
“Děkujeme Vám, festivaloví diváci.” Jiří
Kašík při převzetí ceny diváka pro Diva-
delní soubor Domu kultury Kroměříž.
Inscenaci Ant. Procházky Ještě jednou
profesore režíroval hostující K. Hoffmann.

Foto J. Buček

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

DNES SI PŘEČTETE

Rozhovor s Mgr. Bohuslavem Zárubou (ODS),
poslancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj

DUBEN 5/2003 CENA 4,- KČ

¸ Pane poslanče, jste jedním ze zá-

stupců v parlamentu za bývalý zlínský

okres a proto důvěrně znáte jeho proble-

matiku. Kdy jste ale byl naposledy v Napa-

jedlích?

Chtěl bych uvést otázku na pravou míru

- i když mi dali voliči důvěru ve Zlíně, jsem

především poslancem za celý zlínský region,

který tvoří čtyři bývalé okresy: Zlín, Uherské

Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Moje služební

cesty do parlamentu převážně vedou přes

Brno do Prahy, takže Napajedly poměrně

často projíždím.

¸ Znáte tedy jejich největší problémy?

Pokud máte na mysli moji osobní účast a

nějaké konkrétní konzultace, pak jsem vedl

častá jednání s bývalou starostkou města

Napajedel o problematice školského a spor-

tovního areálu a o problematice obchvatu.

V minulém roce jsem se zúčastnil mimořád-

ného zasedání zastupitelů ve věci slučování

základních škol a posléze jsem byl účasten

besedy s občany na toto téma.

¸ Napajedla potřebují státní dotace

na několik svých starých “hříchů”, napří-

klad na nezbytnou opravu budovy bývalé

“Hospodářské školy”, ale také na výstav-

bu nové sportovní haly. Také se město

chystá postavit “svůj” bytový dům a chtě-

lo by pomoci občanům při individuální

výstavbě domků. Je možné získat dotace i

do těchto infrastruktur?

Problém investic a jejich realizace je pri-

oritním problémem zvolených zastupitelů.

Proto získávání dotací do infrastruktur záleží

také na spolupráci těchto zastupitelů se zvole-

nými poslanci do PČR. Mohu však zodpověd-

ně prohlásit, že se na mne obrátili pouze býva-

lý starosta ve věci obchvatu města Napajedel

a paní starostka ve výše zmíněnémproblému

(školský a sportovní areál). Bylo to však v

období, kdy se již nedalo na příslušných minis-

terstvech jednat, protože jsme státní rozpočet

schvalovali v prvním čtení. Jako opoziční po-

slanec nemám v současné době příliš mnoho

možností, ale ještě nikdy jsem neodmítnul

žádost o pomoc. (pokračování na straně 3)

¸̧̧̧̧ Rozhovor s ing. Bohuslavem Zárubou

¸̧̧̧̧ Jednání Rady a Zastupitelstva města

¸̧̧̧̧ Vyhodnocení 46. Divadelního festivalu

¸̧̧̧̧ Napajedlan Vincenc Prasek

¸̧̧̧̧ Pozvánky na kulturu a sport.

Napajedelským
divákům

“Moje herecká dušička se přímo tete-

lila blahem a hrát pro Vás byla čirá

radost. Rozkoš ze hry, úcta k Enquistovi,

pokora před skvělým publikem – to jsou

možná nadnesená slova, ale já to tak cítím.

Jsou to vzácné okamžiky, když zmizí

hranice mezi jevištěm a hledištěm a

všichni dýchají stejně. Ten večer mě

nesmírně obohatil a víc než vrchovatě

mě odměnil. Byli jste úžasní diváci. Vzpo-

mínku na Vás si uložím  do srdíčka, budu

si ji hýčkat a bude mě posilovat ve chví-

lích ne tak radostných.

Již nyní se těším na to, že se k Vám

příští rok opět vypravím a znovu se s

Vámi setkám. Do té doby Vám přeji hod-

ně divadelních zážitků.“

Z dopisu  „Vašeho vděčného
Rádobydivadla Klapý“
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Rada města na základě usnesení ze
dne 7. dubna 2003

Organizace města
¸ v působnosti valné hromady NTV Cable,

s.r.o.,
- souhlasila s uzavřením smlouvy na re-

konstrukci páteřního rozvodu TKR s
panem Lubomírem Náplavou

- souhlasila se snížením poplatku za zří-
zení přípojky kabelové televize s ome-
zenou programovou nabídkou na úro-
veň poplatku za zřízení přípojky se zá-
kladní programovou nabídkou

- schválila rozpočet NTV cable s.r.o. na r.
2003

¸ souhlasila se změnou Zřizovací listiny
Základní škola Napajedla, Komenského
268, okres Zlín, příspěvková organiza-
ce, podle předloženého návrhu

Majetkové záležitosti
¸ vyhlašuje záměr

- výpůjčky částí pozemků KN st. p. č. 98/
1, 98/4  a 112/1 v ulici Na Kapli společnos-
ti CARIOCA CZ a.s., se sídlem ve Zlíně za
účelem výstavby bytového domu

- pronájmu části pozemku PK p. č. 130/1
pod prodejní buňkou v proluce nad ko-
telnou „A“, Libuši Machové, bytem Na-
pajedla

- pronájmu části pozemku KN p. č. 1643/
3 manželům ing. Františku a Vlastě Ka-
dlecovým, bytem Napajedla

- prodeje pozemku KN st. p. č. 2798/2 za
cenu dle znaleckého posudku a.s. Alia-
chem., odštěpný závod FATRA Napa-
jedla

- prodeje části pozemku KN p. č. 280/4 za
cenu dle znaleckého posudku a.s. Alia-
chem, odštěp. závod FATRA Napajedla

- pronájmu části pozemku KN p. č. 6478/
1 Janě Gajdůškové, sídlo podnikání Na-
pajedla

- pronájmu části pozemku KN p. č. 6478/
1 Evě Karasové, sídlo podnikání Napa-
jedla, za účelem provozování předza-
hrádky

- rozšíření uzavřené „smlouvy o uzavře-
ní budoucí kupní smlouvy se zřízením
věcného břemene“  s ing. Stanislavem
Fojtů, bytem Napajedla, o nového spo-
luvlastníka RNDr. Etel Gregorovou, by-
tem Hulín

- prodeje pozemku KN p. č. 1643/19 dílu
b, v ulici Jiráskova do vlastnictví ing.
Stanislava Fojtů, bytem Napajedla, a
RNDr. Etel Gregorové, bytem Hulín

¸ schválila
- ukončení nájemní smlouvy na proná-

jem části pozemku PK p. č. 130/1 pod
prodejní buňkou, v proluce nad kotel-
nou „A“ s Vladimírem Krejčiříkem, by-
tem Napajedla

- ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem části pozemku KN p. č. 280/4 v areálu
zámeckého parku s Drahomírou Vese-
lou, bytem Napajedla

- uzavření nájemní smlouvy na opětovný
pronájem a rozšíření nájemní plochy
části pozemku PK p. č. 402/3 za účelem
zřízení letní předzahrádky Pavlu Úřed-
níčkovi, bytem Zlín

- pronájem části pozemku PK p. č. 130/1
a prodejní buňky na něm umístěné Ga-
briele Řezníčkové, bytem Napajedla, za
účelem provozování obchodní činnosti

- pronájem části pozemku v areálu býva-
lého k láštera KN st. p. č. 510 Dipl. ing.
Lubomíru Kubišovi, bytem Napajedla

- pronájem části pozemku v ulici „Na Kap-
li“, za účelem provozování prodejních
trhů čtyřikrát ročně Františce Motyčko-
vé, bytem Bruntál

- uzavření smlouvy o výpůjčce části hos-
podářské budovy (1 místnost) na hřišti
za bývalou učňovskou školou Základní
škole Napajedla, Komenského 268

- rozšíření pronájmu prostor v domě č. p.
1350 pro AVONET, s.r.o.

Rozpočtová opatření
¸ schválila rozpočtové opatření č. 4/2003

ve výši 30.000,— Kč za účelem generální
opravy výtahu v domě č. p. 1350

¸ nesouhlasila s finančním příspěvkem
sdružení CANTICUM CAMERALE, neboť
nemá sídlo na území města Napajedel.

Obecně závazné vyhlášky
¸ schválila

- udělení výjimky z OZV č. 3/2002 o veřej-
ném pořádku (veřejné kulturní podni-
ky), pro podnikatele Michala Polišen-
ského, HOTEL MALINA, Malina II/1380,
Napajedla, pro pořádání akce: večer s
Aventisem ve dnech:
pátek 2. 5. 2003 do 02.00 hodin
pátek 4. 7. 2003 do 01.00 hodin
sobota 26. 7. 2003 do 01.00 hodin
sobota 23. 8. 2003 do 01.00 hodin

- udělení výjimky z OZV č. 3/2002 pro
pořádání „Plesu krále Jiřího z Podě-

brad“ dne 25. 4. 2003 – prodloužení trvá-
ní hudební produkce do 02.00 hodin
následujícího dne.

Jmenování redakční rady
¸ schválila redakční radu Napajedelských

novin ve složení: Josef Souček – předse-
da, členové - Stanislav Hradil, PhDr.
Josef Tupý, PhDr. Božena Velecká

Organizační záležitosti
¸ schválila změnu smlouvy o zhotovení

Napajedelských novin a o obstarání pro-
deje dle předloženého návrhu

¸ souhlasila se zapůjčením kaple a k tomu
přilehlých prostor v budově bývalého
kláštera na ul. Komenského č. p. 305
Charitě sv. Anežky Otrokovice v zastou-
pení Milana Šišky, za účelem pořádání
oslavy „Den matek“

¸ schválila smlouvu o dílo č. 02032003 –
zpracování investičního záměru, výkon
inženýrské činnosti – technický dozor
investora „Výměna oken v havarijním
stavu na Základní škole, ul. Komenské-
ho č. p. 298 v Napajedlích“, zhotovitel
ing. Milan Černík – CERCO Zlín

Žádosti občanů
¸ schválila žádosti Michaely Stuchlíkové

a Petra Mikliše o možnost úhrady dluž-
ného nájemného a poplatku z prodlení
ve splátkách

Různé
¸ vzala na vědomí analýzu stavu města,

za který převzala odpovědnost svěře-
nou jí její volbou dne 11. 11. 2002

¸ schválila prezentaci města v publikaci
Zlínský kraj v základním formátu zdarma

¸ seznámila se se Zprávou o činnosti Měst-
ského úřadu v Napajedlích za r. 2002 a
bere ji na vědomí

¸ seznámila se se zápisem z jednání komi-
se ŽP a veřejného pořádku ze dne 25. 3.
2003.

Bez komentáře. Foto A. Jirků.

Obětem iráckého konfliktu

Sdružení Česká katolická charita
vyhlásila finanční sbírku na pomoc
obětem iráckého konfliktu a Charita sv.
Anežky Otrokovice se k ní připojuje.
Finanční příspěvky je možné zasílat na
sbírkové konto Sdružení Česká katolic-
ká charita, č. ú. 369-369 369 369/0800,
variabilní symbol 180, Česká spořitel-
na, a.s., Na Příkopě 29, Praha 1, nebo je
odevzdat přímo v kanceláři Charity sv.
Anežky Otrokovice, nám. 3. května 166,
765 02 Otrokovice 2 v každý pracovní
den od 7 do 16 hodin.

Sbírka probíhá na celém území ČR.
Čerpání ze sbírky se bude odvíjet ve
dvou liniích, a to jednak přímo v Iráku,
jednak v zemích, kam lidé před válkou
utekli. Prostředky budou vynaloženy
na nákup základních potřeb – pitná
voda, potraviny, oděvy, přikrývky - léků
a zdravotnického materiálu.
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Velikonoční týden Muzejního klubu v bývalé klášterní kapli. Výsta-
va lidových výšivek je dílem Josefa Součka. Foto A. Jirků

O dvě sváteční odpoledne v klášterní kapli se postaraly děti z
Radovánku a základní umělecké školy. Třetí velikonoční odpoledne
patřilo církevnímu pěveckému sboru Mirky Medkové. Foto A. Jirků

Rozhovor s Mgr. Bohuslavem Zárubou (ODS)
(Dokončení ze str. 1)
¸ Vnímáte polohu Zlínského kraje jako

něco, co už je načase v rámci sjednocování

Evropy změnit?

Největším problémem Zlínského kraje jsou

jeho komunikace, dopravní obslužnost a na-

pojení na rychlostní a dálniční komunikace.

Dále nedostatek zahraničních investic a inves-

torů a také slabá podpora malého a středního

podnikání. Konkrétní problém města Zlína je

navíc v jeho problematické spolupráci s Fi-

nančním úřadem.

¸ Jste členem několika významných

parlamentních výborů (pro vědu, vzdělání

a kulturu a také mandátového a imunitního

výboru). Navíc jste místopředseda podvý-

boru pro regionální školství. Můžete nám

přiblížit vaše “zásluhy” při projednávání

některých problémů, týkajících se Zlínské-

ho kraje?

Mé tzv. zásluhy o Zlínský kraj musí posu-

zovat občané a zohlednit je posléze ve vol-

bách. Ale vždy jsem všemožně usiloval o to,

aby zůstalo zachováno 14 krajů a Zlín se stal

krajským městem. S tím potom souvisí moje

mnoholetá práce na zřízení Univerzity Tomá-

še Bati ... Pokud jde o pomoc v rámci zlínské-

ho regionu, pak bych uvedl svůj podíl na

získání prostředků pro rekonstrukci Gymná-

zia ve Zlíně - Lesní čtvrti, na rekonstrukci

zámečku v Pohořelicích, dále na rekonstrukci

základních škol v Bojkovicích, v Mysločovi-

cích a ve Fryštáku. Napsáné to vypadá všech-

no strašně jednoduše, ale je za tím mnoho

hodin poslanecké práce a několik desítek

miliónů korun pro náš kraj.

¸ Pane poslanče, otázka na závěr: byl

byste ochoten zúčastnit se zasedání Měst-

ské rady v Napajedlích a informovat ji o tzv.

velké politice v návaznosti na řešení ma-

lých, lokálních problémů?

V žádném případě se zasedání Městské

rady nebráním, budu-li pozván. Ale znovu

upozorňuji, že jsem opoziční poslanec a bohu-

žel i dobře míněné řešení problému se

v Parlamentu nesetkává s pochopením při hla-

sování. Bylo by proto nefér slibovat něco, co

nemohu jako poslanec za ODS splnit. Domní-

vám se, že pouze informace o problému, bez jeho

řešení, není pro zastupitele zajímavé. Nepřináší

nic ve prospěch obyvatel města. Ale přijdu rád,

protože některé členy znám osobně. (stý)

Mgr. Bohuslav Záruba
63 let, poslanec ODS za okres Zlín - člen

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mlá-

dež a tělovýchovu, - místopředseda man-

dátového a imunitního výboru, - místopřed-

seda podvýboru pro regionální školství

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Poslanecká kancelář: Zarámí 92, 760 01

Zlín. Poslanecké návštěvní dny: vždy v

pondělí: od 13.00 do 17,00 hod., telefon:

577 431 630 (stále přítomen asistent), mo-

bil asistenta: 606 722 217 (ing. Ivan Páník)

Napajedlan Vincenc Prasek je rodákem z
Opavy. Zástupci Matice slezské si přijeli
připomenout 160. výročí narození této
významné osobnosti národního obroze-
ní do města jeho posledního odpočinku.

Napajedlan Vincenc Prasek
K osobnostem, které ovlivňovaly kultur-

ní úroveň Napajedel, patří nepochybně slez-

ský buditel, filolog a historik Vincenc Prasek

(1843-1912), který zde trávil poslední léta
svého života. V Napajedlích žila jeho sestra,

on sám zde měl řadu přátel, od mládí se

zajímal o historii tohoto kraje. Navštěvoval

Napajedla často a jeho badatelské zájmy na-
šly zúročení v sepsání prvních dějin napaje-

del (Paměti městečka Napajedel a dědin k

panství napajedelskému odedávna přísluš-
ných, 1881). Prostudoval celý městský ar-

chiv a uchoval ve své knize dalším histori-

kům informace, které byly ve formě originál-

ních dokumentů nenávratně ztraceny. Pras-
kovy Paměti jsou napsány na vysoké odbor-

né úrovni, přitom čtivou a přístupnou for-

mou, jsou zájemci o dějiny Napajedel i od-
bornými historiky vyhledávány dodnes.

 Vincenc Prasek působil profesně pod-

statnou část svého života na Slovanském

gymnáziu v Olomouci (1868-1883, 1895-1905).
V roce 1883 se splnil jeden z jeho životních

snů a měl možnost se vrátit do rodného kraje,

byl povolán jako první ředitel na nové české

matiční gymnázium v Opavě. Působil zde
pak dvanáct let. Podařilo se mu vybudovat v

tehdy německé Opavě základy českého škol-

ství, svou neutuchající aktivitou přispěl k
rozvoji české kultury a vědy ve Slezsku (byl

spoluzakladatelem Matice opavské, Muzea

Matice opavské, iniciátorem a autorem Slez-

ské vlastivědy, dal popud k vydávání první-
ho vědeckého českého časopisu ve Slezsku

– Věstníku Matice opavské atd.). Slezskýmí

dějinami a vlastivědou se zabýval i po svém
nedobrovolném odchodu z Opavy. V roce

1895 mu nebyla prodloužena pracovní dovo-

lená, vrací se na gymnázium do Olomouce.

 Praskův zájem o napajedelské dějiny se
odráží i v řadě článků a studií časopiseckých

(V hoře napajedelské, Turci na Napajedel-

sku, Mravopisné obrázky z moravských měst
okolo r. 1350 ad.). Prasek se podílel také na

řadě organizačních prací v rámci napajedel-

ské kultury, např. na přípravě sjezdu morav-

ských měst v souvislosti s dokončením stav-
by nové radnice. Uspořádal zde také výstav-

ku, která se měla stát základem místního

muzea. Když odešel do penze, usadil se v
Napajedlích natrvalo. Začíná psát své pamě-

ti, uvažuje o pokračování dějin města Napaje-

del (Dodatek k dějinám města Napajedel, 1910,

ad.). Přednáší pro místní učitele i pro školní a

učňovskou mládež, píše do hradišťských no-

vin, vytváří koncepci na vydávání Napajedel-
ských novin a Napajedelského sborníku.

 Vincenc Prasek dožil v Napajedlích v

domku nedaleko místní školy v ulici Komen-
ského (dnes připomíná jeho pobyt v Napa-

jedlích v místech, kde stál jeho dům, pamětní

deska). Zemřel 31.12.1912 a je pohřben na

místním hřbitově.
 Před třemi měsíci jsme si připomněli 90

let od jeho úmrtí. Dne 9. dubna 2003 tomu

bylo 160 let, co se v Milostovicích u Opavy

narodil.
   Milada Písková

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Našim poslancům jsme položili stejné
otázky. V pořadí, jak jsme odpovědi
obdrželi, rozhovory zařazujeme.

Redakční rada



Kleopatra vkládá paži do košíku s fíky,
ukrytý had osamělou panovnici a ne-
šťastnou ženu přemění v legendu. Tak
trochu je dobře, že divák příběh zná.

Do vystoupení moc času nezbývá, každé dobré slovo uklidňuje a povzbuzuje. Mirka
Medková, režisérka domácího souboru a expert na fotbal ví, že počátek úspěchu
týmu se tvoří v šatně.
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Genius loci festivalu
Po většinu roku pospávají v tmavých

zákoutích za jevištěm a ožívají na sedm
dnů v roce. Duchové napajedelského diva-
delního festivalu. Přicházejí tiše a skrom-
ně, pokorní a bosí, přinášejí v křehkých
dlaních světýlko, které se nesměle třepotá
v hluboké tmě. Stejně bázlivě se zachvívají
srdce účinkujících, vydaná napospas divá-
kům. Je tomu tak bezmála padesát let. Proč,
to vědí jenom oni.

Duch sobotního večera měl fortel a
jednoduchou krásu kytice polního kvítí.
Ryze amatérský soubor pořádajícího Klu-
bu kultury mile překvapil, pobavil a potě-
šil. Citlivou úpravou textu jednoduché zá-
pletky, pečlivým nastudováním a kolektiv-
ním výkonem. Nejvyšší hodnocení diváků
si Divadlo Zd. Štěpánka drželo až do před-
posledního soutěžního večera.

Nedělní duch se ocitl v Napajedlích z
velké dálky. Klapý je obec v ústeckém
kraji. Má něco málo přes pět stovek obyva-
tel a překrásný výhled na zříceninu hradu
Hazmburk. Vzdálenost nebyla jen země-
pisná. Rádobydivadlo ohromilo diváky ně-
čím, co zdejší jeviště nepamatuje. Strhující
výkon, jednoduchá scéna tvořená předmě-
ty základní lidské potřeby - stůl i lože v
jednom, záchodová mísa. Láska, touha, přá-
telství, nenávist, moc i odplata ve své nej-
surovější podobě. V omráčeném publiku
se přelévaly vlny emocí od odporu k úža-

su. Uznalý a dlouhotrvající potlesk. A ještě
jeden den poté, co vzdal hold napajedel-
ským divákům sám úspěchem zaskočený
režisér souboru. Večer, na který se nezapo-
míná.

Pondělní duch to měl snadné. Vyrov-
naný, pěvecky a pohybově vybavený sou-
bor, vynikající v jednoduchém a vtipném
výtvarném řešení, stálý host festivalu, neu-
stále svěží díky přízni mladých lidí …. jsme
jedné krve, vy i já.

Úterní duch byl slabounký, neduživý,
neslaný a nemastný - spíš jako by ani nebyl.
Vznosné téma bez příběhu, vnější pozlát-
ko. Divácky nejméně úspěšné představení,
o porotě nemluvě.

Středeční duch byl smíšek se vším všu-
dy a mistr dialogu. Všechno už tu mockrát
bylo - cestování v čase, manželský trojúhel-
ník i bláznivá zamilovanost mužů střední-
ho věku. Groteskní střet dvou století však
rozhýbal bránice diváků k neunesení. Kro-
měřížští ochotníci jsou jedním ze dvou sou-
borů, které zatím mohou hru hrát a vytěžili
z ní maximum.

Ve čtvrtek byla návštěva ducha diva-
dla auditována jeho nejvyššími nadřízený-
mi. Smutné představení o bolesti a utrpení,
víře a zázraku.

Páteční duch si v Napajedlích střihl
jakýsi “vedlejšák”. Nesoutěžní představe-
ní v podobě bajky bylo precizní do všech
detailů. Diváci Ořechovské divadlo zbož-
ňují, divadelní ochotníci se s ním odmítají
srovnávat pro jeho profesionální charak-

ter. Divná věc. Fakt, že se slavící na neome-
zeně dlouhou dobu uhnízdili v Gottově vile
také neodrazuje spousty hvězdiček usilo-
vat o pěvecké nebe. A prospívá to oběma.

Ne všechno se dá popsat, zdůvodnit a
vysvětlit. Divadelní festival v Napajedlích
k těmto jevům patří. Rok co rok mihotavá
světýlka duchů divadla rozžehnou v srd-
cích lidí vřelý plamen souznění. Tento svět
- v úvodu festivalu označený za virtuální - je
co do lidských pocitů velmi skutečný. Skry-
ti v kostýmech, za líčidly a cizí myšlenky,
ponořeni v hloubi hlediště jsou lidé k sobě
upřímnější, než ti, kdo strojí divadlo na
civilní scéně den co den.

Zakrátko se vlídní duchové divadla opět
uloží k spánku do prachu kulisáren. Co říci
na závěr?

Pavel Pilát, ředitel Klubu kultury:
“Tisíceré díky všem. Souborům za skvě-

lé výkony, technickému zázemí za spoleh-
livost. Patronům a sponzorům za přívěti-
vost i štědré dary. Pokud jsou navíc pravi-
delnými návštěvníky festivalu, jako ředitel
závodu Fatra ing. Jaroslav Toufar, díky za
projevenou přízeň. A díky všem divákům
za mimořádnou atmosféru festivalu, za je-
jich kultivovanost a současně i spontán-
nost. Díky za to, že zájem souborů o vystou-
pení na festivalu stále trvá a že si z vystou-
pení v Napajedlích odnášejí jen ty nepřízni-
vější dojmy.”

B. Velecká

Faidra a Theseus, Veronika Týcová a Pavel Macák, syrové lidské city v nadčasovém
prostoru a hlediště sotva dýchá.

Fatra je tradičním sponzorem festivalu
a pozorným patronem jednoho soutěž-
ního večera. Tradicí se pomalu stává i
pravidelné partnerství s přerovským
Divadlem Dostavník.

Není to rychlost ani síla, vytrvalost,
chytrost, ani hon za potravou, jsou to
slzy a nechuť zabíjet, které z lidského
mláděte dělají muže. Lukáš Vajda –
čestné uznání.

Po sedm festivalových dnů vítalo soutěžní soubory hlediště plné vnímavých a uznalých diváků. I jejich podíl na úspěchu festivalu
byl perfektní. Foto: Jiří Buček

Zahájení festivalu se ujal ředitel klubu,
odměny předávala Marta Šubíková.
Čestné uznání poroty Pavlíně Kovaří-
kové z Ústí nad Orlicí.

Porota 46. divadelního festivalu ochot-

nických souborů, tvořená členy Městské-

ho divadla Zlín Karlem Semerádem, Zde-

nou Kružíkovou a Janou Kavkovou udělila:

� hlavní cenu festivalu souboru Rádoby-

divadlo Klapý s inscenací FAJDRARICIE

� cenu za nejlepší ženský herecký výkon

Veronice Týcové, Rádobydivadlo Klapý,

za roli Faidry v inscenaci FAJDRARICIE

� cena za nejlepší mužský herecký výkon

Jiřímu Kašíkovi, Divadelní soubor

Domu kultury Kroměříž, za roli Ivoše v

incenaci JEŠTĚ JEDNOU PROFESORE

� cena za amatérskou režii Ladislavu Va-

lešovi, Rádobydivadlo Klapý, za režii

inscenace FAJDRARICIE

� cenu za výpravu k inscenaci KNIHA

DŽUNGLE Haně Dostálové, Divadlo Do-

stavník Přerov

� cenu za zdařilou kompozici hudby v

inscenaci KNIHA DŽUNGLÍ Zdeňku Hil-

bertovi. Divadlo Dostavník Přerov

� cenu mladého talentu v ženské kategorii

Kláře Fabíkové, Divadelní soubor Domu

kultury Kroměříž za roli Nataši v insce-

naci JEŠTĚ JEDNOU PROFESORE

� cenu mladého talentu v mužské kategorii

Petru Žitnému z Občanského sdružení

divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí za

roli Jakuba v inscenaci ZVĚSTOVÁNÍ

PANNĚ MARII

� cenu za ženský herecký výkon ve ved-

lejší roli Haně Fialové, Divadelní sou-

bor Domu kult. Kroměříž, za roli Emy v

inscenaci JEŠTĚ JEDNOU PROFESORE

� cenu za nejlepší mužský herecký výkon

ve vedlejší roli Pavlu Macákovi. Rádo-

bydivadlo Klapý, za roli Thesea v insce-

naci FAJDRARICIE

� cenu Svatopluka Skopala za dlouholetou

obětavou práci pro ochotnické divadlo

Evě Kolomazníkové, Divadlo Zdeňka

Štěpánka Klub kultury Napajedla

a dále

� čestné uznání Lukáši Vajdovi, Divadlo

Dostavník Přerov, za roli Mauglího v

inscenaci KNIHA DŽUNGLÍ

� čestné uznání Pavlíně Kovaříkové, Ob-

čanské sdružení divadelních ochotníků

Ústí nad Orlicí za roli Mary v inscenaci

ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII

� čestné uznání Lukáši Burdovi, Rádoby-

divadlo Klapý, za roli Hippolyta v insce-

naci FAJDRARICIE

� čestné uznání Monice Baxové, Diva-

dlo Zdeňka Štěpánka Klubu kultury

Napajedla, za roli Jany v incenaci KO-

ŠILKA,

� V anketě festivalového diváka zvítězil

Divadelní soubor Domu kultury Kro-

měříž s incenací JEŠTĚ JEDNOU PROFE-

SORE.

Lehoučký, skvěle vypointovaný příběh
plný vtipných gagů, ve kterém postavy
sklízejí jednu osudovou ránu za dru-
hou a divák se skvěle baví. A smích je
to neskonale dobrý, ještě mockrát, pro-
fesore.

Výsledky 46. divadelního festivalu

Jméno autora inscenace nenechalo ni-
koho na pochybách, že spíše než o střety
postav, půjde o střety idejí. A spíše než
jako drama působilo Zvěstování Panně
Marii jako liturgický obřad.

46. divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
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Maškarní karneval v tělocvičně ZŠ Ko-
menského 298 má dlouholetou tradici a le-
tos se pro žáky nižšího stupně opět konal v
březnu. Sešla se spousta masek, které se v
úvodní promenádě představily porotě. Mezi
dvacet nejlepších, které se líbily nejvíce,
patřila domorodá dvojčata, kocourek ženich
a kočička nevěsta, chaloupka, paní noci,
břišní tanečnice a jiné.

V další části programu čekaly na děti
soutěže a mezi nimi si děti rozhýbaly těla na
„šmoulí diskotéce“. Všechny děti si vyzkou-
šely svou dobrou mušku při prohazování
pohádkových figurín míčky, hbitost a šikov-
nost přišla na řadu při soukání bonbónů na
niti. Někteří odstříhávali poslepu cukrovin-
ky, jiní zjistili, že lžička nemusí sloužit je-

 Maškarní karneval v družině
nom k jídlu, ale může se s ní užít i hodně
legrace. Sladká odměna čekala na nejrych-
lejší, ale také povzbuzování a potlesk fa-
noušků.

Na závěr si každá maska odnesla samo-
lepky oblíbených digimonů, které dětem
věnovalo Papírnictví paní Zlámalové, za
což velmi děkujeme, a také jeden z nafouk-
nutých balónků, které byly součástí karne-
valové výzdoby a od prvního okamžiku
lákaly děti svou barevností.

Dnes už děti, které se rok co rok na
karneval těší a poctivě si připravují své
převleky, mohou jen vzpomínat nad foto-
grafiemi, zvěčňujícími jejich perfektní mas-
ky a skvělé soutěžní výkony.

M. Krejčiříková, vychovatelka ŠD

Geopatogenní zóny
V poslední době se čím dál více hovoří o

geopatogenních zónách jako o něčem novém.
Ale ve skutečnosti se jedná o prastarou profesi.
Rád bych Vás proto upozornil na geopatogenní
záření, které vážně ohrožuje Vaše zdraví.

Začal bych příslovím:“Již v minulosti lidé

říkávali, kde si lehne kráva, tam se staví dům,

a kde si v domě lehne pes, tam se staví

postel“. Velmi často se setkávám na přednáš-

ce s názorem, že geopatogenní zóny jsou

problém, když nemůžeme spát. A proto si

lidé myslí, že když spí dobře, nemají žádné

problémy. Skutečnost je jiná. Například po-

kud jde nějaká zóna v oblasti hlavy, tak oprav-

du dochází k poruchám spánku, ale v mno-

hých případech jde tato zóna přes jinou část

těla a tento člověk bude vždy dobře spát.

Velmi důležité jsou pro nás děti, neboť

právě ony jsou vybaveny schopností vycítit

záření a unikat z takového prostoru. Již děti v

postýlkách se v noci převalují, často se budí a

pláčí, příčinou mnohdy bývá záření geopato-

genních zón. Děti staršího věku utíkají kolem

půlnoci, kdy je záření nejsilnější, ke svým rodi-

čům. Několikrát jsem měřil mateřské školky a

je zajímavé, že děti si na špatných místech

nechtějí ani hrát. Děti na zónách trpí pravidelně

chronickou rýmou, angínou, astmatickými po-

tížemi. Na silnějších zónách Hartmannových,

jsou srdeční komplikace, zažívací problémy.

U chlapců pomočování do vyššího věku a u

děvčat problémy gynekologické až neplodnost.

Proto je velmi důležité preventivně ově-

řovat dům, který chci stavět, nebo byt, který

kupuji, zda není zdraví škodlivý. V opačném

případě mohou nastat takové problémy, že

ne vždy je možné tuto situaci vyřešit k plné

spokojenosti.

Chtěl bych také poukázat na Vaši práci.

Je důležité, aby i kanceláře byly vhodně

rozmístěny. V praxi jde mnohdy o úpravu,

která ani nenaruší charakter kanceláře. Mám

mnoho případů a mohu na jeden z takových

vzpomenout. Při měření kanceláře byla zjiš-

těna velmi silná Hartmannova zóna, která se

křížila v rohu místnosti, kde byl stůl s počíta-

čem. Tento počítač při instalaci začal být

velmi poruchový a po přemístění do dobré-

ho místa se tato situace okamžitě vyřešila.

Všichni však zapomněli, že u tohoto počítače

seděla pracovnice, která měla vážné zdra-

votní problémy.

Uvědomte si, že v posteli člověk tráví

v průměru sedm hodin denně a v kanceláři

deset i více hodin.

Na dané téma proběhne přednáška

v úterý 6. května v Domě dětí a mládeže

(stará škola) začátek 17.30 hodin.

Josef ULEHLA, GSM 602 707 953

 Miss ČR v Centro Zlín
Originální módní přehlídky s hvězdami

světa modelingu mohou shlédnout všichni

návštěvníci obchodního střediska Centro Zlín

Malenovice. V neděli 11. května od 14, 16 a 18

hodin se na galerii centra objeví Jitka Kocu-

rová, II. vicemiss ČR 1999 a Kateřina Stočeso-

vá, miss ČR 1998. Spolu s dalšími modelkami

předvedou to nejlepší z jarních a letních

kolekcí butiků Centro Zlín Malenovice.

Mgr. Eva Fuxová, Account Manager

Kino Napajedla - květen
¸ 1. 5. Jsem agent

¸ 4. 5. Kameňák

¸ 7. a 8. 5. Láska s výstrahou

¸ 11. 5. Sexy párty

¸ 14. a 15. 5. Přeber si to sám

¸ 18. 5. Kurýr

¸ 21. a 22.5. Kruté radosti

Z kulturyZ kultury

 Městské divadlo Zlín
¸ 2. pátek - Bartolomé de Las Casas: DENÍKY

KRYŠTOFA KOLUMBA
¸ 6. úterý - Emanuel Schikaneder / Wolfgang

Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA
¸ 7. středa - Moliére: MISANTROP
¸ 8. čtvrtek - Bernardo Dovizi da Bibbiena:

ZADÁNO CALANDRIÁDA
¸ 9. pátek - Moliére: MISANTROP
¸ 10. sobota - Anton Pavlovič Čechov: VIŠ-

ŇOVÝ SAD
Setkání 2003 Stretnutie

¸ 12. pondělí - SVĚTLA RAMP festivalový
přípitek koktejlem muzikálových melodií -
vystoupení souboru MDZ na náměstí Míru

¸ 13. úterý - Jean-Claude Grumberg: KRAJ-
ČÍRKY Slovenské národné divadlo Brati-
slava

¸ 14. středa - Alois a Vilém Mrštíkovi, Břeti-
slav Rychlík: ROK NA DEDINE Divadlo
Jána Palárika Trnava

¸ 14. středa - Silvester Lavrík: ŽLTÁ ŽLTÁ
ĽALIA Divadlo Astorka Korzo´90 Bratislava
Zoja Mikotová: DŮM HLUCHÉHO Divadlo
Archa Praha

¸ 2. pátek - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,
J. Hřebejk Šakalí léta

¸ 3. sobota - August Strindberg Slečna Julie
¸ 4. neděle - Anton Pavlovič Čechov Racek
¸ 6. úterý - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,

J. Hřebejk Šakalí léta
¸ 7. středa - Zdeněk Galuška, Vlastimil Peška

Slovácko sa súdí
¸ 9. pátek - František Petrák, Michal Zeman

Kocour Holmes a kocour Watson
¸ 10. sobota - Anton Pavlovič Čechov Racek
¸ 12. pondělí - Jára Beneš  Na tý louce zelený
¸ 13. úterý - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,

J. Hřebejk Šakalí léta
¸ 14. středa - P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský,

J. Hřebejk Šakalí léta
¸ 15. čtvrtek - K. J. Erben Dlouhý, Široký a

Bystrozraký

 Slovácké divadlo



7NAPAJEDELSKÉ 5/2003NAPAJEDELSKÉ 5/2003 ReklamaReklama

Spotfiebitelské
úvûry

Právû proto jsou tu na‰e spotfiebitelské úvûry a moÏnost povoleného pfieãerpání
úãtu, se kter˘m mÛÏete mít kdykoli k dispozici finanãní rezervu. A navíc za v˘hodn˘ch
úrokov˘ch podmínek! TakÏe staãí jediné – zaskoãit na nejbliÏ‰í po‰tu a domluvit se.
Peníze se pfiece hodí vÏdycky.

infolinka: 800 161 162, www.postovnisporitelna.cz

Nikdy nevíte, 
kdy budete potfiebovat pÛjãku!
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VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VIII.

CENA 4,- KČDUBEN 6/2003

Uzávěrka  příštího  vydání
6/2003  Napajedelských  novin

je  ve  středu  7. května.

Sport a sokolSport a sokol

Zvolení delegáti největší tělovýchovné

organizace v Napajedlích hodnotili na valné
hromadě 26. března 2003 svou činnost za rok

2002.

Tělovýchovná jednota Fatra-Slavia je ne-

jen největší co do počtu svých členů, ale
poskytuje také nejširší nabídku sportovního

vyžití občanů města. V osmi oddílech a odbo-

rech byli k 31. prosinci loňského roku regis-
trováni 874 členové. Každý osmý občan Na-

pajedel! Nelze se pak divit, že zástupci takové

organizace měli o čem jednat a co hodnotit.

Ve zprávě o činnosti seznámil tajemník
TJ Petr Chaloupka přítomné delegáty se spor-

tovním děním v jednotlivých oddílech, s vý-

sledkem provedených inventur, se stavem
členské základny a samozřejmě také s pro-

blémy, které organizaci při zajišťování čin-

nosti provázejí. Problémy z oblasti ekono-

mické nebo ze strany péče a údržby vlastní-
ho sportovního zařízení.

Také zpráva o hospodaření, přednesená

ekonomkou TJ Magdou Gärtnerovou, i zprá-
va kontrolní a revizní komise, přednesená

jejím předsedou p. Vrbíkem, shodně konsta-

tovaly zodpovědný přístup oddílů při naklá-

daní se svěřenými finančními prostředky a
dodržování příslušných norem a zákonů.

Přítomní delegáti přijali s potěšením in-

formaci o provedení rekonstrukce sporto-

višť u 2. základní školy nákladem 8 milionů
korun ještě v letošním roce. Investorem akce

 Napajedelští sportovci hodnotili
je město Napajedla. Upravené sportoviště

bude sloužit žákům obou základních škol,
členům tělovýchovné jednoty i široké veřej-

nosti. Ještě více byli delegáti potěšeni infor-

mací, že město je odhodláno v této lokalitě

vybudovat víceúčelové zastřešené sporto-
viště. Členové TJ jsou připraveni v rámci

svých možností „přiložit ruku k dílu“ a pomo-

ci při realizaci zařízení, které město tolik
potřebuje.

Jednání delegátů proběhlo v poklidné

pracovní atmosféře. Jeden nepříjemný pocit

však v delegátech zanechalo. Stejně jako kaž-
doročně byli zváni na jednání valné hroma-

dy zástupci významných institucí. A stejně,

jako už několik posledních let, nikdo pozvání
nepřijal. Někteří se omluvili, jako např. Fatra,

někteří ani nereagovali, jako obě základní

školy.

Nemůžeme a ani si nechceme vyžadovat
přízeň či pochopení. Zmíněných téměř 900

členů TJ odvádí nejen pro sebe, ale i pro

město a pro školy, z pohledu reprezentace a
výchovy mládeže, kus poctivé práce. A pocit

delegátů o něčem vypovídá…

Jednání valné hromady řídil předseda

TJ Ing. Pavel Chaloupka. On, nově zvolený
výkonný výbor  a všichni členové oddílů a

odborů jsou odhodláni pokračovat ve spor-

tovní činnosti nejméně na stejné úrovni jako

dosud.
TJ Fatra-Slavia

Budoucnost Sokola je dnes jako kdyko-

liv dříve otázkou mládeže. Přesvědčit doros-

tence a vychovat žáky v ideálech, které So-

kol dělají Sokolem a vytvářely v minulých
generacích sokolů ony velké osobnosti, na

které jsme všichni právem hrdi, to je náš

základní úkol. Dnešní generace zná Sokol jen
z nostalgických vyprávění svých dědů.

Mládež, která nevěří historii, nebude věřit

ani našim vzpomínkám, nebo je bude přijí-

mat s rezervou. To je jádro problému. Dívá se
na nás jako na beznadějné staromilce, kteří

nerozumí dnešnímu životu, světu a žijí minu-

lostí. Překročit propast celé jedné generace
je obtížné. Proto je nutné, aby všichni, kdo

mají za úkol přiblížit mládeži myšlenku so-

kolství, věděli v čem je mládež jiná, v čem se

změnily podmínky jejího života.

Velmi významným změnám podlehla v

poslední době rodina. Rodiče, uštvaní kaž-

dodenními starostmi, neměli a často stále

ještě nemají na své děti dost času a mnohdy
ani nejsou ochotni si jej udělat.

Zvlášť hluboce byla mládež poznamená-

na v oblasti vlastenectví. Fráze o vlastenec-
tví, zakrývání skutečnosti, že jsme byli bez-

právnou kolonií, vedla mládež k naprosté

nedůvěře k jakýmkoliv dějinám. Představa,

že se změnou politických poměrů se změní
okamžitě chování lidí, je velmi naivní. Novou

demokracii musíme budovat s lidmi, které jsme

zdědili a které minulý režim pokřivil. Udělejme
proto všechno, co můžeme, abychom pomohli

při kladení základů nového. Tam, kde je naděje

na úspěch – mezi mládeží a dětmi.
To však od nás vyžaduje zejména vybu-

dovat si k nim nový vztah, vztah založený na
úctě a opravdovosti. Naše řeči se nesmějí
rozcházet s činy, je třeba zbavit se frází, jimiž
byla mládež zaplavována. Snažit se pochopit
jejich zájmy, zábavy, představy o životě a
hlavně se jim přizpůsobit. Důležité je posta-
vit jim před oči obraz člověka, který umí
držet své slovo, který o své lásce k národu
nemluví, ale o to víc pro něj dělá. K tomuto
úkolu nás zavazuje naše sokolství.

Projev Evy Maňákové na valné hromadě
TJ Sokol Napajedla 15. března 2003

 K čemu zavazuje sokolství

Valná hromada sokolů
Napajedelští sokolové se sešli v sobotu

15. března v sokolovně na své valné hroma-
dě a hodnotili výsledky práce za rok 2002. Po

slavnostním zahájení následovalo uctění

památky členů, kteří v uplynulém roce na-

vždy opustili naše řady. Úvodní projev pro-
nesla vzdělavatelka Tělocvičné jednoty So-

kol Napajedla Eva Maňáková.

Přednesené zprávy hodnotily činnost
Sokola ve všech úsecích. Velmi dobrá a úspěš-

ná byla nejen tělocvičná činnost, ale také

společenská a kulturní.

Tělocvičná jednota zahájila rok 2003 v
počtu 298 členů. Jsou mezi nimi 43 muži, 133

žen, 7 dorostenců a dorostenek a 115 žáků a

žaček. Děti a mládež cvičí v oddílech spor-

tovní gymnastiky, sokolské všestrannosti,
dětském aerobiku a v oddílech rodičů a dětí.

Ženy navštěvují podle své zdatnosti oddíly

zdravotního tělocviku, jógy, sokolské vše-
strannosti a využívají také posilovnu a sau-

nu. Pro muže je oddíl sokolské všestrannosti.

Pravidelnou činnost vykazuje i smíšené druž-

stvo volejbalu v oddílu míčových her.
Významnou částí valné hromady bylo

schválení plánu aktivit pro rok 2003, doplňu-

jící volba Jaroslava Koláře do funkce náčelní-
ka jednoty a zpráva kontrolní komise o revizi

hospodaření a činnosti výboru TJ Sokol Na-

pajedla. V žádné z kontrolovaných činností

nebyly shledány nedostatky. Naopak z kont-
roly vyplynulo, že řízení jednoty je věnová-

na mimořádná pozornost a výboru bylo vy-

sloveno uznání a poděkování.
Všichni přítomní konstatovali lítost nad

neúčasti pozvaných hostů z našeho města.

Jednání se však zúčastnili zástupci Sokolské

župy Komenského O. Charvátová a br. Buršík.
V závěrečném usnesení schválili delegá-

ti přednesené zprávy a uložili výboru jedno-

ty usilovat dále o zlepšování práce a získává-
ní nových cvičenců a cvičitelů.

Valná hromada vyslovila poděkování

Městskému úřadu, radě a zastupitelstvu měs-

ta a závodu Fatra za poskytovanou finanční,
morální a veškerou další pomoc na podporu

činnosti a rozvoje Tělocvičné jednoty Sokol

Napajedla.

Na ukončení valné hromady jsme si všich-
ni společně zazpívali sokolskou píseň „Spěj-

me dál“. M. Vykoukal, TJ Sokol Napajedla

Vadí - nevadí? Odlákání pozornosti řidi-
če může stát lidský život. Nevím jak vy,
ale mně takoví ochránci zvířat vadí. -bv-


