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VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

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

� Den stromů v Napajedlích 

� Hasičská zbrojnice má 100 let

� Oslavy 100 let včelařské organizace

� Stavební úpravy na náměstí pokračují

ØÍJEN 2005

Hejtman v Napajedlích
Představitelé města pozvali na den 20.října 

k návštěvě hejtmana Zlínského kraje pana Li-

bora Lukáše. Po uvítání na radnici si prohlédne 

školský areál, slavnostně otevře technické 

zázemí sportovního areálu a nový pavilon ma-

teřské školy, prohlédne si ZUŠ. Odpoledne se 

setká s místními podnikateli a zastupiteli města 

v obřadní síni napajedelské radnice. 

Podzimními Chøiby
Členové odboru Klubu českých turistů 

v Napajedlích Vás zvou na 34. ročník turis-

tického pochodu Podzimními Chřiby, který 

se koná v sobotu 8. října 2005. Pochod se 

uskuteční na dvou pěších trasách a jedné cyk-

lotrase. Trasy jsou vedeny tak, aby účastníci 

mohli navštívit novou rozhlednu na Brdu, 

která bude otevřena od 10.00 hod. 

Prezentace od 7.00 do 7.55 hod. na tu-

ristické chatě Na Kapli. Odjezd autobusů 

v 8.00 hod.

XXIII. Entomologický 
výmìnný den a výstava
v sobotu 15.října 2005 v napajedelské 

Sokolovně od 8.00 do  12.00 hodin

Slavnostní koncert
V klášterní kapli uvítáme opět PĚVECKÉ 

SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ. Kon-

cert ke státnímu svátku 28. října se koná v 

sobotu 15. října 2005 v 19 hodin.

Ministr Šimonovský ocenil øešení 
zklidòování dopravy ve mìstech a obcích

Místopředseda České vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský předal místostarostce Napajedel 

Ing. Ireně Brabcové vítězné ocenění v soutěži (více na straně 6).

Vlajka Napajedel požehnána v kostele sv. Bartoloměje přichází do budovy radnice.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady mìsta
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 

města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na 

webových stránkách města www.napajedla.cz

Z jednání rady mìsta è. 20 vybíráme

Rada mìsta: 
� schválila umístění manželů Jirsákových, do 

uvolněného bytu č. 208 v DPS Sadová 1554

� schválila ukončení nájmu nebytových 

prostor v domě č. p. 387 Na Kapli, mezi pro-

najímatelem městem Napajedla a Technickou 

správou města, s.r.o., a současně schválila 

smlouvu o výpůjčce těchto prostor s ná-

stupnickou příspěvkovou organizací Služby 

města Napajedla pro účel: sídlo a provozování 

činnosti příspěvkové organizace

� projednala zprávu o postupu při prodeji 

bytů z majetku města Napajedla a doporučila 

ZM schválit uzavření dalších kupních smluv 

o prodeji bytů a souhlasit v nevyhnutelných 

případech pro krátké časové období s uzavře-

ním zástavní smlouvy na byty ve vlastnictví 

města Napajedla

� schválila smlouvu o dílo se společností 

DIPS Zlín s.r.o. na provedení akce „Napajedla 

– stezka pro pěší a cyklisty a úpravy navazu-

jících ploch na Masarykově náměstí“

� schválila smlouvu o dílo č. 23/2005 se 

společností DIPS Zlín s.r.o. na provedení 

stavebního objektu SO 02 Komunikace na akci 

„Napajedla – místní komunikace a inženýrské 

sítě Malina III“

� schválila smlouvu o dílo se společností 

RM GAS s.r.o. na provedení stavebních objek-

tů SO 04 přeložka vodovodu, SO 05 vodovod, 

SO 06 plynovod“ na akci „Napajedla – místní 

komunikace a inženýrské sítě Malina III“

� schválila financování a smlouvu o dílo 

s Petrem Hubníkem na dodávku a montáž 

svítidel Avanti do klášterní kaple a dokon-

čovací práce po elektroinstalaci

� souhlasila s vyhrazením parkovacího 

místa na parkovišti u domu č. p. 1341 na 

sídlišti Nábřeží paní Gajdošílové z důvodu 

zajišťování zdravotní pomoci matce, paní 

Sauermannové, která vlastní průkaz ZTP

� schválila ukončení nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku KN p. č. 280/4 o vý-

měře 40,5 m2 v areálu zámeckého parku v k. 

ú. Napajedla s paní Salajovou k 30. 9. 2005

� nesouhlasila s pronájmem části pozemku 

KN p. č. 6472/16 o výměře cca 100 m2, v k. ú. 

Napajedla panu Flekačovi za účelem usklad-

nění stavebního materiálu pro výstavbu RD 

� zrušila soutěž na zpracování Návrhu 

ideového architektonicko-výtvarného řešení 

prostoru pod kostelními schody v Napa-

jedlích, protože se soutěže zúčastnil pouze 

jeden z oslovených, souhlasila s vyplacením 

odměny a doplněním o další dva návrhy 

řešení přímým oslovením stavební komisí 

vybraných architektů

� souhlasila jako vlastník lesního pozemku 

p. č. 1732/1 s umístěním stavby p. Jelínka 

a p. Hubáčka do 50m od okraje lesního 

pozemku

� schválila odklad zaplacení dluhu paní 

Colové nejpozději ke dni 30. 1. 2006

� schválila rozpočtové opatření související 

se změnou závazného finančního vztahu ke 

státnímu rozpočtu snížením dotace na dávky 

sociální péče 

� seznámila se s návrhem na odpis ne-

vymahatelných pohledávek příspěvkové 

organizace BTH 

� schválila Dodatek č. 1 Pokynu k hospoda-

ření příspěvkových organizací města

� schválila rozpočet, odpisový plán a plán 

tvorby a čerpání fondů příspěvkové orga-

nizace Dům dětí a mládeže Matýsek na II. 

pololetí roku 2005

� seznámila se s výdaji na provoz a zajištění 

organizační složky Pečovatelská služba Napa-

jedla za 1. až 6. měsíc 2005 a s vývojem dotací 

na její činnost na rok 2006, doporučila ZM 

schválit dofinancování provozu v roce 2005 

z důvodů nižších než očekávaných úhrad 

klientů pečovatelské služby a nižších než 

očekávaných dotací obcí okrsku Pečovatel-

ské služby Napajedla na její provoz, a uložila 

vedoucí PS Napajedla připravit návrh úspor 

na rok 2006 s cílem snížit dofinancování čin-

nosti organizační složky Pečovatelská služba 

Napajedla z rozpočtu města na částku max. 

0,5 mil Kč ročně

� doporučila ZM přidělit byt č. 1350/8 ul. 

Nábřeží jako bytovou náhradu za byt 3+1 

v budově spořitelny paní Pytelové

� souhlasila s pronájem nebytových pro-

stor v domě č. p. 1554 za účelem provozování 

kosmetických služeb paní Novákové

� seznámila se s návrhem stavebních akcí 

a jejich finančním krytím na rok 2006 a s vý-

hledem na období 2007 – 2010 

� schválila návrh sazeb nájmů zázemí 

sportoviště u škol v klášteře č.p.305

� schválila rozpočtové opatření související 

se změnou úhrad energií u Městského infor-

mačního centra 

� schválila návrh smlouvy o výpůjčce 

nebytových prostor v domě č. p. 268 mezi 

městem Napajedla, Základní školou Napa-

jedla, Komenského 268, p. o. a Domem dětí 

a mládeže Matýsek, p. o. pro účel: sídlo 

a provozování činnosti příspěvkové organi-

zace DDM Matýsek

� doporučila ZM schválit rozpočtové opat-

ření týkající se financování oprav domu č. 

p. 1365-1367 za účelem úhrady výdajů na 

opravy stupaček zdravotechniky

� doporučila ZM schválit výměnu bytu č. 16, 

Nábřeží 1333, nájemce paní Forbelská a bytu 

č. 7, Jiráskova 719, nájemce manž. Prokopovi 

s podmínkou úhrady dlužného nájmu ze 

strany nájemců

� souhlasila se stavebními úpravami při-

lehlého chodníku a části parkoviště v ul. Na 

Kapli a s předsazením části bytového domu 

do pozemku města a odsouhlasila rozsah do-

časného záboru pozemků p. č. 112/1 a 112/5, 

st. pl. 98/1 a 98/4 pro stavbu bytového domu 

Prvního bytového družstva Napajedla

� schválila odměny ředitelům příspěv-

kových organizací města Napajedla Klub 

kultury Napajedla a MŠ Komenského 1159, 

Napajedla. Odměny jsou navrženy v souladu 

s ustanovením nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 

o platových poměrech ve veřejných službách 

a správě v platném znění.

� seznámila se s vyjádřením auditora ke 

kontrole hospodaření společnosti NTV cable 

s.r.o. za I. pololetí r. 2005

� seznámila se se zprávou o činnosti JSDHM 

Napajedla v 1. pololetí r. 2005

Z jednání rady mìsta è. 21 vybíráme 

Rada mìsta:
�  doporučila ZM schválit prodej bytu 

č. 1332/2 ul. Nábřeží nejvyšší nabídce, tj. 

kupující v pořadí: 1. paní Gajdošíková za 

cenu Kč 550.000,-- a pro případ, že v termínu 

kupující smlouvu neuzavře, schválit prodej 

bytu zájemci na druhém místě, tj. manželé 

Malouškovi

� doporučila ZM navýšit příspěvek orga-

nizaci Služby města Napajedla o 180.000 Kč 

z důvodu zvýšení nákladu na sečení

� doporučila ZM schválit financování opravy 

střechy domu č. p. 1376, 1377 ul. Zábraní, která 

vykazuje dlouhodobé poruchy 

� zrevidovala dosavadní smlouvu o nájmu 

a provozování kanalizace a čistírny odpad-

ních vod Napajedla a doporučila ZM její 

ukončení

� doporučila ZM schválit půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení na území města Napajedla 

na základě doporučení výběrové komise v 2. 

kole výběrového řízení

� doporučila ZM uzavřít Smlouvu o spolu-

práci mezi obcemi při chovu a zejména užití 

koní ve Zlínském kraji

� doporučila ZM zveřejnit záměr prodeje 15 

stavebních pozemků pro budoucí výstavbu 

RD v lokalitě Malina III za cenu nejvyšší 

nabídky, minimální cena 950 Kč/m2

� schválila výpůjčku středotlaké plynové 

kotelny v objektu MŠ, č. p. 1159, ul. Komenské-

ho, společnosti NBTH, s.r.o. a doporučila ZM 

vložení této kotelny do majetku NBTH, s.r.o. za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem

� schválila umístění paní Marčíkové, do uvol-

něného bytu č. 16 v DPS Pod Kalvárií 90

� schválila Podlicenční smlouvu k šíření 

audiovizuálních děl v kinech a obdobných 

zařízeních se společností Intersonic spol. 

s r.o. Břeclav 11

� schválila návrh na slevu ze vstupného 

do kina pro studenty a důchodce

� seznámila se s návrhem dohody mezi 

Úřadem práce Zlín a městem Napajedla o vy-

tvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací

� schválila udělení výjimky z počtu žáků 

ve třídě pro Základní školu Napajedla, Ko-

menského 268

� schválila smlouvu o sdružených službách 

dodávky elektřiny se společností E.ON, a.s., 

pro nově zřizovaný objekt MŠ Komenského

� schválila smlouvu o připojení lokality 

Malina III k distribuční soustavě se společ-

ností E.ON, a.s.

� schválila smlouvu o dílo na provedení 

dešťové kanalizace u objektu ZŠ 

č. p. 268 s příspěvkovou organizací Služby 

města Napajedla

� schválila výpůjčku části pozemku panu 

Trchalíkovi za účelem vybudování podél-

ného stání 

Ing. Irena Brabcová, místostarostka
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Žádosti o poskytnutí 
neinvestièních pøíspìvkù 
na èinnost pro rok 2006

V souvislosti s přípravou rozpočtu města 

na rok 2006 upozorňujeme případné žada-

tele (občanská sdružení, obecně prospěš-

né organizace, nadace, církve, sportovní 

organizace, neziskové organizace aj.), že 

žádosti o příspěvek na činnost pro rok 

2006 je možno podávat na Městský úřad 

Napajedla, finanční odbor do 30.11.2005. 

Žádosti lze podat osobně, poštou nebo na 

e-mailovou adresu podatelna@napajedla.

cz. K podání žádosti využijte formulář, 

který je k dispozici na finančním odboru 

nebo na webových stránkách města www.

napajedla.cz.

Ing. Ivo Šlíma, ved. finančního odboru

Nechcete trávu ?
Na tuto otázku snad ani nečekám od-

pověď. Protože v letošním roce se odbude 

v nejlepším případě rezignovaným mách-

nutím rukou. Co ale s trávou ve městě? 

V letošním roce jsme za bezmála půl milionu 

korun zakoupili novou sekačku a tak jsme 

nevídaný nápor trávy zvládali. V běžném 

roce se provádí 5 – 6 sečí, v letošním roce 

dokončujeme jedenácté sečení trávy. Ale 

kdyby jen obyčejné letní, řídké trávy. 

Letošní tráva je skutečný hustý travnatý 

koberec, který při sečení dává zabrat nejen 

lidem ale i strojům. O tom svědčí množství 

spotřebovaných pohonných hmot, kterých 

je měsíčně za takřka 60.000 Kč. 

Ing. Aleš Jirků, Služby města Napajedla

Poprvé byl Den stromů slaven v roce 

1872 v Nebrasce, na podnět J.S. Mortona, 

nadšeného propagátora a ochránce pří-

rody. J. Sterling Morton navrhl vyhlášení 

Národního dne stromů s cílem vyzdvihnout 

důležitost stromů při zvyšování kvality život-

ního prostředí. Nejprve byl svátek slaven 10. 

dubna, později bylo datum přesunuto na 22. 

dubna, den Mortonových narozenin.

 V Čechách byly Svazem spolků okrašlo-

vacích pořádány Stromové slavnosti poprvé 

masově v roce 1906 například v Podolí 

u Prahy, Dobříši, Kouřimi, Klatovech, ale 

i v Napajedlích.

 V roce 1920 ministerstvo školství a osvě-

ty podpořilo konání Stromkového dne. Bylo 

konstatováno, že akce z předešlého roku 

byla velmi úspěšná jak po stránce věcné, 

tak i morální. V Krásách našeho domova 

z roku 1920 se píše: „Desetitisíce stromků 

bylo zasazeno, láska k přírodě a ke stromoví 

v mnohém srdci probuzena“.

 Stará tradice československá byla v Čes-

ké republice obnovena v roce 2000 na pod-

nět ředitele botanické zahrady Univerzity 

Karlovy a známého popularizátora stromů 

Václava Větvičky a dřevosochaře Martina 

Patřičného. Datum první oslavy svátku stro-

mů byl stanoven na 20. října. Proč právě toto 

datum? Důvodů bylo hned několik. Předně, 

je to v mnoha lokalitách naší vlasti vhodný 

termín k sázení stromů. Podzim je také 

časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají 

všemi barvami. Jedním z dalších důvodů 

je ale také to, že naše známá šansoniérka 

a velká přítelkyně stromů Hana Hegerová 

má v tento den narozeniny.

 Nadace Partnerství myšlenku oslav dne 

stromů ještě více rozvinula a každoročně 

v tento den vyhlašuje výsledky celostátní 

ankety Strom roku. V letošním roce se do 

ankety přihlásilo i naše město. Jako soutěžní 

exemplář byla vybrána turecká líska, která 

roste v zámeckém parku u severního křídla. 

I když jsme nebyli nominováni do nejužšího 

kola soutěže, nezůstaneme v letošním roce 

stromům nic dlužni. Město Napajedla se 

rozhodlo v letošním roce vysadit několik 

exemplářů stromů na území města.

 A tak, když 20. října uvidíte někde ve 

městě zahradníky vysazovat stromy, vzpo-

meňte, že Den stromu je svátkem všech 

stromů a je to příležitost pro každého, aby 

si zasadil svůj strom, nebo se alespoň za 

stromy vydal do přírody.

Stanislava Kozmíková, OŽP

Den stromù i v Napajedlích …

Omlouváme se našim čtenářům za 

našeho „šotka redakčního“ i za nespráv-

ná data z internetu. V červencových 

novinách jsme otiskli autobusové jízdní 

řády, které obsahují chyby. 

Platba za hroby
Kolik se platí za pronájem hrobu? V Na-

pajedlích již několik let stejná částka, a to 

400 Kč za jeden hrob na dobu 5-ti let. Za 

urnové místo je to za stejné období 300 

Kč. Pokud vám již vypršela doba proná-

jmu, můžete zaplatit v kanceláři Služeb 

města Napajedel, Na Kapli 387 (vedle 

sokolovny).

Můžete tak učinit denně od 6.30 hodin 

do 14.30 (přestávka na oběd 10.30-11.00 

hodin). Pokud s sebou přinesete staré 

smlouvy, nebo jiné doklady o zaplacení 

hrobu, tak sepsání nové smlouvy urychlíte. 

Pro sepsání smlouvy potřebujeme znát 

rodné číslo plátce.

Bližší informace získáte na telefonu 

577941078, 577942341.

Ing. Aleš Jirků, Služby města Napajedla
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V sobotu 3. září 2005 uspořádal Sbor 

dobrovolných hasičů v Napajedlích ve 

dvoře napajedelské radnice oslavu 100. 

výročí postavení hasičské zbrojnice. Jako 

dárek k tomuto jubileu zajistilo vedení 

města zbrojnici „nový kabát“, novou fasádu. 

Novotou zářící zbrojnice přivítala v 9.00 hod. 

první návštěvníky, pro které byl připraven 

bohatý program.

Mladí hasiči SDH Napajedla předváděli 

ukázky ze své činnosti. Ze džberových 

Osudy a obìti
Tak se jmenovala výstava , kterou pořá-

dalo Muzeum Napajedla a Město Napajed-

la k 60. výročí ukončení 2. světové války 

a osvobození Napajedel. Od konce dubna 

až do konce srpna si návštěvníci muzea 

mohli prohlédnout spoustu písemných 

materiálů, dobových fotografií a dokumen-

tů a mnohdy i rodinných relikvií , které 

připomínaly tuto neradostnou dobu. 

Úplně poprvé byly zveřejněny některé 

zajímavé dokumenty o době a útrapách, 

které prožívali napajedelští občané v době 

okupace a těsně po skončení války. 

Materiály jsme čerpali z dostupné 

literatury, z fondů Státního okresního 

archivu ve Zlíně Klečůvce a v neposlední 

řadě od občanů Napajedel, kterým moc 

děkujeme za ochotu.

Zajímavé dokumenty byly doplněny 

armádními uniformami a zbraněmi z 2. 

světové války od sběratele pana Kaňov-

ského.

O zájmu pamětníků těchto událostí, ale 

i těch mladších ročníků, kteří tuto dobu 

znají z dějepisu či vzpomínek rodičů a pra-

rodičů svědčí 548 návštěvníků výstavy. 

Blažena Koulová, Muzeum Napajedla

stříkaček si na barevné plechovky mohly 

zastříkat také děti, které se přišly podívat 

se svými rodiči. Na závěr si děti zastříkaly 

také historickou ruční stříkačkou, kterou na 

výstavu přivezl pan Antonín Pavelka.

Na výstavě techniky byly kromě tří vozidel 

napajedelských hasičů - dopravního automo-

bilu Tatra 805, dopravního automobilu Avia 

30 a cisternové stříkačky Avia 31 - přistaveny 

další tři historické hasičské exponáty: auto-

mobil Chevrolet z SDH Zlín-Prštné, „civilní“ 

parní automobil napajedláka Antonína Pa-

velky s přívěsnou ruční stříkačkou a ruční 

stříkačka „koňka“ z SDH Pohořelice.

Napajedelští uctili obìti teroru
Pomníček hasičům, kteří před čtyřmi lety 

zahynuli v troskách newyorského Světo-

vého obchodního centra, se stal místem 

vzpomínky jejich napajedelských kolegů. 

Hasič Antonín Pavelka postavil na své 

zahradě pomníček přesně v americkém 

stylu, včetně sochy dalmatina. Tento pes je 

tradičním maskotem hasičů v USA. 

Hasièská zbrojnice v Napajedlích má 100 let

Na výstavce z činnosti SDH Napajedla 

v horní místnosti hasičské zbrojnice bylo 

možné shlédnou poháry, plakety a další 

různá ocenění, která napajedelští hasiči ve 

své 123 leté historii získali, a zejména bohatou 

fotodokumentaci, kterou svým vyprávěním 

příjemně zpestřovali dva nejstarší členové 

sboru, paní Vlasta Bršlíková a pan Tomáš 

Vičánek.

Návštěvníci oslavy se mohli dle potřeby 

občerstvit pohárkem vína a koláčky, které pro 

ně byly, stejně jako limonády pro děti a řidiče, 

zdarma připraveny po celou dobu oslavy.

Celou oslavu, kterou navštívilo na 300 

nejen napajedelských občanů, příjemně 

doplňovalo hudební duo JOLA Bend a také 

pěkné počasí.

Hasièská zbrojnice v novém
Během měsíce srpna dostala budova 

hasičské zbrojnice, která oslavila 3. září své 

stoleté výročí, nový kabát. Na jižní fasádě 

budovy byly provedeny udržovací stavební 

práce - výměna klempířských výrobků, nová 

fasádní omítka včetně nátěru a nátěry truh-

lářských výrobků. Opraven byl také portál 

vjezdové brány. Na opravu tohoto památkově 

chráněného objektu jsme dostali dotaci 

150.000 Kč od ministerstva kultury. Stejnou 

částkou se podílelo na akci samo město ze 

svého rozpočtu.
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Slavnostní požehnání v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích završilo uvedení nového symbolu – vlajky města.  Foto: František Cívela

Oslavy sta let včelařské organizace v Napa-

jedlích vyvrcholily výstavou v napajedelském 

hřebčíně. 

Slavnostní zasedání obecního zastupitelstva zahájilo oslavy 750. let Pohořelic.
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V minulém měsíci byly zahájeny stavební 

práce na západní straně Masarykova náměs-

tí. Chtěla bych Vás tímto článkem informovat 

o stavbě, která je pokračováním úprav za-

hájených na náměstí v minulém roce. Vloni 

realizované úpravy znamenaly jednoznačně 

zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení 

komunikace, bylo dosaženo zklidnění a zpo-

malení automobilové dopravy a oddělení 

parkovacích míst od komunikace přispělo 

k výraznému zlepšení organizace parková-

ní. Úpravy ale vyvolaly problém ve vztahu 

k cyklistické dopravě. Proto nyní přistu-

pujeme k výstavbě samostatné cyklistické 

stezky, která bude situována na západní 

straně náměstí v souběhu s chodníkem 

a umožní tak odklonit cyklistickou dopravu 

Stavební úpravy na Masarykovì námìstí pokraèují

z kolizního úseku od radnice po železářství. 

Tento úsek cyklostezky je částí koncepčně 

vyřešené cyklostezky z Průmyslové zóny 

u Otrokovic až po křižovatku u Asterixu, 

doufám že se podaří v dalších letech její 

postupná realizace. Vybudování cyklos-

tezky v centrální části města je v souladu 

s urbanistickou studií rekonstrukce náměstí, 

schválenou v roce 2002. Zastupitelstvem 

města bylo v souborném stanovisku k této 

studii zadáno řešit na Masarykově náměstí 

samostatnou trasu pro cyklisty. Protože 

vybudování cyklostezky v řešeném úseku 

má silnou vazbu na okolí, budou současně 

stavebně upraveny i navazující plochy před 

radnicí, před spořitelnou a u autobusové 

zastávky. Zejména prostor před spořitelnou 

je v současné době v havarijním stavu a jeho 

úprava je takřka nezbytná. Návrh konečného 

řešení ploch vycházel ze schválené urbanis-

tické studie, situování a povrch cyklostezky 

je kompromisem mezi požadavky Státní 

památkové péče a Dopravního inspektorátu 

Policie ČR. Cyklostezka bude provedena 

ze zámkové dlažby 200/200 bez zkosených 

hran antracitové barvy, chodníky budou 

předlážděny ze zámkové dlažby 100/100 šedé 

barvy a navazující plochy budou kombinací 

stávající čedičové dlažby se zámkovou 

dlažbou. Odvodnění chodníku a cyklistické 

stezky bude pomocí odvodňovacího žlábku 

a náklepové dlažby. Stavba bude realizována 

do konce měsíce listopadu. 

Ing. Irena Brabcová

Program Nadace Partnerství - Doprava pro 21. století
Celkem šest realizovaných projektů vedoucích ke zklidňování dopravy v českých a moravských 

městech a obcích ocenil 20. září  v Praze místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský. 

Mezi nejkvalitnější dopravní řešení tak v roce 2005 patří v kategorii měst a městských částí projekty 

z Napajedel, Kadaně a Slatiňan, v kategorii obcí pak Vlkoš, Nivnice a Velká Polom. Soutěž letos již 

počtvrté pořádala Nadace Partnerství,nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve 

všech regionech České republiky. Soutěží Zklidňování dopravy ve městech a obcích v ČR chce uvést v širší 

známost kvalitní projekty zklidňování dopravy realizované v ČR a inspirovat tak k jejich následování. Kvalitními 

projekty jsou ty, které mají za následek zlepšení životního prostředí a bezpečnosti chodců a cyklistů na úkor 

rychlosti automobilové dopravy. Přihlašované projekty musí být realizované v posledních pěti letech a být 

zaměřené na zvyšování bezpečnosti provozů, proměny veřejných prostor měst a obcí a založené především 

na optimálním uspořádání automobilové, cyklistické a pěší dopravy.

Nejvyšší ocenění letos získalo naše město  za úpravy realizované na průtahu  komunikace III/ 49724 

Masarykovým náměstím. V rámci projektu byl vybudován střední dělící ostrůvek, dva přechody pro chodce 

chráněné koncovými částmi ostrůvku, parkovací plochy na náměstí byly stavebně odděleny od komunikace 

průtahu a byly rekonstruovány autobusové zastávky. Komise vysoce hodnotila především komplexnost řešení: 

realizace přinesla zvýšení bezpečnosti chodců, zklidnění a zpomalení automobilové dopravy bez újmy na její 

plynulosti a celkové zkvalitnění veřejných prostor.

Více na www.nadacepartnerstvi.cz, www.doprava21.ecn.cz  Ing.Irena Brabcová
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Město Napajedla vyhlašuje výběrové řízení 

na prodej pozemků p.č. KN 97/1 o výměře 

39m2, p.č. KN 98 o výměře171m2, p.č.KN 7679 

o výměře 247m2, st. pl. KN 120 o výměře 309m2 

(celkem 766m2) v ulici Na Kapli pro výstavbu 

v souladu s ÚPN Napajedla (plocha bydlení 

v RD) formou obálkové metody nejvyšší 

nabídce za následujících podmínek

- minimální cena 800 Kč/m2

- pozemek se nachází v památkové zóně

- prodej se uskuteční na základě smlouvy 

kupní, která bude obsahovat základní 

podmínky smlouvy a závazek zkolaudo-

vat stavbu do 4 let od podpisu smlouvy

- kupní smlouva bude uzavřena do 1 měsíce 

po schválení v ZM

Prodej stavebního pozemku Na Kapli
- kupující se ve smlouvě zaváže v případě 

nedodržení podmínky zkolaudovat stavbu 

do 4 let od podpisu smlouvy odprodat 

městu Napajedla ve lhůtě 4,5 roku od 

podpisu smlouvy zpět pozemek za cenu 

o 10 % nižší a objekt na pozemku za cenu 

dle znaleckého posudku

- v případě, že má být pozemek nabyt do 

společného jmění manželů, přihlásí se do 

výběrového řízení oba manželé

- předložená nabídka musí být vlastnoručně 

podepsána uchazečem (uchazeči)

- v případě neuzavření kupní smlouvy 

s vítězi výběrového řízení, resp. po jejich 

odstoupení, uzavřít kupní smlouvu s dal-

šími v pořadí

- město Napajedla si vyhrazuje právo vý-

běrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 

z předložených nabídek

Výběrové řízení vyhodnotí na neveřejné 

schůzi Rada města Napajedla.

Zájemci o koupi předmětných pozemků 

podají žádost v zalepené obálce s označením 

v levém dolním rohu „Zástavba proluky Na 

Kapli“. Obálka musí být doručena osobně 

nebo poštou na podatelnu Městského úřadu 

Napajedla, Masarykovo náměstí, č. p. 89, 763 

61 Napajedla v termínu do 10. 11. 2005 do 

14:00 hodin. 

Podrobné informace zájemci obdrží na 

odboru SMIR. (tel. 577 100 920).

Město Napajedla vyhlašuje výběrové řízení 

na prodej 15 stavebních pozemků dle GP č. 

2031-118/2005 a 2032-119/2005 pro budoucí 

výstavbu RD v lokalitě Malina III za cenu nej-

vyšší nabídky za následujících podmínek:

� minimální cena 950 Kč/m2 

� prodej se uskuteční na základě budoucí 

smlouvy kupní, která bude obsahovat 

základní podmínky smlouvy (dále jen 

„smlouva“).

� záloha ve výši 50% kupní ceny bude uhra-

zena před podpisem „ smlouvy“

� „smlouva“ bude uzavřena do 1měsíce po 

dodání výpisů z KN na jednotl. pozemky

� Kupní smlouva s doplatkem kupní ceny 

bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní 

moci kolaudačního rozhodnutí na inženýr-

ské sítě.

� V případě neuzavření kupní smlouvy a ne-

zaplacení zbývajících 50% kupní ceny bude 

záloha na kupní cenu pozemku snížena 

o 10% celkové ceny pozemku a vrácena 

do 30 dnů po uplynutí termínu, nebudou 

však účtovány úroky ze složené zálohy. 

Rozestavěný objekt bude vykoupen za 

cenu dle znaleckého posudku.

� Výstavba RD se bude řídit podmínkami 

výstavby uvedenými níže.

� v případě, že má být pozemek nabyt do 

společného jmění manželů, přihlásí se do 

výběrového řízení oba manželé

� předložená nabídka musí být vlastnoručně 

podepsána uchazečem (uchazeči)

Prodej pozemkù pro výstavbu RD na Malinì III
� Nabídku (i na několik pozemků) lze po-

dávat na odkoupení stavebních parcel 

označených 1 až 15 v sestupném pořadí 

dle zájmu včetně uvedení ceny. 

� V případě zájmu o stejný stavební pozemek 

rozhodne výše ceny za 1m2, v případě stejné 

cenové nabídky bude rozhodnuto losem.

� v případě zájmu obyvatel z ulice Třída 

Tomáše Bati (lokalita Kolonka) budou tito 

upřednostněni ve výběru. Pozemek jim 

bude nabídnut za cenu vypočtenou jako 

průměr všech nabídkových cen v každém 

výběrovém kole.

� Kupujícím může být výhradně fyzická 

osoba.

� Město Napajedla si vyhrazuje právo vý-

běrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 

z předložených nabídek.

Úèastník výbìrového øízení pøedloží 
v nabídce:
1) označení pořadového čísla stavebního 

pozemku

2) nabídku ceny za 1 m2 pozemku

Základní podmínky výstavby
Stavební čára: cca 8m od okraje komu-

nikace

Podlažnost: RD mohou být podsklepeny, 

1 nadzemní podlaží. Podkroví lze využít pro 

bydlení.

Střecha: Sedlová střecha se sklonem 35-45 

stupňů. Dominantní střecha bude mít hřeben 

souběžně s komunikací.

Procento zastavitelnosti: max. 25 % (zpev-

něné plochy se nezapočítávají do zastavěné 

plochy)

Výška oplocení: 1,2 m 

Odstupové vzdálenosti: 3,5m od hranic 

pozemků

Orientace hlavních vstupů a příjezdů: 

od páteřní komunikace

Podmínka respektování připravených vjez-

dů na stavební pozemek. Pozemky č.1,4,7,10 a 13 

jsou zatíženy vedením inž. sítí. Zde bude za část 

pozemku (v šíři ochranného pásma 3m u vodo-

vodu a 2m u kanalizace krát délka pozemku) 

nabídnutá cena pozemku snížena o 25% 

Vzhledem k tomu, že se část lokality nachází 

nad hranicí HDN tlaku, bude k posílení tlako-

vých poměrů a dostatečného přetlaku nutná 

instalace individuálních domovních vodáren.

Podrobné informace (včetně nahlédnutí 

do geometrického plánu a do inženýrskogeo-

logického posudku) zájemci obdrží na odboru 

SMIR. (tel. 577 100 920). 

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu rodin-

ného domu si musí podat žádost na Městský 

úřad Napajedla, v zalepené obálce s označe-

ním v levém dolním rohu „Malina III“. 

Obálka musí být doručena osobně nebo 

poštou na podatelnu Městského úřadu 

Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 

Napajedla do 15. 11. 2005 do 14:00 hodin. Za 

datum doručení je považován datum razítka 

na podatelně.
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Návštìva z Kanady
Poslední pátek loňského školního roku 

nebyl na naší škole zasvěcen pouze spor-

tovnímu dni, ale i „nesportovci“ si přišli na 

své. Žákům osmých a devátých ročníků se 

naskytla jedinečná příležitost prověřit si 

netradičním způsobem své znalosti anglič-

tiny. Pozvání do naší školy přijala Carolyn 

Cosimo, která přijela do České republiky 

z daleké Kanady za dobrodružstvím, 

poznáváním krás naší vlasti a českého 

jazyka. Pro žáky naší školy si připravila 

velmi zajímavé a poutavé vyprávění o své 

rodné zemi, které zpestřila ukázkami map, 

brožur, časopisů, pohlednic a měny této 

země. Žáci měli také připraveny spousty 

dotazů nejen ke způsobu života, zvyklos-

tem a tradicím Kanaďanů, ale zpovídali 

i Carolyn samotnou. 

Hudební tábor 
Hudební tábor Společnosti přátel ZUŠ 

R. Firkušného Napajedla proběhl jako 

vždy v pohodě, plný soutěžení, muzicíro-

vání, v krásné přírodě obce Čeladná.

Ve zprávě o této akci se pokaždé dá 

dlouze popisovat konkrétní náplň, ale letos 

bych se chtěla zmínit, jaká vládla nálada 

na táboře. Mnozí mladí muzikanti se zú-

častnili všech ročníků tábora. Za všechno 

snad mluví to, že z letošních 42 dětí se 

loňského tábora zúčastnilo 39 dětí.

Tedy přibyli jen tři nováčci. Mezi dětmi 

vládlo kamarádství a taky trochu nostalgie 

– vzhledem k věku to byl zároveň jejich 

poslední tábor. Od příštího, 5. ročníku 

tábora, by se měl orchestr velmi omladit. 

Dalo by se říct, že se začne sehrávat nový 

táborový orchestr.

A pokud mu děti zůstanou věrné, 

dopracují se k pěkným výkonům. 

Tato akce není vůbec běžnou praxí 

v jiných ZUŠ. Učitelé stráví stovky hodin 

přípravou repertoáru, který musí být ušit 

na míru právě těm nástrojům, na které hrají 

děti, jedoucí na tábor. Samozřejmě nejde 

jen o hudební náplň. Musí se vymyslet 

a materiálově připravit program tak, aby se 

děti nenudily. Prozradím na nás všechny, 

že nás to moc baví a vynaložená práce se 

nám vždy mnohonásobně vrátí. Těšíme 

se na další tábor!

Lenka Hanáčková

 probíhal v termínu 14.-24.8.2005. Již 

podruhé se konal na Horní Bečvě. Konečně 

to přišlo. Nastal večer. Děti se shromáždily 

u ohně a napjatě čekaly, co se bude dít. Už 

za malou chvíli se dozví, na jaké téma je 

letos tábor zaměřen. Už je to tady. Vedoucí 

přichází oblečeni do kostýmů a Stařec začíná 

vyprávět příběh. Vypráví o zemi, kde vládne 

krutý Baron, vypráví o jeho poddaných 

o Věštkyni, která předpovídá budoucnost, 

o Divožence, o Skřítkovi, co mluví jenom ve 

verších, o Kováři, o Šmelináři a o Alchymis-

tovi. Vypráví o třech národech, které přichází 

z různých zemí – ze Země věčného ledu, 

Země nekonečných pouští a Země západních 

ostrovů. Ano, ty národy představují 3 týmy, 

které Věštkyně právě vyvěstila. Tak to letos 

začalo. Teď už jsme vše znali a celý tábor 

měli před sebou. 

 Aby si děti pořád nelámaly hlavy nad šif-

rami a kódy, hrály se i veselé hry, např. Panda. 

Někdy je tato hra znám a pod názvem Medvěd 

brtník a spočívá v tom, že si každý hráč najde 

strom a na povel na něho vyskočí a obejme 

Sokolský tábor
Jako každý rok uspořádal oddíl sportovní 

gymnastiky Tělocvičné jednoty Sokol Na-

pajedla 13.8 – 22.8 tábor pro své svěřence. 

Tábora se zúčastnilo 22 dětí, o které se starali 

4 vedoucí – Petra Rožková, Žaneta Martyká-

nová, Martin Čeleďa a Jaroslav Kovář.

I letos se na deset táborových dnů stala 

našim domovem sokolovna.

Denní program byl pestrý a jeho pod-

statná část patřila gymnastice. Celotáborová 

silová soutěž „SUPER GYM“ měla za úkol 

posílit ochablé svalstvo po prázdninovém 

odpočinku.

Pro nepřízeň počasí jsme navštívili krytý 

bazén – Aquapark Delfín v Uherském Brodě. 

Dětem se také líbila ukázka práce Městské 

policie a sboru dobrovolných hasičů. V dru-

hé polovině táborového týdne se počasí 

umoudřilo a my jsme mohli trávit společné 

příjemné chvíle v areálu napajedelské ma-

teřské školky.

Sokolský tábor se opět vydařil a trvale 

patří k úspěšným prázdninovým aktivitám 

v našem městě. Poděkování patří nejen uve-

deným cvičitelům, ale i všem, kteří konání 

našeho tábora podpořili. Sokol Napajedla

Naše škola Komenského 268 (stará škola)  

se v červnu koncem minulého školního roku 

zúčastnila soutěže ZŠ

Pro  radost, ne  pro  starost.

Jednalo se o soutěž, jejímž cílem bylo 

oslovení široké veřejnosti (především dětí) 

a  probuzení jejich zájmu o problematiku 

životního prostředí. Naši žáci  s velkou chutí a 

elánem vytvářeli z různého odpadového ma-

teriálu jako jsou např. plastové lahve, sáčky, 

látka, papír apod . neuvěřitelná dílka.

A jak se jim práce podařila?

Ve skupině C: žákyně Monika Tománková 

ze 7. B získala 2. místo za své dílo  SBĚRAČ  

odpadků.

Ve skupině D – kategorie škol – získali žáci 

ze školní družiny vychovatelky S.Šulcové 3. 

místo za společné dílo ZVÍŘÁTKA  ze ZOO.

Ceny výhercům slavnostně předal 4. 

července ministr životního prostředí RNDr. 

Ekologické odpoledne s ministrem životního prostøedí 

Libor Ambrozek. Na podiu v archeoskanzenu 

v MODRÉ.

Blahopřejeme jak dětem, tak i jejich paní 

učitelkám.

Letní tábor Asociace TOM Azimut 1403
ho tak, aby se nedotýkal země. Nu a vyhrává 

ten, kdo se na stromě udrží nejdéle. 

 Nikdo ani neví, jak se to stalo a najed-

nou tu byl poslední táborový večer. Pršelo, 

a tak jsme hráli hry ve velkém stanu. Celí 

promáčení jsme nasedli do autobusu a těšili 

se domů na vanu teplé vody a taky trošku 

na rodiče. 

Bylo nám spolu dobře, ale nejsme smutní, 

protože se spolu můžem vídat každý pátek 

v „turisťáku“. Akorát naší kuchyni se žádná 

školní jídelna nevyrovná. 

Za Azimut 1403 Jana 

Po hodině vyčerpávajícího vyprávění se 

děti vrátily zpět na hřiště povzbuzovat své 

spolužáky ve sportovních výkonech a Ca-

rolyn si prohlédla budovu naší školy, která 

se podle jejích slov mnoho neliší od škol 

kanadských. Myslím, že tato beseda byla 

příjemnou tečkou za výukou anglického 

jazyka v minulém školním roce.

Pavlína Šindelářová, vyučující AJ, nová škola

Příspěvky pilných a milých dopi-

sovatelů musely být pro nedostatek 

místa krutě kráceny. Přijměte tímto 

naši omluvu. 
Vaše redakce NN
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Blížící se oslavy (teh-

dy jsme si mysleli, že je 

nám osmdesát let, ale 

ve skutečnosti nám bylo 

o pět let více), dokázaly 

všechny vyburcovat. Zejména mužská část 

souboru ve složení Jan Krátký, Antonín Har-

ník, Vladimír Šopík, Ladislav Caudr, Stanislav 

Brettšnajdr a Ondřej Rudínský ,někteří z nich 

dokonce odložili svůj plánovaný odchod 

ze souboru, připravila po technické stránce 

vše potřebné k nácviku nové pohádky Jana 

Karafiáta „Broučči“, ke které jsme díky pod-

poře města získali krásné nové loutky. Díky 

velkému pracovnímu úsilí a promyšlené režii 

Antonína Harníka se podařilo připravit pěkné 

představení, které dodnes sklízí velký potlesk 

diváků. K diváckému úspěchu oslav přispěla 

i účast okolních souborů ze Zlína, Otrokovic 

a Kroměříže. Nechyběl ani přátelský večírek, 

na kterém všechny rozesmála stará komedie 

„Pláštěnka aneb bryčka na prodej“ , dárek od 

kroměřížského souboru.

Zdařilé představení „Broučků“ jsme na 

repertoáru udrželi po celý další rok 1989. Di-

vadelní sezónu jsme však byli nuceni uzavřít 

již v květnu, kdy ze souboru odešlo 7 členů. 

V žalostně malém počtu 8 osob jsme se sešli 

v září. Z důvodu nedostatku členů, ale i udá-

lostí 17. listopadu 1989, jsme nenacvičili další 

představení. Tak byl tento rok věnován úpravě 

loutek, zákulisí, úklidu a také náboru nových 

loutkářů. V září 1990 jsme přesvědčili pár býva-

lých členů k návratu, k nim přibyli i dva noví, 

a proto jsme znovu začali s nácvikem pohádky. 

Zvolili jsme již zvládnutou hru „Čertimlýn“, 

která odpovídala našim možnostem.

V roce 1991 se z mateřské dovolené vrátily 

další dvě členky, a proto jsme zvládli nacvičit 

hned dvě pohádky - Kainarovu Zlatovlásku 

a Pilulky čaroděje Dobroděje.

Starší pohádku „Kaimovo dobrodružství“ 

jsme zařadili do repertoáru začátkem roku 

1992. Pokud vlastníte Napajedelské noviny 

z června 2005 s pátým dílem tohoto seriálu, 

můžete porovnat v jakém obsazení se tato 

pohádka hrála v roce 1960 a o 32 let později.

Pozorní čtenáři si jistě všimli jména pana 

Jaroslava Bureše, který je uveden v obsa-

zení pohádky v roce 1960 i v roce 1992. Jde 

o stejnou osobu, která se po dlouhé odmlce 

vrátila ke své lásce z mládí – loutkovému 

divadlu. Díky jeho velkému odhodlání a chuti 

do práce mohou diváci ve vánočním čase na-

vštívit pohádku „Psaníčko pro sv. Mikuláše.“ 

V prosinci roku 1992 jsme ji uvedli poprvé po 

mnoha letech.

Další rok byl také ve znamení obnovy 

starých, zapomenutých pohádek. Po „Ostrovu 

splněných přání „ se začala připravovat nahráv-

ka ke hře „Začarovaný Kašpárek“.

3. prosince 1995 měly děti opět možnost 

shlédnout pohádku „Psaníčko pro sv. Miku-

láše“, ve které si s námi naposledy zahrál 

pan Jaroslav Bureš, který se z rodinných 

důvodů musel začátkem roku 1996 odstěhovat 

do Čech.

I proto jsme se v roce 1996 vrátili k moder-

nějšímu pojetí pohádky „Adámek mezi brouč-

ky“, kterou si i díky půvabným loutkám děti 

velmi oblíbily. V prosinci mohly děti již tradičně 

shlédnout „Psaníčko pro sv. Mikuláše“.

Rok 1997 jsme zahájili několika předsta-

veními Adámka pro školy a školky z okolí 

Napajedel.

V dubnu jsme hostovali v lout. divadle 

v Otrokovicích s pohádkou „Čertimlýn.“ 

Tehdy jsme ještě netušili, že je to naposled. 

Otrokovická dřevěná budova loutkového di-

vadélka se totiž nacházela na Baťově a stala se 

obětí velkých červencových záplav.

Pohádku Čertimlýn jsme v roce 1997 hráli 

ještě několikrát. V našem divadle bylo u této 

hry poprvé použito nového způsobu osvětlení. 

Starý způsob již nevyhovoval bezpečnostním 

normám a jeho ovládací panel zabíral mnoho 

místa. Změna systému osvětlení však znamena-

la množství práce pro mužskou část souboru. 

Nejvíce hodin na jeho zprovoznění odpracoval 

pan Tomáš Harník.

Své uplatnění si našla i ženská část souboru, 

která začala pracovat na obnově tzv. pojízdné 

scény, jejíž první představení „Dlouhý, Široký 

a Bystrozraký“, se konalo v červnu 1998. Na 

stálé scéně jsme uvedli pohádku „Kaimovo 

dobrodružství“ a na závěr roku opět nechy-

bělo „Psaníčko pro sv. Mikuláše“, jež bylo 

naposledy uvedeno se starou nahrávkou. 

První akcí v novém roce 1999 tedy byla, 

po mnoha čtených zkouškách, nová nahráv-

ka k pohádce „Psaníčko pro sv. Mikuláše“, 

která dostala svou konečnou podobu 28. 

března 1999.

Sto let loutkáøù v Napajedlích VIII.

Osoby Mluví Vodí

Kaima Hana Polášková Marie Janošková

N´golo Jan Krátký Hana Klhůfková

Šekele Marie Kramlová Hana Polášková

Kabako Bohumil Májíček Josef Barcůch

Dugumbi Rudolf Forst Miroslava Kohnová

Bamankvata Bedřich Solecký Pavel Hána

Udu-papoušek Karel Janošek Tomáš Harník

1. lovec Karel Janošek Jaroslav Bureš

2. lovec Josef Barcůch Jan Krátký

opice  Jana Kubíčková a M. Kohnová

levhart  Jaroslav Bureš

inspicie Dagmar Kouřilová

režie Ladislav Nikl

zvuk Libor Lízal

světla Vlastimil Illek

technika Ladislav Caudr

Kaimovo dobrodružství – premiéra 15. bøezna 1992 :
Protože režisér 

Antonín Harník byl 

mezi těmi, kdo ze 

souboru odešli, hlav-

ní břímě přípravy 

a režii převzal pan 

Ladislav Nikl s vy-

datnou pomocí pana 

Jaroslava Bureše.

Ti také ovlivni-

li repertoár v ro-

ce 1994, kdy jsme 

odehráli pohádku 

„O slunci“. Pod jejich vedením jsme začali 

připravovat oslavy 90. let vzniku souboru. 

Protože se v našem archívu našel starý 

zvukový záznam pohádky „O zlaté rybce“, 

rozhodli jsme se secvičit tuto pohádku jako 

poctu předešlé generaci loutkářů.

Oslavy 90 let proběhly ve dnech 12. – 13. 

května 1995 za účasti souborů z Otrokovic, 

Vsetína a Kroměříže.

Poté se soubor vrátil ke hře „Pilulky čaro-

děje Dobroděje“, kterou hrál až do začátku 

divadelních prázdnin. Tyto prázdniny však 

neplatily pro členy pojízdné scény, o jejichž 

vystoupení byl pořád velký zájem v širokém 

okolí. Bylo také třeba začít připravovat další 

oslavy, tentokrát již 95. let vzniku…

Dokončení příště 

+ program oslav 100. let 

„O zlaté rybce“

„Adámek mezi broučky“
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125. výroèí narození gen. M. R. Štefánika a 1. svazek „Štefánikovy knihovny“
Letos je tomu 125 let od narození 

generála Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA 

– slovenského astronoma, politika, di-

plomata a vojáka (21. 7. 1880 - 4. 5. 1919) 

– jednoho z nejbližších spolupracovníků 

našeho prvního československého prezi-

denta, prof. Tomáše Garigua MASARYKA. 

Oba společně i s dr. Edvardem BENEŠEM, 

ustavili v Paříži 14. října 1918 Prozatímní 

československou vládu a Štefánika jmeno-

vali ministrem vojenství.l Zde byl položen 

základní kámen vzniku samostatné ČSR – 28. 

října 1918. Štefánik při návratu z Francie do 

vlasti – v květnu 1919 – zahynul při leteckém 

neštěstí u Bratislavy.

V čtrnáctideníku Národní Osvobození 

č. 17/2005 je na titulní straně velmi vý-

stižný nadpis: „Generál M. R. Štefánik 

– symbol cti a bratrství“. Na slavnostním 

shromáždění k tomuto významnému výro-

čí před generálovou sochou na Petříně si 

předsedkyně Českého svazu bojovníků za 

svobodu (ČSBS) Anděla Dvořáková ve svém 

závěrečném projevu mj. také posteskla: 

„Byli přátelé a plánovali naši společnou 

budoucnost, kterou jsme však my, jejich 

následovníci, nedokázali udržet.“

S jeho jménem souvisí „ŠTEFÁNIKOVA 

KNIHOVNA spisů vzdělávacích“ a její první 

svazek z roku 1919 pod názvem „ZÁKLADY 

OBČANSKÝCH NAUK – Sborník přednášek 

konaných ve vzdělávacím kurse MNO od 

1. do 16. dubna 1919“. Tuto knihu mi za 

nacistické okupace svěřil můj strýc, Petr 

Kadlec, abych ji někde dobře uschoval 

před gestapem. Bylo to za tzv. Protektorátu 

Böhmen und Mähren v roce 1942 po atentátu 

na Heydricha a následného vyhlášení stan-

ného práva, kdy nacisté rozpoutali zběsilý 

teror. Strýc, jako aktivní odbojář, tušil vážné 

nebezpečí. Jeho obavy se zanedlouho napl-

nily: v lednu 1943 byl gestapem zatčen a po 

krutých výsleších a následujícím „soudním 

procesu“ v Uh. Hradišti odsouzen na smrt 

a 30 června téhož roku ve Vídni popraven. 

Bylo mu 40 let.

Svěřenou knihu jsem přechovával až do 

konce války na těžko dostupném místě na 

hůře (půdě). Opatruju ji jako vzácnou pa-

mátku po mém odvážném a čestném strýci, 

protinacistickém bojovníkovi, který mi velmi 

důvěřoval a kterého jsem si moc vážil. V do-

mácím odboji jsem mu dělal spojku a i jinak 

s ním spolupracoval. Mohu děkovat jen 

jeho mimořádné statečnosti při drastických 

výsleších, že jsem gestapu unikl.

Zmíněná vzácná kniha „Základy občan-

ských nauk“, tento historický první svazek 

Štefánikovy knihovny, je velmi zajímavá 

svými tématy i obsahem, kterou bych rád 

čtenářům přiblížil alespoň některými pozo-

ruhodnými výňatky. Tak hned po zajímavé 

předmluvě jako první je obsáhlá přednáška 

prezidenta T. G. Masaryka: „Řeči o úkolech 

a organisaci demokratického vojska“ a další 

od něj na téma: „Karel Havlíček Borovský“. 

Od jiných autorů např.: „Přehled války hu-

sitské“, „O socialismu“, „O demokratismu“, 

„Sokolství“, „Důstojník a voják“, „O jazyce 

mateřském“, „Lidová píseň česko-slovenská“, 

„O knihách a čtení“ a dalších 23 přednášek 

z různých oborů.

Raritu této knihy podtrhuje skutečnost, že 

ji nevlastní ani okresní knihovna v Uh. Hradiš-

tě, ani krajská ve Zlíně. U dalších to bude asi 

stejné. Vím však bezpečně, že ji mají v Praze 

v archivu Národní knihovny ČR.

Předesílám, že nejen obsah a stylizaci, 

ale pochopitelně i tehdejší pravopis plně 

zachovám.

V předmluvě se mj. uvádí:

„Předkládáme veřejnosti první svátek 

„ŠTEFÁNIKOVY KNIHOVNY“ se zvláštními 

pocity. Za sychravého listopadu smutného 

roku 1620 padnul u letohrádku Hvězdy 

poslední hrdinný zbytek české armády. Po 

plných 300 let poroby stáli čeští lidé pod 

prapory dynastie a trůnu Habsburků, aby 

z donucení bojovali za cizí zájmy a v cizích 

službách.

 Bouře světové války se přehnala a k nám 

vrátila se svoboda! 

Přišla jako zázrak, aby nám nahradila 300 

let úzkosti.

A my, v prvním roce Svobody, budujeme 

opět československou armádu. 

A nyní – se zřetelem na vymezený mi 

prostor – alespoň některé kusé výňatky 

z vybraných statí. 

Například od nám dobře známého, dr. Ji-

řího Gutha – Jarkovského, na téma:

„Demokracie a slušnost“

Slušnost je forma takového chování, kte-

rým člověk nikdy vědomě nikomu neublíží 

a kryje se toto slovo s pojmem gentlemanství. 

Slušnost je tedy blahovolné a dobrovolné 

a také počestné smýšlení člověka, vždy 

hotového k jistým obětem a jistému sebeza-

pření, jež vyžaduje život společenský vůči 

spolubližnímu. …

Zdvořilost jakožto výraz slušnosti jest 

v podstatě skromnost, zdrženlivost, sebezapí-

rání a v mravním svém významu projádření 

lásky k bližnímu. …. Slovem, je to gentleman, 

znamená člověk ušlechtilý, jehož zásady lze 

shrnouti v jedinou stěžejní větu: „Co nechceš, 

aby ti jiní činili nečiň jim.“ A také prvním 

a největším gentlemanem byl Kristus, právě 

tak jako Jan Hus. ….

… slušnost jest příkazem obecným, tedy 

i příkazem demokratismu, který dojista chce 

také jednáním svým docíliti úspěchu. …

Zavíráme tedy končíce odpovědí: demo-

kratismus vyžaduje slušnosti, ušlechtilosti 

a způsobného chování.“

 Rovněž u následujícího výběru předpo-

kládám zájem širšího okruhu čtenářů. A to 

od Fr. Maška:

„Sokolství“

Léta šedesátá (19. stol.) způsobila veliký 

obrozovací převrat u národů slovanských, 

zejména však u národa našeho, usídleného 

na nejkrajnější západní hranici slovanské 

půdy. Národ procítal z poroby, …. Nastalo 

pozvolné probouzení národa, procítal v něm 

vzdor proti opatřením, kterými se urputný 

nepřítel znovu a znovu snažil potlačiti čes-

kou sílu. Persekuce následuje za persekucí, 

ale ty všecky narážejí na neohroženost 

a upřímné nadšení nejen v Praze, ale i na 

venkově. Všude procítá uvědomění, objevuje 

se tlumená síla národní, zdolávající účinně 

netečnost a lhostejnost méně uvědomělých 

vrstev a probouzející všude s neochabující 

rychlostí jarý ruch. V té chvíli vydávají ne-

zdolní vůdcové heslo „Sdružme se!“ A ihned 

na povel jsou zakládány s vlasteneckým 

nadšením spolky: Sbor pro vystavění Národ-

ního divadla, Umělecká beseda, Svatobor, 

Měšťanská beseda, Průmyslová jednota; 

časopisy: Národní listy, Humoristické listy, 

Politik, Osvěta, Lumír. A v té době v kroužku 

oddaných přátel v Národních listech pracuje 

Dr. Miroslav Tyrš stanovy tělocvičné jednoty 

pražské, které 17. prosince roku 1861 před-

kládá místodržitelství pro království české 

ke schválení. Toto bylo uděleno 27. ledna 

1862 a 16. února téhož roku schází se 75 

členů k prvé valné hromadě v tělocvičném 

ústavě Malypetrově v Panské ulici za před-

sednictví Dr. Julia Grégra. K návrhu Dr. Mir. 

Tyrše byl zvolen starostou jednoty Jindřich 

Fügner, ředitel „Nuova Societa Comerciale 

d Ásscurazioni“, který jako pořadatel národ-

ní loterie ve prospěch Zdeňky Havlíčkovy 

prokázal neobyčejnou horlivost a vzácnou 

obětavost.

Členstvo šťastně zvolilo 12tičlenný vý-

bor, jehož význačnými representanty byli: 

Jindřich Fügner a dr. Miroslav Tyrš, oba 

mužové vzácných vlastností a nevšedního 

významu. ….

„Sokol“ zrodil se v mysli Tyršově. Tyrš 

mu věnoval veškeren čas v době mužné síly 

své, zasvětil mu výsledky veškerého bádání 

svého. … V řeči své při veřejném vystoupení 

Sokola pražského dne 2. května 1869 volal 

dr. Tyrš k přítomným: „V zdravém těle zdravý 

duch“ a rovněž „v silném těle silný duch“, to 

budiž povždy na zřeteli našem. … jest nade-

vší pochybnost jisto, že dr. Tyrš připravoval 

Sokolstvo pro osvobození národa ze staleté 

poroby a ponížení, aby Sokolstvo bylo tudíž 

v každé době připraveno pro službu tu podle 

potřeby ohrožené vlasti. …“

 Vážený čtenáři – jak jsem už výše uvedl 

– se zřetelem na omezený prostor mi vyme-

zený, snažil jsem se vybrat některé úryvky, 

které jak domnívám, mohou snad zajímat 

širší veřejnost. není ovšem sporu, že v této 

knize, která má přes 400 stran, je spousta 

dalších – zejména z hlediska historie – velmi 

zajímavých myšlenek a pohledů na tehdejší 

dobu, těsně po válce, v prvním roce toužebně 

očekávané samostatnosti, zrodu svobodného 

ČESKOSLOVENSKA!

Chtěl jsem tak – vedle jubilejní vzpomín-

ky na významného slovenského buditele 

a spoluosvoboditele, gen. Štefánika a jeho 

nejbližší české spolupracovníky a přátele 

aspoň trošku přiblížit obsah a význam této 

pozoruhodné historické knihy. Byl bych rád, 

kdyby se mi tento záměr podařil a čtenářskou 

obec uspokojil.

Napajedla, srpen 2005

Ing. František Kadlec 

Redakčně kráceno
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Kino Napajedla - øíjen
� TLUMOČNICE - 2.10. v 19.30 hodin,režie: 

S. Pollack, hrají: Nicole Kidman, Sean 

Penn, motto: Pravda nepotřebuje překlad,  

přístupnost od 15 let, vstupné 60 Kč

� PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ - 6.10. v 19.30 hodin, 

režie: R. Luketic, hrají: J. Lopez, J. Fonda, 

motto: Tchýně a uzený nejlepší jsou stude-

ný ..., dop. příst. od 12 let, vstupné 60,-Kč

� OBČANSKÁ VÝCHOVA - 9.10. v 19.30 ho-

din, režie: Hans Weingartner, hrají: Daniel 

Brühl, Julia Jentsch, motto:Všichni jsme si 

rovni, někteří jsou si rovnější., příst. od 12 

let, vstupné 60,-Kč

� KUNG-FU MELA - 13.10. v 19.30 hodin, režie: 

Stephen Chow, hrají: Kwok Kuen Chan, St. 

Chow, motto: Nejlepší kung-fu film všech 

dob, příst. od 12 let, vstupné 63,- Kč

� VÁLKA SVĚTŮ - 16.10. v 19.30 hodin, režie: 

Steven Spielberg, hrají: Tom Cruise, Dakota 

Fanning, Tim Robbins, motto: Poslední 

válku na Zemi nezačnou lidé., doporučená 

přístupnost od 12 let, vstupné 60,-Kč

� OSTROV - 20.10.v 19.30 hodin, režie: Michael 

Bay, hrají: Ewan McGregor, Scarlett Johans-

son, motto: Naplánuj si útěk.,doporučená 

přístupnost od 12 let, vstupné 60,-Kč

� PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY - 23.10. v 19.30 

hodin, režie: Claude Nuridsany, Marie Pé-

rennou, hrají: Sotiqui Kouyaté (vypravěč), 

motto: Mezi počátkem, který si nepamatu-

jeme a koncem, který neznáme…, mládeži 

přístupný, vstupné 60,-Kč

� MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA - 27.10. 

v 19.30 hodin, režie: Nora Ephron, hrají: 

Nicole Kidman, Will Ferrell,motto: Nudíte 

se, začněte randit s čarodějkou., přístupnost 

od 12 let, vstupné 63,- Kč

� PÁN A PANÍ SMITHOVI - 30.10. v 19.30 

hodin, režie: Doug Liman, hrají: Brad Pitt, 

Angelina Jolie, doporučená přístupnost od 

12 let, vstupné 60,- Kč

Zkvalitnění služeb pro návštěvníky 
kina:

1. slevy pro studenty 50% (student obdrží 

slevový kupón – získání tohoto kupónu 

je podmíněno 6 návštěvami během 

dvou měsíců) 

2. slevy pro důchodce (představení pro 

důchodce 1x měsíčně, cena vstupenky 

30,- Kč)

Prozatím jde o dvouměsíční zkušební 

lhůtu, která začala v polovině měsíce 

září.

V øíjnu v Napajedlích
� 3.- 7. Týden knihoven

� 7. – 16. Podzimní besídky ZUŠ

� 8. Podzimními Chřiby -KČT

� 9. a 10.  Výstava hub, motýlů, brouků, mys-

liveckých trofejí a bonsají - Klub kultury        

� 11.  Klub důchodců - DPS Sadová

� 14.  Travesti show – Klub kultury

� 15.  Klášterní Kaple- Moravští učitelé-Kon-

cert ke státnímu svátku

� 15. XXIII. Entomologický výměnný den a 

výstava - sokolovna

� 23. Karneval pro děti – Klub kultury

� 26.–29. Podzimní prázdniny - Súlovské 

vrchy, A-TOM

� 30. Ples u Popelky – Klub kultury

Týden knihoven se letos uskuteční už po 

deváté. Cílem této celorepublikové akce je 

přiblížit knihovny a služby, které poskytují 

široké veřejnosti. Ten letošní se koná od 3. 

do 7. října 2005.

Součástí Týdne knihoven v Knihovně 

Napajedla je už tradiční přihlašování nových 

čtenářů zdarma, zapomnětliví čtenáři mohou 

vrátit dlouho půjčené knihy bez zaplacení 

sankčních poplatků a všichni zájemci o inter-

net mohou využít připojení za výhodnějších 

podmínek.

Dále Knihovna Napajedla pořádá:

� Pondělí 3. 10. 2005

- vyhlášení výsledků dlouhodobé dětské 

čtenářské soutěže Pohádkové puzzle 

v obou zdejších základních školách

- 8.30 hod. – 17.30 hod. Internet pro neza-

městnané zdarma

� Úterý 4.10.2005

- Seminář dobrovolných knihovníků kni-

hovnického střediska Napajedla

� Středa 5.10.2005

- 8.30 hod. – 17.30 hod. Internet pro seniory 

a začátečníky zdarma

- Pohádkové čtení pro žáky druhých tříd 

obou základních škol

Týden knihoven 2005 v Napajedlích
� Čtvrtek 6.10.2005 

- 8.30 hod.- 19.30 hod Internet 

 zdarma pro všechny zájemce bez rozdílu

- dramatizace pohádky O koblížkovi pro 

děti MŠ

� Pátek 6.10.2005

- dramatizace pohádky O koblížkovi pro 

děti MŠ

Všechny zájemce o četbu do Knihovny 

Napajedla srdečně zveme. Přijďte rozšířit 

řady našich čtenářů a vybrat si některou 

z 22 225 knih. 

Výpùjèní doba
oddělení  pro dospělé  pro děti

pondělí 13.00 - 17.30

úterý 9.00 - 11.30 13.00 - 16.00

středa zavřeno zavřeno

čtvrtek 9.00 - 11.30 

 13.00 - 17.30 13.00 - 16.00

pátek 13.00 - 17.30

telefon: 577 944 587

e-mail: knihovna@napajedla.cz 

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla

Novinky v Knihovnì
Beletrie
� Barfuss Matto: Hledání ráje. Autor při-

bližuje krásu africké savany, život a zvyky 

gepardů a své přátelství s touto nádhernou a 

nejrychlejší šelmou na světě.

� Brown Dan: Pavučina lží. Prezident USA 

chce po dceři svého volebního soupeře Ra-

chel, aby okamžitě odletěla do Arktidy. NASA 

zde učinila fenomenální objev – pod ledem 

nalezla meteorit jehož pravost má Rachel, 

coby zkušená analytička, na místě potvrdit.

� Fischerová Daniela: Happy end. Televizní 

dramaturg se setkává s ekvádorskou ženou a 

získává deník její matky Češky, která odešla 

s manželem do Jižní Ameriky a řeší osudové 

drama, kdy je nucena rozhodnout se mezi 

dvěma holčičkami, které se narodily téže noci 

a z nichž jedna je fyzicky postižená.

� Mac Dermid Val: Vzdálená ozvěna. Student 

Alex se vrací se svými třemi nejlepšími kama-

rády z večírku, když narazí na tělo mladé ženy. 

Rosie byla znásilněna, pobodána a ponechána 

svému osudu. Jedinými podezřelými se stanou 

tito čtyři mladíci.

� Moore Michael: Uvěří nám ještě někdy? 

Američtí vojáci slouží ochotně. Nasazují své 

životy, aby ostatní občané žili v bezpečí. Je 

vždy opravdu absolutně nezbytné posílat je 

do války? Kniha obsahuje vášnivé, rozzlobené 

i dojemné dopisy odhalující opravdu o tom, 

co si o válce myslí prostí vojáci.

Nauèná literatura
� Broža Petr: Domácí kino. Příručka určena 

všem, kteří se chystají pořídit si domácí kino. 

Vysvětluje, co to domácí kino je, z jakých 

komponentů se skládá a v jakých cenových 

relacích je možno si je pořídit.

� Jelínek Petr: Videokamery. Podrobný 

průvodce pomůže všem, kteří uvažují o koupi 

videokamery.

� Johnson Barker Brian: Vlajky. Užitečná 

příručka nabízí výčet vlajek všech zemí světa, 

informace o historii, významu a symbolice 

státních vlajek a mapy pro dobrou orientaci.

�  Kyselová Lucie: Dekorování textilu. 

Malá encyklopedie zdobení textilu různými 

technikami.

� Mach Jiří R.: Oprava automobilů Škoda. 

Přehledně řazený text, doplněný mnoha názor-

nými ilustracemi, podrobně popisuje příznaky 

různých závad a poruch, které mohou vozy 

Škoda postihnout.

� Zvolánek Pavel: Thajsko.

Praktický kapesní průvodce Thajskem.

Literatura pro dìti
Čechura Rudolf: Maxipes Fík na cestách

Štěňátko vyrostlo a byl z něho pořádný hafan. 

A rodná bouda mu začala být malá. Hurá do 

světa. Pro nejmenší čtenáře.
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Zeptali jsme se pana Karla Hofmana, pøedsedy oddílu 
házené TJ FS Napajedla a vedoucího týmu mužù
� Jaký byl start do Extraligové sezóny? 

„Start se nám nevydařil podle našich před-

stav. Výsledek 21:29 s Hranicemi. Ale i přes 

prohru jsme si udělali svůj úsudek o možnos-

tech družstva a výkonu hráčů.“

� Byl jste s výkony svého mužstva 

spokojen?

„S výkonem družstva jsem byl spokojen. 

Hráči Kašný, Štekl, Vaško, Balůsek, Juřena 

mají Extraligovou výkonnost. Ostatní by se 

mohli výkonnostně přiblížit po zkušenostech 

se soupeři v nejvyšší soutěži.“

� Co jste říkal výkonu soupeře z TJ 

Cement Hranice? 

„Družstvo Cementu Hranice mě nijak 

nepřekvapilo a hrálo to, co jsme očekávali. 

Svým výkonem se bude jistě řadit do horní 

poloviny tabulky.“

� Jak často muži trénují?

„Družstvo trénuje třikrát týdně, což neod-

povídá nutnosti družstva, z důvodů, že nejsme 

schopni zajistit prostory pro tréninky. Snažíme 

se je doplnit vždy jedenkrát týdně přípravným 

utkáním.“

� Změnil se i tréninkový program?

„Z hlediska, že jsou všichni hráči amatéry 

a někteří pracují na směny, nelze změnit tré-

ninkový program.“

� Přišly nové posily nebo zůstal kádr 

nezměněn?

„K stávajícímu kádru, který opustil Marek 

Vacula, Josef Vachata, Svaťa Jurásek a Petr 

Michálek, družstvo posílili hráči Zetík Petr 

a Hábl David z Holešova, z HC Zlín přišli na 

hostování Hnilička Jakub a Švec Marian, dále 

přišel Blaha Pavel z Uherského Hradiště.“

� Došlo k úpravě nebo zavedení nových 

pravidel v házené pro letošní sezónu?

„V pravidlech házené došlo k úpravám 

posuzování tvrdých zákroků a hry v bran-

kovišti.“

� Kolik dětí a mládeže je v celém oddílu 

evidováno a v jakých skupinách hrají?

„Naše družstvo má mladší a starší žáky. 

V dnešní době máme problém zajistit dosta-

tečné množství hráčů. Dále starší dorost 2.liga 

i zde se potýkáme s potřebným množstvím 

vlastních odchovanců, což řešíme momen-

tálně hostováním hráčů z HC Zlín. V letošním 

roce jsme opět přihlásili „B“ družstvo mužů 

a v Extralize máme družstvo mužů.“

� Je v našem městě pro házenou dosta-

tečné zázemí?

„Stále bych se jen opakoval. K tomu, aby se 

v Napajedlích hrála házená na dnešní úrovni, je 

potřeba mít tělocvičnu, která má rozměry pro 

házenou a bez haly to opravdu nepůjde.“

� V čem vidíte hlavní příčinu úbytku 

mladých lidí ve sportovních oddílech?

„Osobně vidím úbytek mládeže na sporto-

vištích v tom, že mládež je pohodlná sportovat 

a raději tráví čas u počítačů. Ale hlavně by 

si to měli uvědomit rodiče a děti více vést 

ke sportu.“

Házená:
Extraliga Muži – Sport. hala Otrokovice

2.10.  Napajedla – Plzeň 17,00 hod.

16.10. Napajedla – Třeboň  17,00 hod.

6.11.   Napajedla – Kopřivnice 17,00 hod.

2.liga St.dorost M – Ház. hř. Napajedla

2.10.  Napajedla – Polanka n.O.  9,00 hod.

16.10.  Napajedla – Šumperk 9,00 hod.

6.11. Napajedla – Litovel 9,00 hod.

Volejbal:
2.liga Muži sk. C – Těl. nové školy

8.10. Napajedla – Bučovice 10,00 hod.

22.10. Napajedla – Nový Jičín 10,00 hod.

26.11. Napajedla – Drásov  10,00 hod.

Fotbal:
Divize D Muži „A“ – Fot. stadion

15.10. Napajedla – Vyškov  15,00 hod.

29.10. Napajedla – Poštorná  14,00 hod.

Kraj. soutěž I.tř. sk.B Dorost – Fot. stad.

8.10. Napajedla – Bojkovice 10,00 hod.

22.10. Napajedla – Strání  10,00 hod.

5.11.  Napajedla – Uh. Ostroh 10,00 hod.

Kraj. soutěž I.tř. sk.B St. žáci – Um. tráva

9.10. Napajedla – Dol. Němčí 10,00 hod.

23.10. Napajedla – Ostr. N. Ves 10,00 hod.

Kraj. soutěž I.tř.sk.B Ml. žáci – Um. tráva

9.10. Napajedla – Dol. Němčí 11,45 hod.

23.10. Napajedla – Ostr. N. Ves 11,45 hod.

Okr.soutěž III.tř.sk.A Muži „B“–Fot.stad.

2.10. Napajedla – Spytihněv B 10,15 hod.

16.10. Napajedla – Komárov 10,15 hod.

Přípravka FS Napajedla – Um. tráva

13.10. Napajedla – Malenovice 16,00 hod.

Chystáme novou rubriku o lidech, 

kteří se starají či se jakkoli zasloužili 

o sport v Napajedlích. 

Víte-li o někom ve svém oddílu nebo 

ve svém okolí, zavolejte nám o něm na 

tel.: 732 750 675 !

Kdy za sportem?

paralelně v průběhu 24 hodin v Memphisu. 

Jarmusch zde poprvé od svého debutu 

Permanentní prázdniny pracuje s barvou. 

Presleyho song Blue Moon uvádí z radia 

Tom Waits. Jedná se o jeden z nejlepších 

Jarmuschových snímků, který získal cenu za 

umělecký přínos na MFF v Cannes.

� 26.října: Saló aneb 120 dní Sodomy 

(Salo o le 120 giornate di Sodoma)

Itálie 1975, 117min.,titulky, scénář a režie Pier 

Paolo Pasolini. Hrají: P.Bonacelli, G.Cataldi, 

U.Quintavalle, a další. Kontroverzní a skan-

dální adaptace de Sadových románů je 

zasazena do Itálie v období 2.světové války. 

Vypravěčská struktura Sala je postavena na 

stupňování předváděných hrůz. Přejímá 

tím členění de Sadovy předlohy, nemluvě 

o konstrukci Dantova Pekla a jeho kruhů. 

Vše, o čem de Sade snil, převádí Pasolini 

s šokující doslovností na plátno… 

Připravujeme na listopad :

Podivnější než ráj (Stranger than paradise) 

Filmový klub Charlie na Malé scéně 

z důvodu rekonstrukce budovy přesou-

vá svoji činnost do Kina Napajedla.

Podporováno městem Napajedla

Tel.: 577 944 247, 777 019 109

www.artfilm.cz/charlie2

Vždy ve středu, 19.30 hod., vstupné 55 Kč

� 5. října: Mrtvý muž (Dead Man)

USA 1995, titulky, 120 min., režie J.Jarmusch, 

hrají J.Depp, C.Glover, G.Haynes, a další.

Mladý účetní B.Blake cestuje po smrti 

rodičů z rodného Clevelandu na západní 

hranici USA. Ocitá se bez prostředků v ne-

hostinném městě. V sebeobraně zabije 

syna bohatého majitele místních železáren. 

Fatalisticky laděná westernová komedie J.J. 

poskytuje tragikomickou výpověď o pocitu 

vykořeněnosti a o ztrátě tradičních hodnot. 

Bizardnímu snímku dominuje hudba N.Younga 

a herecké výkony.

� 12.října: Modrý samet (Blue Velvet)

USA 1986, titulky, 120 min., scénář a režie 

D.Lynch. Mysteriózní příběh mladíka z ma-

lebného a poklidného Lumbertonu, který 

se náhodně zaplete do záhadného případu 

zvrhlého zločinu. Lynch zde atakuje diváky 

uhrančivou a šokující podívanou a dráždí 

jejich intelekt osobitou výpovědí o hrozivé 

podobě dnešního světa plného skrytého zla.

� 19.října: Tajuplný vlak (Mystery train) 

USA 1989, titulky, 120 min., režie J.Jarmusch, 

hrají : M.Nagase, Y.Kudoh, S.Hawkins a další.

Název filmu odkazuje k vlaku, jenž se objevuje 

v prologu a epilogu, a zároveň ke stejnojmenné 

Presleyho písni. Kromě toho v angličtině aso-

ciuje výraz „train of consequencs“ (tajemný) 

řetězec událostí. Tři příběhy se odehrávají 


