
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK IX.

CENA 4,- KČ

DNES SI PŘE ČTE TE
� Z jenání městské rady a zastupitelstva

� Fatra a město

� Výsledky Tříkrálové sbírky

� Bonboniérka z Klubu kultury

� Kalendář kulturní akcí, kino, divadlo

Příležitostí k bezpečnému bruslení je v Napajedlích žalostně málo, oficiálně žádné. Do 

budoucna existuje příslib jediného kluziště v novém sportovním areálu škol, zatím se 

bruslí, kde to počasí dovolí – na slepých ramenech, nebo také na jezírku v parku.

 Fatra a město
(úvaha téměř novoroční)

K napsání této úvahy mne inspirovaly 

tři prosincové podněty. Dva mají společný 

fundament – jednání představitelů města, 

tzn. starosty pana Antonína Černockého a 

místostarostky paní Ireny Brabcové s předsta-

viteli Fatry, která byla reprezentována finanční 

ředitelkou paní Alenou Maňasovou a mnou. 

První jednání se na mé pozvání uskutečnilo 

ve Fatře, reciproční pak na radnici. 

Třetím podnětem byl článek, který se mi 

dostal shodou okolností do ruky z mé alma 

mater – Univerzity Pardubice. Článek napsal 

Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. a nazval jej 

„Aplikace vybraných zásad managementu 

v moderním řízení českých a moravských 

měst“. Bylo velice zajímavé, když jsem konfron-

toval průběh diskuze mezi výše uvedenými 

s obsahem článku. A když mne pan starosta 

ujistil, že v Napajedelských novinách neexis-

tuje cenzura (přestože moje osobní zkušenost 

byla jiná) a všichni účastníci jednání souhlasili 

s uveřejněním mé interpretace jednání, rozho-

dl jsem se k psaní.

V článku neodděluji výrazně článek od dis-

kuze, poněvadž si myslím, že mne po uvedení 

LEDEN 2/2004

Zápis do školy
Zápis do prvních tříd základních 

škol pro školní rok 2004/2005 bude pro-

bíhat v Napajedlích na obou školách 

současně v pátek 13. února 2004 v 

době od 14 hodin do 17 hodin.

K zápisu by se mělo dostavit asi še-

desát dětí narozených v roce 1997 a 1998 

včetně dětí, které si prozatím užívaly od-

klad povinné školní docházky. Konečný 

počet závisí na množství požadovaných 

odkladů pro nastávající prvňáčky.

V Základní škole Komenského 298 

by měly být otevřeny dvě první třídy, 

v Základní škole Komenského 268 jedna. 

Maximální limit pro počet dětí ve třídě 

je stanoven na 22. -ak-

K daním z nemovitostí
Finanční úřad v Otrokovicích informuje 

poplatníky daně ze zemědělské půdy, jejichž 

pozemek leží v katastrálním území Napajed-

la, že od 1. 1. 2004 byla změněna průměrná 

cena zemědělské půdy z 9,07 Kč/m2 na 7,21 

Kč/m2.

Tato průměrná cena půdy je základem 

daně z pozemků pro následující kategorie 

pozemků: orná půda - chmelnice - vinice  - za-

hrada - ovocný sad a trvalý travní porost.

Tato nově stanovená cena bude správcem 

daně použita při výměře daně z nemovitostí 

pro rok 2004. Pokud se z tohoto důvodu změní 

u poplatníka výše jeho daňové povinnosti, 

bude mu nová výše sdělena tzv. hromadným 

předpisným seznamem, který bude pro vy-

měření daně (před splatností první splátky, 

tj. před 31. květnem 2004) vyložen Městem 

Napajedla k nahlédnutí. V individuálních pří-

padech bude poplatníkům zaslán samostatný 

platební výměr.

Před splatností této daně budou poplatní-

kům zaslány složenky k úhradě s uvedením 

výše nové daně.

Finanční úřad v Otrokovicích

autora i názvu článku nemůže nikdo podezírat 

z plagiátorství a navíc velmi otevřená debata 

jakoby sledovala osnovu článku.

Na plnění role územní samosprávy lze 

v kterékoliv obci a tedy i v Napajedlích, po-

hlížet ze třech základních pohledů.

(pokračování na straně 3)
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Majetkové záležitosti
�  schválila uzavření nájemní smlouvy 

na provozování vodohospodářského díla 

Přívodní sběrač a centrální ČOV Napajedla 

s nájemcem Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

podle předloženého návrhu

� schválila Smlouvu o prodeji podle ná-

vrhu:

1. předmět prodeje: vodovodní, kanalizač-

ní a plynová přípojka, tj. úsek od domu 

č. p. 1052, 1053 po hlavní vedení – řad

2. do spoluvlastnictví kupujících byto-

vých jednotek s velikostí podílu podle 

zákona č. 72/1994 Sb. ke dni podpisu 

smlouvy

3. cena stejná pro každého kupujícího 

bytové jednotky: 1,-- Kč za všechny 

přípojky dohromady

a souhlasila s úhradou poplatku za vklad 

práva s tím, že za dobu zpoždění vkladu 

(z důvodu nové smlouvy) do KN nejsou 

kupující povinni platit nájemné

Finanční záležitosti
� schválila rozpočtové opatření č. 95/2003 

v objemu 49 000 Kč v souvislosti s poskyt-

nutím dotace Krajského úřadu na zájmovou 

činnost v kultuře

Bytové záležitosti
� souhlasila s výměnou bytu manž. Umy-

sových takto: vrácen bude byt č. 10 o 

velikosti 2+1 č.p. 1531 ul. Komenského a 

přidělen bude byt č. 1 o velikosti 3+1 č.p. 

1290 ul. Nerudova

� schválila nájemní smlouvu s Josefem Šil-

cem na byt č. 8 o velikosti 1+1, ul. Nábřeží

� schválila dohodu o výměně byt Františ-

ky Kučerkové takto: bude vrácena obytná 

buňka Na Kapli č. p. 1578 a bude přidělen 

byt č. 2 o velikosti 1+1 v domě č. p. 737 ul. 

Jiráskova

� schválila přidělení bytu DPS Pod Kalvárií 

Růženě Kytlicové, bytem Napajedla

Organizační záležitosti
� schválila organizaci zápisu žáků do 1. 

tříd 

� schválila ve smyslu § 102, odst. 2, písm. 

o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, organizační strukturu 

MěÚ Napajedla, včetně předložených změn 

s účinností od 1. 1. 2004

� schválila předložený návrh výše odmě-

ny pro ředitele Klubu kultury Napajedla dle 

důvodové zprávy

� schválila formu pružné pracovní doby 

vedoucímu organizační složky Městské 

informační centrum Napajedla dle § 85 

zákoníku práce dle předložené důvodové 

zprávy

� schválila platové výměry vedoucích 

organizačních složek města – Knihovny 

Napajedla, MIC Napajedla a ředitelů příspěv-

kových organizací města MŠ Napajedla, ZŠ 

Komenského 268, ZŠ Komenského 298 a Klu-

bu kultury Napajedla, stanovené ve smyslu 

nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových 

poměrech ve veřejných službách a správě 

a ve smyslu nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 

kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 

předpoklady 

� rozhodla o zastavení řízení ve věci porušení 

OZV č. 3/2003 v hotelu Malina

Veřejné zakázky
� schválila uzavření smlouvy o dílo s fir-

mou SKAVO spol. s r.. na provedení opravy 

ležaté kanalizace v pravém křídle objektu 

ZŠ Komenského 268 za cenu do 130 000,- Kč 

včetně DPH

� schválila uzavření smlouvy o dílo na 

realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních 

zařízení“ kaple č. p. 305 a zdravotní středisko 

č. p. 1042 – 1. etapa s firmou Pozimos a.s. 

za celkovou cenu do 445 000,- Kč včetně 

DPH

Bez usnesení
� vzala na vědomí výpověď nájemní smlou-

vy na provozování kontaktního místa státní 

sociální podpory v Napajedlích zaslanou 

nájemcem nebytových prostor magistrátem 

města Zlína od 1. 4. 2004 

� vzala na vědomí zápis z jednání školské 

komise dne 6. 1. 2004, rámcový plán práce 

a termíny jednání na I. pololetí 2004 

� vzala na vědomí zápis z jednání sociální 

komise dne 5. 1. 2004

� vzala na vědomí zápis z jednání SOZ ze 

dne 6. 1. 2004 

� seznámila se s darovací smlouvou od firmy 

Ing. Ladislav Alster – projektová kancelář 

A-S, která věnovala finanční příspěvek ve 

výši 10.000,-- Kč, a s darovací smlouvou od 

firmy DIPS Zlín, spol. s r.o., která věnovala 

finanční příspěvek ve výši 20.000,-- Kč. 

Oba příspěvky byly určeny na veřejnou 

sbírku, pořádanou za účelem shromáždění 

finančních prostředků na opravu, obnovu a 

vybavení kaple v bývalém napajedelském 

klášteře (Komenského, č. p. 305) 

� vzala na vědomí zprávu Městské policie 

Napajedla za měsíc prosinec 2003

Rada města dne 15. ledna 2004 

 -v působnosti valné hromady NBTH, 

s.r.o. 

� se seznámila s návrhem rozpočtu spo-

lečnosti na rok 2004 a bere ho na vědomí. 

Rozpočet bude u položek, ve kterých je 

rozdíl oproti roku 2003 (jak ve vztahu 

k plánu, tak i očekávané skutečnosti) ± 

20 %, doplněn komentářem zdůvodňují-

cím tento rozdíl 
� dále rozhodla o neprodleném zahájení 

prací na výběrovém řízení na dodavatele 

stavby rekonstrukce kotelny Nerudova ul. 

a doporučila zastupitelstvu města schválit 

v rozpočtu města na rok 2004 rezervu ve 

výši 1,5 mil. Kč, ze které bude formou půjčky 

NBTH, s.r.o. poskytnuta nutná částka k do-

financování této stavby

� zpracování studie zásobování teplem 

areálu škol v ul. Komenského a energetic-

kého generelu města bude rozhodnuto na 

základě schválení energetické koncepce 

Zlínského kraje

� další valná hromada bude svolána po 

předložení výsledků hospodaření za rok 

2003 – předpokládaný termín druhá polo-

vina února.

- v působnosti valné hromady společnosti 

Technická správa města, s.r.o. 

� doporučila zastupitelstvu města provést 

snížení kapitálu společnosti z účtu č. 413 o 

částku 1 026 742,- Kč, která vznikla jako ku-

mulovaná ztráta v průběhu let 2001 a 2002 

v důsledku povinných odpisů majetku. Od 

r. 2003 se předpokládá kladný hospodářský 

výsledek a roční výše odpisů 400 000,- Kč. 

Odpisy budou převáděny do fondu rozvoje 

investičního majetku měsíčně. Plán čerpá-

ní fondu rozvoje investičního majetku bude 

projednán dozorčí radou a schvalován val-

nou hromadou

� dále se seznámila s plánem obnovy 

strojového vybavení a s návrhem rozpočtu 

společnosti na rok 2004. Rozpočet bude u 

položek, ve kterých je rozdíl oproti roku 

2003 (jak ve vztahu k plánu, tak i očekávané 

skutečnosti) ± 20 %, doplněn komentářem 

zdůvodňujícím tento rozdíl

- další valná hromada bude svolána po 

předložení výsledků hospodaření za rok 

2003 – předpokládaný termín druhá polo-

vina února.

Zprávy z radnice

Z jednání Rady dne 12. ledna 2004

Přehled o stavu obyvatel města Napajedla k 31. 12. 2003
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Počet trvale hlášených 7 754 7 735 7 668 7 659 7 654 7 704 7 696

Počet cizinců - - 92 96 104 120 121

Počet narozených dětí 64 53 63 89 69 82 64 

Počet zemřelých 95 79 67 72 71 69 73

Počet sňatků 59 52 61 80 75 69 72

Počet rozvodů 26 32 22 23 20 26 32

Počet přihlášených osob 170 120 106 118 132 189 116

Počet odhlášených osob 180 113 142 166 127 124 139

Počet přehlášených osob v rámci města 177 130 176 159 107 167 159

Hledáme muže, ženu, manžele, 

kteří jsou schopni převzít odpovědnost 

za svůj život a pracovat na krásném a 

finančně zajímavém projektu.

Centrum kvalita života Zlín - tel. 

737 716 073
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(pokračování článku ze strany 1)

Pohled politologický by měl vycházet 

z respektování politických názorů obyvatel 

města. Vzhledem k tomu, že těžiště rozhovo-

rů i článku bylo někde jinde než v politice, 

nezbývá než konstatovat, že Napajedla jsou, 

bohužel, jednou z mála obcí (to zase naštěs-

tí), v nichž jsou komunisté součástí koalice 

ovládající radnici. Zda to respektuje politické 

názory obyvatel Napajedel, bůhsuď. O tomto 

úkazu jsem se jen zmínil a dále nebyl rozebírán 

a shodu jsme nehledali.

Z pohledu sociologického jsou města 

hodně složitými strukturami, v nichž se stře-

távají různé skupinové i individuální zájmy, 

často naprosto protichůdné. Pro představu sta-

čí uvést jen některé skupiny. Junioři – senioři, 

nebydlící – bydlící, sportovci – nesportovci 

atd., atd. Myslím si, že žádné napajedelské 

reprezentaci se doposud nepodařilo zpra-

covat objektivní analýzu potřeb alespoň 

těch nejvýznamnějších skupin. Bez těchto 

znalostí se otvírá pole pro klientelismus, což 

není jen nepěkné slovo, ale jsou to i stejně 

nepěkné aktivity. Při rozhodování o problému 

se nevychází ze znalosti, ale vzniká prostor pro 

řvouny, populisty, demagogy či přítelíčkování, 

strýčkování, rodinkaření apod. 

Do této kategorie patří i kategorie nazývaná 

střet zájmů. Je naprosto neslučitelné, aby řízení 

města bylo ovlivňováno přes zastupitelstvo 

lidmi, kteří se živí činnostmi na chodu města 

závislými. A když už se tak v Napajedlích stalo, 

je proti zneužívání těchto pozic jediné řešení: 

otevřená výběrová řízení s veřejnou kontrolou 

a alespoň vyloučení těchto lidí z hlasování o 

problémech, které s jejich pracovní činnosti 

souvisí. 

Na to už je potřeba hodně politické kultury! 

V řízení takového města jako jsou Napajedla jde 

o fenomény o to významnější, že si všichni vi-

díme málem do kuchyně a řada souvislostí se 

objektivně či neobjektivně personifikuje. A kde 

chybí informace a fakta, tam nastupují emoce. 

A konkrétních příkladů lze v Napajed-

lích v posledních letech jmenovat řadu. Stačí 

vzpomnět na kauzu tzv. rušení jedné ze škol, 

zřízení a obsazení funkce informačního stře-

diska, privatizace bytů, oprav bytového fondu, 

obsazení redakce novin, personální politiky 

na radnici atd.

Bez jasných a otevřených informací 

podložených odborně zpracovanými fakty 

z objektivních analýz, nelze dobře řídit měs-

to. Myslím, že přes dílčí rozpory v názorech 

na jednotlivé kauzy, byla v této otázce mezi 

účastníky jednání shoda.

Správná analýza problémů je vlastně 

základem manažerského přístupu k řešení 

základního úkolu města – tzn. spolu s plně-

ním role veřejné správy zajišťovat především 

služby pro obyvatele. Tento přístup je již zcela 

běžný ve státech EU, kam již od května bu-

deme patřit.

Manažerský přístup k řízení měst vychá-

zí z metod, které jsou běžné v podnikatelské 

sféře. Jejich principem je zvyšování podílu 

občanů na řízení věcí veřejných průběžným 

průzkumem jejich potřeb klasickými marketin-

govými postupy. A ve vlastním řízení jsou pak 

aplikovány postupy označované jako 3E (z an-

glického Economy, Effectiveness, Efficiency) 

čili hospodárnost, účinnost, efektivita. 

To jsou principy, na které jsme si v pod-

nicích museli velmi rychle zvyknout. Ti, kdo 

si nezvykli – ti už většinou nepodnikají nebo 

„podnikají“ pod hlavičkou státu či obcí. Přiro-

zeně, že mezi podnikem a městem je podstatný 

rozdíl. Zatímco cílem podnikání je uspokojení 

zájmu zákazníků a zisk, cílem řízení města by 

mělo být uspokojení potřeb občanů (= zákaz-

níků) a jejich spokojenost (= zisk). Pozor! 

– Neplést si s uspokojením zájmu městských 

úředníků a zastupitelů!

Popsaný manažerský přístup a 3E principy 

byly nejrozsáhlejším tématem diskuze. 

Čtenář se asi bude ptát: a co je Fatře po pro-

blémech města? Odpověď je jednoznačná.

Fatra se zúčastňuje hospodaření města 

přímo (sponzoring přes 1 mil. Kč) i nepřímo 

(odváděním daní do rozpočtů, které jsou pak 

obcím přerozdělovány). Většina zaměstnanců 

Fatry je občany města, takže jejich spokojenost 

či nespokojenost ovlivňuje i procesy ve Fatře. 

A Fatra je úspěšná zisková firma, takže snad 

může být v rozšíření úspěšných postupů 

příkladem i městu. 

V Chropyni, kde Fatra dnes taky působí, 

je spolupráce s městem zcela samozřejmá, 

kontakty se starostou i místostarostkou 

pravidelné a byl jsem pozván i na jednání 

zastupitelstva, kde jsem prezentoval záměry 

Fatry v Chropyni. A myslím, že užitek pro obě 

strany je měřitelný a efektivní.

Otevřeně jsme vyjmenovali, co nám při 

uplatňování manažerského pohledu připadá 

v řízení města Napajedla nepochopitelné:

• Duální systém řízení bytového hospodářství a 

technických služeb (úspory z integrace by musely 

dosáhnout několika milionů korun).

• Atomizace řízení kulturního a informačního 

systému města tzn. klub kultury, informační stře-

disko, kabelová televize, noviny, kino (úspory 

odhadujeme řádově ve stotisících. Stačí porovnat 

náklady na noviny ve Fatře 70 000,- Kč s náklady 

na noviny ve městě 375 000,- Kč).

• Nekoncepční údržba majetku. V současné době 

je “rozvrtaná” spořitelna, bývalá hospodářská 

škola, klášter, klášterní kaple, školy, zdravotní 

středisko, bývalé kotelny, kino, klub kultury, 

činžovní domy. Co má prioritu? Který majetek 

je pro provoz města nezbytný?

• Jak koordinuje město své záměry se spolky 

a jinými subjekty (např. sokolovna, zámek, 

zámecký park, sportoviště)?

• Kolik projektů je připravených pro čerpání 

peněz ze strukturálních fondů EU?

Tyto otázky jsme kladli a mohli bychom 

je klást dále. Na některé z nich jsme dostali 

odpověď, na řadu z nich ne. Proč?

Protože městu Napajedla chyběla, chybí 

a pokud se rychle situace nezmění, bude 

chybět strategie, a to strategie dlouhodo-

bá. A právě proto, že jde o strategii dlou-

hodobou, musí se na ní shodnout všechny 

demokratické elementy v řízení města. Její 

naplňování se totiž do jednoho volebního 

období nevejde. Tady zdůrazňuji, že takovou 

strategií není volební program. Ten by měl 

být jen taktickým postupem, kterým ta či ona 

politická skupina naplňuje strategii, případně 

zvýrazňuje, které strategické operace jsou 

pro ni prioritní.

Co je třeba pro zpracování takové 

strategie udělat?

1. Zpracovat analýzu slabých i silných 

stránek města ve všech základních segmen-

tech života města (majetek, podnikání, kultura, 

sport, bydlení, doprava, demografický vývoj, 

společenský život, životní prostředí, komuni-

kace, dopady vstupu do EU apod.).

2. Definovat vizi a poslání města – jinými 

slovy popsat si, jaké chceme Napajedla mít 

v kratší či vzdálenější budoucnosti.

3. Formulovat cíle, kterých chceme v jed-

notlivých segmentech dosáhnout.

4. Vypracovat krátkodobé, střednědobé i 

dlouhodobé plány realizace cílů, včetně jejich 

finančního zabezpečení.

5. Tyto plány pak předložit k oponentuře 

zastupitelstvu, expertům a pochopitelně 

občanům.

6. Zpracovat konečnou formu strategie a 

nechat ji schválit zastupitelstvem.

7. Pravidelně veřejně kontrolovat plnění 

strategických operací. Tady je nezastupitelná 

role opozice, protože ta má toto poslání, tzn. 

oponenturu jako základ svého působení. Takže 

žádné “co jsme si, to jsme si.”

8. Každoročně strategii aktualizovat a 

současně ji o rok rolovat.

K technice již patří, že tým pracující na 

strategii musí mít základ v úřednících města 

a nezbytnou podmínkou je, že mu šéfuje 

starosta.

Z uvedeného postupu může někoho začít 

bolet hlava. ale z vlastních zkušeností ve Fatře 

víme, že zpracování výše uvedeného není zase 

takový problém a osvojení si metod strategic-

kého plánování je vlastně jednoduché. Co však 

nesmí chybět je chuť. Ve Fatře jsme začínali 

před lety s pomocí z exteriéru, což práce na 

první tzv. ministrategii urychlilo, ale není to 

nezbytné.

A co je ještě důležité – strategie, která 

má být pro občany přijatelná, musí být útlým 

svazečkem, v němž jsou všechny cíle měřitel-

né a tím i kontrolovatelné. Zde jsme nabídli 

představitelům města, že jako názorný příklad 

můžeme prezentovat postupy využívané při 

tvorbě strategie Fatry, abychom nezůstávali 

jen u teorie šedé.

A jako praktické cvičení ze strategického 

plánování jsme společně definovali strategické 

operace k řešení prvních společných problé-

mů – nakládání s povrchovými a odpadními 

vodami na levém břehu Moravy a řešení 

problému s využitím zámku a zámeckého 

parku. 

A uvidíme, zda to půjde.

Ing. Jar. Toufar generální ředitel Fatry

 Fatra a město
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ZLÍN – Rozdělení částky 298 milionů 

korun pro autobusové, trolejbusové a želez-

niční dopravce na zajištění základní dopravní 

obslužnosti ve Zlínském kraji pro letošní rok 

schválila krajská rada. Rozdělení financí pro 

11 subjektů proběhlo na základě rozhodnutí 

krajského zastupitelstva, které stanovilo 

základní dopravní obslužnost v kraji pro 

letošní rok.

Dotace pro autobusovou dopravu činí 

197,5 milionu korun, pro železniční dopravu 

97 milionů korun a pro městskou dopravu 

3,8 milionu korun.

„Příspěvek jednotlivým subjektům, které 

zajišťují dopravní obslužnosti slouží na po-

krytí prokazatelné ztráty, která z provozování 

nelukrativních linek vzniká,“ uvedl náměstek 

zlínského hejtmana Jaroslav Drozd, který je 

zodpovědný za oblast dopravy.

Část celkové finanční částky, kterou kraj 

musí rozdělit, získá také od obcí. Ty by měly 

stejně jako v loňském roce přispívat 50 korun 

za jednoho občana. 

Příspěvky – autobusová doprava:

dopravce Kč

Karel Housa - HOUSACAR 10 322 000

ČSAD Vsetín a.s. 91 050 000

ČSAD Kroměříž a.s. 42 342 000

ČSAD Uherské Hradiště a.s. 45 960 000

FTL Prostějov a.s. 378 000

ČSAD Kyjov a.s. 1 968 000

Connex Morava a.s. 4 767 000

ČSAD Hodonín a.s. 462 000

ČSAD Vyškov a.s. 270 000

Příspěvky – drážní doprava:

České dráhy, a.s. 97 000 000

Dopravní společnost 

Zlín-Otrokovice, s.r.o.
3 800 000

Radní rozdělili fi nance na 
základní dopravní obslužnost

Malým podnikatelům
ZLÍN – Prováděcí dokumenty 

k Podprogramu na podporu přípravy 

projektů malých a středních podni-

katelů schválila na základě rozhodnutí 

zastupitelstva krajská rada. Termín podá-

ní žádosti je stanoven na 26. dubna.

„Celkem rozdělíme 1,3 milionu korun. 

Firmy mohou získat podporu od třiceti 

do sedmdesáti tisíc korun. Jde o jeden 

z dalších kroků směřující k podpoře ma-

lého a středního podnikání“ uvedl statu-

tární náměstek zlínského hejtmana Libor 

Lukáš. Předmětem podpory je podíl na 

úhradě nákladů spojených s pořízením 

dokumentace pro realizaci rozvojových 

projektů v rámci strukturálních fondů 

Evropské unie. P. Kamas

Přečetli jsme
Co vědí náctiletí o sametové revoluci 

1989? 

Žáků Základní školy Komenského 268 

se na to zeptala redakce školního časopisu 

Nšo-či. A tady je několik odpovědí:

�   Studenti a herci pražských divadel vstou-

pili do stávky. Mělo to znamenat odchod 

neschopných poslanců a konec totality.

�   V Praze byla demonstrace. Upálil se Jan 

Palach. Začal konec totalitního režimu.

�   Nevím, protože jsem se narodila a nikdo 

mi nic neřekl.

�   Nevím, protože mi nikdo nic neříkal a 

nebo říkal a já jsem to zapomněl.

�   Možná to mám někde v paměti. Já ne-

vím…

�   Protest studentů, ale bohužel si nepama-

tuji proti čemu…

�   Bylo to nejspíš něco důležitého, když je 

to volno…

A co dělá podle dětí Santa v létě?

�   Chrní na severním pólu.

�   Obhlíží holky na Hawaji.

�   Jede k moři, opaluje se a koupe. Loví 

mušle a snaží se shodit alespoň 40 kg.

�   Je na pláži a koupe se. Má červenobílé 

plavky a čepičku.

�   Pilně pracuje, aby si vydělal na všechny 

dárky pro nás.

Jó, to je čeština!
Přemýšleli jste někdy o tom, jak bohatá 

je vaše slovní zásoba? Jak jste na tom v po-

rovnání se Shakespearem, který prý pracoval 

s dvacet a jedním tisícem slov nebo s Puški-

nem, který jich zvládal ještě o tisíc víc?Kolik 

slov má vůbec čeština?

Běžný slovník obsahuje asi padesát 

tisíc slov, ale devítisvazkový slovník až čtvrt 

milionu. Tolik slov žádný člověk neužívá. 

Běžný člověk prý vystačí s pěti až šesti 

tisíci slov, vysokoškolák by jich měl znát 

deset až dvanáct tisíc. Pouze spisovatelé 

mají svou slovní banku podstatně bohatší. 

Čeština jim poskytuje úžasný prostor. Nevím 

to jistě - jak jsem koupila, tak prodávám - prý 

se od každého podstatného jména dá utvořit 

sloveso, od každého slovesa přídavné jméno, 

od každého přídavného jména příslovce a 

od každého příslovce zase zpětně podstatné 

jméno – je to vůbec možné?

Nejčastěji používaná slova podle frekvenč-

ního slovníku nejsou vůbec zajímavá. Jsou 

to většinou spojky, předložky nebo pomocná 

slova - a, sponové sloveso být, ukazovací zá-

jmeno ten, v, on, na, že, s, z. Na jedenáctém 

místě v pořadí je sloveso mít, na dvanáctém 

místě já a následují opět předložky. Četnost 

slov, která mají význam, lze stanovit obtížně, 

je v každém textu jiná. Tak si říkám, na kterém 

místě je prosím, děkuji, dobrý den …!

Velmi dlouhá slova se obtížně vyslovují 

a používáme je zřídka, některá vůbec. Škol-

ním příkladem je ono nejneobhospodařová-

vatelnější. Vymyšlena byla i slova delší, ale 

schválně, použili byste někdy výraz - nejnez-

devětadevadesáteronásobitelnějšími? -veb-

Je sobota 10. ledna 2004 dopoledne. Ven-

ku krásné zimní počasí. Teplota mírně pod 

bodem mrazu, z nebe hustě sněží.

V prostorách Charity v budově „klášte-

ra“ se scházejí skupinky králů – koledníků. 

Místnosti se zaplňují. Vždyť je zde 75 dětí 

oblečených za krále a 25 dospělých, kteří mají 

koledníky doprovázet. Dávají se poslední in-

strukce, vedoucí přebírají zapečetěné poklad-

ničky, průkazky a další drobnosti potřebné 

při tříkrálovém koledování.

Mezi všemi vládne mírné napětí, ale 

zároveň nadšení a odhodlání přispět svými 

silami dobré věci. Potěšující pro všechny 

přítomné je příchod pana starosty Antonína 

Černockého, který nás svými milými slovy 

podpořil a propustil do napajedelských 

ulic. Do zasněženého města se vydává 25 

skupin tříkrálových koledníků a již slyšíme 

slova vánoční koledy „My tři králové jdeme 

k vám…“

Jen pro zajímavost, nejmladšímu králi 

jsou 4 roky, nejstarší má 15 let. Děti čeká ne-

lehký úkol – zazvonit u každé domácnosti, 

zazpívat, popřát do nového roku a požádat 

o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Re-

akce jsou různé. Jedni se usmívají, druzí už 

vyhlížejí, mnozí jsou dojati k slzám. Kolem 

14. hodiny se vrací první skupinky zpět do 

prostor Charity. Každého čeká občerstvení, 

teplý čaj či káva a zasloužená sladkost. Děti i 

dospělí si předávají své dojmy a zkušenosti. 

Ve tvářích zejména mladších je znát i mírná 

únava. Někteří mají i řádně promáčené boty, 

přesto převládá skvělá nálada a spokojenost. 

Vždyť se zde sešla parta lidí ochotných udě-

lat něco dobrého pro druhé, bez nároku na 

odměnu. Jen pro svůj vnitřní pocit.

V letošním roce vynesla štědrost napa-

jedelských občanů Tříkrálové sbírce 108 

626,50 Kč.

Finanční dary budou použity na sociální 

pomoc přímo v našem městě a také na ostatní 

projekty Charity.

Děkuji všem dárcům za pomoc lidem, 

kteří v lecčems neměli takové štěstí jako 

my. Velký dík patří koledníkům – dětem i 

dospělým, bez kterých by akce nemohla 

zdárně proběhnout. A v neposlední řadě 

děkuji všem jednotlivcům ochotným po-

moci při přípravě a uskutečnění Tříkrálové 

sbírky 2004.

Helena Nováková

Výsledky Tříkrálové sbírky
2003 2004

Otrokovice 204 930,60 209 218,00

Napajedla 81 842,40 108 626,50

Pohořelice 13 036,00 13 786,00

Oldřichovice 6 557,00 8 244,00

Komárov 7 555,00 7 407,00

Spytihněv 32 324,50 33 736,00

Halenkovice 25 649,00 25 632,00

Žlutava 14 019,00 16 898,50

Tlumačov 31 091,10 36 713,00

CELKEM 417 006,60 460 261,00

Tříkrálové koledování
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Jak jinak nazvat únorovou sestavu pro-

gramů složenou ze tří bonbónků.

Jako první je připraven na čtvrtek 5. úno-

ra pořad s Vláďou Hronem, v současné době 

nejuznávanějším a nejfrekventovanějším imi-

tátorem mluveného slova i zpěvu a velice 

oblíbeným bavičem. Pro milovníky legrace, 

zábavy a show, pro všechny kdo rádi vzpomí-

nají na naše i světové hity – zejména pro ně 

je určen pořad ABECEDA HVĚZD II. 

Další nabídka je opět pro obdivovatele 

staropražské atmosfery z počátku minulého 

století. Krásné melodie v podání herců a 

zpěváků Pražské komorní zpěvohry v režii 

M. Grisi zazní v divadelním sále Klubu 

kultury v Napajedlích v sobotu 14. února. 

Lidová opereta pod názvem PODSKALÁK 

s Josefem Zímou v hlavní roli přináší nejzná-

mější šlágry z doby Karla Hašlerka „Ta naše 

písnička česká“, „My jsme ti Pražáci“, „Nad 

Prahou tančily hvězdičky“ a další. 

Proč je začátek v 15 hodin a vstupné 

pouhých 80,- Kč? Protože pozvánka platí 

pro všechny generace.

Třetím bonbónkem je koncert hvězd ope-

rety a muzikálu. Pavla Břínková a Jan Ježek 

Bonboniérka z Klubu kultury

za klavírního doprovodu J. Pazoura zazpívají 

hity z muzikálů Hallo Dolly, Cats, Evita, West 

Side Story, My Fair Lady, Miss Saigon, Phan-

tom of the Opera, Les Misérables a další.

Živý koncert Pavly Břínkové a Jana 

Ježka je opravdu zážitek jedinečný. Oba 

protagonisté zpívají bez mikrofonů a ná-

vštěvníci bezpochyby ocení skvělou akustiku 

divadelního sálu Klubu kultury. Poznačte si 

- neděle 22. února 2004. 

Předprodej vstupenek je vždy v úterý, 

středu a čtvrtek, a to od 14 do 16 hodin. V úterý 

v kanceláři Klubu kultury, ve středu a ve čtvr-

tek ve stejnou dobu v Informačmím centru 

města Napajedel v budově Městského kina.

Srdečně zveme k návštěvě napajedelské-

ho Klubu kultury všechny diváky nejen z Na-

pajedel, ale i z Otrokovic, ze Zlína i Uherského 

Hradiště. Staňte se 

našimi návštěvníky 

podobně jako oby-

vatelé sousední 

Žlutavy, Pohořelic, 

Topolné a dalších 

kulturních obcí.

Pavel Pilát, 

ředitel Klubu 

kultury

Poslední tři úspěšné akce v Klubu kultury:  

Iveta Simonová pro napajedelské seniory a 

L. Kerndl pro vánoční publikum; o překle-

nutí  letopočtů  se postarali členové diva-

delního souboru - premiérou  pohádky Tři 

sestry v režii M. Medkové v roce loňském 

a stejně úspěšnou reprízou téže pohádky 

v roce letošním. Foto P. Pilát
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Malé ohlédnutí
Vánoční čas je sice za námi, ale vzpo-

mínky na všechno krásné, co jsme prožili a 

viděli, jsou ještě živé.

Na vánočním jarmarku v Domě dětí a mlá-

deže jsme mohli nakoupit dárečky, některé 

vlastnoručně vyrobily vychovatelky DDM, i 

nechat se potěšit milým vystoupením dětí 

pro rodiče a veřejnost.

Dlouho budeme vzpomínat i na besídky, 

které s dětmi připravila Libuše Přílučíková 

společně s Červeným křížem a Obecním 

úřadem v Oldřichovicích. Po úspěšné neděli 

předvedly děti pěkný a bohatý program i pro 

žáky základní a mateřské školy v Pohořeli-

cích. Po pohádce „Kamarád drak“ zazněly 

koledy, maminky si zacvičily se svými rato-

lestmi na písničku „Tři čuníci“ a nejmenší děti 

ze souboru Sluníčko se pochlubily scénkou 

„Z mechu a kapradí“. Celý program zakončila 

děvčata skladbou aerobiku.

Všem, kteří se na přípravě programu po-

díleli – dětem, rodičům a zejména vedoucím 

dětských kolektivů, kteří věnují dětem svůj 

čas a trpělivost – děkujeme, přejeme hodně 

dobrých nápadů a do roku 2004 hodně zdraví 

a pohody. M. Vaňáčová

Kalendář kulturních akcí
�   Čtvrtek 5. února  

Abeceda hvězd II. One Man Show Vla-

dimíra Hrona. Klub kultury, začátek v 19.30 

hodin, vstupné 180,- Kč

�   Sobota 7. února  

HASIČSKÁ ZÁBAVA. Tradiční zábava se 

skupinou EX DUO. Sokolovna - velký sál, 

začátek v 19.30 hodin, vstupné 50,- Kč.

�   Sobota 14. února 

PODSKALÁK. Klasická opereta K. Hašlera 

a Fr. F. Šamberka v provedení sólistů hudeb-

ního Divadla v Karlíně. V hlavní roli Josef 

Zíma. Klub kultury, začátek v 15 hodin, 

vstupné 80,- Kč.

�   Sobota 14. února 

Ples I. základní školy a SRPŠ Napajedla. 

Sokolovna, začátek v 19.30 hodin.

�   Neděle 22. února 

SNĚHURKA a DLOUHÝ, ŠIROKÝ a BYS-

TROZRAKÝ. Dvě loutkové pohádky souboru 

Klubíčko. Klub kultury - loutkový sál, začátek 

v 15 hodin.

�   Neděle 22. února

Pavla Břínková a Jan Ježek. Známé muzi-

kálové hity – Hallo Dolly, Cats, Evita, West Side 

Story, My Fair Lady, Bídníci aj. - při klavírním 

doprovodu J. Pazoura. Klub kultury - velký sál, 

začátek v 19.30 hodin, vstupné 140,- Kč.

�   Sobota 28. února 

Ples II.základní školy a SRPŠ Napajedla. 

Sokolovna - velký sál, začátek v 19.30 hodin.

� Předprodej 

Předprodej vstupenek na pořady Klubu 

kultury Napajedla:

� úterý 14 – 16 hodin v Klubu kultury 

Napajedla, Zámek 519, tel. 577 941 073

� středa, čvrtek 14 – 16 hodin Infocentrum 

Napajedla, Na Kapli (budova městského kina), 

tel. 577 944 247, 737 230 563

Z Napajedel na hory
Nová nabídka jak se dostat pohodlně 

do hor, přišla od infocentra ve Velkých 

Karlovicích.

Je zřízena nová autobusová linka 770200 

Kroměříž-Otrokovice-Zlín-Vsetín-Velké Karlo-

vice.Z Otrokovic-náměstí odjíždí v sobotu a 

v neděli 7,25 ráno, v 9,20 je v Karlovicích. 

Jízdenka stojí 88,- Kč. Zpátky jede odpoledne 

v 16,30 a v Otrokovicích je v 18,25. Od 2. do 

6. února, to jsou jarní prázdniny, jede denně. 

Cestujícím, kteří předloží jízdenku, bude ve 

Ski areálu RAZULA výše jednosměrného jízd-

ného odpočtena z celodenní permanentky, 

v případě využití lyžařského areálu u hotelu 

Horal 50% z ceny.

Ski areál RAZULA nabízí uměle zasněžo-

vaný upravovaný svah, moderní 800 metrů 

dlouhý vlek s převýšením 200 metrů, hotely 

Horal, Lanterna a Galik.

Tolik z Karlovické nabídky, budu rád, 

když novinám sdělíte své dojmy z hor.

Tip na jarní prázdniny!
Výlet do Egypta na jedno odpo-

ledne! 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

a občanské sdružení Aegyptus připravilo 

výstavu s názvem „Egypt za vlády faraonů“. 

Tři sta exponátů, tři lidské a mnoho zvířecích 

mumií, úžasná atmosféra vnitřku egyptské 

hrobky. Navíc přes padesát barevných 

fotografií a videoprojekce o Českých egyp-

tologických expedicích. Autorům výstavy 

se podařilo nejen shromáždit unikátní expo-

náty z několika českých sbírek, ale i vytvořit 

přesvědčivou atmosféru dávné, překvapivě 

civilizované společnosti. Vidět na vlastní oči 

náhrdelníky, ozdoby a sošky bohů, kterých 

se dotýkali lidé dávno před naším letopoč-

tem, je opravdu jedinečný zážitek.

Nenechte si výlet do Egypta ujít, vý-

stava ve Slováckém muzeu potrvá do 15. 

února, otevřeno je denně 9-12 a 12.30-17 

hodin.

Kamarád drak byla pohádka nejen pěkná, ale i velmi výpravná a připravená s vtipem.

MISS MINI
Soutěž o nejzajímavější fotografii spon-

tánního projevu dítěte ve věku do tří let.

Uzávěrka přihlášek fotografii je v pátek 

30. ledna a soutěž bude probíhat v průběhu 

února.  Každý návštěvník může na výstavce 

v DDM Napajedla udělit jeden bod nejvy-

dařenější fotografii. 

Vyhlášení soutěže se bude konat v úterý 

24. února v 15 hodin v tělocvičně I. základní 

školy a návštěvníkům se miminka představí 

osobně. Zkrátka nepřijdou ani, kteří vysta-

vené fotografie hodnotili. Pro tři vylosované 

jsou připraveny hezké ceny. Vstupné na 

závěrečné hodnocení je 15,- Kč, návštěva 

výstavky v DDM je zdarma.  

Srdečně zveme! 

Lyžařský zájezd 
Termín: sobota 14. února 2004. Mís-

to: Kyčerka (v případě horších sněhových 

podmínek Pustevny). Odjezd: 7.30 h od I. ZŠ 

Napajedla. Návrat: asi v 16.30 h do Napaje-

del. Cena zájezdu: 120,- Kč/osobu (v případě 

zájezdu na Pustevny je cena 150,- Kč). Cena 

neobsahuje nákup průkazu na vlek! Přihláš-

ky – nejpozději do 12. 2. 2004!

Taneční hodiny
Výuka společenských tanců po dobu 

deseti týdnů (2 hodiny týdně) pro mládež 

od 14 do 16 let. Odborní lektoři učí blues, 

polku, waltz, valčík, tango, cha-cha, jive... a 

nebude samozřejmě chybět velké opakování 

v podobě závěrečného plesu. Přihlášky nej-

později do konce měsíce února 2004!
 DDM Napajedla, ZŠ Komenského 268, tel. 

577 944 091, e-mail: ddmnap@zlinedu.cz.
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Městské divadlo Zlín

KulturaKultura

Naučná literatura
� Bragdon Alle d.: Nedovolte mozku 

stárnout. Techniky a cvičení pomáhající 

udržet mozek v kondici.

� Kincher Jonni: Psychologické testy 

pro kluky a děvčata. Testy pro mládež od 

12 let.

�  Shoshanna Brenda: Proč muži 

opouštějí ženy. Muži hovoří o tom, proč se 

rozhodli ukončit svůj partnerský vztah a co by 

bývalo mohlo změnit jejich rozhodnutí.

� Slavnostní příležitosti. Kniha pro 

všechny, kteří chystají oslavu a chtějí si sami 

vyrobit dekorace, jenže nevědí, jak na to.

� Šamánek Milan Pít či nepít? Autoři se 

zamýšlejí nad tím, zda může pití vína příznivě 

ovlivnit činnost srdce.

� Těstoviny. Nové recepty na přípravu 

různých druhů těstovin.

� Vondruška Vlastimil Slavné bitvy 

českých panovníků. Bohatě ilustrovaná 

procházka napříč sedmi stoletími a sezná-

mení s devíti významnými bitvami české 

historie.

Beletrie
� Angelis Vanna: Eunuchové. Vyprá-

vění o tom, co pro eunuchy znamenalo pod-

stoupené zmrzačení, a dokazuje, že i přesto 

milovali a byli milováni muži i ženami.

� Bradbury Ray: Hřbitov šílenců. Mladý 

scénárista a nadějný povídkář má společně se 

svým přítelem vymyslet nový děsivý horor. 

Oba přátelé se s chutí pustí do práce, ale brzy 

se úděsné věci začnou dít ve skutečnosti.

� Brown Carrie: Zamilovaný poštmis-

tr. Pětapadesátiletý poštmistr Norris Lamb, 

puntičkářský starý mládenec se v jediném 

okamžiku zamiluje. Spřádá smělé plány, ale 

stále se nedokáže vyslovit přímo.

� Clement Peter: Tajemství kliniky. Na 

dně horského jezera byla nalezena kostra člo-

věka, který se stal zřejmě obětí vraždy. Bylo 

zjištěno, že se jedná o pozůstatky ženy, která 

před sedmadvaceti lety beze stopy zmizla.

� Denker Henry: Sestřička. Kate je zdra-

votní sestrou na porodnickém oddělení. Po 

konfliktu s jedním z lékařů odchází z velké 

nemocnice do malé v zapadlém městečku 

v Apalčských horách.

� Devátá Ivanka: Jen jednou mladá. 

Mladá herečka Helena Stavinohová právě 

ukončila divadelní fakultu a nastoupila do 

svého prvního angažmá. V zápětí se zamiluje 

do všemi obdivovaného herce.

� Deveraux Jude: Divoké orchideje. 

Úspěšnému spisovateli zemřela před šesti 

lety manželka. Její smrt ho velmi zdrtila. 

Žije osamělým životem, není schopen nic 

napsat a začínají se šířit fámy, že všechny  

knihy napsala jeho mrtvá žena.

� Fredriksson Marianne: Když se 

Bůh smál. Příběh o vztahu desetileté Sofie 

k nevidomému Andersovi.

� Gál Václav: Slovácké patálie. Humor-

né povídky ze Slovácka.

� Hendricks Judith Ryan: Vůně chleba. 

Po sedmiletém manželství oznámí David své 

ženě Wynter, že už s ní nechce žít. Wynter 

Nové knihy v Knihovně Napajedla
se zhroutí celý svět. Z luxusního domova 

odjíždí do Seattlu ke své dávné kamarádce 

a najde si práci v malé pekárně. Konečně 

začíná poznávat životní hodnoty, které jí 

dříve unikaly.

� Hercíková Iva: Pět holek na krku, 

Trest. Nataša, Jiřina, Jana, Zdena a Libuše 

– pět nerozlučných kamarádek z jednoho 

menšího města prožívá slasti a strasti do-

spívání.

� Hrušínský Jan: Vážně jste to nečet-

li? Kniha fejetonů je výběr ze sloupků, které 

autor, známý herec, uveřejňuje v časopise 

Story.

� Krupauerová Olga: S veverkami na 

půdě. Krátké reportáže a fejetony věnované 

nejrůznějším aspektům života současné ame-

rické společnosti.

� Lanczová Lenka: Mokrá náruč léta. 

Sedmnáctiletá Iva má o letošních prázdninách 

jasnou představu. Chce začít žít a užívat ži-

vota a především chce prožít opravdovou 

lásku. Jenže ani ten nejdokonalejší plán 

nemusí vyjít.

� Macháček Lubomír: Milenka Půlnoc. 

Dramatický příběh úrazem znetvořené mladé 

ženy, která se zázračně vyléčí a její popálená 

tvář nenese žádnou stopu po zranění. Martina 

se vyrovnává s novou krásnou tváří, popula-

ritou, penězmi a milostným vztahem.

� Nabokov Vladimír: Lolita. Bolestná, 

šokující i dojemná zpověď čtyřicátníka 

Humberta o bezmezné erotické posedlosti 

kouzlem dvanáctileté Dolores a jejích tragic-

kých důsledcích.

� Otčenášek Jaroslav: Příběhy z Dal-

mácie. Autor shromáždil a převyprávěl li-

dové pověsti, příběhy a humorná vyprávění 

z oblasti Dalmácie a Istrie, které jsou součástí 

dnešního Chorvatska.

� Smith Wilbur: Modrý horizont. Další 

generace Courtneyů vyráží na cesty, aby uplat-

nila své nároky na jihu Afriky. Utíkají z kolonie 

na mysu Dobré naděje a dál pokračují po ne-

chvalně známé Loupežnické stezce.

KINO Napajedla
�   Neděle 1. února

      HLUBINA - Válečný sci-fi thriller USA, 

odehrávající se za 2. světové války na 

palubě ponorky, jejímž cílem je mise na 

záchranu britské lékařky. Komplikace na-

stanou, když se ponorky zmocní tajemná 

síla z jiného světa.

�   Středa, čtvrtek 4. a 5. února

      ŠVINDLÍŘI - Podvodník Roy (Nicolas 

Cage) má fobii z nepořádku, pak pozná 

svou dceru... Tragikomedie USA.

�   Neděle 8. února

      LÁSKOU PRAŠTĚNÁ - romantická ko-

medie o milostných peripetiích krásné 

Halley, kterou ve filmu ztvárnila americká 

popová hvězda Mandy Mooreová,

�   Středa, čtvrtek 11. a 12. února

      BAZÉN - Charlote Ramplingová a Ludivi-

ne Sagnierová v psychologickém thrilleru 

s kriminální zápletkou. 

�   Neděle 15. února

      LÁSKA NEBESKÁ  - Komedie o lásce 

s Laurou Linneyovou, Liamem Neeso-

nem, Rowanem Atkinsonem, Hughem 

Grantem… Víc není třeba dodávat.

�   Středa, čtvrtek 18. a 19. února

      MEZI NÁMI DĚVČATY - Remake rodinné 

komedie z roku 1976 o matce a dceři, které 

spolu nevycházejí zrovna nejlépe, vymění 

si role a nakonec se snad pochopí. 

      Začátky představení v 19.30 hodin, vstup-

né 55 Kč.

�   4. středa M. Kundera Jakub a jeho pán

�   6. pátek Ronald Harwood Garderobiér. 

Divadlo v Dlouhé Praha

�   12. čtvrtek Johann Nepomuk Nestroy 

Lumpacivagabundus

�   13. pátek Johann Nepomuk Nestroy 

Lumpacivagabundus

�   14. sobota Br. Friel Tanec na konci léta

�   15. neděle Josef Kainar Zlatovláska. 

Slezské divadlo Opava

�   17. úterý Vlastimil Peška Komedie o 

narození vizovického ježíška

�   17. úterý Silwester Lawrik / Richard Dvo-

řák Hotel Viktoria

�   18. středa Otomar Dvořák Bajaja

�   18. středa Br. Friel Tanec na konci léta

�   19. čtvrtek B. Friel Tanec na konci léta

�   21. sobota XIV. PLES V DIVADLE

 

STUDIO Z

�   3. úterý Samuel Königgrätz Ještě žiju 

s věšákem, čepicí a plácačkou

�   5. čtvrtek Samuel Königgrätz Ještě žiju 

s věšákem, čepicí a plácačkou

 

DIVADÉLKO V KLUBU

�   7. sobota Patrick Süskind Kontrabas

�   9. pondělí K. Semerád Na tváři lehký 

smích

�   24. úterý Do-ušek čtení … Sváry - scénické 

čtení z nové knihy Josefa Holcmana

Slovácké divadlo
Uvádí v únoru

�   4. středa - Marian Palla Zase jsem se 

umýval zbytečně

�   5. čtvrtek - William Shakespeare Sen noci 

svatojánské

�   6. pátek - Jaroslav Foglar Rychlé šípy

�   7. sobota - William Shakespeare Sen noci 

svatojánské

�   9. pondělí - Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr 

Jarchovský, Jan Hřebejk Šakalí léta

�   10. úterý - A. P. Čechov Racek

�   11. středa - Eugene Labiche, Ladislav 

Pešek Slaměný klobouk

�   12. čtvrtek - Marian Palla Zase jsem se 

umýval zbytečně

�   13. pátek - Hans Christian Andersen 

Červené střevíčky

�   14. sobota - Jaroslav Foglar Rychlé šípy

�   15. neděle - William Shakespeare Sen 

noci svatojánské
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VYDÁVÁ MĚS TO NA PA JED LA
ROČNÍK IX.

CENA 4,- Kč ÚNOR 3/2004

Uzávěrka příštího vydání novin je ve 
středu 4. února

AktuálněAktuálně

Na znečistění vody se podílí téměř šede-

sáti procenty domácnosti. 

Např. spotřeba pracích prášků v naší 

republice je asi 12 kg na osobu. Prací složka 

v pracím prášku tvoří pouze 15 %. 

Zbylých 85 % tvoří balastní látky a 

změkčovadla. Většina z nich obsa-

huje fosfáty a zeolity, v přírodě ne-

odbouratelné. Při jediném vyprání 

odcházejí do odpadních vod asi 4 g 

fosforu. Příroda se těžce potýká i 

s odstraňováním většiny agresivních čistí-

cích prostředků apod.

Značku Ekologicky šetrný výrobek v Čes-

ké republice uděluje Ministerstvo životního 

Domácnosti největším znečišťovatelem přírody
prostředí od roku 1994. Výrobek označený 

tímto logem podstatně méně poškozuje život-

ní prostředí a přírodní zdroje než výrobky, 

které jsou s ním srovnatelné, ale toto označe-

ní nemají. Ekologicky šetrný výrobek 

prošel řadou zkoušek a testů, jež hod-

notily jeho užitné vlastnosti a šetrnost 

vůči životnímu prostředí. Známka by 

měla zvýšit důvěryhodnost těchto 

výrobků a přimět spotřebitele, aby 

tyto produkty více kupovali, aby se 

při nákupu na logo EŠV zaměřili a výrobky 

s ním vyžadovali. Hledejme tyto značky na 

výrobcích kvůli sobě i našim dětem. 

Centrum Kvalita života Zlín, t. 737 716 073

Léčivé rostliny
Léčivé rostliny jihovýchodní Moravy je 

název výstavy, které byla 15. ledna zahájena 

v Muzeu jihovýchodní Moravy. Ve velkém 

sále zlínského zámku si ji můžete prohlédnout 

až do 18. dubna. 

Ve spojovací chodbě je od 29. ledna 

k vidění série fotografií z přírodovědecké 

výpravy do nitra pralesů Bornea.

Novodobá graffiti ovládla i naše 

město. Teď hodně z vás namítne, že ty 

čmáranice po domech a autobusových 

zastávkách, nejsou žádná výtvarná 

díla. Mezi sprejery se tomu říká „teg“ 

a je to vlastně podpis, stopa, kterou po 

sobě člověk chce zanechat. A také to, 

co v Napajedlích, bohužel, vídáme nej-

častěji. V případě tzv. tegů souhlasím 

s lidmi, kteří říkají, že to není nic jiného, 

než obyčejné vandalství. A taky by se 

na tyhle lidi, kterým se říká toyové, dalo 

použít přísloví „jména hloupých na všech 

sloupích“. Koupit si sprej za stovku a po-

čmárat nesmyslným klikyhákem omítku 

domu je nejenom drahé, ale taky pěkně 

slaboduché. Ale kvůli těm nebudu ztrácet 

čas psaním tohoto článku. Vedle těchto 

toyů jsou jiní autoři, pro něž jsou graffiti 

umělecká díla. To, co malují, podle toho 

taky vypadá.Tihle malíři - jak se jim dá 

bezpochyby říkat - považují graffiti za 

součást hiphopové kultury a stejně jako 

nám všem, ani jim se nelíbí čmrkance, 

které nedávají žádný smysl. Proto ve 

většině měst vznikají tzv. legály (zdi 

nebo místa, kde gráfek nikomu nevadí). 

Netvrdím, že když se u nás takové místo 

přece jen najde, zmizí z ulic všechny tegy, 

ale mohlo by se tady vytvořit jakési kul-

turnější prostředí pro aktivity, kterých, 

jak jste si určitě všimli, i v našem městě 

přibývá. Legály jsou vlastně tréninkové 

plochy, na kterých se dá vypracovat styl 

a s ním jakási úcta ke graffiti jako k umění. 

Možná, že místo toho, aby policie nahá-

něla po ulicích kluky, co vlastně ani neví 

o čem graffiti je a pouze ničí cizí majetek, 

bylo by lepší preventivně v Napajedlích 

najít místo, kde by jejich tvorba nikomu 

nepřekážela.  -ckl- 


