
VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- KÈ

DNES SI PØE ÈTE TE
�  Z jednání městské rady a zastupitelstva

� 100 let radnice

� 75 let volejbalu

� Týden na Karlštejně

� Kultura, sport

SRPEN 2004

Vážení občané, vážení přátelé,

před sto lety, 14. srpna 1904, byla 

slavnostně otevřena budova naší radni-

ce. Oslavy k tomuto výročí proběhly v 

Napajedlích 13. - 15. srpna 2004.

Předpremiérami oslav bylo otevření 

výstavy „Stoletá radnice“ v Městském 

muzeu, archeologická výstava v klášter-

ní kapli, nohejbalový turnaj v zámeckém 

parku a koncert v klášterní kapli.

V pátek dopoledne se konalo v 

sokolovně pracovní setkání starostů 

moravských měst a městeček za účasti 

význačných osobností našeho kulturní-

ho a politického života.

Slavnostní přípitek v obřadní síni 

radnice za zvuku slavnostních fanfár a 

odhalení bronzové plakety ke stoletému 

výročí radnice byl oficiálním zahájením 

oslav. Následovalo setkání zastupitelů 

města Napajedla s představiteli firem 

a organizací, které s městem spolu-

pracují.

„Magnetismus srdce“ byl název 

komedie, kterou předvedli v dobových 

kostýmech členové napajedelského Di-

vadelního souboru Zdeňka Štěpánka v 

zámeckém parku. Páteční blok oslav byl 

ukončen  bombastickým ohňostrojem 

přímo u radnice.

(Pokračování na straně 6)

V sobotu 14. srpna navštívil výstavu ke 100. 

výročí radnice zhruba stejný počet návštěv-

níků jako v celém předcházejícím týdnu. 

Historické dokumenty, dobové předměty, 

noviny, pohlednice se těší zasloužené pozor-

nosti návštěvníků. Kdo ještě nestihl návštěvu 

Napajedelského muzea, má příležitost ještě 

do poloviny září.  Foto Fr. Cívela

▲Přípitek na zahájení oslav

◀ Plaketa je dílem akademického malíře 

Miroslava Boroše.

◀◀ Radnice se oblékla do slavnostního.

Foto: Fr. Cívela
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Z jednání zastupitelstva a rady města
Rada města dne 19. července 2004

Majetkové záležitosti 
� schválila provedení opravy střechy domu 

č. p. 1350 – 1351 firmou CARBOIZOL a.s. 

Finanèní záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 23/2004 v 

objemu 272 000,- Kč z důvodů změny závazné-

ho ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích 

neinvestičních výdajů u školských a předškol-

ních zařízení zřizovaných městem

� doporučila ZM schválit rozpočtové opat-

ření č. 24/2004 v objemu 70 000,- Kč z důvodů 

úhrady zvýšených výdajů na psy v útulku

�  doporučila ZM schválit rozpočtové 

opatření č. 25/2004 v objemu 45 000,- Kč 

z důvodu pořízení přepravní klece pro za-

běhnuté psy

� schválila změnu rozpisu rozpočtu o přesu-

nu finančních prostředků v objemu 15000,- Kč 

za účelem nákupu přívěsného vozíku pro 

městskou policii

� neschválila rozpočtové opatření č. 18/2004 

o přesunu finančních prostředků v objemu 

70 000,- Kč z důvodu rozšíření televizních 

kabelových rozvodů na ulici Husova

� schválila změnu rozpisu rozpočtu o přesu-

nu finančních prostředků v objemu 60 000,- Kč 

z důvodu zpracování projektové dokumen-

tace ing. Kateřinou Tuzarovou, atelier KOSA 

Zlín, na realizaci obnovy hřbitova 

Bytové záležitosti
� souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

s Alenou Sýkorovou na obsazení bytu č. 8 

v domě č. p. 1531 dle schváleného pořadí

� souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

s Antonínem Chladem na obsazení bytu č. 14 

v domě č. p. 1350 dle schváleného pořadí

� schválila přidělení bytů v DPS Sadová 1554 

Libuši Brázdilové a Jaroslavu Tománkovi

� schválila dohodu o výměně bytů mezi 

Andreou Vojtáškovou a Helenou Botkovou 

k datu 1. 9. 2004

Rùzné
� neschválila provedení provizorního přepo-

jení dešťového svodu se zaústěním do terénu 

– zeleného pásu před ZŠ Komenského 268 a 

uložila odboru SMIR dopracovat podkladový 

materiál o variantu odkanalizování pomocí 

vnitřní kanalizace

� schválila uzavření smlouvy o dílo č. 11/2004 

se společností DIPS Zlín, spol. s r.o. na akci 

„Napajedla – úprava autobusového nádraží 

– zpevněné plochy“ v ceně 181 932,- Kč 

� schválila uzavření smlouvy o dílo č. 

091/04 se společností S-projekt plus, a.s. na 

provedení projektu „Napajedla – regenerace 

sídliště Nábřeží“

� schválila uzavření smlouvy o dílo se spo-

lečností POZIMOS, a.s. na akci „Nadstavba a 

stavební úpravy DPS Pod Kalvárií“

� schválila žádost ředitele ZUŠ Rudolfa Fir-

kušného Mgr. Emila Slámy o rozšíření plochy 

pronájmu o učebnu č. 202 z důvodu rozšíření 

výuky o nové obory – literárně dramatický a  

počítačová grafika

� projednala informaci o výsledku korespon-

dence s VaK Zlín, a.s. o nájmu (odkoupení) 

soustruhu ve vlastnictví města Napajedla, 

umístěného v ČOV Malenovice a dosud uží-

vaného společností VaK Zlín, a.s. a rozhodla 

nabídnout soustruh  k prodeji, veřejnou na-

bídkou za cenu minimálně 145000,- Kč s pod-

mínkou odvozu soustruhu z ČOV Malenovice 

na náklad kupujícího

� souhlasila s předloženou změnou znění 

správního rozhodnutí vydaného Obvodním 

báňským úřadem Ostrava společnosti GZ 

– Sand, s.r.o., Masarykovo náměstí 207, Na-

pajedla, k záměru těžby štěrkopísků na k. ú. 

Napajedla, etapa III.E

Bez usnesení
� vzala na vědomí stav plnění přijatých 

usnesení rady města ke dni 31. 5. 2004 

� vzala na vědomí zápis z jednání sportovní 

komise ze dne 22. 6. 2004

� vzala na vědomí zápis z jednání sociální 

komise ze dne 14. 7. 2004

Rada města dne 2. srpna 2004

Majetkové záležitosti
� schválila uzavření smlouvy o nájmu části 

pozemku před provozovnou Poker bar Kvě-

toslavě Gürtlerové, Tečovice, IČO 65793439 

na zřízení  letní předzahrádky,

� schválila návrh na provedení provizorní 

úpravy zaústění dešťového svodu na ZŠ č.p. 

268 ul. Komenského,

� schválila vyhlášení záměru zřízení věcné-

ho břemene k pozemku p.č. 6480/1 pro stavby 

vjezdů do objektů bývalého areálu Slavia 

v ul. Podluží a předložení materiálu o zřízení 

věcného břemene na jednání zastupitelstva 

města dne 20. 9. 2004,

� schválila vyhlášení záměru směny pozem-

ků ve vlastnictví města Napajedla za pozemky 

ve vlastnictví rodiny Sokolovy za podmínky, 

že rozdíl ve výměře pozemků o velikosti bude 

rod. Sokolových odprodán,

� schválila umístění parkoviště na pozemku 

p.č. 6406/1 pro zaměstnance a návštěvníky 

společnosti DAVID-PIPRA spol. s r.o.,

� projednala žádost pana ing. Vystavěla o 

povolení vybudování parkovacího stání na 

pozemku p.č. 2153/76 ve vlastnictví města 

Napajedla před jeho domem v ul. 1. máje 

a uložila stavební komisi vyjádřit se k dané 

problematice,

� schválila podání návrhu na složení vrácené 

kupní ceny za pozemek ke stavbě rodinného 

domu v ulici K Pahrbku K. Návojovi do soudní 

úschovy a doporučila ZM schválení vyhlášení 

záměru prodeje pozemku formou obálkové 

metody nejvyšší nabídce,

� neschválila vyhlášení záměru prodeje 

pozemků v ul. Sadová pod stavbami a pod 

turistickou chatou TJ Fatra-Slávia Napajedla, 

schválila vyhlášení záměru výpůjčky těchto 

pozemků TJ Fatra – Slávia na dobu určitou 

od 1. 1. 2005 do 12. 12. 2014,

� neschválila vyhlášení záměru prodeje 

pozemku v ul. Husova Davidu Adamčíkovi,  

schválila vyhlášení záměru výpůjčky,

� schválila smlouvu o provedení stavebních 

úprav a úhradě nákladů a Smlouvu o nájmu 

nebytových prostor v suterénu č.p. 94 ul. Pa-

lackého Pavlu Šuškovi pro účely provozování  

hostinské činnosti,

� schválila pronájem prostor v domě č.p. 

87 – (spořitelna) pro potřeby Městské policie 

Napajedla,

� souhlasila s trvalým umístěním, provede-

ním a vložením přípojek vodovodu, plynu, el. 

proudu a přeložkou kanalizace na pozemcích 

v k.ú. Napajedla pro stavbu bytového domu 

v ul. Na Kapli.

Finanèní záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 26/2004 

v objemu 19 000,- Kč z důvodů úhrady ročního 

příspěvku na správu jednotné digitální mapy 

Zlínského kraje,

� schválila změnu rozpisu rozpočtu ve 

výdajové části rozpočtu v objemu 21 000,- Kč 

v souvislosti s pořízením informační skříňky 

u budovy radnice,

� schválila rozpočtové opatření č. 28/2004 

- přesun finančních prostředků v objemu 

10 000,- Kč za účelem poskytnutí příspěv-

ku Cestovní agentuře AQUATOUR, Hana 

Habartová.

Rùzné
� schválila uzavření smlouvy o dílo č. 

096/04 se společností S-projekt plus a.s. na 

provedení urbanistické studie – Napajedla 

Chmelnice,

� schválila uzavření darovací smlouvy 

se společností DIPS Zlín s.r.o. na stavební 

práce ve výši 100.000,- Kč na akci „oprava 

opěrné zdi a vjezdu do dvora ZŠ č.p. 268 v 

Napajedlích  seznámila se s informací Zlín-

ského kraje v návaznosti na změny zák. č. 

420/2004 o přezkoumání hospodaření územ-

ních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí,

� zabývala se námitkami k územnímu slou-

čenému řízení č.j.SÚ.04/1163/H,

� seznámila se  s „Prohlášením měst a obcí 

k situaci ve VaKu Zlín“ a doporučila  připojit 

se k „Prohlášení“ měst Fryšták, Lukov, Otro-

kovice, Slavičín ze dne 21. 7. 2004,

� vzala na vědomí informace o činnosti 

Městské policie za měsíc červen 2004,

� vzala na vědomí zprávu o činnosti JSDHM 

Napajedla v 1. pololetí 2004,

� vzala na vědomí zápis z jednání SOZ ze 

dne 8. 7. 2004,

� vyslovila podporu akce „Dětský den“ 

firmy Milan Sokola, Hotel Malina, Napajedla v 

prostorách zahrádky Hotelu Malina a dne 21. 8. 

2004 a povoluje vystoupení skupiny „Aventis“ 

ve venkovních prostorách do 24.00 hodin za 

předem dohodnutých podmínek.

Město Napajedla prodá 
soustruh SU 50A 

Rok výroby 1997, téměř nepouží-

vaný. Cena dle znaleckého posudku 

145000, Kč. 

Odběr možný ihned. Informace  - odbor 

SMIR MěÚ Napajedla, tel. 577 100 922.
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Ústřední rada Svazu vojáků v záloze ČR 

pověřila Klub vojáků v záloze Napajedla 

uspořádáním Mistrovství České republiky ve-

teránů ve střeleckém víceboji pro rok 2004.

Tato vrcholná soutěž se konala v sobotu 

17. července 2004 na střelnici v Kroměříži, 

neboť napajedelská střelnice je stále ještě 

uzavřena.

Mistrovství se zúčastnilo celkem 11 nomi-

novaných čtyřčlenných družstev z krajských 

oblastí České republiky, přičemž jedno druž-

stvo mohl nominovat pořadatel.

Napajedelský Klub reprezentovali Milo-

slav Kašík, František Pavlas, Jiří Maňásek a 

Zdeněk Hubík.

Ředitelem soutěže byl  Jaromír Strmiska, 

hlavním rozhodčím Libor Kubíček, zástupci 

hlavního rozhodčího byli Jiří Žák a Josef 

Rozumek, technickým delegátem byl Ing. 

Antonín Mazanec.

Soutěžními disciplinami byla mířená 

střelba 5+15 ran na terč 135/P, dvě volné 

úlohy ve střelbě 12 ran  s přebitím na terče 

135/P a SČS-D2 a malorážkový střelecký 

souboj družstev.

Dosažené výsledky v jednotlivých 

střeleckých disciplinách odpovídaly sku-

tečné špičce střelců České republiky, bylo 

nastříleno 8 mistrovských tříd, někteří 

závodníci dokázali za necelých 15 sec.

vystřelit s přebitím 12 ran a dosáhnout 

nástřelu 110 bodů.

Po urputných bojích o vítězství  nakonec 

zvítězilo družstvo Krušnohorské oblasti se 

ziskem 1337,1 bodů, druhé místo si vybojovalo 

družstvo Valašskoslovácké oblasti se 1324,7 

bodů, třetí skončila Jihomoravská oblast s 

1271,2 body.

V jednotlivcích si první místo vystřílel 

Josef Kočí  z KVZ  Karlovy Vary, druhý byl 

František Jakeš z KVZ Olomouc, třetí Michal 

Neumann z KVZ Mokrá a pěkné čtvrté místo 

obsadil Petr Adámek z KVZ Valašské Mezi-

říčí. Z napajedelských závodníků se nejlépe 

… a co vy?
Chtěl bych prostřednictvím Napajedel-

ských novin vyjádřit svůj názor ohledně 

poskytování služeb jednoho podniku v 

našem městě.

Jistě si vzpomenete, jak jsme zhruba před 

sedmi lety vedli spor o tom, zda mít téměř 

v centru města čerpací stanici. Zvítězil názor , 

že ANO. A tak byla na konci sídliště slavnostně 

čerpací stanice vybudována. 

Nepopírám, i já jsem byl zprvu proti, ale 

pak jsem si zvykl a byl rád, že ji tady máme. 

V poslední době však mám k její činnosti 

jisté výhrady. Myslím totiž, že její úroveň 

velmi poklesla.

Začněme třeba tím, že už když vejdete 

dovnitř a spatříte ty „ožungry“, shromážděné 

v rohu u stolku, lačně popíjející pivo, říhající 

na celou prodejnu a opravdu velmi „libě“ 

vonící, tak si připadnete jako v hospodě té 

nejhorší kategorie. Popravdě – obdivuji obslu-

hu, že tam dokáže vydržet. Ovšem pomíjím 

tu skutečnost, že mnozí z nich jsou na tuto 

obsluhu sprostí až hanba.

Konečně se probijete až k pokladně, po-

žádáte např. o klíč od kompresoru a dostane 

se vám zamítavé odpovědi, neboť nefunguje. 

Stejně tak s myčkou. Jednou za čas se rozhod-

nu, že si svého plechového miláčka nechám 

odborně umýt, ale ouha, opět zamítavá 

odpověď. Mimochodem, vzhledem ke stavu, 

v jakém se myčka nachází, se ani nedivím. 

A tak bych mohl pokračovat dál. 

Nevím jak vy, ale pomalu přicházím k ná-

zoru, že jsme místo benzinky raději měli chtít 

nějaký bufet či rychlé občerstvení, protože 

rum a pivo tam koupíte vždycky. A tak mě 

napadá, že po vstupu do EU, není tato ben-

zinka zřejmě dobrým reprezentantem. 

A co vy? Jste stejného názoru nebo jste 

spokojeni? L. Sedláček 

umístil Miloslav Kašík na 11. místě.

Vítězným družstvům a jednotlivcům 

předali poháry, diplomy, pamětní listy a 

věcné ceny předseda Ústřední rady Svazu 

vojáků v záloze ČR  Ing. Jan Bada, ředitel 

soutěže Jaromír Strmiska a hlavní rozhodčí 

Libor Kubíček.

Celé Mistrovství České republiky veterá-

nů bylo vysoce hodnoceno jak funkcionáři 

tak i samotnými závodníky. Poděkování patří 

všem rozhodčím, pořadatelům, obslužnému 

personálu, výpočetnímu středisku, správci 

střelnice Kroměříž.

Za poskytnutí hodnotných věcných cen 

patří poděkování Barumu Otrokovice, ADP 

Zlín, Autokomu Tečovice, MěÚ Napajedla a 

Kroměříž, KVZ Kroměříž a KVZ Napajedla.

Jaromír Strmiska

Soutěžní tým pořadatelů skončil v mistrovství ČR na devátém místě. Zleva: ředitel soutěže 

Jaromír Strmiska, kapitán soutěžního družstva M. Kašík, Fr. Pavlas, Zd. Hubík, J. Maňásek a 

hlavní rozhodčí L. Kubíček.

Mistrovství České republiky veteránů 

Ještě v sobotu 7. srpna bylo na náměstí staveniště, v pátek 13. srpna projely první autobusy 

a zcela podle plánu bylo náměstí znovu otevřeno.  Foto vb
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Když přijedete do Pohořelic, tak Vás na 

první pohled upoutá rozsáhlý objekt zámku 

ve středu obce.

Dřívější zámek rodu Šternberků zásluhou 

Obecního úřadu Pohořelice, hlavně pana 

starosty Jaroslava Němečka, projektantů fy 

GARANT, stavební firmy POZIMOS, Charity 

sv. Anežky Otrokovice a mnoha dalších 

znovu ožil. Počátkem března loňského roku 

se zde po nákladné rekonstrukci, která pře-

sáhla 30 mil. Kč, otevřel Domov pokojného 

stáří (DPS). Domov má kapacitu 25 bytových 

jednotek, z toho 3 byty jsou pro vozíčkáře. 

Prvním klientem byl pan Josef Přikryl z Po-

hořelic. V současné době na „zámku“ bydlí 

celkem 28 nájemníků, ve třech bytech bydlí 

manželské páry.

Vlastníkem zámku je Obec Pohořelice 

a provozovatelem Charita sv. Anežky Otro-

kovice. DPS je určen převážně pro bydlení 

důchodců a zdravotně postižených občanů, 

jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje 

komplexní ústavní péči, pokud jim budou 

poskytovány potřebné služby s ohledem na 

jejich věk a zdravotní stav. Další skupinou 

jsou manželé nebo příbuzenské dvojice, kdy 

alespoň jeden z nich splňuje kriteria pro 

přidělení bytu v DPS a druhý mu z vážných 

důvodů nemůže poskytnout potřebnou péči. 

Základním kritériem pro přidělení bytu v DPS 

je, že občané (i vozíčkáři) pobírají starobní 

nebo invalidní důchod. Přihlášku do DPS je 

možno získat přímo v Domově pokojného 

stáří v Pohořelicích, kde se vyplněná při-

hláška spolu s vyjádřením obvodního lékaře 

také odevzdává a eviduje. Na základě těchto 

přihlášek probíhá výběrové řízení, které 

rozhoduje o přijetí klienta do DPS. 

Kritéria pro výběr žadatelů do DPS 

jsou: 

- přednostně jsou ubytováni občané trvale 

bydlící v Pohořelicích,

- dále rodiče občanů bydlících v Pohoře-

licích

- cizí občané trvale bydlící v územním 

obvodu Pohořelic

- cizí občané, kteří bydleli v obci a vystě-

hovali se

- ostatní občané splňující podmínky pro 

ubytování v DPS

Ke každé žádosti musí být přiloženo 

vyjádření ošetřujícího lékaře, zda zdravotní 

stav žadatele odpovídá této formě ubytování, 

a doporučení lékaře.

V současné době je však DPS plně 

obsazen.

Ubytování klientů

Každý byt je vybaven základním zaříze-

ním kuchyně, tj. kuchyňskou linkou včetně 

možnosti vaření, chladničkou, sprchovým 

koutem a WC. Vybavení nábytkem si zajiš-

ťuje každý nájemník sám a na své náklady. 

Ve všech bytech je zabudovaná zásuvka 

kabelového televizního rozvodu a propojení 

domácím telefonem. Pohyb v obytných čás-

tech domu je bezbariérový.

Stravování v DPS si zajišťuje každý 

obyvatel sám. V objektu zámku je však k 

dispozici, a to nejen pro obyvatele DPS, 

zámecká restaurace. Všichni klienti mají 

možnost využívat teplých obědů (večeří) za 

zvýhodněnou cenu. 

Péče o obyvatele DPS:

- klientům je poskytována léčebně preven-

tivní péče odpovídající věku a zdravotní-

mu stavu,

- pečovatelskou službu zajišťují pracovnice 

Charity sv. Anežky Otrokovice v pracovní 

dny od 7 do 15.30 hodin, v jiné dny dle 

potřeby,

- v případě potřeby dochází do DPS lékař, 

který zajišťuje potřebnou zdravotnickou 

péči, popř. zdravotní sestry charity,

- v DPS je umístěna centrální koupelna 

s perličkovou vanou.

Nájem z bytu se skládá z poplatků: 

- za podlahovou plochu bytu, 

- za základní vybavení bytové jednotky, 

- za užívání výtahu, 

- za likvidaci odpadů, 

- zálohy na topení, 

- zálohy na teplou a studenou vodu, 

- za úklid společných prostor.

Výše nájmu se pohybuje od 2 260,- Kč 

do 3 150,- Kč dle velikosti bytu. Všichni 

obyvatelé mají možnost využívat pečovatel-

ských služeb, tj. celková koupel v centrální 

koupelně, běžné úkony osobní hygieny, 

donáška oběda, nákupy a nutné pochůzky, 

údržba domácnosti (úklid a opravy), praní 

a žehlení prádla, drobné opravy prádla. 

Toto vše je zpoplatněno dle ceníku výkonu 

pečovatelských služeb DPS.

Domov pokojného stáří v Pohořelicích.Domov pokojného stáří v Pohořelicích.

Další služby jsou poskytovány nejen oby-

vatelům DPS, ale také občanům Pohořelic, a 

jedná se především o služby holiče, masérky 

a pedikérky. O tyto služby je značný zájem. 

V DPS se konají také různé předváděcí akce, 

jak z oblasti vaření, kosmetiky, zdravotnic-

kých pomůcek apod.

Pro obyvatele DPS jsou pořádány také 

různé zájezdy – společně jsme navštívili již 

Luhačovice a Kroměříž, nyní se chystáme do 

Buchlovic. Pořádáme společné posezení u 

táboráku a různé besídky. Všechny akce mají 

velice kladnou odezvu a všichni se již těší na 

další. Protože v DPS se žije velice pestrým a 

aktivním životem.

Okolo zámku se nachází rozsáhlý zámec-

ký park, kostel a zámecká kaple. Park všichni 

využívají k téměř každodenním procházkám. 

Stejně jako kaple je zatím ve fázi rekonstrukce, 

ale dílo by mělo být dokončeno během něko-

lika let. Každou neděli se v místním kostele 

konají bohoslužby. Do DPS je přestěhována 

také místní knihovna, aby ji mohli všichni 

občané využívat, zvláště za dlouhých zimních 

večerů. V obci jsou k dispozici dva obchody 

se smíšeným zbožím.

V DPS jsou zaměstnány dvě pečovatelky a 

vedoucí DPS. Všichni se snaží o to, aby zde seni-

oři prožili pokojné a důstojné stáří. V mnohém 

se jim snaží nahradit vlastní rodinu, přátele a 

známé. Všem za to patří velký dík.

Další potřebné informace Vám rádi po-

skytneme přímo v Domově pokojného stáří 

v Pohořelicích, osobně nebo na telefonním 

čísle 577 941 281.

Jarmila Bochezová, vedoucí DPS

Domov pokojného stáří 

Ovoce na pálení
Akciová společnost PATRIA Kobylí, je-

den z největších producentů ovoce v České 

republice, nabízí ve svých sadech broskve 

na konzum a zavařování (10 Kč/kg), pálení 

(2 Kč/kg), dále švestky na konzum i pálení za 

8 Kč/kg. Bližší informace a objednávky vyři-

zuje na základě telefonické dohody dispečink 

odbytu denně od 7 do 17 hodin na telefonních 

číslech  519 431 201 nebo  606 732 813.

Informace o probíhající sklizni také na 

www.patriakobyli.cz.



5NAPAJEDELSKÉ srpen/2004

Motto: „I staré práchnivějící archivy s 

celými spoustami fasciklů, zaprášené s veš-

kerou tou tíhou do padesáti či dvou set let 

– někde i více, mají svou historii. Je třeba jí 

rozumět, neštítit se plesniviny a rukou smělou 

po nejrozmanitějších aktech sáhnout, v nichž 

tři, čtyři řádky rozvinou před očima událost 

ne každodenní.“    V. B. Třebízský

V teplý podvečer jednoho dne jsem 

třídil různé záznamy, rukopisy. Pojednou 

moji pozornost upoutalo několik stránek na-

žloutlých archů papíru. Poznámky měly stáří 

35 až 37 let. V té době jsem byl pravidelným 

návštěvníkem napajedelského muzea.. Velmi 

často jsem se stýkal s jeho správcem, panem 

ředitelem Slav. Sousedíkem, tehdy již důchod-

cem. Pan Sousedík dovedl vyprávět nejen o 

muzejních exponátech, o rekvizitáři, ale měl 

rád Napajedla a jejich historii. Často hovoříval 

s pamětníky, kterým nezřídka bylo osmdesát 

let. Nejednou jsem byl takovým vyprávěním 

přítomen. Tato vzpomínání, kdy se vypravěč 

dovolává příběhů slýchaných v dětství, mají 

vysokou dávku subjektivní pravdy, jsou zají-

mavé až pohádkové.

Prohlížel a četl jsem poznámky, venku 

se zešeřilo ještě více. Rozsvítil jsem stolní 

lampu. V místnosti byl naprostý klid. Někde v 

podvědomí, hluboko, zněla mi píseň: „Ten, kdo 

by z nás Napajedla neměl rád , tomu bych se 

do očí chtěl podívat….“, píseň od táborových 

ohňů Napajedel padesátých let. 

Poznámky pojednou nabývaly podoby 

živého vyprávění, dostávaly zcela konkrétní 

výraz. Zdálo se, že z volného místa „Filovky“ 

pozoruji město. Město, které s tou písní má 

společné jméno. Změnilo se však velice… 

K východu obrácené stráně posledních 

výběžků Chřibů rodí víno stejně jako v za-

čátku minulého století. Dřevěný most, který 

spojoval oba napajedelské břehy, nahradil 

betonový skletet. Dnes po něm nepobíhal 

divoký  bělouš, neprocházel se černě oděný 

muž, jinak to proměněný vodník, který číhal 

na dělníky z cukrovaru, když se vraceli kolem 

půlnoci domů. V podvečer procházel dvory 

stavení pod Slaviamotorem, aby se pak na 

ulici proměnil v kočku nebo psa. V posled-

ních hodinách z něj byl plačící chlapeček ve 

vrbových větvích na břehu Pahrbku a když 

spatřil babku, řádně ji vystrašil. Byl to ale 

dobrák, lidem neubližoval.

Napajedla tehdejší doby se rozpínala 

spíše ke Kvítkovicím, což lze doložit obrázky 

z roku 1780. Městu vévodil zámek. Oblast Lánů 

a Maliny byla úrodná pole. Poslední majitel 

zámku Aristides Baltazzi proslavil Napajedla 

chovem koní. Na podzimní dražbu přivážel 

zvláštní vlak šlechtu až z Vídně. Baltazzi měl 

(jak lze zjistit v materiálech zámeckého archi-

vu) i velkou příležitost otevřít doly na těžbu 

stříbrné a zlatonosné rudy v kamenolomu na 

Kalvárii (1892). Ve Štiavnici zjištěno, že z 1 000 

m3 kamene lze získat 3 – 25 g stříbra a 10 – 62 g 

zlata. Je pravda, že v Příbrami tuto skutečnost 

nepotvrdili, i když to nebyl pravý důvod, proč 

Baltazzi těžbu nezahájil. Napajedelský zámek 

byl také opředen pověstí, která se týkala sa-

motného mocnářství. V letech kolem roku 1890 

habsburským trůnem otřásla zpráva „drama 

Meierlingu“. Smrt následníka trůnu Rudolfa 

a baronesy Vetsterové. Tato dáma byla neteří 

Aristida Baltazziho a podle vyprávění byla po 

smrti tajně odvezena do Napajedel a pohřbena 

v rodinné hrobce Baltazzich na hřbitově. Po 

smrti Aristida Baltazziho v roce 1914 a zejména 

po roce 1918 doznalo panství takového úpadku, 

že ani slibovaná těžba nafty (místo dnešních 

tenisových kurtů) nepřinesla obrat – v pozadí 

celé akce stál podnikatel Baťa, který budovu 

zámku koupil v roce 1934 za 91 080 Kč. 

Náměstí tvořily selské domy a staré sýp-

ky. Podle pověsti se podél sýpek směrem ke 

křižovatce procházívala téměř každou noc 

„Bílá paní“. Šustot jejích šatů vzbuzoval strach 

i na protější straně. Po zbourání sýpek se tato 

bytost přestala objevovat. Při kopání základů 

nových budov bylo nalezeno větší množství 

ženských koster, které byly uloženy do rakví. 

Ve 14. století zde stával ženský klášter s mo-

hutnými sklepními prostorami. Řeholnice byly 

pohřbívány právě v těchto sklepích. Sklepy 

měly únikovou cestu vyúsťující na Kapli nad 

hladinou Moravy a byly chráněny proti zápla-

vám. Hladina řeky byla 5 – 8 metrů pod úrovní 

dnešní hladiny řeky. Klášter byl v 15. století 

vypleněn a zničen. Hovořilo se o zakopané 

šperkovnici a vzácných písemnostech, které 

představená ukryla před svou smrtí. 

Na Kapli, na konci sídliště Nábřeží, 

pod kinem, bylo v roce 1892 vybudováno 

i koupaliště a v prvním desetiletí 20. století 

zaniklo. V místech zdravotnického střediska 

stával pivovar, který již v roce 1842 vařil velmi 

dobré pivo. Ležák se skladoval v zámeckých, 

nízkostupňové pivo pak v lázeňských sklepích. 

Pivo bylo tak vyhlášené kvality že se vozilo 

až do Vídně. 

K Napajedlům patřilo deset obcí a sedmde-

sátých letech 19. století zde stálo deset hospod. 

Společenský život byl poměrně bohatý. Na Ma-

kové, v severovýchodní části pět minut cesty 

od „Myslivny“ je mezi stromy rovná oválná 

plocha. Zde se tančilo a kolem byly stoly. Byl 

vybrán strom, vyzdoben perníky a salámy. Kdo 

měl odvahu a vyšplhal do koruny stromu, mohl 

si utrhnout, co zde bylo nebo zbylo. 

Zdrojem obživy obyvatel vedle pivovaru a 

cukrovaru byla panská cihelna na Zámoraví a 

panská pila poblíž mlýnského potoka v místech 

dnešní ulice Zd. Nejedlého. 

Napajedla měla velkou příležitost stát se 

světoznámým průmyslovým městem. Baťa 

požádal obecní zastupitelstvo o souhlas 

vybudovat v katastru Napajedel na pravém 

břehu Moravy obuvnickou továrnu. Splavná 

řeka, doprava po železnici, strategická silnice 

– to vše byla záruka rozvoje průmyslu. Tehdy, 

jak víme, souhlas nedostal.

Město má i své rodáky, kteří vstoupili do 

povědomí občanů i širší společenské veřejnos-

ti. Působili zde spisovatelé R. Bojko, vlastním 

jménem Horák, Božena Benešová. V ulici 

Komenského nad evangelickou modlitebnou 

hlásá tabule na jednom z řady starších domů, 

že se zde narodil generál Šnejdárek. Podle 

vyprávění pamětníků poblíž stavení, v němž 

se generál Šnejdárek narodil, trávil dětství a 

mládí i pozdější starosta Chicaga Čermák.

Výsledkem práce předků, které přetrvaly 

dodnes, je stavba radnice, zobrazovaná na 

pohlednicích a dobových ilustracích. Sirné 

lázně pod Makovou jsou jen slabým odrazem 

jejich věhlasu v letech dávno minulých.

Moje rozjímání nad poznámkami přerušily 

údery hodin. Bylo již pozdě. Velmi pozdě. 

Zavzpomínal jsem na pana Sousedíka, muže 

menšího vzrůstu, nadšeného patriota Napaje-

del. Jeho památce a všem, kdo mají Napajedla 

rádi, věnuji tuto vzpomínku.

Ing. R. Stiegler

Večerní vzpomínka

Služby pro občany Napajedel
Charita sv. Anežky Otrokovice rozšiřuje 

pro občany Napajedel svou dosavadní 

nabídku služeb. K dosavadní ošetřovatel-

ské službě, charitnímu šatníku a klubové 

činnosti přibývá pečovatelská služba, 

které spočívá v pomoci při osobní hygieně, 

běžném i velkém úklidu, praní a žehlení 

prádla, pedikúře aj. 

Zájemci o tuto službu se mohou hlásit 

v pracovní dny 

od 7 do 16 hodin na tel. 737 331 801 

od 12 do 13 hodin na tel. 577 112 035.

Informace také prostřednictvím mailo-

vé adresy otrokovice@caritas.cz, případně 

po dohodnuté schůzce přimo na adrese 

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 

1617, 765 02 Otrokovice.
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Sobotní oslavy začaly slavnostní mší svatou v 

kostele sv. Bartoloměje. Pro občany města i zájemce 

z okolí byla  slavnostními fanfárami z balkonu radni-

ce“odstartována“  lidová veselice.  

Bylo se určitě na co dívat, co sníst i co vypít, 

hrála muzika, řehtali koně a právě tak

jsme si jako pořadatelé tuto oslavu představo-

vali. K návštěvě zvala budova radnice s přilehlými 

prostorami. Překvapivě velký zájem byl o výstup na 

radniční věž. Pro velký počet zájemců se z časových 

důvodů všichni na věž nedostali a proto určíme ještě 

v nejbližší době termín, kdy se všichni, na které se 

nedostalo, budou moci na věž, a hlavně z věže na 

své město, podívat. 

V sobotu odpoledne bylo možné navštívit i  budo-

vu zámku a pak oslavy pokračovaly v Klubu kultury 

tradičním setkáním folklórních souborů Valašska, 

Slovácka a Hané - Moravské chodníčky.

Škoda, že souborům nepřálo počasí a z pře-

krásných vystoupení a dobré nálady se mohl těšit 

jen určitý počet návštěvníků, omezený kapacitou 

divadelního sálu.

 V neděli, již za krásného letního počasí, ukončili 

oslavy sportovci při vážných i nevážných sportovních 

kláních, na sportovištích celého města.

Vážení občané, 

myslím si, že jsme udělali pro oslavu 100 let ote-

vření naší krásné radnice to, co bylo v našich silách 

a finančních možnostech. Děkuji všem, kteří nám při 

přípravě oslav pomáhali. Firmám i spolupracovníkům 

z řad občanů města i okolí. 

A pokud by měl někdo výhrady k přípravě oslav a 

jejich realizaci, slibujeme, že s jejich pomocí uděláme 

všechno pro to, aby oslavy dvou set let radnice v 

Napajedlích byly honosnější a důstojnější.

Přeji Vám všem hlavně zdraví,  pohodu, ať se 

Vám daří a všechno dobré,  co si přejete ať se Vám 

splní.

MVDr. Antonín Černocký

starosta města
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Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, volejbal v 

Napajedlích oslaví 75. narozeniny. Jednotlivá 

družstva mužů, žen, dorostenek i žaček stejně 

jako před lety, podléhají kouzlu tohoto bílého 

sportu, trénují v areálu zámeckého parku v 

Napajedlích a přes zimu v tělocvičnách na ZŠ a 

v rámci soutěží nebo na turnajích reprezentují 

naše město. 

V minulé sezóně působily v různých sou-

těžích 3 týmy napajedelského volejbalu:

- muži a ženy v oblastním přeboru

- žačky v regionálním přeboru žákyň

Aktivně trénují a volejbalových turnajů 

se účastní rovněž hráčky týmů ženy „B“ a 

„C“, jejichž výkony, podpořené volejbalovými 

zkušenostmi, ale především chuť do hry a 

nasazení, jsou příkladem pro mnohé, nejen 

začínající, volejbalisty. 

MUŽI

Mužské soutěže OP se účastnilo 11 druž-

stev, přičemž napajedelský tým skončil druhý 

za Starým Městem B.

Tým mužů hraje v sestavě: Lubomír 

Machačka, František Křivý - nahrávka, Pavel 

Dufek, Jan Machačka, Marek Růžička - blok, 

Antonín Kostík, Michal Medek, Jiří Maňásek, 

Lukáš Růžička - smeč, Michal Růžička, Viktor 

Kotek - univerzál, Miroslav Málek - libero, na-

hrávka a trenérem je Vojtěch Růžička.

V sezóně 2003/2004 podával tým mužů 

standardně dobré výkony a jen těsně neobhájil 

1 místo z minulé sezóny. Do příští sezóny bude 

tým opět vhodně posílen a věříme v další boj 

na předních příčkách.

ŽENY

Ženské soutěže OP se účastnilo 7 druž-

stev, napajedelský tým žen Napajedla „A“ 

skončil tentokrát až na posledním – sed-

mém místě. Na tomto výsledku se podílely 

především změny v týmu, odchod hráček 

(do vyšších soutěží, za prací či studiem do 

zahraničí či na mateřskou dovolenou). Tým 

žen byl naopak posílen o pět mladých doros-

tenek, které ukončily v minulém roce účast 

ve své soutěži a trénují a hrají v soutěži žen. 

Věříme, že tým žen Napajedla „A“ v příští se-

zóně 2004/2005 potvrdí spolu s týmem mužů 

kvality napajedelského volejbalu umístěním 

v přední části tabulky.

ŽAČKY

Naším nejmladším týmem jsou děvčata 

sedmých a osmých tříd, která trénují pod 

vedením L.  Kubičíkové, Evy Škárové a Katky 

Sedláčkové. Účastní se regionálního halového 

přeboru žákyň, spolu s dalšími 24 družstvy 

žákyň. Od října odehrály sedm turnajů a v 

pořadí družstev zatím drží velmi pěkné 10. mís-

to. Všechna děvčata, která odehrála náročné 

turnaje zaslouží velkou pochvalu. Největšími 

oporami jsou: kapitánka - V. Stejskalová, J. Pod-

lasová, P. Dujíčková, M. Gabryšová, V. Rych-

líková, L. Pavlíková, V. Kiflová, A. Rychlíková, 

Z. Špetlová a K. Goišová.

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ A HRÁČEK

Přes velkou snahu trenérů bohužel stále 

ubývá dětí, které by svůj volný čas trávily v 

tělocvičnách a na hřištích. V měsíci květnu 

proběhl nábor nových hráček žaček 6. a 7. tříd, 

které mají zájem o tento sport, chtěly by se jej 

naučit hrát a reprezentovat město Napajedla 

spolu s námi. Připravuje se rovněž nábor žáků 

6. a 7. tříd. Doufáme, že mladé volejbalové nadě-

je chuť a elán do hry o prázdninách neopustil, 

a v záři se všichni znovu na volejbalových 

kurtech potkáme. 

Pokud se Vám či Vašim ratolestem volejbal 

líbí a máte zájem účastnit se volejbalového 

dění v Napajedlích, přijďte se, velcí či malí, 

podívat na některý z našich tréninků, případ-

ně si i zahrát. Venku na třech antukových 

kurtech v areálu zámeckého parku v Napa-

jedlích trénují jednotlivá družstva od počátku 

měsíce května až do poloviny měsíce října r. 

2004, přes zimu jsou tréninky zajištěny dva-

krát týdne v tělocvičnách nové i staré školy 

v Napajedlích.  

75. VÝROČÍ

Dovolujeme si současně touto cestou 

oslovit Vás všechny, kteří jste měli s volejbalem 

v minulosti co do činění, ať již jako hráči, či 

zapálení příznivci tohoto sportu.

Přijďte oslavit 75. narozeniny napaje-

delského volejbalu spolu s námi!

Oslavy proběhnou způsobem již tradičním 

- volejbalovým turnajem smíšených družstev, 

kterého se, jak doufáme, zúčastní nejen 

aktivní hráči, ale i legendy napajedelského 

volejbalu. 

Volejbal v Napajedlích slaví 75 let 

Slavnostní zahájení proběhne dne 11. 9. 

2004 v 10 hod. na centrálním volejbalovém kur-

tu v areálu Zámeckého parku v Napajedlích. 

Přijďte proto mezi nás, zahrát si nebo se jen 

podívat, fandit a spolu s námi prožít příjemný 

den v prostředí napajedelského parku – počasí, 

občerstvení, hezké ceny i nejedno překvapení 

na pozdní odpoledne i večer jsou zajištěny. 

Volejbalový klub Napajedla

Tým mužů

Nové lví království
Nová expozice pro lvy, která od června 

vyrůstá v dolní části areálu Zoo Lešná přímo 

naproti pavilonu slonů, již začíná získávat své 

„charakteristické obrysy“. Přímo před zraky 

návštěvníků tak postupně vyrůstá vnitřní 

ubikace, zimní výběh, vodní příkop, dřevěné 

můstky a vyhlídky. Specializované firmy se 

zanedlouho pustí i do výstavby umělých 

skal a oplocení. Nové lví království bude mít 

plochu 800 m2 a jeho rozpočet se pohybuje 

ve výši 9,3 mil. Kč. 

Expozice lvů bude umístěna hned vedle 

výběhu afrických kopytníků, přirozené kořisti 

lvů. Toto umístění je záměrné. Vzájemný op-

tický a pachový kontakt bude pro obě skupiny 

zvířat znamenat výrazné zpestření jejich den-

ního programu. Trezor, Fatra a Míša, jak se lvi 

jmenují, se do  atraktivního výběhu přestěhují 

v říjnu letošního roku. Jejich dlouholetý domov 

– pavilon exotických zvířat – čeká zásadní 

změna. Z bývalého království šelem vznikne 

unikátní tropická hala.

Návštěvníci zlínské zoo mohli poprvé 

spatřit lvy již v roce 1968. Několik generací 

těchto majestátních kočkovitých šelem našlo 

svůj domov v pavilonu exotických zvířat, 

který se nachází kousek od hlavního vchodu. 

V současnosti zde mohou návštěvníci obdi-

vovat samce Trezora a samice Fatru a Míšu. 

Všichni tři se narodili v roce 1994 v dánské 

zoo Givskud a zlínská zoo je získala darem v 

prosinci následujícího roku. Lvice Fatra a Míša 

jsou dvojčata, samec Trezor je jejich nevlastní 

bratr. Z důvodu možné příbuzenské plemenit-

by proto byly oběma lvicím voperovány pod 

kůži antikoncepční implantáty. -rb-
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Kraj finančně podpořil 
kulturní akce

ZLÍN – Celkovou částku 499 tisíc korun na 

podporu akcí z fondu kultury schválila krajská 

rada. Dotaci  osmi obcím musí ještě schválit 

krajské zastupitelstvo. Přidělené částky se 

pohybují od 5 tisíc korun až po 40 tisíc korun, v 

případě města Luhačovice jde o 60 tisíc korun 

na Mezinárodní festival dětských folklorních 

souborů „Písní a tancem“ Luhačovice 2004. 

Rada také zvýšila příspěvek na Mezinárodní 

festival dechových a folklorních souborů Zlín 

2004 z 50 tisíc na 80 tisíc korun.

„Fond kultury je stabilním nástrojem, jehož 

pomocí můžeme zajímavé kulturní akce na 

území kraje podporovat. V tomto kole jsme 

přidělili finance nebo zastupitelstvu navrhli 

jejich přidělení pro 32 akcí,“ uvedl krajský 

radní Jiří Severin, který je zodpovědný za 

oblast kultury.  

Krajskou radou byla schválena i dotace Klu-

bu kultury Napajedla: 30 tisíc Kč na  47. divadelní 

festival ochotnických souborů Napajedla 2004 

a 10 tisíc Kč na Moravské chodníčky 2004. 

Nevyžádaná pošta
Od minulého měsíce by už majitele mailo-

vých schránek neměla obtěžovat nevyžádaná 

reklamní ani jiná sdělení. Normu omezující 

nevyžádanou inzerci a reklamu schválila za-

čátkem července Poslanecká sněmovna, čeká 

se ještě stanovisko Senátu a prezidenta.

Podle tohoto zákona o službách informač-

ní společnosti postihne subjekty rozesílající 

elektronickou poštou tzv. spamy pokuta ve 

výši až 10 milionů korun. 

Doposud nesl paradoxně téměř všechny 

náklady adresát elektronické pošty, který se 

nevyžádané reklamě nemohl bránit. V soula-

du s evropskými předpisy a praxí Evropy, ale 

i Severní Ameriky, zejména Spojených států, 

náš návrh zákona o informační společnosti 

zakotvuje princip tzv. listu opt-in, tedy nutnos-

ti aktivního souhlasu s přijetím nevyžádané 

elektronické pošty. Nevyžádaná obchodní 

sdělení tak budou do našich e-mailových 

schránek docházet jen ze zemí stojících mimo 

Evropskou unii a Severní Ameriku. Budeme 

tak o kousek blíž na cestě k řešení, jak se 

zbavit této nákazy 21. století.

Jak jsme Vás již informovali, v Knihovně 

Napajedla se uskutečnila výtvarná soutěž, 

které se zúčastnili žáci obou napajedelských 

základních škol. Měli za úkol namalovat libo-

volný obrázek, jenž bude zdobit kalendářík 

knihovny v roce 2005. Mnohým se obrázky 

velmi povedly, proto bylo těžké vybrat 

opravdu ty nejlepší. O vítězích nakonec 

rozhodl los.

Vylosováni byli: 

Kateřina Galatíková, Alexandra Lapčí-

ková, Petra Přikrylová a Tereza Žižlavská ze 

ZŠ Komenského 268, Ivona Hiršová, Renata 

Gajdošíková, Ondřej Novák a Ondřej Vybíral 

ze ZŠ Komenského 298.

Dne 28. června 2004 proběhlo vyhláše-

ní výsledků ve školách a poté se výherci 

odebrali do knihovny převzít si ceny. Zde 

je čekalo překvapení. Svou výhru si museli 

najít ve sklepení pod knihovnou. Společně 

se vydali na tajemnou cestu za pokladem. 

Někteří byli překvapení, jiní pocítili strach, 

ale zvědavost a chuť zažít malé dobrodruž-

Tajemná cesta za pokladem

ství zvítězila. Děti procházely tajemným 

podzemím, ozářeným pouze plamínky 

svíček a hledaly poklad.

Odměnou jim byla nejen nalezená 

výhra, ale i příjemně prožité chvíle v 

knihovně.

Kresby všech malířů, kteří se soutěže 

zúčastnili, jsou i nadále vystaveny ve vstup-

ní hale před knihovnou.

Martina Hrančíková, Knihovna Napajedla

                   Praktické rady
� Dunsterville Jane Malujeme na sklo. Ná-

vody a rady jak malovat na sklo. Obsahuje 

řadu motivů a inspiruje k tvorbě nejrůznějších 

návrhů.

� Hay Louise L. Já to dokážu. Rady jak 

změnit a zlepšit každý aspekt života využitím 

techniky utvrzování se. 

� Matuška Petr Aranžování květin. Seznáme-

ní s uměním floristiky. Kniha je rozdělena na 

roční období a svátky, ke kterým je vhodné 

připravit zajímavá květinová aranžmá.

� Motlová Milada Praha známá i neznámá. 

Knížka o pozoruhodných památkách, místech 

i událostech krásného města s tisíciletou 

tradicí.

� Němec Dušan Slovinsko. Kapesní turis-

tický průvodce.

� Petro Jozef Francie. Kapesní turistický 

průvodce.

� Riedl Sabina Jak ženy dělají muže šťast-

nými proti jejich vůli. Odborné, mírně 

provokativní pojednání o alchymii biologické 

lásky, taktice dominantních žen a budoucnosti 

života v páru.

� Searby Charles Průvodce svobodného 

muže. Příručka poradí nesmělým mužům, 

jak porozumět ženám.

Literatura faktu
�  Čejková Mirka Pořád malá holka. Známá 

televizní moderátorka píše o událostech, 

postřezích a zážitcích svého života.

�  Hudok Jan Formule 1. Reportáže ze 

všech velkých cen sezóny 2002, profily těch 

nejlepších i méně úspěšných pilotů F1,  sta-

tistiky a přehled výsledků.

�  Poulsen-Šmídová Dagmar Život s dírou 

na patě a srdcem na dlani. Životní příběh 

české ženy, která se narodila na Šumavě 

a jejím současným domovem je Západní 

Austrálie.

�  Remešová Michaela Posel dobrých 

zpráv aneb Já žil, jak jsem žil … Ze života 

populárního zpěváka Karla Gotta.

� Rohál Robert Dvojí život slavných mužů. 

Nahlédnutí do soukromí několika slavných 

osobností. 

�  Smetana Miloš Jan Tříska a jeho dvě 

kariéry. Dramatický životní osud charisma-

tického herce.

�  Viktorová Eva Osudová láska. Kapitola 

ze života známého herce Jaroslava Marvana, 

která nebyla nikdy zveřejněna.

�  Vondrka Josef Smrt jménem závislost. 

Vyprávění člověka, který byl závislý na dro-

gách. Autor s velkou otevřeností popisuje, jak 

pomalu propadal závislosti, která postupovala 

od kouření marihuany až po smrtící kolotoč 

každodenního braní tvrdých drog.

Sci-fi
�  Dick Philip K. Výplata. Deset sci-fi poví-

dek.

�  Silverberg Robert Síň slávy mistrů fan-

tasy. Nejlepší fantasy povídky všech dob.

Beletrie
�  Ashe Penelope Nahá přišla cizinka. 

Manželé Will a Gilian spolupracují na rozhla-

sovém pořadu, kde se diskutuje o tom, čím je 

podmíněno dobré manželství. Vzápětí Gillian 

zjistí, že je jí Will nevěrný a jako pomstu volí 

také nevěru.

�  Birken Gary Infekce. Před začínající lé-

kařkou Annick se rýsuje slibná budoucnost. 

Jeden z jejích dětských pacientů onemocní 

záhadnou chorobu. Postupně se objevují další 

podivné případy, ale vedení nemocnice její 

varování ignoruje.

Nové knihy v Knihovně Napajedla
�  Block Thomas Nebeská past. Dopravní 

letadlo na trase z USA do Japonska bylo 

uneseno. Na palubě je několik únosců s 

bombami.

�  Brent Madeleine Podvržené dítě. Osm-

náctiletá Chantal slaví úspěchy na létající 

hrazdě. Snaží se zapomenout na smutné 

dětství v Anglii, kde v útlém věku tragicky 

přišla o oba rodiče a doufá, že si v cirkuse 

brzy vydělá dostatek peněz, aby mohla vy-

studovat medicínu.

�  Bukowski Charles Škvár. Poslední auto-

rův román s autobiografickými prvky.

�  Cartland Barbara Utěk do ráje. Příběh 

krásné Zariny, která se po smrti svých rodičů 

stala velmi bohatou dědičkou.
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Od loňských prázdnin, kdy hotelem 

Dejmon v Čeladné zněly melodie z muzikálu 

Rebelové, byl hotelový personál zvědav, čím 

je žáci a učitelé z Napajedel potěší letos. 

Tématem III. hudebního tábora Základní umě-

lecké školy R. Firkušného byl opět muzikál. 

Tentokrát klasická Noc na Karlštejně. Patřič-

nou atmosféru navodily dobové kostýmy 

a vlastnoručně vyrobené erby, vycházející 

ze skutečných symbolů šlechtických rodů. 

Vždyť se také ve velkolepém turnaji na počest 

krále Karla IV. utkali rytíři Ditrichštejnů, Rožm-

berků, Šternberků a Pernštejnů. Ať už vládli 

mečem, přišívali knoflíky nebo skládali puzzle 

pamětlivi byli slov svého vládce: „Vládněte 

zbraněmi vždy spravedlivě a ve prospěch lidu 

svého. Ochraňujte klid a mír života jeho, pak 

i on bude život svůj v dobách těžkých za Vás 

ochoten položit.“ Součástí Noci na Karštejně 

Týden na Karlštejně

Karlštejn se rozsypal a je třeba jej znovu 

složit. A čas běží….

Provést koně mezi překážkami není úkol 

vůbec snadný.

Venku se setmělo a smělost rytířů a odvahu 

dam prověří strašidla. 

Půlení hadů muselo být zrušeno. Houžev-

naté želé vydrželo, meče nikoliv.

Turnaj má své vítěze, král a královna odcházejí.

se stal i pan hoteliér, který rovněž dostal svůj 

erb a rodové jméno se všemi poctami. 

Pokud by někdo měl dojem, že ani na tábo-

ře učitelé nedají pokoj a děti si neodpočinou 

od svých hudebních nástrojů, pak má zcela 

pravdu. Jakkoliv je to však nepředstavitelné, 

děti to baví. „Děcka jsou prostě úžasná a my 

dospělí s nima na tábor moc rádi jezdíme,“ 

přiznává vedoucí tábora Lenka Hanáčková.  

A jakoby zpívání a hraní muzikálových melo-

dií nebylo dost, ještě si každý oddíl vytvořil 

svůj rodový zvukový symbol. 

Muži na Karlštejně se museli bez žen obejít, 

což přinášelo i obtíže. Třeba si museli sami 

přišívat knoflíky. 

Spoléhejte na rozum, řízeni citem a láskou k 

bližním – turnaj začíná.

Týdenní práci na muzikálu Rebelové 

velký orchestr zúročil v loňském roce při 

otevření nových prostor školy. Budou mít 

Napajedla možnost poslechnout si to, co se 

děti naučily na táboře i letos? „Určitě ano, 

napadlo nás, že by se takovýto koncert hodil 

do programu Svatováclavského večera, takže 

uvidíme…“

Garantem tábora byla Společnost přátel 

ZUŠ R. Firkušného. Vedoucím tábora, hos-

podářským pracovníkům a všem, kdo se na 

zajištění tábora podíleli, patří velký dík.

A hlavně se hrálo a hrálo, i bílým paním 

do tance. 
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KINO Napajedla
Program na srpen

� Středa, čtvrtek 25., 26. Ohnivý oceán

� Neděle 29.  Správce statku

Program na září

� Středa, čtvrtek 1. a  2. Starsky & Hutch

� Neděle 5. Rosemary má děťátko

� Středa, čtvrtek 8. a 9. 50x a stále poprvé

� Neděle 12. Shrek 2

� Středa, čtvrtek 15. a 16. Troja

� Neděle 19. Pánská jízda

� Středa, čtvrtek  22. a  23. Loone Tunes: 

Zpět v akci

� Neděle 26. Stepfordské paničky

� Středa, čtvrtek  29. a 30. Spider-man 2

DIVADLO
Program na září

Městské divadlo Zlín, velký sál

� 11. sobota - Slavnostní zahájení sezony 

2004/2005 Šumař na střeše

� 13. pondělí Lumpacivagabundus 

� 14. úterý Šumař na střeše 

� 16. čtvrtek Smíšené (po)city

Divadlo na Vinohradech Praha 

� 17. pátek Šumař na střeše

� 21. úterý Marie Stuartovna 

� 23. čtvrtek Jakub a jeho pán 

� 24. pátek Šumař na střeše 

� 27. pondělí …nebylo by libo Nobela?

 Divadlo Radka Brzobohatého Praha 

Studio Z     

� 10. pátek O třech prasátkách 

� 15. středa Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou 

� 30. čtvrtek Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou 

Divadélko v klubu  

� 16. čtvrtek Na tváři lehký smích 

� 18. sobota Letní den 

� 25. sobota Víš přece, že neslyším, když 

teče voda 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště

� 3. pátek To pravé

� 4. sobota To pravé

� 6. pondělí Červené střevíčky

� 6. pondělí Rychlé šípy

� 7. úterý Kytice

� 7. úterý Rychlé šípy

� 8. středa Zase jsem se umýval zbytečně

� 9. čtvrtek To pravé

� 11. sobota To pravé

� 12. neděle To pravé

� 14. úterý Othello

� 15. středa Cyrano de Bergerac

� 16. čtvrtek Cyrano de Bergerac

� 17. pátek Šakalí léta

� 18. sobota Kytice (v MD Zlín)

� 19. neděle Kytice

� 21. úterý To pravé

� 22. středa Cyrano de Bergerac

� 23. čtvrtek Cyrano de Bergerac

� 25. sobota Portugálie

� 29. středa Mlýny - Divadlo SKLEP Praha

� 30. čtvrtek Červené střevíčky

VÝSTAVY
Napajedla, Muzeum, Nábřeží

� Stoletá radnice

 Výstava ke stému výročí otevření napa-

jedelské radnice, otevřeno ve čtvrtek od 

8 do 12 a od 13 do 16 hodin do ???

Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 

Smetanovy sady 

� Balony v českém výtvarném umění,  

téma létajících balonů, vzducholodí a 

létání v dílech čských malířů a grafiků, do 

29. 8. 2004. Co neodnesl čas…, přírůstky 

do sbírek Slováckého muzea; výstava k 90. 

výročí založení muzea, do 3. 10. 2004

Uherské Hradiště, Galerie Slováckého 

muzea, Otakarova 103 

� Bedřich Glaser, obrazy, kresby, foto-

grafie (výstava k LFŠ), do  12. 9. 2004

� Ateliér papíru a knihy FAVU VUT Brno, 

do 12.9.2004

� Igor Ševčík, obrazy, kresby, grafika 

(výstava k LFŠ), do 12. 9. 2004

OSTATNÍ

� Sobota 28. 8. XII. ročník veterán rallye 

Veterání moravským Slováckem. Uh. 

Hradiště: náměstí Masarykovo Uh. Hra-

diště

� Neděle  29. 8. Pohádkový hrad

 Královský hrad, Brumov-Bylnice.

 Oblíbená tradiční akce skautů pro 

děti. Den plný her, zábavy a soutěží. 

Vloňském roce ji navštívilo asi 3000 

návštěvníků.

� Neděle  29. 8. Z druhé strany Radhošťa

 Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muze-

um v přírodě

� Sobota 4. 9. Ozvěny Porty

 Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muze-

um v přírodě. 3. ročník festivalu folkové, 

trampské a country hudby 

� 4. 9. Melouniáda - 3. ročník. Holešov: 

Náměstí E. Beneše. Soutěže v pojídání 

melounů, párků, pití piva na čas..a druhý 

holešovský MELOUNOVANDR. Občer-

stvení, cukrová vata, různé atrakce pro 

děti.

� Sobota 4. 9. Čankišou + Terne Čhave

 Uherské Hradiště: amfiteátr Buchlovice

� 10. – 12. 9. Mezinárodní folklorní festival 

Písní a tancem, Luhačovice

� Sobota 11. – neděle 12. 9. Slavnosti vína 

a den otevřených památek Uherské 

Hradiště

� Čtvrtek 16. 9. Rok české hudby - Morav-

ská filharmonie Olomouc a T. Netopil

 Kroměříž: Arcibiskupský zámek Kroměříž

Pro velký zájem

RADNIČNÍ VĚŽ
OTEVŘENA

každou středu
až do 8. září 2004
od 14 do 17 hodin

Při úklidu sokolovny po výměně oken byla 

každá ruka dobrá. Oldřich Mikšík spolu s 

nejstaršími členy zde strávili kus času a díky 

nim je tělocvičný stánek opět jako nový. 

Zájem o kulturu stoupá
ZLÍN – Převod kulturních zařízení do 

správy kraje, k němuž došlo k 1.1.2003, se 

pozitivně odrazil na návštěvnosti těchto 

zařízení. Informoval o tom radní Jiří Severin, 

zodpovědný za oblast kultury a cestovního 

ruchu. 

Na tento vývoj má podle něj vliv fakt, 

že ředitelé kulturních zařízení jsou v no-

vých  podmínkách motivováni uplatňovat 

ve svých funkcích nejen odborný, ale také 

manažerský přístup. „Ředitelé se snaží 

vymýšlet programovou nabídku, která lidi 

přitahuje – jako příklad bych uvedl výstavu 

o starověkém Egyptu, kterou uspořádalo 

Slovácké muzeum.“ 

Zatímco v roce 2002 navštívilo Slovácké 

muzeum v Uh. Hradišti 32 449 návštěvníků, v 

roce 2003 to už bylo 40 580 návštěvníků a jen 

za první pololetí roku 2004 sem zavítalo 20 810 

návštěvníků. Objekty Muzea Kroměřížska 

navštívilo v roce 2002 celkem 18 362 hostů, 

v roce 2003 to bylo 20 814 hostů a za první 

pololetí letošního roku je to 13 332 hostů.

Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí 

navštívilo v roce 2002 celkem 21 917 lidí, v 

roce 2003 to bylo 25 476 návštěvníků.

Vedle těchto tří zařízení patří Zlínskému 

kraji ještě dalších pět: Krajská knihovna 

Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného 

umění ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko 

ve Vsetíně, Muzeum jihovýchodní Moravy 
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VYDÁVÁ MÌS TO NA PA JED LA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- Kè ZÁØÍ 2004

Uzávìrka pøíštího vydání novin 
je 9. záøí 2004

Po naložení 32 ks jízdních kol a bagáže do 

přívesu, odráží Mercedes SETRA 431D5 od 

„mola“. Autobus je dvoupatrový s motorem o 

výkonu 540 HP s 12 válci uloženými do „V“ a 

spotřebou 36 l nafty/100 km. Maximální rych-

lost je elektronicky seřízena na 100 km/hod. 

Má tři nápravy, z nichž první a poslední je 

natáčivá prostřední náprava je hnací. Výška 

busu je 4 m, délka 14,5 m, má plně automa-

tickou dvanáctistupňovou převodovku a 

jeden stupeň vzad. Převodovka je systém 

TIPTRONIK, tj. řazení automatické nebo s 

ručním joystickem. Bus pojme 83 lidí a jeho 

cena je 15 melounů. Řidič sděluje, že je to 

první a jediný autobus v republice.

V zápětí po rozjezdu začíná Marta s Rudou 

hledat tašku. Ruda bere menší tašku stejné 

barvy do rukou a prochází patry busu s nega-

tivním výsledkem. V Přerově, Olomouci, Brně 

a Mikulově přibíráme další lidi. V Mikulově 

jsme již kompletní. Zde nás řidič informuje 

o funkci všech tlačítek, která nás obklopují. 

Korsiku. Měl totiž na zřeteli zdejší výskyt 

železné rudy a její použití na vyzbrojení svého 

vojska. Odtud také tajně vyplul 26. února 1815 

do Francie k poslednímu pokusu o obnovení 

své vlády.

Spojené králov-

ství Itálie (1860) se 

také nechtělo vzdát 

významné suroviny 

– železné rudy. Vy-

stavělo zde vysoké 

pece a hutě, které 

byly v provozu do 

konce druhé světové 

války a nakonec se 

staly cílem vražed-

ného bombardování 

spojenců v roce 1944, 

kterému padly za oběť 

železárny a ocelárny v 

Portoferraiu, pracující 

pro fašistickou Itálii.

časy“. Domorodci (28 500 obyvatel) se dnes 

nemusí lopotit v ocelárnách, ale mohou svou 

laskavou povahu projevovat ve službách 

cizineckého ruchu a přitom si vydělávat pro 

vlastní potřebu.

Ostrov si díky své půvabné a rozmanité 

krajině získal pověst rajské zahrady. Je 

největším ostrovem Toskánského souost-

Ostrov Elba očima cykloturisty

Na pláži v Marina di Campo.

Máme možnost během jízdy regulovat téměř 

vše, kromě rychlosti a směru jízdy. Po pře-

stávce na jihu Rakouska jedeme přes Tarvizio 

do Bologne. V Piombinu v přístavu jsme ve  

4:30. Naloďujeme se na trajekt společnosti 

„MOBY LINES ELBA a odrážíme od břehu 

italské pevniny. V 7.05 hodin přistáváme na 

ostrově Elba v Portoferraiu, hlavním městě 

s 11 000 obyvateli.

Ostrov Elba má 224 km2  je v Tyrhénském 

moři v Toskánském souostroví. Má tvar ryby 

a patří od roku 1860 Itálii. Elbu si vojevůdce 

Napoleon I. vybral za místo prvního vyhnan-

ství v letech 1814 – 1815 a ne svoji rodnou 

roví. Je zde nedotčená příroda v mírném 

středomořském podnebí. Krajina na Elbě se 

dělí na tři zcela odlišné části. Západu vévodí 

mohutný žulový masiv s 1018 m  vysoku ho-

rou Monte Capanne, nejvyšší vyvýšeninou 

ostrova. Rostou zde husté křoviny a lesy 

jedlých kaštanů. Krásné, divoce romantické 

pobřeží příkře se svažující do moře ukrývá 

tiché zálivy a písečné pláže. Jedna z nich 

má černý písek. Centrální část ostrova určují 

mírné kopečky, olivové háje, vinice, ovocné 

plantáže a panské venkovské usedlosti. 

Východní část ostrova je poznamenána 

povrchovou těžbou železné rudy. Od doby 

železné, kdy Etruskové zde postavili první 

tavící pece až do doby osmdesátých let 20. 

století, kdy byla těžba s konečnou platností 

ukončena, zůstaly zde hluboké brázdy ve 

tvaru stupňovitých teras, které pomalu 

pohlcuje vegetace. Je zde také velký výskyt 

minerálů a pestrých kamenů.

(pokračování)

Cestu lemují opuncie a agáve.

Ostrov Elba

V roce 1950 věnovala italská vláda díky 

zvláštnímu ustanovení vysoké částky na 

vybudování turistické infrastruktury na 

Elbě. Tímto počinem začaly na Elbě „zlaté 




