
DNES SI PØE ÈTE TE
� aZ jednání městské rady a zastupitelstvaa

� Když se prázdniny zeptají...

� Odjezdy autobusů

� Napajedla zná celý svět

� První Napajedelská vzduchovka

Svatý Floriánek na Masarykově náměstí: Od-

borná „kosmetika“ nejen ochrání, ale i zkrášlí 

tuto barokní památku. Foto J. Souček

Letní koncert v Kapli
Již podruhé se v Klášterní kapli uskuteč-

ní koncert „SETKÁNÍ“. Sjedou se spolužáci 

konzervatoře, kteří dnes působí po celém 

světě, aby si spolu o prázdninách zahráli. 

Vše bude včas na plakátech, zatím jen termín 

koncertu -  9. srpna 2005 v 19 hodin.

��  Za pomoci hasičské plošiny byla vymě-

něna siréna na radnici.  Foto: J. Souček

O víkendu lodí
Do doby než bude vybudováno

pevné přístaviště, instalovali pracov-

níci Technických služeb ve spolupráci

s panem Hampalou, provozovatelem

plavby ve Spytihněvi, přístaviště plovoucí.

Umístěno je na Nábřeží u bloku 1. Loď

bude jezdit o víkendech mezi Napajedly

a Spytihněví. Text a foto J. Souček
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Rada města dne 13. června 2005

Majetkové záležitosti
•schválila bezplatné odstranění prvků (klou-

začka, houpačka) ze zrušené MŠ Nábřeží č. 

p. 1352 v Napajedlích na žádost paní Machové 

na vlastní odpovědnost

• vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 

KN p. č. 2074/1 v lokalitě za „Hospodářskou 

školou“ p. Marčíkovi k pěstitelským účelům 

• schválila výpůjčku částí pozemků KN 

p. č. 397/3 a p. č. 6452/2 v ulici Komenského 

panu Dýškovi

• schválila udělení výpovědi nájmu na 

pozemku města PK p. č. 130/1 v proluce nad 

kotelnou „A“ k 30. červnu 2005 majitelkám pro-

dejních buněk paní Uhříčkové a paní Lipovské 

a k 30. září 2005 majitelkám prodejních buněk m

paní Machové a paní Řezníčkové

• schválila výpůjčku části pozemku KN p. č. 

6427/1 v lokalitě Jiráskova panu ing. Fojtů za 

účelem vybudování tří šikmých stání pro 

parkování s tím, že bude respektovat stávající 

inženýrské sítě a dvě tato stání budou po jejich 

vybudování darována městu Napajedla jako 

veřejná parkoviště i pro jiné občany

Finanèní záležitosti
• schválila odpis nedobytných pohledávek 

ve výši 3 500,- Kč

• schválila rozpočtové opatření č. 22/2005 

o přesun finančních prostředků ve výši 34 000,- 

Kč na prezentaci města Napajedla v publikaci

Zlínský kraj 

• schválila rozpočtové opatření č. 26/2005 

o přesunu finančních prostředků ve výši 

50 000,- Kč na nákup dlouhodobého nehmot-

ného majetku

•neschválila žádost na poskytnutí účelovéhot

finančního daru ve výši 10 000,- Kč na zakoupe-

ní digitálního fotoaparátu s příslušenstvím pro 

Obvodní oddělení PČR v Napajedlích

Bytové záležitosti
•souhlasila s prodloužením nájemní smlouvya

na byt s manž. Remešovými na dobu určitou do 

konce roku 2005 za standardních podmínek

• schválila umístění paní Klugové a paní

Sedlačíkové do uvolněného bytu v DPS Pod

Kalvárií 90

• schválila žádost paní Grivalské a panat

Bartíka o společný nájem bytu z důvodu jeho

následné koupě

Rùzné
• schválila smlouvu o dílo č. 8/2005 se spo-

lečností AZ STAV spol. s.r.o. na provedení

akce „Stavební úpravy šaten u tělocvičny ZŠ

č. p. 268 v Napajedlích“.

• povolila zapůjčení pěti kusů prodejních

stánků obci Pohořelice za účelem konání oslav

750. výročí obce 10. a 11. 9. 2005 

• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 15/03 ze dne 23. 1. 2004 s Urbanistickým

ateliérem Zlín s.r.o. na vypracování úpravy

návrhu změny č. 1 územního plánu města

Napajedla pro lokalitu č. 6 – Zámoraví

• projednala návrh na poskytnutí půjček

z Fondu rozvoje bydlení na území města

Napajedel, seznámila se zprávou stavební

komise o provedené kontrole účelovosti půj-

ček poskytnutých v loňském roce a uložila

stavební komisi provést opakovanou kontrolu

účelovosti v roce 2006 u půjček poskytnutých

paní Baštýřové a panu Rybovi

• vyhlásila 2. kolo výběrového řízení na

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

na území města Napajedel na rok 2005, a to

v termínu od 15. 6. do 26. 8. 2005

• vzala na vědomí zápis z jednání kulturní

komise ze dne 1. 6. 2005

• vzala na vědomí zápis z jednání sportovní

komise ze dne 2. 6. 2005 

• vzala na vědomí zápis z jednání sociální

komise ze dne 6. 6. 2005 a plán činnosti na II.

pololetí roku 2005

• jmenovala Ing. Evu Přikrylovou s účinností

od 1. 7. 2005 ředitelkou příspěvkové organizace

Dům dětí a mládeže Matýsek a schválila před-

ložený návrh platového výměru

• schválila návrh zadání soutěže na výtvarné

řešení prostoru Masarykova náměstí u památ-

níku padlých a u sochy sv. Floriana

• vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské

policie Napajedla za měsíc květen a doporučila

starostovi města v zájmu zefektivnění činnosti 

MP provést i případné personální změny.

Rada města dne 15. června 2005

• projednala zápisy z kulturní komise ze dne 

14. 4. 2005 a 4. 5. 2005 s hosty přítomnými na 

jednání RM. Doporučuje předsedovi komise 

vyhotovovat zápisy konkrétně, eticky a před 

jejich vydáním s nimi seznámit členy kulturní

komise a uložila

- kulturní komisi - předložit koncepci kultury i

(kulturního dění) ve městě ve spolupráci se 

všemi kulturními složkami města na základě 

usnesení č. 127/4/2005

- P. Pilátovi, řediteli Klubu kultury Napajedla - 

předložit starostovi města podkladový materiál 

a jeho návrh na organizační strukturu Klubu 

kultury Napajedla

Rada města dne 21. června 2005

Spoleènosti mìsta
• jako jediný společník v působnosti valné 

hromady NBTH, s.r.o. vzala na vědomí

�Výroční zprávu společnosti NBTH, s.r.o. za

rok 2004

�Zprávu o vztazích mezi propojenými oso-

bami 

�Zprávu Dozorčí rady za rok 2004 

�Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2004 

• jako jediný společník v působnosti valné 

hromady Technické správy města, s.r.o. vzala

na vědomí

�Výroční zprávu společnosti Technická správa

města, s.r.o. za rok 2004 

�Zprávu o vztazích mezi propojenými oso-

bami 

�Zprávu Dozorčí rady za rok 2004 

�Výrok auditora k účetní závěrce za r. 2004

Majetkové záležitosti
•neschválila pronájem nekomerčních teletex-a

tových stránek napajedelského infokanálu pro 

městský úřad a Městské informační centrum 

dle nabídek

•schválila výpůjčkuuvolněných nebytových 

prostor po Městské policii Jednotce sboru 

dobrovolných hasičů města Napajedla 

Rùzné
• schválila udělení výjimky z OZV č. 3/2002 

o veřejném pořádku ve znění OZV č. 3/2003 

pro pořádání Večerů před klubem v období 

červenec-srpen 2005, a to prodloužení trvání 

hudební produkce do 1:00 hodin následují-

cího dne

• vzala na vědomí zápis z jednání sboru pro 

občanské záležitosti dne 7. 6. 2005

Rada města dne 27. června 2005

Majetkové záležitosti
• schválila smlouvu o dílo se společností 

STABOS stavební, spol. s r.o., Bohuslavice 

u Zlína, na provedení zdravotní instalace akce 

„Stavební úpravy budovy fy. DAVEX na MŠ 

Komenského“

• schválila smlouvu o dílo se společností 

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří, na 

provedení dodávky a montáže oken pro akci 

„Stavební úpravy budovy fy. DAVEX na MŠ 

Komenského“

Hřiby rostou nejen v lesích, ale i v parku Na Kapli.  Foto J. Souček
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• schválila smlouvu o dílo s Petrem Hubní-

kem, Napajedla, na provedení elektroinstalace 

akce “Stavební úpravy budovy fy. DAVEX na 

MŠ Komenského“

• schválila smlouvu o dílo se společností 

STABOS stavební, spol. s r.o., Bohuslavice 

u Zlína, na provedení opravy a nátěr fasády, 

nátěry oken, dveří, vrat a výměna okapních 

žlabů na hasičské zbrojnici ve dvoře radnice 

včetně vjezdové brány

Rùzné
• souhlasila s udělením licence na veřejnou 

linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 

Brno – Buchlovice – St. Město – Uh. Hradiště 

– Zlín – Luhačovice firmy Tourbus, a.s. Brno

Zastupitelstvo města dne 27. června 2005 

Majetkové záležitosti
• schválilo prodej části pozemku p. č. 112/1 

a 112/5, části st. pl. 98/1, st. pl. 98/4 KN za úče-

lem stavby polyfunkčního domu, příjezdové 

komunikace a parkovišť v k. ú. Napajedla (podle 

územního rozhodnutí „Bytového domu“) podle 

předloženého návrhu „Smlouvy o užívání po-

zemků pro výstavbu byt. domu se Smlouvou 

o budoucí kupní smlouvě o prodeji pozemků 

Prvnímu bytovému družstvu Napajedla“ 

• schválilo odkoupení pozemku p. č. 2121/1 

o celkové výměře v lokalitě Malina III od 

majitelů pana Lízala, paní Kobzáňové, pana 

Dratvy, paní Tasové a pana Smětáka

• projednalo možnost převodu majetku 

společnosti SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTY do majetku města Napajedla, pokud se 

bude jednat o bezúplatný převod majetku

• souhlasilo s bezúplatným převzetím vybu-

dované stavby - prodloužení ulice Janáčkova 

- ve vlastnictví manželů Mikelových st. a man-

želů Mikelových ml., Ing. Mičkeho a pana 

Sitaře do vlastnictví města Napajedla

•vyhlásilo záměr prodeje části pozemku KN 

p. č. 2074/3 panu Sokolovi za účelem zlepšení 

příjezdu k jeho rodinnému domu

Finanèní záležitosti
• schválilo poskytnutí půjček z FRB žadate-k

lům v 1. kole výběr. řízení v požadované výši

• schválilo účetní závěrky včetně výroků au-

ditora za rok 2004 společností Technická správa 

města, s.r.o., NBTH, s.r.o. a NTV cable s.r.o. 

• schválilo Závěrečný účet města Napajedla 

za rok 2004 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením města, a to bez výhrad

•schválilo neinvestiční výdaje na žáka zá-

kladních škol za rok 2004 ve výši 3 500,- Kč pro 

účely úhrad těchto výdajů obcemi, jejichž žáci 

navštěvují základní školu v Napajedlích a patří 

do spádového obvodu napajedelských škol

•schválilo rozpočtové opatření č. 8 /2005:

�ve výdajové části rozpočtu přesun finančních 

prostředků v objemu 78 000,- Kč z § 6409 - 

ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 

- běžná rezerva na § 3612 - bytové hospodářství 

na položku 5171 - opravy a udržování akce č. 

5078 - oprava domu č. 737 za účelem úhrady 

faktury z roku 2004

�ve výdajové části rozpočtu přesun finančních 

prostředků v objemu 79 000,- Kč z § 6409 - 

ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 

- běžná rezerva na § 3612 - bytové hospodářství, 

položku 5169 - nákup ostatních služeb, akce č. 

5079 - služby na domech města v roce 2004 za

účelem úhrady výdajů spojených s provede-

ním služeb (revize výtahů a hasících přístrojů,

čistění rýn, úklid okolí) v roce 2004

•schválilo rozpočtové opatření č. 24/2005 

v objemu 8 500 000,- Kč z odprodeje potřebné-

ho množství podílů ve fondu Sporoinvest nebo

ING Czech bond za účelem profinancování

výstavby inženýrských sítí na pozemcích

města v lokalitě Malina III

•schválilo rozpočtové opatření č. 25/2005

v objemu 700 000 Kč za účelem financování

stavebních prací nad původní záměr - akce č.

5053 cyklostezka na náměstí

•schválilo rozpočtové opatření č. 23/2005

v objemu 1 200 000 Kč za účelem financování

stavebních prací nové budovy mateřské školy

a parkoviště u mateřské školy

•schválilo rozpočtové opatřeníč. 21/2005 v ob-

jemu 500 000 Kč na úhradu výdajů spojených

s vybavením dvou nových učeben mateřské

školy a rozšířením vybavení školní jídelny

•schválilo rozpočtové opatření č. 28/2005v

objemu 123 000 Kč z prostředků veřejné sbír-

ky za účelem financování výdajů spojených

s úpravami klášterní kaple a přilehlých prostor

v rozsahu rekonstrukce elektroinstalace, pod-

lahy a vymalování stěn

•schválilo záměr realizování akce Bezbarié-

rové vstupy do školských zařízení a Bezbari-

érová trasa podél a napříč průtahu III/49724

a III/49725 v centru Napajedel v roce 2006

a vyčlenění vlastních zdrojů v rámci rozpočtu

města na rok 2006 ve výši 500 000 Kč na rea-

lizaci I. etapy projektu

•schválilo rozpočtové opatření č. 29/2005 v ob-

jemu 80 000 Kč na opravu hasičské zbrojnice,

číslo akce 5083

Bytové záležitosti
•schválilo prodej bytů v domech č. p. 1332–

1333 a č. p. 1350–1351 na ul. Nábřeží a doprodej

bytů v domě č. p. 1365 –1367 na ul. Zábraní 

•vyhlásilo záměr prodeje bytu – jednotky

č. 1332/2 v č. p. 1332, ul. Nábřeží obálkovou

metodou za minimální cenu 500 000,- Kč

•schválilo odpočet a vrácení části kupní t

ceny za byt v částce 8 800,- Kč za balkon paní

Adamcové, paní Podlasové a paní Wojcikové 

a u dalších kupních smluv v domě č. p. 1376 

-77 plochu balkonu do podlahové plochy bytu 

nezahrnovat. Tímto jsou vyrovnány podmínky

prodeje bytů s balkony ve všech domech

Rùzné
•schválilo uzavření dohody o podmínkách

zřízení stavby „Napajedla – přechod pro pěší 

a autobusová zastávka v ulici Lány“ a s Ředi-

telstvím silnic Zlínského kraje

•vzalo na vědomí zápis z jednání finančního

výboru dne 15. 6. 2005

•schválilo zvýšení nákladu Napajedelských

novin na 3 000 ks výtisků a distribuci zdarma 

do všech domácností v Napajedlích prostřed-

nictvím České pošty, a.s.

•neschválilo Dohodu o spolupráci mezi měs-

tem Napajedla a městem Sambir, Lvovská oblast 

Republiky Ukrajina v předloženém znění

•vzalo na vědomí rezignaci ing. arch. Michala 

Hladila na členství ve finančním výboru města

Napajedla.

•schválilo podle ustanovení § 21, odst. 5 a §

26, odst. 2, zákona číslo 50/1976 Sb. o územ-

ním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů souborné stanovisko 

jako závazný podklad k dopracování návrhu 

změny č. 3 územního plánu města Napajedla 

pro lokalitu Z31 – Šardica.

Prodej bytu v Napajedlích
Město Napajedla prodá byt 1+1 (ku-

chyň 8,96 m2, pokoj 16,02 m2) ve 2. pod-

laží v panelovém domě v ulici Nábřeží č.

p. 1332 v Napajedlích, nejvyšší nabídce,

min. cena 500 tis. Kč. K tomu cena podílu

na pozemku 753,- Kč. Byt je volný, k na-

stěhování od 30. 9. 2005.

Podrobné podmínky prodeje zveřej-

něny na úřední desce Městského úřadu

v Napajedlích a internetových stránkách

www.napajedla.cz.

Uzávěrka přihlášek: 2. září 2005. Infor-ff

mace: Ing. M. Polášek, tel. 577 941 086. 

�
Lodí po Moravì  - odjezdy o sobotách a nedìlích :
12.00 14.30 Spytihněv, Na Rejdě 13.50    * 17.20

�12.50 15.20 Napajedla, Nábřeží, blok 1 13.00 15.30 16.30�
* okružní jízda - návrat do Napajedel 15,20

Jízdné 50,- Kč, děti do 100 cm 20,- Kč. Loď je pouze pro 12 osob a doporučujeme se telefo-

nicky informovat. Po domluvě je možná také přeprava kol, zapůjčení kanoí a motorových

loděk. Loď si lze objednat i mimo uvedený jízdní řád. Sledujte na internetu, kabelové

televizi a plakátech. Kontakt: 603 802 691.

Informační centrum Baťova kanálu

vyhlašuje fotografickou soutěž s tématikou

přírody a dění kolem Baťova kanálu. Cílem

soutěže je shromáždit informace o tom,

kterak může být kanál viděn a vnímán.

Zúčastnit se mohou amatérští fotografové

bez rozdílu věku. Do soutěže budou přijaty

barevné i černobílé fotografie, digitální (min.

1024 x 768 pixelů) i klasické (formát 10 x 15

cm). Každá musí být označena názvem, jmé-

nem autora, adresou popř. telefonem. Každý

autor může přihlásit maximálně deset foto-

grafií. Pořadatelé si vyhrazují práva dalšího

zveřejnění a jiného nakládání s fotografiemi.

Fotografie lze zasílat do 30. září 2005 na adre-

su: Centrum Baťova kanálu, Zámecká 2, 698

01 Veselí nad Moravou nebo: abk@batacanal.

cz. Fotografie bude hodnotit odborná porota 

ve složení: Ing. Petr Kolář, František Šíma, Jiří

Peša a Vojtěch Bártek.

1. cena je digitální fotoaparát. Dále 

poukázky na výletní plavbu lodí Danaj na 

trase Veselí n.M - Uh. Ostroh, zapůjčení motor. 

člunu a publikaci atd. 

�

Baťùv kanál pohledem objektivu
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dvě deky, dohromady za 11 tisíc korun. Prý 

mají úžasné vlastnosti, alergici a astmatici je 

mohou používat naprosto bez problémů. Jenže 

tytéž deky jsem objevila v obchodě za rohem 

jenže jednu za 1100 Kč. Už je to skoro měsíc, 

co maminka deky přivezla, chtěla bych je vrátit 

a dostat zpátky peníze. Mám šanci?

Pokud jsou deky bez zjevné vady, musela 

byste dokázat, že nemají ty vlastnosti, které 

o nich prodejci na předváděcí akci tvrdili. Což 

znamená, že to jsou docela obyčejné deky 

jako ty, které jste spatřila v obchodě v sou-

sedství. K tomu byste musela kontaktovat 

soudního znalce (jejich seznam najdete buď 

na okresním soudě nebo na www.justice.cz) 

a počítat s dalšími náklady. Ale pokud by se 

zjistilo, že skutečně nejde o speciální deky pro 

alergiky a astmatiky, bylo by možné odstoupit 

od smlouvy podle § 616 Občanského záko-

níku, protože by se jednalo o rozpor s kupní 

smlouvou. V tomto případě by věc neměla 

ty vlastnosti prodávajícím popisované či na 

Kurz sebeobrany pro spotøebitele
základě jeho reklamy očekávané. Náklady na

znalce by vám pak musel uhradit prodejce.

Na odstoupení od smlouvy bez udání dů-

vodu by maminka měla nárok pouze ve lhůtě

do 7 dnů od převzetí zboží a to už bohužel

není možné. Ale pro poučení dalších čtenářů

uvádím – do 7 dnů musí být toto odstoupení

firmě doručeno, i když evropská směrnice,

podle níž se tento paragraf 57 do Občanského

zákoníku dostal, dává spotřebiteli 7 dnů na

odeslání takového dopisu. Doporučuji posílat 

takové odstoupení tzv. dopisem s dodejkou,

protože budete mít v ruce důkaz, že firma vaše

odstoupení převzala. Jediná šance je, pokud

firma maminku písemně neinformovala

o tomto právu odstoupit od smlouvy, mohla

by od ní odstoupit do jednoho roku od jejího

uzavření. Zkontrolujte si proto smlouvu.

Mgr. Ivana Picková, Sdružení obrany spo-

třebitelů ČR, Ve Smečkách 7,110 00 Praha 1, 

Poradenská linka SOS po telefonu

900 08 08 08 (dotovaná cena 8 Kč/min), www.

spotrebitele.info 

Ta
ko

ví 
jsm

e b
yli V předcházejícím vydání novin jsme zvali na setkání bývalé spolužáky narozené v

roce 1943. A jen pro zajímavost - takoví byli a takoví jsou dnes.

Blíží se léto, a to je zejména pro teplárenské 

společnosti doba k provádění plánovaných 

oprav a revizí technologického zařízení. Ot-

rokovická teplárna se řadí ke společnostem, 

které využívají plánované odstávky zařízení 

k jeho revizi a opravám, aby pak po celý 

další rok zajistily spolehlivost a bezpečnost  

dodávek.

V době od 1. 8. do 12. 8. 2005 tedy bude

přerušena dodávka tepla, ale pouze do spo-

lečností, které jsou napojeny na parovodní 

systém společnosti Teplárna Otrokovice.

Dodávky tepla a teplé vody uskutečňo-

vané prostřednictvím horkovodního systému 

budou zajištěny z náhradních zdrojů – oblasti 

Otrokovice a Malenovice z plynového záložní-

ho zdroje v sesterské společnosti Energetika 

Malenovice, a.s. a oblast sídliště Nábřeží v Na-

pajedlích z nainstalovaných elektrokotlů.Proto

teplá voda u všech obyvatel ve zmiňovaných 

oblastech poteče celý rok bez přerušení.

Věříme, že naši zákazníci vnímají tuto tech-

nicky determinovanou situaci s pochopením

a zachovají nám i nadále svoji přízeň.

Ing. Jana Sedláčková

Pøerušení dodávky tepla?

Národopisný soubor Radovánek na-

vštěvuje parta asi 30 dětí ve věku 6 - 15 

let. Za doprovodu cimbálové muziky, která 

pilně hraje pod dohledem p. učitele C. Bu-

reše. Rádi zpíváme a tančíme vedeni paní 

učitelkou R. Geržovou a V. Holubovou pro 

všechny, kdo mají rádi lidové písničky. 

Velmi rádi předvádíme vše, co jsme se 

naučili a celý kalendářní rok je protkán 

našimi vystoupeními. Maminky nažehlí 

kroje a můžeme vyrazit.

Letošní rok byl akcemi přímo nabitý. 

Začalo to o Vánocích, kdy jsme zpívali koledy 

na Klubu kultury.Radovánek pravidelně na-

vštěvuje i domovy důchodců, aby písničkou 

potěšil ty, kteří se na naše vystoupení již 

nemohou dostavit. 

Dalším velkým úkolem, který nás čekal, 

bylo připravit pásmo na soutěž dětských 

folklórních souborů. Tato se konala v Lu-

hačovicích, kde jsme se velmi líbili, vyhráli 

první místo a postoupili do krajského kola 

v Uherském Brodě. I zde jsme podali velmi 

dobrý výkon, který ale bohužel nestačil na 

postup do celostátního kola do Jihlavy. To náš 

trochu mrzelo, ale náladu nám zvedla zpráva, 

že jsme pozváni do Vlčkova na Jízdu králů, 

abychom reprezentovali náš region a ukázali, 

co umíme. Na náměstí Vlčkova jsme zatančili 

pásma Zahrádky, U vody a Řemesla. Potom 

jsme se pod palčivými slunečními paprsky 

zúčastnili průvodu, ve kterém jsme též zazpí-

vali naše písničky.

Dalším vystoupením jsme potěšili občany 

Otrokovic. V neděli 26. 6. 2005 jsme byli v Ba-

bicích. Každoročně oslavíme konec školního 

roku a zkoušek Radovánku závěrečným 

táborákem.

Jakub Tesař a Kateřina Prajková, 

absolventi Radovánku žáci 9. tříd

Radovánek
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Podívat se z výšky
Podívat se na svět z výšky je od pra-

dávna pro lidi velmi lákavé a když přestaly 

stačit kopce a hory, stavěli si rozhledny. 

V Česku se dá vystoupat asi na  osmdesát 

rozhleden. V posledních letech jejich 

obliba opět stoupla, jsou rekonstruovány 

a znovu budovány na místech, kde v mi-

nulosti stávaly.

Letos jsme vás již pozvali na novou 

rozhlednu na Brdo a v  červenci byla 

otevřena nová dřevěná rozhledna na 

česko-slovenském pomezí v Bílých Kar-

patech. Díky projektu arch. Sládečka, 

který zrealizovala obec Lopeník za pod-

pory Mikroregionu Bojkovsko a Bošačka, 

Sdružení obcí pod Lopeníkem, Regionu 

Uherskobrodsko, Zlínského kraje a da-

rů jednotlivců, občanských sdružení 

a podnikatelů, vyrostla na vrcholu Velkého

Lopeníku.  Stylová dřevěná rozhledna stojí

na místě původní rozhledny, která zde stá-

vala do sedmdesátých let minulého století.

Stavba z dubových trámů na kamenných 

základech je vysoká 20 metrů.

Za dobré viditelnosti skýtá výška 935 me-

trů nad mořem rozhled na Jeseníky, Beskydy,

Javorníky, Malou a Velkou Fatru, Nízké Tatry,

Malé Karpaty a předhůří Alp. Na západě jsou

vidět Pálava, Cřiby a Drahanská vrchovina 

a je možné přehlédnout celé Bílé Karpaty od

Hodonína až po Valašské Klobouky.

Atraktivní pohled z výšky skýtá i bližší

okolí. Volně přístupná rozhledna v Modré

u Velehradu nebo 49,5 m vysoká vyhlídková

věž nad městskou čtvrtí Mařatice. Vyhlídko-

vá plošina se nachází 360 metrů nad mořem

a v současném ročním období je rovněž

volně přístupná. Nabízí kouzelný výhled 

do údolí Moravy, dohlédnete na masív 

Kromě výletů do cizích krajů tráví děti 

o prázdninách většinu času v tuzemsku. 

A kdyby se jich prázdniny – obvykle se to 

nestává, ale kdyby se jich přece zeptaly, co 

dělaly během školního roku, dětí z Domu 

dětí a mládeže v Napajedlích by dokázaly 

uspokojivě odpovědět. 

Letos zjara se zúčastnily Velké  ekolo-

gické soutěže vynálezců, ve které šlo o to 

zhotovit z recyklovaných materiálů výrobek 

prospěšný přírodě a životnímu prostředí. Děti 

přihlásily do soutěže 31 zajímavých exponátů. 

Všechny výrobky byly velmi originální a ná-

padité. Odborná porota z odboru životního 

prostředí Městského úřadu neměla při výběru 

tří nejlepších vůbec snadnou práci. Nakonec 

se rozhodla pro „Čistič mořského dna“ a je-

Když se prázdniny zeptají…

Lehátko z PET lahví bylo oceněno v soutěži 

DDM jako výrobek nejšetrnější k přírodě 

a životnímu prostředí

Oslavu svého letošního mezinárodního dne spojily děti z MDD se svátkem svých maminek a

v programu nazvaném Kaleidoskop se nejen pobavily, ale předvedly také, co všechno umí. 

A nejroztomilejší byla vystoupení nejmenších.

ho vynálezcům Lukáši Řezníčkovi a Jiřímu 

Zámečníkovi ze 7.A třídy I. ZŠ Napajedla 

přiřkla třetí místo. Druhá skončila „Sluneční 

továrna“ od vynálezkyň Michaely Dupalové 

a Katky Sokolové, taktéž ze 7.A I. ZŠ Napajedla. 

Nejvíce se porotě a poté i návštěvníkům vý-

stavy soutěže všech exponátů líbilo „Lehátko 

z PET-lahví“. Vyrobili je žáci z přírodopisného 

semináře II. ZŠ Napajedla. 

O ekologické nápady nemají děti napajedelských škol nouzi, přesvědčivě to dokázaly při 

letošní ekologické soutěži DDM.

Chřibů na západě, 

Bílé Karpaty na 

východě, dále na 

Hostýnské vrchy 

a Vizovickou pa-

horkatinu.
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Odjezdy autobusù z Na pa je del
Autobusové nádraží

Do Zlína
x x x x, c x, c x, j 6

4.30 4.45 4.50 5.04 5.07 5.17 5.18
x x x x x b x

5.25 5.43 5.49 6.44 6.51 7.06 7.07
x, c x, d x x, 6 x x x, d
7.25 7.48 7.49 7.52 8.25 8.38 9.00
1,e x x x x, d x 6,+,m
9.00 9.32 9.50 9.53 10.28 10.32 11.05
5, m x x x x,6 b x,d

11.52 11.53 12.25 12.39 12.40 12.53 12.53
x x, c 6,+,m x x, d x x

12.57 13.04 13.05 13.09 13.35 14.12 14.22
x x x x,6 x x x, c

14.40 14,43 15.08 15.46 16.10 16.12 16.44
x x 6 x +, m x 5, m

17.07 17.08 17.40 17.44 17.53 17.53 17.55
7 a, 7,i 6 x, 7 +, m x, d x

17.55 18.25 19.05 19.30 20.00 21.06 21.15

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

4.45 5.11 5.16 5.25 5.34 5.44 6.15

6

1

1

D
x
5

8

1

1

1

1

D

4

1

1

D

6

1

2

Do Pohoøelic
x, d x, d x, d 

13.47 14.30 22.35

Do Pohoøelic
 x 6 x x + x, c, f 6
 6.47 10.00 10.25 10.35 12.00 12.40 13.15
 x, d x, d x x x  + x, d
 13.50 14.35 14.55 16.10 17.10 19.24 22.37

Do Komárova
 x x x 6 x x 6
 5.15 5.40 6.35 6.49 6,57 8.45 10.00
 x x + + x, c, f 6 x, c, f
10.25 11.50 12.00 12.34 12.40 13.15 13.40

 x x x + + x 6
14.45 17.10 17.18 17.25 18.04 18.35 18.55

  + x, d
 19.24 22.37 

Do Brna
6 6 x  +, m 6 m +

6.21 8.20 9.22 10.22 14.57 15.25 17.57
5, m 7

18.57 19.52

Hospodáøská škola
Do Zlína

x x x x x x
 4.35 4.48 5.47 6.00 7.10 7.17 8.20
 6 + x x 6 x  x, f
10 28 12 28 12 32 12 55 13 43 14 05 14 38

 x, c, f x 6 x, c, f x x +
12.55 13.24 13.35 13.50 14.55 15.15 16.33

 + x 6 x, d
17.35 18.50 19.05 20.05

Do Komáro
 x x, d
 5.41 22.35

Do Brna
 x, 6 x x, 6 6 6 6 +, m

5.20 5.40 6.00 6.23 6.23 6.40 6.40
 x 1, c 6 x  +, m 7 a, 7, i
 7.15 8.20 8.22 9.25 10.24 10.45 14.00
 x 6 + m 5, m 7 5, m
14.05 15.00 15.03 15.28 15.45 17.54 17.57

 + 5, m 7 
18.00 18.58 19.55

Do Prahy
 x, 6 7 +
 5.20 10.45 15.03

Spoøitelna
Do Zlína
 x x b,m 6 x x x
 4.37 4.52 5.00 5.19 5.27 5.45 6.03
 x x 6, + x  x x, d 6

6 46 6 52 7 09 7 12 7 22 7 49 7 53

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

 x x, 6 x, d x, + x, d x, d
14.42 14.45 16.05 17.05 19.00 20.23 22.34
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z Komárova do Zlína
6 6 x, + 6 x x, d

4.45 8.15 10.20 12.20 13.35 14.55 20.05

z Komárova do Otrokovic, aut. st.
x, c x 6 x x x x
5.15 5.55 6.15 6.18 7.00 7.36 10.57

 + x  + 
11.52 13.24 16.33

Vysvìtlivky:
x  - jede v pracovní den
+ - jede v nedìli a státem uznaný svátek
1-7 - jede v urèitý den v týdnu (pondìlí - nedìle)
a - jede 1 - 5
b - jede v sobotu a +
c - jede do 30. 6. a od 1. 9.
d - jede do 15. 7. a od 15. 8.
e - jede od 18. 7. do 12. 8.
f - nejede 27. 3. a 3. 7. 
g - nejede 28. 3., 5. a 6. 7., 28. 9. a 17. 11.
h - nejede 27. 3. 
i - jede 14. 2. - 18. 2. a 1. 7. – 31. 8.
j - nejede 27. 3., 5. 7. a 28. 10.
k - nejede 12. až 20.2., 24.a 25.3. a 26. a 27.10.
m - jede 18. 7. – 12. 8.
n  - jede 14. – 18. 2., 24. a 25. 3. a.
o - nejede 28. 3.
p - nejede 28. 10.
q - nejede 4. 6. - 6. 7.

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

Odjezdy autobusù do Na pa je del
Ze Zlína - aut. nádr., Obch. centrum
x,6, S x, A, S x x x,6, S 6 6
5.05 5.15 5.20 5.25 5.40 5.50 6.05

 x,c x  x, d,+,m x, S x  x x
6.05 6.10 6.20 6.25 6.40 6.45 6.50

 x 6 1, c x x, d x 6, +
 7.30 8.00 8.05 8.20 8.45 9.00 9.15
 x x, +,m x S, 7 6, + x
 9.25 10.00 10.30 10.30 10.45 11.00 11.25
 x x, 6 6, S  x x x, S x, d
 11.55 12.00 12.30 12.45 13.00 13.05 13.25
 6 x x, 7, i, S x, c, f x x x, 6
 13.30 13.35 13.40 13.45 14.00 14.15 14.20
 x, c 6  + x, S 5, m x
14.25 14.35 14.45 14.50 15.00 15.25 15.35

 x x, A, S  +, S x 5, + x
16.05 16.20 16.40 17.00 17.20 17.35 18.00

 x, S 6, S x, +,m 5, m 6, +,m x 7
 18.10 18.30 18.35 18.40 19.00 19.20 19.30
 x, d x, d x
 21.00 22.10 22.15

Z Otrokovic - autobusové nádraží
x x, c x x x x, d x

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

6.40 6.55 8.25 8.28 8.45 10.00 10.40
 x, d  x x, c, f x x x x, d
 12.10 13.15 13.50 14.10 14.25 14.30 15.35
 x x x x, d x
15.40 17.00 19.00 20.10 22.10

Z Uh. Hradištì - autobus. nádraží
 x x, c x, j x x, c x 6
 4.45 4.50 4.55 5.08 5.10 5.20 5.45
 x x x,c x  x x, 6 

6.20 6.45 7.00 7.05 7.27 7.30 7.50

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

 + x 5,m x x x x, 6, g
11.00 11.30 11.35 12.05 12.15 12.17 12.20

 x x, d x x x x
12.35 12.45 13.15 14.00 14.20 14.30 14.48

 x x  + x, c x x 6
 15.20 15.50 16.10 16.20 16.45 17.20 17.25
 5, m x x, 7, c 6 x 7
 17.43 18.05 18.10 18.45 19.20 19.40 19.45

x x
 20.30 20.50

Ze Žlutav
 x x x x x 6 x
 4.35 5.15 5.35 7.00 9.15 9.50 10.30
  + x 6 x,c, f x x.d x
11.50 12.45 13.05 14.30 15.00 16.30 17.00

x
 21.00

Z Halenkovic - pož. zbrojnice
 x x 6 x, d x 6, + x,d
 4.37 4.57 5.02 5.58 6.37 6.52 7.32
 x, d x, d x, 6 x, +, m x, d x,d
10.12 12.37 13.12 15.32 17.37 19.37 20.52

Z Brna
 1, c x 5,m x 6, +,m x, 6 x,d
 7.30 8.00 9.55 10.30 10.45 11.10 11.50
 x x x 5, m  7 6 x, 7, i
 13.05 14.40 14.45 16.00 16.00 16.20 17.00
   +,m 7
 17.20 18.25 18.40 

Z Prahy, Florenc, UAN
 x 6 7
 12.00 13.30 16.00

Tísňové volání - integrovanný záchranný systém 112

Hasičský záchranný sbor České republiky 150

Zdravotnická záchranná služba 155

Policie České republiky 158

Policie ČR, obvodní oddělení, Napajedla 577 942 464

Městská policie Napajedla 577 100 944, 737 230 575

Poruchy energetických rozvodů

Elektřina 840 111 222

Voda 577 124 240

Plyn 1239

Zdravotnické služby Napajedla
Praktiètí lékaøi
Berger Petr, MUDr.  577 943 500

Horký Jiří, MUDr. 577 943 760

Gajdůšková Věra, MUDr.  577 944 768

Káňa Petr, MUDr. 577 944 778

Talaš Pavel, MUDr. 577 944 093

Tesař František, MUDr.  577 944 273

Dušek Petr, MUDr. - gynekolog 577 944 473

Vondrák Vladimír, MUDr. - chirurg 577 941 036

Zubní lékaøi
Karasová Bohumila, MUDr.  577 942 882

Ottová Andrea, MUDr.  577 942 878

Opravilová Zdeňka, MUDr.  577 942 440

Raichel Zdeněk, MUDr.  577 944 969

Slovák Jan, MUDr. 577 944 112

Sulzerová Eva, MUDr. 577 944 908

Lékaøi pro dìti a dorost
Horká Zdeňka, MUDr. 577 944 327

Jirsáková Alena, MUDr.  577 944 807

Okénka Karel, MUDr. 577 942 366

Lékárna Pod zámkem, Napajedla 577 942 659

Lékárna Sadová ul., Napajedla 577 941 101

Doprava
Železniční stanice Napajedla 577 944 776

Zlínská dopravní, informace 577 226 491

ČSAD Uherské Hradiště, informace 572 551 220

HOUSACAR, Želechovice 577 901 111

Ubytování
Asterix, Svatoplukova 63  577 944 887

Baltaci, Masarykovo nám. 212  577 944 040, 577 942 908

Hotel Malina, Malina II 577 941 080, 603 216 848

Pahrbek  577 943 554
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(Část 3)

Ulice Žerotínova

Plocha je navržena pro umístění poly-

funkčního objektu – bydlení + komerce – Po-

zemky byly v minulosti prodány majitelům 

sousedních nemovitostí za účelem dostavby 

území. Nevzhledná část města, problémy 

s údržbou. O zpětném odkupu pro město 

nebylo jednáno.

Malina III.

Plocha navržená pro výstavbu rod. 

domů navazuje na stávající sídliště Malina I. 

Nutnost dobudování inženýrských sítí. V ro-

ce 2003 byla projednávánana urbanistická 

studie V současnosti je zpracována zadávací 

dokumentace pro stavbu komunikace a inž.

sítí. Město od Pozemkového fondu v roce 

2003 získalo v této lokalitě rozsáhlejší poze-

mek, na kterém je dle US možno vybudovat 

12 RD. Další pozemek zde město vlastnilo 

již v minulosti – dle US je zde možné umístit 

další 3 RD. V roce 2005 je reálné zorganizo-

vat nabídku prodeje pozemků a výstavbu 

ZTV, v roce 2005 a 2006 pak vlastní realizaci 

záměru. Je předpoklad, že náklady na vý-

stavbu komunikací a inženýrských sítí se 

promítnou do ceny pozemku, který město 

rozdělí a odprodá jednotlivým zájemcům 

o výstavbu.

Ulice K Pahrbku

V současné době je jižní část navrhované 

plochy zastavěna. Zbývající severní část 

území je v soukromém vlastnictví. 

Mimo tyto vyjmenované plochy je mož-

né vytipovat v zastavěném území několik 

prostorově méně náročných ploch vhod-

ných pro dostavbu stávajícího zastavěného 

území např. :

• Na Kapli - dostavba proluky po asanaci RD 

• Palackého ul. za kotelnou B - dostavba 

proluky

• Ul. Dr.Beneše - pod RD , v sousedství 

stávajících bytovek

• Ul. Jiráskova za č.p. 737

Územní rezerva
Územní rezerva pro bydlení je vymezena 

na jižním okraji Napajedel a navazuje na 

stávající obytnou zónu. Využití této plochy 

se předpokládá až po návrhovém období. 

Zároveň tato plocha slouží jako rezerva pro 

nepředvídatelný rozvoj – např. nemožnost 

zástavby v navrhovaných plochách z důvo-

du vlastnických vztahů atd.

OBECNÍ BYTOVÝ FOND
Výchozí stav k 1.1.1991

Bytový fond na počátku devadesátých 

let (v té době se jednalo o státní byty) činil 

463 bytů. Z celkového počtu bytů bylo 173 

postaveno panelovou technologií : 

- 96 bytů Nábřeží

- 21 bytů Malina

- 40 bytů Zábraní

- 16 bytů Palackého

Zbývajících 290 bytů bylo postaveno 

před rokem 1970 tradiční technologií, kde 

Koncepce bytové politiky mìsta Napajedla
nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo.

Počet bytů, jež město vlastnilo se postupně

snižoval.

Restituce a prodeje domù
V restitucích bylo postupně vráceno

původním vlastníkům 6 domů. 

Č. p. 97 Palackého ul., 183 Zábraní, 225,

226 a 558 Masarykovo náměstí a 932 Svato-

plukova. Nemovitosti, které byly prodány do

osobního vlastnictví č.p. 210 a 222 Masary-

kovo náměstí a 1 257 B. Benešové

Prodeje bytù
Byty dříve státní, později obecní byly

postupně privatizovány od roku 1991 a to

na základě písemných žádostí nájemců.

Prodeje byly realizovány dle vyhl. č. 47/1978

Sb.platné do r. 1991. Citace z vyhlášky: 

§1 odst.2 Z prodeje jsou vyloučeny

byty v domech, ve kterých jsou nebytové

prostory užívané socialistickými organi-

zacemi nebo domovní vybavení sloužící

i jiným subjektům než uživatelům bytů

v příslušném obytném domě (např. bloková

kotelna nebo výměníková stanice určená

též pro potřebu jiných domů). Z prodeje

jsou vyloučeny rovněž administrativně

rozdělené byty po dobu jejich užívání

dvěma nebo více domácnostmi a byty

v domech, které jsou podle schváleného

územního plánu určeny k asanaci. Vylou-

čeny z prodeje byly i domy s neujasněnými

majetkoprávními vztahy. 

§2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m2 pod-

lahové plochy bytu činí:

- Kč 1800 až Kč 2200 u bytu I. kategorie

- Kč 1400 až Kč 1800 u bytu II. kategorie 

- Kč 900 až Kč 1200 u bytu III. kategorie

- Kč 600 až Kč 900 u bytu IV. kategorie 

§3 odst. 5 U bytů již užívaných se

přihlédne k opotřebení domu a sazba sta-

novená dle odstavců 2 a 3 se sníží zpravidla

o 1 % za každý rok stáří domu …… Snížení

může činit nejvýše 80 %.

§3 ods. 1 Prodává-li se byt jeho dosa-

vadnímu uživateli, poskytne národní výbor

na úhradu ceny příspěvek ve výši

- 30 % u bytů I. kategorie

- 40 % u bytu II. kategorie 

- 50 % u bytu III a IV. kategorie 

Záměrem města bylo prodat menší

domy (do 20ti bytových jednotek), domy

postavené tradiční cihelnou technologií

a domy postavené před rokem 1970. Jedinou

výjimkou bylo 7 bytů v panelové zástavbě

Zábraní 1365-7 a 1376-7. 

Dle výše uvedené vyhlášky bylo pro-

dáno 96 bytů z majetku státu.

Podstatné změny v privatizaci nastaly po

roce 1991, a to převodem státního majetku do

vlastnictví obcí zák č 172/1991 Sb. V prode-

jích již obecních bytů se pokračovalo poté,

co byla připravena potřebná legislativa (zák

č. 72/1994 Sb), a to tím způsobem, že byly

doprodávány většinou byty v rozprodaných

domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109

bytů. Dalších 12 bytů (č.p. 1052 - 1053 ul.

1.máje je ve fázi prodeje).

Pro prodej určených bytů byly vždy za-

stupitelstvem města schvalovány a vydány 

Zásady prodeje.

Výstavba bytù po roce 1993
Výstavba nových bytů byla zahájena 

v roce 1997. Celkem bylo vybudováno 46 

nových bytů. Z toho:

- 16 bytových jednotek v domě č.p. 1531 

ul. Komenského (z toho dva byty bezba-

riérové). Pro dům se vžilo označení N3.

- 22 bytových jednotek - jedná se o ma-

lometrážní byty pro seniory v DPS č.p. 

1554 ul. Sadová.

- 8 bytových jednotek v půdní vestavbě 

domu č.p. 717 - 719 ul. Jiráskova.

Stav k 1. 1. 2005

• Město Napajedla prodalo 217 bytových 

jednotek a 3 domy vč. 3 bytových 

jednotek

• V restitucích bylo vráceno 6 domů vč. 14 

bytových jednotek

• Město vlastní 271 bytů, z nichž je:

- 50 bytů malometrážních v Domech 

s pečovatelskou službou (vč. 2 bytů 

bezbariérových) 

- 3 byty jsou služební (I. ZŠ, II ZŠ, MŠ 

Komenského)

- 2 byty bezbariérové v domě č.p.1531

- 216 bytů o velikostech od 1+1 po 1+ 4 

Rozprodanost bytového fondu
239 bytů z celkového počtu 271 je ve 

100 % vlastnictví města. Příjmy z nájemného

těchto bytů plynou do rozpočtu města a měs-

to je povinno s péčí řádného hospodáře se 

o tyto domy starat. Příjmy z nájemného bytů 

činí 3,327 mil Kč.

33 bytů je ve spolupodílovém vlastnic-

tví. V domech rozprodaných bylo zřízeno 

společenství vlastníků jednotek - dále SVJ, 

což je právnická osoba se všemi povin-

nostmi z toho plynoucích. To znamená SVJ 

jakožto právnická osoba registrovaná v OR 

u KS v Brně vede samostatné podvojné 

účetnictví. Město jakožto spoluvlastník jed-

notek je povinno přispívat do fondu oprav, 

je povinno účastnit se schůzí a rozhodovat 

o všech skutečnostech s provozem domu 

souvisejících.

Dokonèení prodeje bytù
Usnesením č. 48/6/2004 schválilo Zastu-

pitelstvo města 14.6.2004 Zásady prodeje 

bytů v majetku města (v dalším textu Zása-

dy), ve kterých rozhodlo o prodeji: 

- 21 b.j. v domě č.p. 1290-1292 Nerudova

- 21 b.j. v domě č.p. 1365-1367 Zábraní

- 12 b.j. v domě č.p. 1376-1377 Zábraní

- 48 b.j. v domě č.p. 1332-1333 Nábřeží

- 48 b.j. v domě č.p. 1350-1351 Nábřeží

V termínu od 15. 9. do 30. 9. 2004 bylo 

v souladu se schválenými Zásadami oslove-

no 180 právoplatných nájemců bytů k vyjád-

ření, zda mají zájem o koupi jimi obývaného 

bytu. 29. 11. 2005 na základě zprávy hodnotící 

výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo 

města usnesením č.140/11/2004 prodej výše 

uvedených bytů. Zbývající byty – viz po-

kračování - zůstanou v majetku města 

a nebudou privatizovány.

(Pokračování)
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Stojím na břehu Bodamského jezera 

a připadám si jako u moře. Proč ne? Vždyť je

nazýváno mořem Badenským. Na horizontu 

se v lehkém oparu rýsují Švýcarské Alpy 

a já se v myšlenkách vracím 590 let zpět do 

minulosti…

Konstanz (Kostnice), ležící v místě ústí 

řeky Rýna do Bodamského jezera, je úzce 

spjata s českou historií. Opevnění města vy-

budovali staří Římané, známí svým vyvinutým 

smyslem pro krásu. Mírné podnebí jižního 

Německa, výhodná poloha, mezistátní hranice 

tvořená Bodamským jezerem, krásná příroda 

a odevšad čišící české dějiny tvoří jeden har-

monický celek, Tiché břehy… němí svědci 

minulosti, zvou na vycházku plnou objevů.

V centru města najdeme románsko-gotický 

chrám. Uprostřed chrámové lodi se nachází 

tmavá dlaždice, na které stál, hájil pravdu, 

byl prohlášen za kacíře a nakonec odsouzen 

k smrti český reformátor kněz Jan Hus.

V roce 1192 se Kostnice stává svobodným 

říšským městem, které bohatne obchodem 

s plátnem. Vzhledem k výhodné poloze a vý-

stavností se stává dějištěm církevního koncilu 

(1414-1418), který měl zajistit jednotu církve, 

odstranit papežské schizma a provést reformu. 

Byl však jen zvolen papež Martin V., odsouzeno 

učení anglického reformátora Johna Viklefa 

a odsouzen Mistr Jan Hus k smrti upálením.  

Výkon trestu byl předán světské vrchnosti 

a uskutečnil se 6. července 1415.

Význam města začal upadat, v roce 1548 

ztratilo i statut svobodného města a bylo 

připojeno k území ovládanému Habsburky. 

V roce 1777 je zrušen

dominikánský klášter

a omezen vliv církve.

Roku 1834 se dostává

město z habsburské-

ho panství a stává se

součástí zemské sprá-

vy bádenské. V roce

1834 byla vyzvána Praha, Tábor a Husinec,

aby podpořily vybudování Husova památníku

v Kostnici. Tato iniciativa však nebyla uskuteč-

něna. V roce 1861 žádá skupina pokrokových

občanů o uvolnění pozemku a položení „blud-

ného balvanu“ – jako památníku se jménem

a datem úmrtí Mistra Jana Husa a Jeronýma

Pražského, upáleného v roce 1416. Tento pa-

mátník byl odhalen roku 1862 a patří dodnes

k pietním místům města.

Zde se konala i první národní pouť. Na 400

pokrokových Čechů a Slováků, mezi nimi J.

M. Hurban, J. V. Frič, Karel Sabina a Bedřich

Smetana, se 6. července 1868 shromáždilo, aby

se přihlásilo k Husovu odkazu a připomnělo

jej celému světu.

V roce 1876 dr. Ludvík Leiner (1830-1901),

lékárník a zakladatel městského muzea Ros-

gartensmuzeum prosadil přejmenování ulice

sv. Pavla na Husovu, v niž je pod číslem 64

dnešní Husův dům. V roce 1878 české spolky

v Německu připravily dvojjazyčnou bronzovou

pamětní desku, kterou město Kostnice osadilo

a převzalo do opatrování. Husův dům byl však

pro návštěvníky nepřístupný. Až po vzniku

samostatného Československého státu byl dům

zakoupen a po dohodě s Národní radou českou

Èervencová vzpomínka
předán Společnosti Husova muzea v Praze. 

V roce 1936 byla otevřena Husova světnička 

a k 550. výročí Husova upálení provedena 

větší stavební úprava a ve třech místnostech 

vybudována muzejní expozice. Husův dům byl 

pro veřejnost slavnostně otevřen 6. července 

1980. Na vybudování této kulturní instituce se 

velmi aktivně podílelo město Kostnice, městské 

muzeum a zemský památkový úřad. Nadšeně

pomáhali i kostničtí občané, soustředění 

v Pražském kroužku.

Právě zde v Kostnici jsem měla možnost 

seznámit se s lidmi, kteří se na úpravách muzea

podíleli. Patřil mezi ně i dr. Jiří Rulf, skromný

a vzácný člověk pocházející z Podkrkonoší, 

překladatel všech textů, které v muzeu najdete, 

dopisovatel českých i německých novin, za-

bývající se životem a dílem Mistra Jana Husa.

Až do penze byl profesorem na univerzitě

v Kostnici. Škoda, že dnes již nežije. Historické

vycházky, obohacené jeho odborným výkla-

dem, bývaly pro nás hlubokým zážitkem.

Když navštívíte Husovo muzeum, určitě 

se seznámíte s panem Michaelem Müllerem, 

historikem a kustodem zdejší expozice. Nemá-

te pocit, že jste v cizí zemi, ale právě naopak

– připadáte si, že stojíte na domácí půdě.

Každoročně se 6. července scházejí Češi 

žijící v Německu a ve Švýcarsku u Husova 

kamene, aby položili kytici a uctili památku 

velikána českých dějin Mistra Jana Husa. 

Přidáte se?

Pavla Bulišová Bednářová

Barvy praporu jsou radniční tmavá červeň 

a bílá resp. stříbrná. Barvy sv. Jiří, patrona 

Napajedel jsou odvozené z barev znaku města 

uděleného Napajedlům roku 1898, použity 

v nezaměnitelné variantě.

Rozměr praporu je v klasickém poměru 

stran 2:3. Grafické řešení plochy praporu 

vzniklo z mnoha skic a možností. Základní 

inspirací byl svatojiřský kříž, známý například 

z vlajky Velké Britanie. Druhým inspirujícím 

motivem byla výzdoba radnice, konkrétně 

štítky se vzestupným pruhem, které se na 

budově opakují v mnoha variantách.

Prapor Napajedel bude slavnostnì vysvìcen

Jan Hus

MVDr. Antonín Černocký

starosta města

Masarykovo náměstí 89, Napajedla

Vážený pane starosto,

Prohlašuji na svoji čest, že jsem autorem 

výtvarného návrhu praporu pro město Na-

pajedla, který byl schválen zastupitelstvem

města a příslušným výborem poslanecké 

sněmovny ČR. Dne 8. dubna 2005 Vám

byl předán dekret o praporu v budově 

Parlamentu ČR.

Zároveň je mi ctí předat zdarma Městu Na-

pajedla do Vašich rukou veškerá autorská 

práva s tímto dílem spojená.

V Napajedlích 16. června 2005

Josef Souček

Jiráskova 737, Napajedla

Poslanecká sněmovna České republikyPodvýbor parlamentu ČR pro heraldiku a vexilologii
Sněmovní ulice č. 4, 110 00 Praha 1

Vážení !

Zastupitelstvo města Napajedla schválilo na svém zasedání dne 20. září 2004 usnesením č. 109/9/2004 návrh vlajky města Napajedla. Žádáme tímto Podvýbor parlamentu ČR pro heraldiku a vexilologii, aby rozhodnutí zastupitelstva města Napajedla vzal na vědomí, návrh vlajky posoudil a případně schválil. 

 MVDr. Antonín Černocký 
 Starosta města Napajedla

Linka z levého dolního do pravého 

horního pruhu vždy symbolizuje rozvoj, 

vzrůst, naději. Známe ji z každého grafu, je to 

podvědomě srozumitelný symbol. Svatojiřský 

kříž, pokud nechceme mít vlajku Britanie, je 

Význam čtyř polí praporu lze vyložit tak,

že velké červené pole jsou Napajedla město

a malé červené pole Zámoraví. Dělí je velké

bílé pole, řeka Morava, malé bílé pole pak

značí slepá původní ramena řeky. Při sklopení

prapor tvoří připomínku písmene N.

Prapor se nepodobá jinému praporu, je

nezaměnitelný. Jednoduchostí provedení je

srovnatelný s prapory velkých historických

měst. Vlajka nebo prapor totiž nemá „mluvit“.

Od toho je znak města. Městu Napajedla byl

prapor udělen dekretem Parlamentu ČR dne 8.

4. 2005. Vysvěcen bude 28. 8. 2005 u příležitosti

tradiční Bartolomějské pouti.



NAPAJEDELSKÉ èervenec/200510

Naše milá paní Trynerová

Paní učitelka Anna Trynerová

Naše Anička ráda plete, „její spisovatelé“

jsou Vladimír Aškenázy a Bohumil Hrabal.

Ráda cestuje, nejčastěji do milovaného Chlu-

mu u Třeboně. Nekonečné hodiny trpělivě sbí-

rá a zavařuje borůvky a maliny, voní sušenými

lipinkami, vytahuje kapry z rybníka.

Nyní bude mít na všechny své zájmy

dostatek času, na letošní slavnosti vyřazení

absolventů jsme se s ní rozloučili. I když od-

chází do důchodu , pevně věřím, že chodníček

do hudebky jí nezaroste. Vždyť z Malenovic je

to do Napajedel co by kamenem dohodil.

L. Hanáčková

Vyøazení absolventù
Slavnost vyřazení absolventů se konala

22. června.Třicet jedna absolventů hudebního

oboru a šest absolventů výtvarného oboru

dostalo kromě závěrečného vysvědčení

a dárku i sladké pohoštění. Věříme, že hudba

se stane nedílnou životní potřebou a obohatí

jejich život. L. Hanáčková

Ředitel ZUŠ E. Sláma při předávání zá-

věrečného vysvědčení Aleně Němcové,

absolventce na klávesy. 

Slavnost vyřazení absolventů Základní umělecké školy R. Firkušného.

V učebnicích dějepisu by informace 

o existenci třeba starobylé kulturní pa-

mátky zněla „ první zmínka o historickém 

objektu je z roku 1528“. Paní učitelku Annu 

TRYNEROVOU těžko mohu nazvat historic-

kým objektem, i když s historií uměleckého 

školství v Napajedlích je nerozlučně svázána. 

První zmínku o jejím působení jsem v kronice 

školy našla z roku 1972.

Jako malou houslistku mne doprovázela 

nesčetněkrát na klavír, později jsem se stala 

její kolegyní. Během let se změnilo ledacos, 

ale paní Trynerová je dnes stejná, jako 

bývala před lety. Není mnoho lidí, jimž je 

dán do vínku takový dar člověčenství. Tolik 

vstřícnosti, tolerance, nadhledu nad životními 

peripetiemi v jedné osobě se hned tak nevidí. 

Přátelství servíruje na sladkých borůvkových 

placičkách, šibalství jí kouká z očí, když 

vypráví o svém domácím mazlíčkovi – malé 

koze. Kdybych ji opravdu nazvala třeba 

„základním kamenem hudebního školství“, 

určitě by se neurazila. To je na tom nejhezčí 

– ať je vám kolik chcete let, máte vedle ní 

pocit kamarádství a řeknete jí bez obav, co 

máte na srdci.

Podìkování
Děkuji všem příbuzným, přátelům a 

známým, kteří se přišli během posledních

dvou měsíců naposled rozloučit s mými 

drahými zesnulými - synem Antonínem 

a manželem Antonínem Gabrhelíkovými. 

Děkuji za veškeré projevy soustrasti, 

zvláště pak paní Evě Kolomazníkové za 

slova útěchy a rozloučení.

Vlastimila Gabrhelíková s rodinou

Novinky v Knihovnì
Nauèná literatura
� Blahušová Eva: Pilatesova metoda. Tato 

metoda je jedním z nejúčinnějších fitness 

programů, které se v minulém století objevily. 

Je to cvičební program na zlepšení celkové 

zdatnosti, posiluje, osvěžuje a přispívá k se-

bedůvěře.

� Bellemare Pierre: Přežijí? Celkem 45 

pravdivých příběhů ze všech koutů světa 

o lidech, kteří se ocitli v mezních situacích

a jejichž život visel na vlásku.

� Hlavenka Jiří: Vypalujeme CD a DVD 

pomocí programu NERO 6.Seznámení s kom-

pletním balíčkem programů, s nímž můžete 

vypalovat různé typy CD a DVD.

Životopisné knihy
� Abdi Nura: Slzy v písku. Autorka během 

občanské války uprchla z rodného Somálska 

a přes Keňu se dostala do Německa. Vypráví

svůj životní příběh, promlouvá o tabuizova-

ných tématech své kultury a otevřeně se staví 

proti rituálu faraónské obřízky.

� Coelho Paulo: Záhir. Značně autobiogra-

fický román, v němž se do popředí dostává 

nejen milostný vztah dvojice, který v určitém 

okamžiku manželství ustrnul, ale i jejich rušný

osobní a profesní život, z něhož však vymizelo 

hledání a potřeby změny.

� Dardanne Sabine: Bylo mi dvanáct, 

sedla jsem na kolo a jela do školy … Oběť 

belgického pedofila Dutrouxe líčí, co se dělo

ve studené podzemní kobce a odhaluje  psy-

chický i fyzický teror, kterým prošla.

Ètení pro dìti
� Blyton Enid: Zlobivá Amélie! Amélie je 

hadrová panenka. Je postrachem celé skříňky

s hračkami. Všichni s napětím očekávají, co 

zase vyvede. Veselé a hravé vyprávění pro 

menší děti.

�Čtvrtek Václav: Maková panenka a motýl 

Emanuel. Půvabné vyprávění pro děti známé

z televizních večerníčků.

� Nosov Nikolaj: Neználkovy příhody. 

Už desáté vydání populární knížky pro děti 

o človíčcích z Kvítečkova.

Beletrie
� Bryndová Jana: Nechci rajskou, chci 

lásku. Povídkový soubor humorně popisuje 

vztahy mezi ženou a mužem.

� Cunningham Michael: Domov na konci 

světa. Příběh neobvyklé rodiny, kterou tvoří 

dva muži Jonathan a Bobby a jedna žena, 

odkvétající Clare.
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Srpen v Napajedlích
� 5. - Taneční večer před klubem - Klub 

kultury

� 13. - MORAVSKÉ CHODNÍČKY - folklorní Y

festival soub. Valašska, Slovácka a Hané

� 17.– 28. - Letní tábor Beskydy, A-TOM 

� 19. - Taneční večer před klubem - Klub 

kultury

� 26. - Taneční večer před klubem - Klub 

kultury

** Turnaj dorostu v házené - hřiště v zá-

meckém parku

Divadlo
Slovácké divadlo

Program na měsíc srpen 

� 23. úterý Autobus na lince 21 (Luhačo-

vice)

� 27. sobota Rychlé šípy (v Modré)

Program na měsíc září

� 2. pátek Svačinka generálů

� 3. sobota Maryša

� 5. pondělí Pohádka do dlaně

� 7. středa Rychlé šípy

� 9. pátek Maškaráda

� 10. sobota Maškaráda

� 12. pondělí Kytice

� 13. úterý Liška Bystrouška (Kroměříž)

� 14. středa Maryša

� 15. čtvrtek Pohádka do dlaně

� 17. sobota Maškaráda

� 18. neděle Maškaráda

� 20. úterý Maškaráda

� 21. středa Maškaráda

� 22. čtvrtek Maškaráda

� 22. čtvrtek Autobus na lince 21

� 24. sobota Donaha!

� 25. neděle Donaha!

� 26. pondělí O pejskovi a mačičke

� 27. úterý Vstupte!

� 29. čtvrtek Maryša

� 30. pátek Maryša

Výstavy
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
� Archeoskanzen, Modrá - Čas Keltů 

- Morava v mladší době železné, do 31. 

10. 2005

� Buchlovice, areál zámku - Střelecké 

terče ze sbírek Slováckého muzea, do 

2.10.2005

� Galerie Slováckého muzea, Otakarova 

103 - malý sál - Jiří Šindler - grafika, kali-

grafie, do 14.8.2005

� Hlavní budova Slováckého muzea, 

Smetanovy sady 179 - malý sál - Nejsvě-

tější Trojice - národopisná výstava, do 

30.10.2005

� Hlavní budova Slováckého muzea, 

Smetanovy sady 179 - velký sál - Lidová 

umělecká výroba v České republice 

- národopisná výstava, do 11.9.2005

Sto let loutkáøù v Napajedlích VI.
Změnil se styl nácviku

koušek, proto jsou od

oku 1974 ročně odehrány

maximálně dva nové tituly

1974 – 1 titul, 1975 – 1, 1976

– 3, 1977 – 2, 1978 – 1, 1979 – 1, 1980 – 2, 1981

– 1 a 1982 také pouze jeden).

Nové pojetí nácviku her kladlo velký důraz

na přípravu a často nestačilo ani dvacet zkou-

Z èervencového kalendáøe
Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. 

(Vincent Villem van Gogh)

1300  měnová reforma Václava II.. zahá-

jení ražby tzv. pražských grošů 

1420  bitva na Vítkově, Jan Žižka zvítězil 

nad křižáky

1655  narodil se Kryštof Dientzenhofer, 

barokní stavitel a architekt

1750  zemřel Johann Sebastian Bach, ně-

mecký barokní hudební skladatel

1860  se narodil  Alfons Mucha, malíř

li mateřské školy v  blízkém, ale i vzdálenějším

okolí. Nejdále, kde se nám podařilo putovní 

scénu vyvést byla loutková přehlídka v Jaro-

měři v roce 2001. Putovní scéna je tedy stále 

živá a připravená rozšiřovat svůj repertoár.

Rok 1980 byl významný nejen premiérou

putovní scény, ale i návštěvou loutkového 

divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, kde se 

tehdejší členové napajedelského souboru 

šek. Příkladem tehdejší tvořivé práce souboru

je hra Jaroslava Kmenta  „Čertimlýn“, na kterou

byly v roce 1974 zakoupeny nové marionety od

tehdejší výrobny loutek v Únanově. Čertimlýn

měl premiéru až v roce 1976. Přesto se projevil

nedostatek zkušeností s novými loutkami

a také režijní pojetí nebylo nejšťastnější, proto

hra nezaznamenala velký úspěch u diváků.

V roce 1980  ji loutkáři znovu uvedli, tentokrát 

již poučeni z chyb, a tato verze se v menších

obměnách hraje dodnes.

Pro další vývoj loutkového divadla byl

významný počin mladých členů souboru

(Pavla Hány a Josefa Barcůcha), kteří v roce

1979 založili tzv. „putovní divadlo“.  Velkým

problémem našeho stálého divadla bylo a je

to, že není možné hrát jinde, než v domácích

podmínkách. Pro realizaci her je potřebné

zázemí, zejména vodičské mosty určité výšky.

Soubor tedy může hostovat jen v divadlech

podobného typu. V té době bylo podobné

loutkové divadélko např. v Otrokovicích na

Baťově, kde také napajedelský soubor nej-

častěji hostoval. Toto divadélko však podlehlo

záplavám v roce 1997.

Putovní divadélko zahájilo svou cestu 17.

5. 1980 představením „Dlouhý, Široký a Bys-

trozraký“. S touto hrou objeli mladí loutkáři

široké okolí a byli také vysláni na zájezd do

Topolčan s výjezdem do Maďarska.

Jejich výborný nápad jsme ocenili i my

- jejich pokračovatelé. V roce 1997  jsme se ze

stejného důvodu rozhodli „putovní scénu“

obnovit. Ještě v tom roce se konala obnovená

premiéra hry „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.

Pro velký zájem jsme pokračovali v roce 2000

hrou „Sněhurka“. S oběma hrami jsme navštívi-

osobně setkali s národním umělcem Milošem

Kirschnerem. (viz foto)

V roce 1981 vznikla zajímavá pohádka 

„Kaimovo dobrodružství“, o příhodách čer-

nošského chlapce, se kterou jsme se zúčastnili 

i loutkové přehlídky v Brumově. 

25. dubna 1982 se konala velmi úspěšná 

premiéra hry Josefa Kainara „Zlatovláska“. 

Tuto pohádku jsme připravili ve spolupráci 

s profesionálním divadlem Radost v Brně, 

které pro nás zhotovilo nahrávku textu včetně 

hudby. Kainarovy verše byly profesionálně 

hlasově podány a  hlavně díky dobrému „play-

backu“ je tato hra stále v našem repertoáru.

Více her jsme v roce 1982 nacvičit nestačili,

protože se blížil rok 1983 a s ním i oslavy 75 let 

vzniku souboru, a nás čekala spousta práce 

s přípravou. V té době jsme ještě netušili, 

že soubor byl založen již v roce 1905 a měli 

bychom slavit  78. narozeniny.

(Pokračování) D. Kouřilová
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Základní organizace ASOCIACE více-

účelových technických sportů a činností 

Napajedla uspořádala na střelnici na Zámo-

raví 1. ročník střelecké soutěže s názvem 

NAPAJEDELSKÁ VZDUCHOVKA. Založila 

tím novou tradici této populární a zajímavé 

sportovní soutěže.

Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky 

s otevřenými mířidly, 20 ran vleže na vzdá-

lenost 10 m, v čase 40 minut včetně nástřelu. 

U terče 8T pro vzduchovou pušku má stře-

dová desítka průměr 2 mm.

Soutěže se zúčastnilo 30 závodníků 

z napajedelských sportovních organizací. 

Rozděleni byli do tří věkových kategorií, a to

do 12 let, 13 až 17 let a 18 až 99 let. Nejmladšímu

závodníkovi bylo 5 a nejstaršímu 68 let.

Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmiska,

tajemníkem František Pavlas, velitelem střel-

nice Josef Rozumek a hlavním rozhodčím

Miloslav Kašík. Pro nejlepší závodníky byly

připraveny poháry, diplomy a věcné ceny.

V kategorii do 12 let zvítězil Tomáš Böhm

s nástřelem 150 bodů, druhý byl Adam Strojil

a třetí Adam Nevařil.

V kategorii 13 až 17 let zvítězil Radek

Malovaný s nástřelem 164 bodů, druhý byl

Michal Schovajsa a třetí Petr Sokola.

V kategorii dospělých 18 až 99 let zvítězil

Karel Řezanina, který se s nástřelem 178

bodů stal vítězem nejen této kategorie, ale

také absolutním vítězem 1. ročníku soutěže

Napajedelská vzduchovka a držitelem pu-

tovního poháru. Druhé místo obsadil Pavel

Sokola s nástřelem 169 bodů a třetí byl Josef 

Rozumek se 158 body. 

Celá soutěž byla velmi dobře připravena,

spokojeni byli všichni závodníci, rozhodčí

nemuseli řešit žádné protesty a je oprávněný

předpoklad, že i příští 2. napajedelská vzdu-

chovka bude úspěšná. Jaromír Strmiska

Požární ochrana
Nebezpeèí požárù v letním období

Hodně sucha, málo vody - ideální poměr 

namíchaný na vznik požáru lesa, pole či 

rodinného domku. Lidé sice o hrozícím 

nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, 

a požár je na světě.

Aby se možnost zapálení snížila na 

minimum, měli by se lidé řídit těmito 

zásadami:

• Nekouřit na polích a v lesích

I deset zákazů kouření v lese nic ne-

zmůže proti jednomu neukázněnému 

kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde si 

lidé zapálí dýmku nebo cigaretu. I když 

takto způsobený požár nemusí ohrozit 

přímo lidské životy, rozhodně ohrozí život 

lesních zvířat a může způsobit nesmírné 

materiální škody.

• Nenechávat zapalovače za sklem 

automobilů

Běžným nešvarem se stává, že kuřáci 

ponechávají plynový zapalovač volně 

odložený za čelním sklem svého vozidla.

Pokud takové vozidlo stojí nějakou dobu 

na přímém slunci, může dojít k přehřátí 

plynové náplně a k destrukci zapalovače.

V malém prostoru motorového vozidla 

pak tento výbuch většinou doprovází 

i požár.

• V lese a volné přírodě je zakázáno 

rozdělávat ohně

Pokud si jej přece jen chce někdo rozdě-

lat jinde, měl by ho zapálit na bezpečném 

ohništi. Pokud však fouká vítr, nemělo by

se to raději riskovat vůbec. Jiskry totiž 

mohou zaletět do obrovské vzdálenosti 

a zapálit oheň i po několika hodinách. 

Ohniště i jeho okolí je vždy nutné nakonec

řádně polít vodou. 

• Pořád platí přísný zákaz vypalování

trávy

Přestože hasiči nevěří, že by se našel 

někdo, kdo by v současné době vypaloval 

trávu nebo pálil jiný odpad, upozorňují na 

přísný zákaz těchto činností.

• Pozor při manipulaci s hořlavými 

kapalinami

Velké obezřetnosti by měli rovněž dbát 

lidé, kteří musejí manipulovat s hořlavými 

kapalinami. Vlivem vysokých teplot totiž 

dochází k enormnímu odpařování, a tudíž 

velkému vzniku těkavých par. Potom sku-

tečně stačí jen úplně malá jiskra. Z těchto

příčin zaznamenávají hasiči největší 

množství úrazů popálením. Výpary se 

totiž vzněcují většinou formou výbuchu, 

kterému člověk nedokáže uniknout.

• Základem je poučit děti o bezpečnosti

Hasiči apelují na rodiče, prarodiče 

a všechny, kteří se přes prázdniny starají 

o děti, aby je poučili o nebezpečí, které 

v sobě oheň skrývá, a o tom, aby nemani-

pulovaly se zápalkami ani zapalovači.

SDH Napajedla

V sobotu 2. července 2005 se na střelnici 

v Březolupech konalo již 4. kolo oblastní 

střelecké ligy KVZ Valašsko-slovácké oblasti. 

Pořadatelem byl KVZ Halenkovice.

Střílelo se pouze z velkorážných pistolí 

a revolverů a házelo se granátem. Atraktivní 

discipliny přilákaly i přes deštivé počasí na 

střelnici téměř 50 závodníků ze Vsetínska, 

Zlínska a Uherskohradišťska.

Soutěžilo se ve střelbě na přesnost 5 + 

15 ran na terč 135/P, 10 ran na dvoustředový 

barevný terč SČS-D1 a 10 ran na terč rukojmí. 

Granátem se házelo 2 + 5 hodů na cílový okop 

vzdálený 25 m. 

KVZ Napajedla vyslal do Březolup 11 

svých sportovních střelců. František Pavlas, 

Jiří Maňásek, Josef Rozumek, Jaromír Strmis-

ka, Libor Kubíček, Pavel Galatík, Stanislav 

Košař, Pavel Koželuh, Jindřich Přikryl, Jaro-

slav Petráš a Petr Dušek v silné konkurenci

bojovali o co nejlepší výsledky.

Nejlépe si vedli Pavel Galatík, který získal

294 bodů a umístil se na pěkném 6. místě, Ja-

romír Strmiska se 272 body obsadil 15. místo,

František Pavlas s 230 body 27. místo.

V soutěži družstev si KVZ Napajedla stále

drží pěkné 4. místo. Na pozicích před ním

jsou Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž.

Celkem se oblastní ligy účastní 15 družstev

a 70 jednotlivců.

Další 5. kolo ligy KVZ se bude střílet na

střelnici v Kroměříži v sobotu 10. září 2005.

Finálové poslední kolo s vyhodnocením

a oceněním jednotlivců a družstev bude opět 

v Kroměříži, a to 8. října 2005.

Jaromír Strmiska

Oblastní støelecká liga Klubù vojákù v záloze

První napajedelská vzduchovka

Vítěz Napajedelské vzduchovky 

2005 p. Karel Řezanina


