� neschválila vyhlášení záměru odprodeje

části pozemku KN p. č. 2074/98 Stanislavu

Odstrčilíkovi, bytem Napajedla, za účelem

stavby garáže

� schválila vyhlášení záměru prodeje po-

Z jednání Zastupitelstva města Napajedel

Zprávy z radniceZprávy z radnice
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zemku KN st. p. č. 2866 v k. ú Napajedla Marii

Zambalové a Tomáši Zambalovi, oba bytem

Napajedla

� schválila vyhlášení záměru prodeje po-

zemku KN st. p. č. 2871 v k. ú Napajedla manž.

Ladislavu a Miroslavě Hetnerovým, oba by-

tem Napajedla

� projednala opětovnou  žádost M. Bačíko-

vé o odprodej pozemku v ul. Jiráskova za

účasti paní Bačíkové a potvrdila platnost

usnesení č. 339/8/2003 ze dne 3.9.2003, jeli-

kož se nezměnily podmínky, za kterých

RM rozhodla

� schválila dlouhodobý pronájem pozemku

KN p. č. 1659/2 Daně Pilátové, bytem Napa-

jedla, k zahrádkářským účelům

� schválila pronájem pozemku KN p.č. 1659/

2 Václavě Dostálkové, bytem Napajedla, k

zahrádkářským účelům

� souhlasila s umístěním a realizací stavby

společnosti Jihomoravská energetika a.s. na

pozemcích města KN p. č. 6477/6, 806/1, 6481/

1, 2120/2 a 2120/1 (uložení kabelů v délce 245

m) v rámci změny stavby před dokončením

"Napajedla, Lány - zahuštění trafostanice T 40

Lány II", dle projektové dokumentace, za

podmínky zřízení věcného břemene za fi-

nanční úhradu dle současných cen

� schválila  uložení vodovodní přípojky Re-

náty Kašíkové v délce 30 m na pozemku

města Napajedla p. č. 6428/3, 406/1 a povole-

ní vjezdu v délce 11,3 m na pozemku 406/1

� schválila vyhlášení záměru pronájmu části

pozemku KN p. č. 6477/5 Svatopluku Solec-

kému, bytem Napajedla, za účelem vystave-

ní zboží od 1. 11. 2003

Organizační záležitosti
� schválila - v Základní škole Napajedla,

Komenského 268, podnájem prostor malé

tělocvičny ve výši 50 Kč na hodinu, podná-

jem prostor školního bufetu ve výši 720 Kč za

rok, v Základní škole Napajedla, Komenské-

ho 298, podnájem učeben ve výši 80 Kč na

hodinu, podnájem prostor školního bufetu

ve výši 2 000 Kč za rok, vše s účinností od 1.

10. 2003

� schválila rozšíření sběrných míst vytřídě-

ných složek komunálního odpadu o provo-

zovny Fe MARKET - recycling, s.r.o. Ostrata

(provozovna v areálu bývalého podniku Sla-

via, 2. května, Napajedla), Výkup druhot-

ných surovin Petr Sukup, Napajedla, Komen-

ského 286 (provozovna v ulici Pod Zahrádka-

mi 1551) a METALŠROT Tlumačov a.s. (pro-

vozovna je v ulici Na Chmelnici)

� schválila přidělení nebytových prostor v

bývalé kotelně A Napajedla Nábřeží následu-

jícím žadatelům:

• Miloslav Skácel - servis radiopřijímačů,

televizorů, atd., doplňkově prodej

• Jan Klečka - opravna obuvi

• Martina Podhorská - krejčovství

• Vilma Čablová - prodejní sklad SECOND-

HAND

• INEL trend s.r.o. - kancelářské prostory a

šatny

� souhlasila s výjimkami z počtu dětí ve

třídách mateřských škol dle návrhu

� schválila navrženou změnu příplatku za

vedení příspěvkové organizace Základní ško-

la Napajedla, Komenského 268, s účinností

od 1. 9. 2003

� souhlasila se zahájením správního řízení

ve věci porušení OZV č. 3/2003 - pořádání

veřejných hudebních produkcí v hotelu

Malina v rozporu s vyhláškou, resp. uděle-

nou výjimkou

� vzala na vědomí informaci o porušování

obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o veřej-

ném pořádku provozovatelem veřejných

hudebních produkcí v provozovně bar "U

nás", Napajedla, a pověřila

� JUDr. Z. Havlovou nařízením a provede-

ním ústního jednání (ve smyslu § 21 a násl.

zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení) včetně

důkazního řízení, které budou sloužit jako

podklad k rozhodnutí rady města o uložení

pokuty za správní delikt

� projednala využití a provoz sportovního

areálu Základních škol Komenského ("spor-

tovní areál") - po provedených stavebních

úpravách a doporučila předložit uvedené

podklady k připomínkám Technické správě

města, s.r.o. Napajedla, TJ Fatra-Slávia a ředi-

telům škol a připomínky projednat na příštím

jednání RM

� schválila výjimku z Obecně závazné vy-

hlášky č. 3/2002 o veřejném pořádku dle

žádosti Klubu českých turistů Napajedla na

využití veřejného prostranství před kinem v

ul. Na Kapli v souvislosti s pořádáním veřej-

ně přístupné turistické akce dne 11. 10. 2003

Různé
� doporučila vyvolat jednání s Českým Tele-

comem o sdružení investic na společnou

trasu kabeláže zájmového území

� schválila použití znaku města na pohledni-

cích Zlínského kraje a výrobu pohlednic

Napajedel

� schválila Darovací smlouvu se spol. ME-

TALŠROT Tlumačov a.s. na 4 ks stožárů pro

osvětlení rekonstruovaného  sportoviště u

škol.

� pověřila odbor SMIR a finanční odbor

vyčíslením nákladů a navržením rozpočto-

vého opatření na úpravy toalet v přízemí

budovy ZUŠ

Bez usnesení
� seznámila se  se zápisy z jednání sportovní

komise ze dne 16. 9. 2003, komise životního

prostředí a veřejného pořádku ze dne 3. 9.

2003, kulturní komise ze dne  9. 9. 2003,  SOZ

konané dne 2. 9. 2003, dozorčí rady TSM,

s.r.o. Napajedla ze dne 3. 9. 2003 a s rámco-

vým plánem práce školské komise na II. po-

loletí 2003 a vzala je na vědomí

� seznámila se se zprávou o činnosti MP za

měsíc srpen 2003 a vzala ji na vědomí.

Objíž�ky na I/50
v příštím roce nebudou

ZLÍN - Komplikovaná dopravní situace

na Uherskohradišťsku na konci října skončí,

od tohoto data již nebudou na silnici I/50

uzávěry a objížďky, které motoristům v regi-

onu komplikovaly život. Tento závěr vyply-

nul z jednání představitelů Zlínského kraje,

investora rekonstrukce komunikace I/50 -

Ředitelství silnic a dálnic České republiky a

dodavatelské firmy Strabag.

"Uzávěry na silnici I/50 skončí 30. října

letošního roku. Dokončovací práce, které

budou probíhat v příštím roce, se budou

týkat již jen této samotné silnice. To zname-

ná, že v některých místech bude doprava

svedena do jednoho pruhu a bude řízena

semafory," potvrdil statutární náměstek zlín-

ského hejtmana Libor Lukáš.

Průjezdné tak budou i Buchlovské kopce

a celá silnice až do Slavkova u Brna. V příštím

roce bude také dokončena oprava dvou

mostů u Veletin.

Na dopravní infrastrukturu
Město Napajedla získalo od Zlínského

kraje  na základě žádosti  dotaci 55 000 Kč

z Podprogramu na podporu rozvoje doprav-

ní infrastruktury v obcích Zlínského kraje.

Dotace bude využita na zpracování pro-

jektové dokumentace "Napajedla - autobuso-

vá zastávka, chodníky a stavební úpravy pro

zvýšení bezpečnosti podél průtahu silnice

III/497 na Masarykově náměstí".

Ing. I. Brabcová

Prodej pozemků
Město Napajedla nabízí k prodeji po-

zemky v ulici 2. května. Jedná se o pozemky

KN p. č. 2115/1, 2115/2, 2115/3 a část pozemku

KN p. č. 2115/4 o celkové výměře cca 930 m2.

Pozemky jsou určeny pro výstavbu ro-

dinných domů a jeden zájemce může koupit

jen část těchto pozemků na výstavbu jedno-

ho rodinného domu. Podmínkou prodeje je,

že budoucí majitelé těchto pozemků vybou-

rají na vlastní náklady část zpevněné plochy

a oplocení z bílých cihel umístěné na pozem-

ku KN p. č. 2115/4, které zasahují do prodáva-

né části pozemku.

Prodej se uskuteční formou obálkové

metody nejvyšší nabídce za minimální cenu

300,- Kč/m2.

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu

rodinného domu si musí podat žádost na

Městský úřad Napajedla v zalepené obálce s

označením "Rodinný dům" v levém dolním

rohu. V žádosti uvedou nabídnutou cenu za

1 m2 pozemku.

Žádosti lze podávat doporučenou poš-

tou nebo osobně v podatelně Městského úřa-

du v Napajedlích. Termín pro podání žádos-

ti je stanoven do12 hodin dne 31. října 2003.

MVDr. Antonín Černocký, starosta města

Přij�te mezi nás
Loutkový soubor Klubíčko Napajed-

la hledá nové členy se zájmem o loutko-
vé divadlo.

Každého, kdo má zájem v dnešní
uspěchané době obětovat volný čas dě-
tem, čekáme v loutkovém sále Klubu
kultury Napajedla vždy v úterý a ve
čtvrtek od 20 hodin.

Seber odvahu a přijď mezi nás.
Dana Kouřilová
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Setkání bývalých spolužáků
V sobotu 4. října 2003 se v Napajed-

lích uskutečnilo setkání bývalých spolu-

žáků osmých tříd Základní školy v Napa-

jedlích, školní rok 1955 - 1956.

Letos uplynulo již 47 let od chvíle,

kdy jsme závěrečnými zkouškami ukon-

čili povinnou školní docházku. Nastala doba

postupných odchodů do důchodu, mnozí

jsme se neviděli těch neskutečných 47 let a

tak se několik spolužáků rozhodlo uspo-

řádat toto setkání po létech.

V bývalých čtyřech osmých třídách

nás bylo celkem 168, z toho 66 chlapců a

102 dívky, přičemž rok před tím, v pěti

sedmých třídách nás bylo 201. Z těchto

sedmých tříd máme také naše poslední

školní fotografie.

Bohužel se letošního setkání již nezú-

častnilo 16 našich spolužáků, kteří v mi-

nulých letech zemřeli. Rovněž naši třídní

učitelé, z 8. A Věra Libíčková, z 8. B prof.

Květoslava Sosnová, z 8. C Miloslav Mare-

ček a z 8. D Alois Mikeš, již nejsou mezi

živými.

Setkání téměř stovky spolužáků zača-

lo již dopoledne přijetím na radnici, kde k

nim promluvila místostarostka Ing. Irena

Brabcová. Setkání se zúčastnili i tři teh-

dejší učitelé - prof. Vlastislav Šobáň, Jan

Ustohal a Bronislava Baďurová. Poté ná-

sledovala prohlídka obou napajedelských

základních škol, položení kytice květů na

hřbitově na památku zemřelých spolužá-

ků a učitelů. Po slavnostním obědě v re-

stauraci Baltaci program pokračoval spo-

lečným fotografováním, prohlídkou zá-

meckého areálu, napajedelského hřebčí-

na a bývalého kláštera se skautskou vý-

stavkou.

Po těchto prohlídkách se spolužáci

vrátili zpět do restaurace Baltaci a při

dobrých moravských vínech, slovácké

slivovici a hudbě pokračovali ve vzpomí-

nání. Na školní léta, na studia, na první

lásky, vojenskou službu, zaměstnání a

další životní osudy.

Z celkového počtu spolužáků 15 zís-

kalo vysokoškolské vzdělání, většina z

nich bydlí v Napajedlích, Zlíně, Otrokovi-

cích a okolních obcích a městech. Sedm

spolužáků se odstěhovalo do Prahy, další

bydlí v Liberci, Chomutově, pět ve Slo-

venské republice od Košic po Bratislavu

a jeden až v USA.

Zajímavé povídání nebralo konce,

všichni se shodli, že to byl dobrý nápad

uspořádat toto setkání.

Zasloužilo se o to zejména osm členů

organizačního výboru - Ing. Vojtěch Klo-

fáč a František Mrázek z 8. A, Jaromír

Strmiska a Ivan Štyks z 8. B, Jana Vojtková

a Ing. Vítězslav Vystavěl z 8. C, Světla

Babištová a Jaromír Rytíř z 8. D. Poděko-

vání patří dále Zdeňce Pospíšilové, Jaro-

slavě Niklové a Josefu Bezlojovi , staros-

tovi města Napajedla MVDr. Antonínu

Černockému a ředitelům napajedelských

základních škol.

Jaromír Strmiska

Školní hřiště bylo vybudováno před 20

lety jako součást nové ZDŠ s 27. třídami.

Jednotlivá sportoviště byla s ohledem na mor-

fologii území terasovitě osazena - nejníže ví-

ceúčelová asfaltová plocha pro míčové hry

se sektorem pro skok daleký, o 1,5 metru výše

pak travnaté fotbalové hřiště lemované čtyř-

dráhovým antukovým běžeckým oválem. Za

objektem tělocvičny pak škvárové hřiště.

Stavebně technický stav areálu byl již v

roce 2001, kdy byla zpracována první studie

na jeho rekonstrukci, značně poznamenán

stářím, nedostatečnou údržbou a intenzitou

využívání. To vše v souvislosti s použitými, ne

příliš kvalitními, v době výstavby však jediný-

mi dostupnými materiály a technologiemi.

V roce 2002 představitelé města zažádali

o systémovou dotaci ze státního rozpočtu,

mimo jiné také na rekonstrukci tohoto školní-

ho sportovního areálu. Město získalo ze stát-

ního rozpočtu na rok 2003 dotaci 6 mil Kč a

rozhodlo se v první etapě zrekonstruovat

fotbalové hřiště a atletické sektory. Na začát-

ku tohoto roku proběhly přípravné práce na

projektu stavby, následně byl zpracován rea-

lizační projekt a proběhla veřejná soutěž na

dodavatele stavby. Vítězem se stala a.s. Pozem-

ní stavitelství Zlín s nabídkovou cenou 9,25 mil.

Kč. Na dodávce stavby se mimo tuto částku

významně sponzorsky podílela firma GZ Sand.

Zbývající náklady hradilo město z úvěru.

Zrekonstruovanou část sportovního are-

álu tvoří dvoudráhový běžecký ovál dlouhý

330 m s čtyřdráhovou rovinkou pro běhy

délky 50, 60, 100 a 110m, sektorů pro skok

daleký a plochy pro skok vysoký. Povrchová

úprava atletických sektorů je provedena

z CONIPURU v barvě červené na vodopro-

pustném podloží.

Vnitřní fotbalové hřiště má rozměry hrací

plochy 90 x 49 m. Povrch hřiště je tvořen

umělým trávníkem III. generace výšky 62 mm

v barvě zelené. Koberec je volně kladený na

předem připravený zpevněný podklad, hrací

povrch je stabilizován křemičitým vsypem a

gumovým granulátem. V jižní, travnaté úseči

vnitřní plochy oválu jsou pak umístěny dva

sektory pro vrh koulí.

Školní sportovní areál v novém
Vlastní výstavba proběhla v době od 15.

června do 15. září. Realizační kolektiv tvořil

projektant ing. arch. Michal Hladil, generální

dodavatel stavby Pozemní stavitelství Zlín

a.s. v čele s generálním ředitelem panem ing.

Miroslavem Lukšíkem, CSc., stavbyvedoucím

panem Ladislavem Hrůzou a mistrem panem

Bedřichem Markem. Trávník a sportovní vy-

bavení dodávala v subdodávce firma TENNIS

Zlín, subdodavatelem Conipuru byla firma

J.I.H Praha, TDI vykonával pro město ing.

Milan Černík. Chtěla bych při této slavnostní

příležitosti všem poděkovat za kvalitně a včas

provedenou práci a vždy obětavý a vstřícný

přístup.

Poděkování patří hlavnímu sponzoru fir-

mě GZ Sand s.r.o., jmenovitě jednateli ing.

Vítězslavu Gazdošovi a prokuristovi ing. Sta-

nislavu Fojtů. Na konečném zprovoznění ce-

lého areálu se účinně podílela Technická

správa města, které také děkuji.

Hlavním uživatelům sportoviště - základ-

ním školám a oddílu kopané TJ Fatra Slavia -

přeji hodně sportovních úspěchů, málo porá-

žek a hlavně žádné úrazy.

V současné době město zpracovává pro-

vozní řád na další období, ve kterém bude

upraveno využívání hřiště i pro zájemce z řad

veřejnosti. Protože však na rekonstrukci hřiš-

tě byla poskytnuta státní dotace, je nutné aby

podmínky provozování nejdříve schválilo mi-

nisterstvo financí.

Dovolte, abych svůj příspěvek ukončila

pohledem do budoucnosti. V areálu se na-

chází ještě další dvě sportovní plochy, jejichž

fyzický stav je špatný a troufám si říci, že

neumožňuje jejich bezpečné využití. Na vstu-

pu do areálu jste se mohli seznámit s návr-

hem na jejich další využití. Stávající asfaltová

plocha by měla být rekonstruována na víceú-

čelové hřiště s umělým povrchem pro míčo-

vé hry a ve svahu za tělocvičnou je plocha

určená pro výstavbu sportovní haly. Popřejme

si všichni dohromady, ať se podaří tyto plány

uskutečnit a ať se tu zanedlouho sejdeme u

dalšího slavnostního zahajování provozu!

(Zahajovací projev
místostarostky Ing.Ireny Brabcové.)

Nejen slovo, ale i první výkop na novém sportovišti základních škol patřil místostarostce
Ing. Ireně Brabcové.
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Svatováclavský večer
Historický průvod knížete Václava a jeho

družiny si už získal přízeň občanů Napaje-
del i okolních obcí. Účast na letošním veče-
ru v pátek 26. září odborníci odhadují téměř
na tři tisíce návštěvníků. Podmanivý zvuk
bubnů, historické kostýmy a ohňové efekty
letos ozvláštnil pozdrav starosty města, kte-
rý vzácného hosta přivítal stylově ze hřbetu
koně. Podívaná pokračovala v zámeckém
parku. Na nádherné scéně se o přízeň divá-
ků ucházeli hostující soubory i domácí účin-
kující.

Problémovým místem je zajištění dob-
rých podmínek pro sledování programu v

zámeckém parku pro
shromážděné davy di-
váků. Nicméně i tak je
tato výpravná podíva-
ná příjemným zaháje-
ním podzimní kultur-
ní sezóny a všichni,
kdo se na její přípravě
a průběhu podíleli, za-
slouží obdiv a podě-
kování. Budiž jim mo-
tivací do příštích roč-
níků svatováclav-
ských večerů v našem
městě.

-veb-
Foto. Fr. Cívela
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Při oznamování výsledků z dostihů v

tisku i v televizi se dozvíte obyčejně jen

jméno koně a jezdce, někdy majitele, ale

většinou už vůbec ne chovatele jmenova-

ného koně. Pro naše město je to velká

škoda, neboť o Napajedlích by tak bylo

hodně slyšet. Mnozí vítězové se narodili

a byli odchováni právě v Hřebčíně Napa-

jedla. Dovolím si proto některé úspěšné

odchovance, kterým se v podzimní části

dostihové sezóny dařilo, tímto článkem

trochu přiblížit.

Poslední srpnovou neděli dosáhl vyni-

kajícího úspěchu tříletý hnědák RADBEC

(po Beccari z Radiace). V posledním klasic-

kém dostihu letošní sezóny - St. Leger -

zvítězil jistě o 3 a 1/4 délky. Porazil celou

řadu importovaných koní, včetně polského

Tankreda, vítěze "Slovenské trojkoruny". Pro

Radbeca to byl v letošním roce již druhý

významný úspěch, prvním bylo vítězství ve

Velké červnové ceně, která je předzkouš-

kou Derby.

Výborným reprezentantem napajedel-

ského chovu je dvouletý hnědák MONO-

LIT (po Rainbows for Life z Moonbride). Při

svém prvním startu v Bratislavě se umístil

na 2. místě a další čtyři starty vyhrál. Je tedy

na českých drahách dosud neporažen. Zví-

tězil v důležitých chovatelských zkouškách

pro dvouleté koně, jako jsou Simsonova

cena, Cena Masise a při svém posledním

startu deklasoval soupeře velmi lehkým ví-

tězstvím v Gerschově memoriálu. Nyní se

připravuje na start v Ceně zimního favorita.

K předním dvouletkům patří také hněd-

ka REGATTA (po Beccari z Reálka). Ze čtyř

startů se umístila jedenkrát na 2. a 3. místě a

poslední dva již proměnila ve vítězství.

V září byla úspěšná také tříletá hnědka

RÉVA (po Beccari z Red Morning), která se

na Hippodromu v Mostě v Ceně Svazu cho-

vatelů plnokrevníka po dobrém boji umísti-

la druhá o půl délky. V Karlovarské dvojná-

sobné míli dosáhli pěkného umístění (3. a 4.

místo) VLÁSENKA a CHEVROLET.

V Pardubicích se běžel 20. září poslední

kvalifikační dostih pro letošní Velkou par-

dubickou. V tomto dostihu zvítězil jistě o 2

a 1/4 délky šestiletý hnědák VAGANT (po

Dunbeath z Vacila). Ten bohužel nemůže

ještě v letošní Velké pardubické startovat,

protože tato soutěž je vypsána pro koně

sedmileté a starší. Pravděpodobně jej tedy

uvidíme při pardubickém mítinku v Ceně

Labe na 5 000 m.

Z napajedelských odchovanců jsou do

letošní Velké pardubické přihlášeni KEDON,

LACROS, NIPOND, SORD, VARCAS.

O Cenu Labe, které se také říká "malá Vel-

ká", se podle přihlášek chtějí ucházet CHAN-

SON, LANERET, VAGANT a VARCAS.

Kteří to skutečně budou, na to si počká-

me, až se trenéři a majitelé koní rozhodnou.

Letošní Velká pardubická bude odstartová-

na v neděli 12. října a bude jí jako každoroč-

ně předcházet sobotní pardubický rovino-

vý mítink.

Popřejme napajedelským odchovan-

cům, ať reprezentují náš hřebčín a naše

město co nejlépe.

MVDr. Ant. Černocký

 Úspěchy napajedelských koní
Pro děti, které si chtějí zopakovat atmo-
sféru letních táborů připravil DDM Napa-
jedla ve dnech podzimních prázdnin 27.
- 29. října 2003 (tj. pondělí - středa)
zajímavou novinku - podzimní pobytový
tábor PODZIMÁČEK
Jak bude "Podzimáček" vypadat?
• pro kluky fotbal a jiné sportovní aktivity
• pro holky práce v keramické dílně,

příprava dobrůtek v kuchyňce, výtvar-
né činnosti

• pro všechny 2x nocleh v DDM s večer-
ním programem

• celodenní strava (snídaně, svačina,
oběd, svačina, večeře) + pitný režim

• výlet za dobrodružstvím
• hry, soutěže, zábava a noví kamarádi
• cena 500,- Kč
Informace DDM Napajedla, tel. 577  944  091

 Nabídka DDM

Dýně pěstují lidé od nepaměti a vymys-
leli si spoustu receptů na jejich úpravu.
Konzumují je nasladko i naslano, pro-
spívají jim pro bohatý obsah vitamínů i
minerálů a téměř absolutní absenci tuku.
I pochoutka v podobě sušených jader
snese kritiky odborníků na výživu a
využití prázdných skořápek k dekora-
tivním účelům je potvrzením stopro-
centního využití této rostliny. V letoš-
ním roce oranžové koule dýní rozsvíti-
ly lány polí i v okolí Napajedel. Jak
probíhala jejich sklizeň můžete vidět na
fotografiích Aleše Jirků.

-veb-
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KINO Napajedla - říjen
� Středa, čtvrtek 15. a 16. října

HARRY POTER

Druhý filmový příběh podle knižní před-

lohy - Tajemná komnata.

� Neděle19. října

LÍBÁNKY

Lehce romantická komedie, konečně film

pro mládež bez slizu a tělních tekutin, USA.

� Středa, čtvrtek 22. a 23. října

KURS SEBEOVLÁDÁNÍ

Americká komedie o převýchově pla-

chého ne zrovna chytrého dobráka, oz-

dobená hereckým výkonem J. Nicholso-

na v roli psychologa.

� Neděle 24. října

ŠTVANEC

Film USA plný napětí o štvanci, který

zabíjel, a jeho lovci, který jej musí zabít.

� Středa, čtvrtek 29. a 30. října

TERMINÁTOR 3

Nejnovější pokračování příběhu neohro-

ženého Terminátora s názvem Vzpoura

strojů.

Začátky představení v 19.30 hodin, vstup-

né 55 Kč.

No jo, ono se řekne zábavné
odpoledne, ale zkuste něco vymyslet, aby
to odpoledne bylo opravdu zábavné. Tako-
vému odpoledni musí předcházet nějaká
příprava. A to není jenom tak. Zkuste se
zeptat někoho, kdo se svou družinou týden
co týden nacvičoval a vymýšlel program,
aby byl co nejzábavnější a nejoriginálnější.

V sobotu 14. 6. 2003 se začalo proměňo-
vat hřiště u klubovny v Jiráskové ulici v
divadlo. Nechyběla ani opona a hlediště s
lavičkami. Postupně se začaly scházet jed-
notlivé družiny a dopilovávaly svůj pro-
gram. Začali přicházet i rodiče a usazovali
se na lavičkách. Nervozita tudíž značně
stoupla, a to i přesto, že se ji všichni snažili

Zábavné odpoledne pro rodiče
skrýt. Konečně bylo 14.00 hod. a zdálo se, že
všichni jsou na svých místech. Divadlo tedy
mohlo začít.

Jako první jsme viděli pohádku O červe-
ném Karkulákovi. Pak si přišli teletubies,
potěšila nás Sněhurka, vyslechli jsme tábo-
rové zpravodajství, ve kterém samozřejmě
nechybělo kouzlení ani aerobic, poté nás
navštívil Kocour v botách a nakonec něco
pro pány - módní přehlídka.

Všem dohromady se nám podařilo pro-
žít jedno veselé odpoledne, které bylo za-
končeno táborákem.

 Doufáme, že se přihlížejícím naše vy-
stoupení líbilo a škoda, že nepřišlo ještě
více rodičů. Peťa

 Pozvánka na burčák
Foklórní agentura Buchlov a Muzeum

jihovýchodní Moravy ve Zlíně zvou na pořad

o vínech jižní části Zlínského kraje. Pořad o

burčácích s Burčáky (o vínech ještě nedo-

spělých, o lidech všech), ve kterém se před-

staví burčáky z Kudlovic, Huštěnovic, Babic,

Sadů, Mařatic, Hluku, Polešovic a jiných obcí,

cimbálová muzika BURČÁCI z Uherského

Hradiště,  Mužský sbor z Míkovic a Miško

Moarch Eveno výstavou Obrazy od nás.

To vše ve zlínském zámku v sobotu 11.

října 2003 v době od 13 do 18 hodin

Martin Maxa v Klubu
Na čtvrtek 23. října připravil Klub kultu-

ry Napajedla vystoupení Martina Maxy se
skupinou Náhodná sešlost.

Začátek koncertu je v 19.30 hodin.

Významná výročí
� 1. 10. 1828 v Praze začala působit Čes-

ká vzájemná pojišťovna, první novodobý

pojišťovací ústav

� 4. 10. 1873 uvedena do provozu želez-

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

� 4. 10. 1993 podepsána Evropská doho-

da o přidružení ČR k Evropskému spole-

čenství

� 7. 10. 1953 zemř. Emil Filla, malíř, grafik

a sochař (nar. 4. 4.1882)

� 15. 10. 1973 zemř. Stanislav Bechyně,

vědec, obor: železobetonové konstrukce

pro stavby inženýrské, průmyslové a obyt-

né, technologie betonu (nar. 20. 7. 1887)

� 15. 10. 1938 prezident republiky Ed-

vard Beneš odstoupil ze své funkce a

odjel do emigrace

� 24. 10. 1978 první československá dru-

žice Magion, určená pro výzkum magne-

tosféry a ionosféry, byla spolu s družicí

Interkosmos vynesena na oběžnou drá-

hu; po třech týdnech společného letu se

odpojila a plnila úkol samostatně

  Světová nej
Toužíte po dovolené na Hawaii? Může

vám zde doslova vypršet, neboť právě tady
se nachází místo s nejvyššími průměrnými
ročními srážkami na světě - 11 684 mm.
A jmenuje se  ….

1. Kráter na Měsíci,  2. Rašeliniště, 3. Část
těla, 4. Sourozenec, 5. Umělecký tanec, 6.
Elektrický výboj, 7. Výborně,  8. Ryba, 9.
Cizopasník.  Nápověda:  Bowen

1 B  .   

2 B  .   

3 B  .   

4 B  .   

5 B  .   

6 B  .   

7 B  .   

8 B  .   

9 B  .   
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČŘÍJEN 17/2003

Uzávěrka příštího vydání
Napajedelských novin
je ve středu 15. října

SportovněSportovně

Výsledky atletických soutěží žáků zá-

kladních škol, konaných při příležitosti ote-

vření rekonstruovaného sportoviště v Na-

pajedlích ve čtvrtek 25. září:

� Běh na 60 metrů

Kategorie 6. - 7. tříd: Iveta Vycudilíko-

vá  8,77 sec., Igor Pelikán 9,03 sec. Kate-

gorie 8. - 9. tříd: Ivona Jáňová 8,64 sec.,

Ivo Pindur 8,20 sec.

První rekordy nové atletické dráhy

Česká obec sokolská připravila pro čtyř-

členná družstva sokolských žup setkání na

parníku Tyrš na sobotu 20. září 2003 v Praze.

Účastí na této akci pověřila sokolská župa

Komenského žactvo tělocvičné jednoty So-

kol Napajedla. Do reprezentačního druž-

stva byli jmenováni žákyně Jana Forbelská

a Iveta Vycudilíková a žáci Roman Hradil a

Martin Omelka, úspěšní účastníci župních

soutěží sokolské všestrannosti  a přeboru

ČOS. Vedoucím družstva župní reprezenta-

ce byl jmenován náčelník TJ Sokol Napajed-

la Jaroslav Kovář.

Přímí účastníci setkání nám o této

akci napsali:

"Do Prahy jsme odcestovali v pátek 19.

září, abychom se v podvečerních hodi-

nách spolu s dalšími účastníky setkání

zaregistrovali a ubytovali v Tyršově domě.

Poté jsme se vydali na pěší procházku ve-

černí Prahou. Prošli jsme Malostranské ná-

městí a Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Po

prohlídce dominanty hradu, chrámu sv.

Víta, jsme se vydali k zámeckým scho-

dům, odkud byl pěkný výhled na osvětle-

nou Prahu. Sešli jsme dolů na Karlův most

a plni dojmů se vrátili zpět do Tyršova

domu.

V sobotu ráno byl po snídani společný

nástup, společně jsme si prohlédli Michnův

palác a položili kytici květů u památníku Dr.

M. Tyrše. Odtud jsme se vydali k vltavské-

mu nábřeží a nastoupili na parník Tyrš.

V průběhu plavby jsme se seznamovali

s okolními památkami. Čtyřhodinová plav-

ba byla zpestřena programem s ukázkami

stepu a šermu a zažili jsme přepadení lodi

piráty.

Druhá část krásného dne probíhala v

nejstarší sokolovně Sokola Pražského. Na

  Setkání sokolského žactva v Praze
účastníky setkání zde čekal tříhodinový sou-

těžní program s dvaceti disciplinami. Napa-

jedelské župní družstvo se v celkové klasi-

fikaci umístilo na pěkném desátém místě.

V soutěži jednotlivců se nejlépe vedlo Ro-

manu Hradilovi, který se ve své kategorii

umístil na třetím místě. Odměnou pro všech-

ny zúčastněné byla obrazová kniha o XIII.

všesokolském sletu v roce 2000.

Po společné večeři bylo opět volno na

procházku Prahou. Na Staroměstském ná-

městí jsme nakoupili drobné dárky pro

naše doma a úderem 21. hodiny jsme sle-

dovali orloj Staroměstské radnice. Cestou

na Václavské náměstí jsme si pochutnali

na dobrotách venkovních restauračních

zahrádek a pod sochou svatého Václava

jsme krátce odpočívali a pozorovali ruch

velkoměsta. Chybělo málo do půlnoci, když

jsme usedli na metro a vrátili se do Tyršova

domu.

V neděli ráno hned po snídaní jsme se

vydali na nádraží a v deset hodin s písknu-

tím pana výpravčího opustili Prahu. Na

pěkně prožitý víkend v kruhu přátel nám

zůstanou na dlouho nádherné vzpomín-

ky."

M. Vykoukal

� Skok daleký

Kategorie 6. - 7. tříd: Hana Geržová 380

cm, Kamil Noga 387 cm. Kategorie 8. - 9.

tříd: Ivona Jáňová 408 cm, Ivo Pindur

500 cm.

� Hod kriketovým míčkem

Kategorie 6. - 7. tříd: Alžběta Foralová

43,30 m, Tomáš Březina 58,10 m. Kate-

gorie 8. - 9- tříd: Markéta Chudárková

52,20 m, Petr Zábojník 73,50 m.

� Běh na 700 metrů

Kategorie 6. - 7. tříd: Lenka Vycudilíko-

vá 2:48,0 min., Martin Gracla 2:30,5 min.

Kategorie 8. - 9. tříd: Lucie Chrástková

2:32,4 min., Petr Zábojník 2:16,3 min.

Foto ze soutěží Fr. Cívela


