NAPAJEDELSKE
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

BŘEZEN 2002

CENA 5 KČ

Velikonoční vajíčko
Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z naeho mìsta
tradièní zábavné sportovní odpoledne "Hledání velikonoèního vajíèka". To letoní je
schované v lesoparku Kalvárie a velké hledání zaène ve 14 hodin.

Tip na neděli
Loutkový soubor Klubíèko Vás zve na
loutkovou pohádku J. Kainara "Zlatovláska". Pøedstavení se koná v nedìli 7. dubna
v 15 hodin a je vhodné pro dìti starí 6 let.

Napajedelský supermarket
Ètyøikrát do roka se napajedelské Masarykovo námìstí zmìní v jeden supermarket
pod irým nebem. Zpravidla se od sebe lií
vskutku pramálo. Ten první letoní se dìlil na

Autobusy
Rozíøení autobusové dopravy o spoje
uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.
Daòové pøiznání, letní gumy a letní èas.
Ranní nervozita, dopolední spìch, odpolední stress a nespavost. Starosti, dluhy,
zbyteènosti Nìco se nìkde zvrtlo.
V zahrádkách vykvetly bìlostné snìenky
jako vloni, barvou je chtìjí ohromit krokusy parádnice. Blatouchy znovu svým lutým svìtlem zahøívají prochladlé potùèky a
buclaté kapky prvního jarního detì se dychtivì noøí do rozryté zemì. Odnìkud zpoza
plotu ze vech sil zavonìl zlatý dé ne
pøedá vládu fialkám, nedoèkavá tøeeò vybìhla jen tak v sukýnce vyhlíet sluníèko.
Kos to vidí a zpívá a zpívá aby se nezalkl
radostí a tìstím.
Nìco se zvrtlo nìkde v nás.

dvì èásti. Jednak fakticky, z dùvodu stavebních prací ve støedu námìstí, jednak pomyslnì, podle nabízeného zboí. Nejvyhledávanìjími stánky byly ty, jejich nabídka se
aktuálnì vztahovala k jaru - lehké obleèky,
zahrádkáøské potøeby, velikonoèní zboí.

Blahopřání
Vem pedagogùm v naem mìstì
pøejeme ke ni uèitelù 2002 hodnì pevného zdraví, vytrvalosti, optimismu, uznání a úctu za kadodenní nelehkou práci
s dìtmi a mládeí.
Dìkujeme.
Zastupitelstvo mìsta
a starostka PaedDr. Pacholíková

DNES V LISTĚ
l Jednání mìstské rady a zastupitelstva
l Program 45. DFN
l Ohlas na Otevøený dopis
l Velikonoce a velikonoèní zvyky
l Soutì mladých muzikantù
l Pozvánky na kulturní akce
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Zprávy z radnice

NAPAJEDELSKÉ

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 11. února 2002
l schválila vyhláení zámìru odkoupení
pozemku p. è. 2152/43 od ing. Hany Mjartanové za úèelem doøeení vlastnických vztahù k
pozemku v lokalitì Malina II.
l seznámila se zprávou Mìstské policie za
mìsíc leden
l seznámila se zprávou o èinnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasièù mìsta ve druhém pololetí roku 2001
l seznámila se s plánem èinnosti protidrogové komise na rok 2002
l seznámila se se zápisy z jednání komise
sociální a zdravotní ze dne 23. ledna a finanèního výboru ze dne 16. ledna
l schválila výmìnu bytu mezi manely Neèekalovými a Samsonkovými v domì 1531 v
Komenského ulici
l schválila ve vìci ukonèení nájemní smlouvy s Marií ákovou pomoc mìsta pøi jejím
pøestìhování a doèasném ubytování dle pøedloeného návrhu
l schválila uzavøení smluv na pronájem
nebytových prostor v domì è. p. 1531 v ulici
Komenského s manely Bìlíkovými a L. Peterem na dobu totonou s trváním nájemní
smlouvy k bytùm
l schválila prodlouení nájemní smlouvy s
R. Plichtou na dobu neurèitou s výpovìdní
lhùtou 3 mìsíce
l doporuèila Zastupitelstvu mìsta schválit
ádost o bezúplatný pøevod pozemku p. è.
2121/1 v lokalitì Malina I. ze státu na obec
l souhlasí s uzavøením Dodatku è. 1 k Dohodì o pouívání výplatního stroje k úhradì
potovních sazeb è. 104
l doporuèila ZM jmenovat do výbìrové
komise pro posuzování ádostí o pùjèky z
Fondu rozvoje bydlení a vzhledu mìsta Frantika Cívelu, Alenu Kanou, Marii Janokovou, ing. Libora Èablu a ing. Pavla Fojtù
l doporuèila ZM zahrnout do rozpoètu mìsta na rok 2002 èástku 160 000 Kè na dopravní
obslunost mìsta, z ní bude èástka 40 000 Kè
poskytnuta jako pøíspìvek obci Halenkovice
l odvolala Milana Ilèíka na jeho vlastní ádost z funkce vedoucího finanèního odboru
ke dni 28. února 2002
l neschválila ádost obyvatel domù è. p.
1519 - 1522 v ulici Nábøeí o pøemístìní dìtského kolotoèe a koe na koíkovou z jeho
souèasného stanovitì
l schválila doplnìní pøijatých zásad hospodaøení s bytovým fondem uloila ing. Poláèkovi zapracovat doplnìk do "zásad"
l nedoporuèila ZM schválit uzavøení dohody s a. s. Èeský Telecom na zøízení vìcného
bøemene k pozemku p. è. 1454 za cenu 450,Kè, ale doporuèila uzavøení této dohody za
jednorázovou úhradu ve výi 5 000 Kè
l odmítla nabídku firmy Augur Consulting
Brno na vypracování sociologického prùzkumu ve mìstì
l doporuèila ZM schválit zøizovací listinu
organizaèní sloky Mìstská policie Napajedla
l seznámila se s protokolem o výsledku
provìrky výkonu státní správy na úseku
ochrany zemìdìlského pùdního fondu a pro-

tokolem o výsledku kontroly agendy obèanských prùkazù
l schválila návrh smlouvy o softwarovém
servisu pro Knihovnu Napajedla
l doporuèila ZM zahrnout do rozpoètu pro
rok 2002 èástku 135 000 Kè na odstranìní
havárie odpadù sociálního zaøízení v Základní kole Komenského 268
l seznámila se s monostmi získání dotací z
programu SAPARD.

Rada města dne 25. února 2002
l v pùsobnosti valné hromady Technické
správy mìsta souhlasila s provedením pøíplatku 3 710 000 Kè do vlastního kapitálu
spoleènosti a rozíøením èinnosti TSM o
a) provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování; b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady; c) montá, opravy a
zkouky vyhrazených elektrických zaøízení
l souhlasila s odstranìním nápisu na zdi
pøed tzv. hospodáø. kolou na náklad kùdce
pod odborným dozorem zástupce MìÚ.

Zastupitelstvo 11. února 2002
l projednalo návrh kupní smlouvy o pøevodu vlastnictví k nemovitostem v bývalém
areálu úpadce Slavia, a.s., bez usnesení
l v diskusi poádal T. Èabla o pomoc pøi
vybudování cyklistického høitì a høitì na
skateboard.

Zastupitelstvo 25. února 2002
l schválilo návrh darovací smlouvy mezi
Zlínským krajem a mìstem Napajedla o darování budovy a zastavìných pozemkù bývalého klátera v ulici Komenského
l schválilo úplatný pøevod pozemkù v areálu klátera za cenu ve výi znaleckého posudku
l schválilo bezúplatný pøevod pozemku z
majetku státu do vlastnictví mìsta za úèelem
doøeení vlastnických vztahù v lokalitì Malina II.
l schválilo odkoupení pozemku od manelù Èámských za úèelem doøeení vlastnických vztahù v lokalitì Malina II.
l neschválilo odkoupení pozemku v lokalitì ardice od M. Peprníèkové
l schválilo uzavøení kupní smlouvy s manely Mièkeovými na prodej pozemku p. è.
2213/47 v lokalitì k Pahrbku na základì schváleného zámìru ZM
l schválilo prodej pozemku p. è. 2074/22 v
lokalitì Malina I. manelùm Mimochodkovým a J. Kalmárovi za podmínky uzavøení
dohody s manely Buroòovými o doivotní
prùchod pøes pozemek p. è. 2074/22 pro nì i
jejich dìti
l seznámilo se se stavem pohledávek mìsta k 11. únoru 2002
l seznámilo se zápisem z jednání finanèního výboru z 16. ledna 2002
l souhlasilo s provedením pøíplatku 3 710
tis. Kè do vlastního kapitálu Technické správy mìsta
l souhlasilo se zápoètem pohledávky vùèi
TSM za upsaným vlastním kapitálem spoleènosti a souhlasilo s rozíøením pøedmìtu pod-
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nikání (viz. Zápis Rady mìsta ze dne 25.
února 2002)
l seznámilo se se zápisem o provedené
kontrole pøijatých opatøení o odstranìní závad uvedených v záznamu o projednání výsledku provìrky hospodaøení za rok 2000
l schválilo výbìrovou komisi pro posouzení ádostí o pùjèky z Fondu rozvoje bydlení
a vzhledu mìsta ve sloení: Frantiek Cívela,
místostarosta, Alena Kaná, vedoucí sociálního odboru, Marie Janoková, pracovnice finanèního odboru, Ing. Libor Èabla, vedoucí
stavebního úøadu, Ing. Pavel Fojtù, pracovník odboru SMIR
l schválilo bezúplatný pøevod pozemku
p. è. 2121/1 v lokalitì Malina I. z majetku
státu na mìsto za úèelem doøeení vlastnických vztahù
l schválilo obecnì závaznou vyhláku è.
1/2002 Poární øád mìsta Napajedla, obecnì
závaznou vyhláku è. 2/2002 Stanovení podmínek k zabezpeèení poární ochrany pøi
akcích, kterých se zúèastní vìtí poèet osob,
Øád ohlaovny poárù a Dokumentaci k zabezpeèení preventivnì výchovné èinnosti v
obci
l schválilo ádost a. s. Høebèín Napajedla o
vyuívání znaku mìsta pøi prezentacích, na
propagaèních materiálech a materiálech spoleènì s logem Høebèína
l souhlasilo s poskytnutím èástky 40 000 Kè
pro obec Halenkovice a èástky 120 000 Kè pro
firmu Housacar na autobusovou dopravu ve
mìstì
l schválilo zahrnutí èástky 135 000 Kè na
opravu odpadù sociálního zaøízení v Z Komenského 268 do rozpoètu mìsta na rok 2002
l seznámilo se se zprávou kontrolního výboru zastupitelstva mìsta o èinnosti ve druhém pololetí 2001
l prohlásilo v souladu se zákonem è. 128/
2000 Sb. Mìstskou policii Napajedla organizaèní slokou mìsta a schválilo s úèinností
od 1. bøezna 2002 zøizovací listinu v pøedloeném, znìní
l schválilo podle poadavku Ministerstva
kolství, mládee a tìlovýchovy zmìnu èl. IV
a úplné znìní zøizovacích listin základních
kol Komenského 268 a 298
l schválilo dohodu o zmìnì vzájemných
práv a povinností ze zástavní smlouvy è.
04179411-Z

Darovací listinou a odkupem pøilehlých
pozemkù pøela do vlastnictví mìsta bývalá kola na kláteøe. O tom, jak bude
budova vyuita, zatím mìstské zastupitelstvo nejednalo.
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Letošní premiéry
Ètyøicet pìt let je napajedelskému
festivalu ochotnických souborù. Ètyøicet
pìt let, pokadé jinak. S jinou dramaturgií,
jinými soubory, hosty, diváky, pravidly, náladami Více ne tøi stovky premiér. Nìkteré hry se samozøejmì opakovaly, ale s jiným souborem, v jiné úpravì. Roèníkù, ve
kterých byl kadý titul uveden na festivalu
pouze jednou, je asi deset. Patøí k nim i ten
letoní.
Není to vak jediný dùvod, proè se letoní festival vymyká z øady pøedelých.
Poprvé vùbec v jeho historii nebudou do
hodnocení odborné poroty i divákù zahrnuty vechny soubory. Tím prvním - po øadì
diskusí vedených v prùbìhu i mimo festivaly - je Oøechovské divadlo z Oøechova u
Brna. Výkonem a vlivem osobnosti Vlastimila Peky jej nelze øadit mezi amatérské
soubory. Poøadatelé vak nechtìli diváky
pøipravit o bájeènou podívanou a festival o
stoupající úroveò a nabídli Oøechovu místo
hosta v pátek veèer po slavnostním udílení
cen. Jene termín oøechovským vùbec nevyhovoval a jediný moný den, kdy mohli
do Napajedel pøijet, byla nedìle. A sníit
poèet amatérských souborù, jich se letos
pøihlásilo na tøi desítky, také nebylo dost
dobøe moné. Proto se na poslední veèer - z
ryze technických dùvodù nehodnocený dostala dalí ze stálic festivalu - Dostavník
Pøerov.
To jsou nejvìtí zmìny letoního roèníku festivalu. Doufáme, e Vae pøízeò mu
zùstane zachována stejnì jako ve vech
letech minulých.
KK

Kouzelnická škola
Harryho Pottera
Nauète se v sobotu 13. dubna. od 14 do 18
hodin kouzlit v kouzelnické kole Harryho
Pottera v Centro Zlín. Mùete zmìøit síly nejen v zacházení s létajícím kotìtem a kouzelnickou hùlkou, ale také ve svých znalostech
o Harry Potterovi a jeho kamarádech.
Kadé dítì, které pøijde v sobotu 13. dubna odpoledne do Centro Zlín v kostýmu Harryho Pottera a pøihlásí se u kouzelnického
uèitele, získá dárek a navíc mùe vyhrát soundtrack k filmu Harry Potter v soutìi o nejlepí kostým!

Díky 223 sponzorům
Sdruení rodièù pøi II. základní kole a
Základní kola Komenského 298 dìkují vem
sponzorùm, kteøí pøispìli finanèními a vìcnými dary, a vem dobrovolníkùm z øad
rodièù a uèitelù, kteøí se podíleli na pøípravì
a zdárném prùbìhu I. spoleèenského plesu
koly.
Za Sdruení rodièù
ing. Hynek Marák, pøedseda
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45. divadelní festival ochotnických souborů
45. divadelního festivalu ochotnických souborù pod zátitou ministra kultury
Èeské republiky, hejtmana Zlínského kraje, pøednosty Okresního úøadu Zlín a
starostka mìsta Napajedel.
Sobota
20. dubna

Divadlo Zd. tìpánka Klubu kultury Napajedla
Aldo de Benedetti: TØICET VTEØIN LÁSKY

Nedìle
21. dubna

Oøechovské divadlo Oøechov u Brna
Vlastimil Peka: Po vem hovno, po vèelách med

Pondìlí
22. dubna

Malá scéna Zlín
Frederico Garcia Lorca: DÙM DONI ALBY

Úterý
23. dubna

Divadelní soubor Hrachovec Vaklaské Meziøíèí
L. Veteka - E. Pospíilová: KLEOPATRA

Støeda
24. dubna

Divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín
Michael Frayn: BEZ ROUCHA

Èvrtek
25. dubna

Divadelní soubor Domu kultury Kromìøí
Agatha Christie: TROJÈLENKA

Pátek
26. dubna

Divadlo Dostavník Pøerov
Zdenìk Hilbert: ROBIN HOOD ANEB JAK TO BYLO DOOPRAVDY

Sponzory festivalu jsou - FATRA Napajedla, RT 90 Napajedla, Bramo Napajedla.
Zaèátky pøedstavení v 19.30 hodin.
Vstupné 45,- Kè, cena pøedplatenky na celý festival 200,- Kè.
Pøedprodej: Po - Pá od 15 do 17 hodin v kanceláøi Klubu kultury.
Pøedplatenky jsou v prodeji od pondìlí 25. bøezna do støedy 10. dubna. Vstupenky na
jednotlivá pøedstavení od 15. dubna.

Blahopřání jubilantům
U více ne rok nezveøejòujeme v Napajedelských novinách blahopøání k ivotnímu jubileu naich spoluobèanù. Vyplynulo
to ze zákona na ochranu osobních dat. Neznamená to, e mìsto od blahopøání upustilo docela. Jenom se dìje neveøejnými zpùsoby prostøednictvím sboru pro obèanské
záleitosti.
K edesátým narozeninám blahopøejeme písemnými gratulacemi, pøi vyích kulatých výroèích jubilanty navtìvujeme s
malým dárkem. V roce 2001 vykonali èlenové sboru více ne stovku takových návtìv.
Padesátkrát blahopøáli k 70. narozeninám,
pøedali dárky tøiceti osmi osmdesátníkùm a
jedenáctkrát mìli pøíleitost blahopøát k
devadesátým narozeninám. Tøiadvacet obèanù naeho mìsta slavilo narozeniny vyí ne devadesát let.
Sbor pro obèanské záleitosti tvoøí v
souèasné dobì osm èlenù, mnozí z nich ji
øadu let. Eva Kolomazníková, Josefa Pavlíková (obì ze Svatoplukovy ulice), Eva
Mudruòková (Chmelnice), Jana Gajdùková (Bartoova ul.), Frantiek Vykoukal (Sadová), Dana Kojetská (Nábøeí) a Marie
Vaòáèová (ul. B. Beneové). Zpravidla si
dìlíme návtìvy podle místa bydlitì.
Po mnoha letech práce ukonèili svou
èinnost ve sboru Vìra Simkovièová a Stanislav Kurtin, obìma jim za dlouholetou obìtavou práci dìkujeme. Na jejich místo jsme
uvítali Martu Strapinovou z ulice 2. kvìtna.

Dalí významnou èást práce sboru tvoøí
vítání obèánkù. V roce 2001 jsme pøivítali na
mìstské radnici 43 dìtí. Tradici mají i oslavy
výroèí sòatku. Zlatou a diamantovou svatbu oslavilo v loòském roce deset manelských párù.
Urèitou organizaèní èinnost a pøípravu
dárkù si vyádají i výroèní akce jako je
pøijetí nejlepích ákù u starostky mìsta a
slavnostní vyøazení ákù devátých tøíd s
pøedáváním pamìtních listù. Dvakrát v roce
jsou poøádány oficiální návtìvy v domovì
dùchodcù a v domech s peèovatelskou slubou. Nároènou akcí je i kadoroèní "Vánoèní beseda s dùchodci". K pøátelskému setkání a drobným dárkùm se tady øadí jetì
bohatá tombola a kulturní vystoupení.
Stejnì jako ivot má své veselé i smutné
stránky, má je i sbor pro obèanské záleitosti, s ivotem lidí tìsnì spjatý. Kadoroènì
zajiuje v listopadu vzpomínku na zesnulé
spojenou se vsypy ostatkù zemøelých. Pomocníkem sboru je v tomto pøípadì Technická správa mìsta a pøi vech ostatních
akcích zejména matrikáøka Lenka Obdrálková, øada zamìstnancù mìstského úøadu,
cimbálová muzika Radovan, Radovánek,
Divadlo Zd. tìpánka Klubu kultury Napajedla, dìti z mateøské koly v Komárovì,
áci Základní koly Komenského 298 a vychovatelky ze stejné kolní druiny. Poslednì jmenovaní zhotoví pro potøeby sboru
kadoroènì na 1 000 ks milých pøáníèek.
Za vekerou spolupráci dìkují vem
jmenovaným i nejmenovaným, vdy ochotným pøiloit ruku k dílu, èlenové sboru pro
obèanské záleitosti mìsta Napajedla.
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Dopisy čtenářů
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• Ohlas na článek Otevřený dopis předsedovi parlamentu" •

Čí chleba jíš….
Nevím, proè pan Paøík dává svùj "Otevøený dopis pøedsedovi parlamentu" do místních
Napajedelských novin, (únor 2002), které jen
stìí bude pan pøedseda parlamentu èíst. Nenarodil jsem se sice za rakousko-habsburského
mocnáøství jako pan Paøík. Jsem o pár let mladí,
ale tu dobu o ní se ve èlánku jedná jsem proil
na vlastní kùi a dobøe si ji pamatuji.
V roce 1938 se k nám do naeho domu v
Napajedlích pøistìhovali dva Èei, otec a syn,
kteøí byli vyhnáni ze sudet. Pøili kadý s kufrem a ruksakem a ostatní majetek tam museli
zanechat. A kdo je asi vyhnal z naeho území?
Kdy nás 15. bøezna 1939 Nìmci obsadili, tak
ji 18. bøezna 1939 byla u nás provedena domovní prohlídka. Bylo jen tìstí pro mého otce
a mnoho napajedelských spoluobèanù, e soudruh Vladislav ebesta, u kterého byla dvì
hodiny pøed námi rovnì provádìna domovní
prohlídka, poslal s. Chudárka, který odnesl dvì
taky významné dokumentace, take gestapo
nic nenalo. Otec byl zatèen a v roce 1943.
V èlánku lo ing. Paøíkovi asi o to, aby se
pøed napajedelskými obèany zastal ubohých
sudetských Nìmcù, kteøí v pohranièí budovali
své majetky, nebo aby plivl svou nenávistnou
slinu na "ultrakomunistické" násilníky. Jmenuje zde napøíklad Klementa Gottwalda, který byl
est let aktivním èinitelem zahranièního protifaistického odboje v SSSR, Václava Noska,
aktivního èinitele zahranièního odboje v Anglii, Antonína Zápotockého, který byl est let v
nìmeckých koncentraèních táborech. Zatímco nìkteøí opravovali nìmecké bombardéry a
tím zvyovali svùj majetek a pøitom se mohli
zapojit do protifaistického odboje doma èi v
zahranièí. Znehodnocuje se i snaha vech poctivých spoluobèanù, kteøí v minulém období
pracovali na rozvoji naeho státu bez vykoøisování èlovìka èlovìkem, bez nezamìstnaných, kde si byli vichni lidé rovni. Jak se to
povedlo, nechám na posouzení obèanù, pokud nejsou zaslepeni nenávistí jako pan Paøík,
pak budou vidìt kromì toho patného také to
dobré, co bylo vybudováno a jaké postavení
mìl pracující èlovìk døíve a jaké má dnes.
Vybudovaného národního majetku se zmocnili tuneláøi, mnoho podnikù bylo zlikvidováno
nebo prodáno zahraniènímu kapitálu. Témìø
pùl milionu obèanù je bez práce a kteøí pracují,
bojí se o zamìstnání nebo za svoji práci nedostávají mzdu.
A nyní k panu presidentovi Beneovi, jak
byl ovlivòován komunisty, aby podepsal dekrety. Bylo vydáno celkem 142 dekretù, postupnì od roku 1940 a dodateènì byly schváleny Národním shromádìním, ve kterém byly
zastoupeny vechny politické strany, které se
zúèastnily protifaistického odboje.
Dekrety, které se týkaly vysídlených sudetských Nìmcù s øíským obèanstvím, byly
vydány na základì Postupimské konference
vítìzných mocností, které souhlasily s tím, aby
nìmeètí obèané, kteøí nesou vinu na spáchaných zloèinech nacistickým Nìmeckem, byli z
postiených zemí vysídleni. Toto vysídlení se
netýkalo jen Èeskoslovenska, ale i Polska,
Holandska, Francie a nìkterých dalích evropských zemí. Je vak nutné øíci, e ten z Nìmcù,
který se prokázal tím, e nepodporoval faismus a mìl èeskoslovenské obèanství, mohl

zde zùstat. Jednalo se o více ne 200 000 obèanù. Naprostá vìtina vak mìla øísko-nìmecké obèanství a podíl na faistickém pùsobení v
naí zemi. Je samozøejmé, e z dneního pohledu tento akt byl vyjádøením kolektivní viny,
ale v daných podmínkách byl nutný k zajitìní
klidu v budoucnosti.
Panu Paøíkovi moná nejde ani tak o vysídlovací dekrety, jako o ty znárodòovací, které prezident Bene podepsal.
Prezident, který dokázal èelit mnichovskému diktátu, øídit odboj proti hitlerovskému
Nìmecku by mìl podlehnout nátlaku vlády,
která vzela a z demokratických voleb 26.
kvìtna 1946? V tìchto volbách získala KSÈ
40,17 % hlasù a sociální demokracie 15,58 %
hlasù. Ve vládì, která mìla 29 èlenù bylo jen
devìt komunistù. Pøedsedou vlády byl Klement Gottwald, ale místopøedsedou národní
socialista Petr Zenkl, ministrem spravedlnosti
národní socialista Drtina, ministrem zahranièí
Jan Masaryk bez politické pøíslunosti, dalím
místopøedsedou monsignor rámek, lidovec.
Komunisté nemìli v této vládì pøevahu.
Jak se prezident Bene stavìl k nìmecké
otázce vyplývá z jeho prorockých slov, která
pøednesl 27. èervna 1946 na Praském hradì k
delegaci Svazu osvobozených politických vìzòù a pozùstalých po obìtech nacismu: "Znovu
dnes upozoròuji, jak jsem ji nìkolikrát uèinil,
e Nìmci ji brzy budou zvedat hlavy. Tento
boj zaènou velmi zvolna. Bude zahájen nejdøíve upozoròováním na køivdy, jak oni soudí, se
jim staly. Ale velmi brzy se zmìní v boj skuteèný. Toto nebezpeèí zde je." Potud prezident
Bene.
Tolik jen k vysvìtlení nepøesností, uvedených v èlánku pana Paøíka v únorových novinách. Nikomu nechci vnucovat svùj názor, ale
kadý,m by narozený za Rakousko-Uherska,
by mìl pøihlíet ke skuteènému stavu vìcí,
jaký v dané dobì byl a pak objektivnì hodnotit, co z "otevøeného dopisu pøedsedovi parlamentu" v ádném pøípadì nezaznívá.
Ti lidé, kteøí døíve i dnes ospravedlòují
sudetské Nìmce, tedy skuteènou pátou kolonu u nás, pøehlíejí, jak se k nám chovali a mnì
pøichází na mysl jedno staré èeské pøísloví: "Èí
chleba jí, toho píseò zpívej".
Alois Vychodil,
èlen Zastupitelstva mìsta Napajedla

Sudetští Němci a dekrety
Nevìøil jsem svým oèím pøi èetbì èlánku
pana ing. Jaroslava Paøíka, pod výe uvedeným nadpisem v únorovém èísle Napajedelských novin. Je zajímavé, jak je také moné
zkreslit dìjiny. Pan ing. Paøík zpochybòuje
dekrety prezidenta Benee a obhajuje sudetské Nìmce, kteøí v drtivé vìtinì podporovali
Hitlera. Mnohá fakta - zejména nám, kteøí jsme
proili dobu nacistické okupace - jsou veobecnì známá. Pøesto vak mám zato, e bude
vìrohodnìjí odvolávat se na renomované
autority a èerpat z jejich publikací, zejména historikù a významných bojovníkù za svobodu.
Jak je nám - starí generaci - známo, a jak to
dotvrzuje historik a publicista Frantiek Pavel
Novotný v Právu z 28. února t. r., na Hitlerovu
výzvu z 13. záøí 1938 rozpoutali sudettí Nìmci
v naem pohranièním území neslýchaný teror
vùèi naim (nenìmeckým) obèanùm. "Pøepadali èetnické stanice, potovní úøady, obsazo-

vali nádraí a vradili ès. Obèany - pøedevím
Èechy a idy. Nièili jejich majetek, zaèali ovládat mìsta a vesnice."
Èeský katolický teolog a disident Josef
Zvìøina vzpomíná jak ve Falknovì (dnení
Sokolov) "Henleinovci pozvali asi pìt tisíc lidí
na námìstí a po projevu propuklo davové
ílenství, to je ovem nepopsatelné, vyli, køièeli, hulákali, zpívali. Pak zaèali zvonit. Byli nepøíèetní. Øádili dlouho do noci. Vechny èeské
nápisy strhali nebo zamazali. Ráno ordneøi, to
byla ozbrojená sloka Henleinovy strany, øídili
dopravu v holínkách èerných uniformách
pøes noc jsme se ocitli v reichu samý hakenkreuz."
A posléze nae lidi vyhnali z jejich domovù, ani se èím provinili. Ano, byli to právì
sudettí Nìmci, kteøí první skuteènì vyhánìli
nae obèany z naeho pohranièí, pøièem tam
museli zanechat témìø vechen majetek. Také
rodina mého pøítele byla takto postiena. O
tom se ale nemluví. To se úmyslnì zamlèuje.
Sudettí Nìmci zradili nai spoleènou vlast,
zøekli se jí. Mají "mimoøádné zásluhy" (tím se
také za Hitlera vychloubali) na rozbití celistvosti naeho státu, na - pro nás - osudném Mnichovu
a posléze na okupaci celého území Èech a
Moravy s nastolením protektorátní hrùzovlády. (Nae rodina by o tom mohla vyprávìt.)
I tak ale tzv. "divoký odsun" sudetských
Nìmcù po válce a excesy s tím spojené - sám
odsuzuji. I kdy po proitých hrùzách se nelze
ani divit. Pøesto spáchaná násilí nelze schvalovat. Pan ing. Paøík ádá zruení dekretù prezidenta Benee. Zdùvodòuje to tím, e pan prezident byl k jejich podpisu donucen. S takovým svérázným výkladem jsem se jetì nesetkal.
Pøedsedkynì Èeského svazu bojovníkù za
svobodu (ÈSBS), Andìla Dvoøáková ve své
publikaci k této otázce uvádí, e o odsunu
sudetských Nìmcù "uvaoval u v roce 1939
Chemberlain, kdy Nìmci poruili Mnichovskou dohodu a okupovali èeské zemì. Mylenku pøijal i Churchil. Souhlas s tím pak vyslovil
i èeský odboj, který v tom podporoval vládu v
Londýnì. Postupim v létì 1945 definovala odsun: nejde o mstu, ale záruku, aby se situace
neopakovala. Netýkal se antifaistù ijících v
èeských zemích "
Historik Jan Kovaøík konstatuje v Právu z
26. 2. t. r., e je vhodné pøipomenout, e "Nìmecko prohrálo válku, bezpodmíneènì kapitulovalo. Jeho jménem jednaly vítìzné velmoci, co respektuje i Nìmecko dnení, vèetnì
závazku, e nebude zpochybòovat váleèná
rozhodnutí protihitlerovské koalice vèetnì
vech majetkových." Dále uvádí: "Poèátkem
února 1996 tøi vítìzné velmoci (Británie, Rusko, USA) kategoricky nepøipustily zpochybnìní Postupimi a v nótì vládì SRN upozornily, e
jednoznaènì potvrzují platnost a závaznost
Postupimských dohod a nepøipoutìjí jakékoliv pokusy o svévolný výklad tìchto ujednání,
a vycházejí odkudkoli ". Tehdejí stanovisko
USA se vìnovalo výslovnì odsunu: "Konference shledala, e odsun etnického nìmeckého
obyvatelstva Èeskoslovenska má být uskuteènìno."
To jsou historická fakta! Svévolný výklad
pana ing. Paøíka je v naprostém rozporu s
tìmito nezvratnými pravdami. Takové zkreslování historických skuteèností je krajnì nezodpovìdné. Mate, dezorientuje nezasvìcené
obèany, zejména mladí generaci, kteøí tu dobu
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• Ohlas na článek Otevřený dopis předsedovi parlamentu" •
neproili, a zvlátì mláde, budoucnost naeho národa.
Co by nastalo, kdyby dolo ke zruení
dekretù (jejich neplatnosti o zaèátku) pøibliuje èlánek uveøejnìný ve ètrnáctideníku ÈSBS
Národní osvobození è. 3/2002 pod názvem
"Dekrety zachraòují miliardy!" NO se v nìm
vrací k èlánku z è. 24/2001 "Restituce majetku
bývalých nacistù?" historika PhDr. Jindøicha
Bartoe, o snaze zástupcù rodiny Salm-Reifferscheidt prosadit restituèní nároky, jejich uznání by znamenalo hrubý zásah do prezidentských dekretù (zvlátì ústavního è. 33/1945
Sb.), do stávajících majetkových pomìrù a z
morálního hlediska by znamenalo pokození
bojovníkù proti nacismu a jeho obìtí." Bylo
poadováno nìkolik tisíc hektarù lesa a polností, dva státní zámky, mnoství pozemkových parcel ve mìstì Blansko a Rájec, elektrárny, pily, hájenky atd., vèetnì rozsáhlých
pozemkù ve Státní pøírodní rezervaci Moravský kras vèetnì Punkevních jeskyní a propasti
Macocha.
Na základì rozhodnutí Ministerstva vnitra
ÈR ze dne 17. ledna t.r. nezískal Hugo SalmReifferscheidt ès. Státní obèanství podle dekretu prezidenta republiky Benee è. 33/1945.
adatel pozbyl ès. Obèanství v roce 1940, kdy
nabyl nìmecké øíské obèanství. Dále Hugo
Salm nesplnil ádnou z podmínek, pro kterou
by mu mìlo být ès. obèanství zachováno (vìznìní v koncentraèním táboøe, pøíslunost k ès.
zahranièní armádì nebo domácímu odboji,
pøípadnì zbìhnutí z nìmecké branné moci).
Bývalý majetek Salmù je odhadován na
desítky miliard korun a proto má rozhodnutí
MV zásadní význam pro dalí jednání o jeho
restituci.
Jak prohlásil právní zástupce mìsta Blanska Zdenìk Koudelka: "Rozhodnutí ministerstva potvrdilo, e Beneovy dekrety nejsou
mrtvým dokumentem, ale platnou souèástí
naeho právního øádu."
Rozhodnutí by mìlo nabýt právní moci v
prvním ètvrtletí letoního roku. Staèí tento
jediný, z mnoha dalích moných pøíkladù,
abychom si uvìdomili, jaký význam má platnost tìchto dekretù.
Ing. Frantiek Kadlec

Qui bono?
Kdy vylo letoní únorové èíslo Napajedelských novin, setkala jsem se s dotazem, zda
byl èlánek ing. Jaroslava Paøíka napsán na
objednávku. Dalí námitka znìla, e jméno
"Paøík" má v historii mìsta svùj význam a tudí
èlánek jakýsi punc oficiálnosti.
Popravdì jsem mohla pouze øíci, e èlánek nevznikl na mou objednávku. Je také
pravda, e v lùnì rakousko-uherské monarchie zaloila rodina Paøíkova v Napajedlích
zámeènickou dílnu, ze které se vyvinul úspìný podnik. Zøejmì bylo v minulosti pro starousedlíky toto jméno pojmem stejnì významným jako je pro dnení mladé lidi tøeba
Jágr.
Vyjádøení v tirái listu øíká, e otitìné
pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko vydavatele. Není to alibi ani to neznamená, e
otiskneme cokoliv. Ètenáøùm slouí více zdrojù informací a názor jedince je jen jedním z
mnoha. Lépe ne dìlat z nìèeho tabu je odkrýt
souvislosti. Bylo jisté, e èlánek vyprovokuje

reakci druhé strany. Mohl se stát podnìtem k
zamylení i pro ostatní, pøíleitostí poloit si
spousty otázek.
O co vlastnì jde? O zruení dekretù? Vech?
Prezident Bene podepsal 145 dekretù, z toho
17 ústavních. Dá se øíct e netvoøí základ èeského státoprávního uspoøádání?
Pak tedy, který zruíme - o obnovení èeskoslovenské mìny, zøízení lékaøské fakulty v
Hradci Králové, Akademie múzických umìní
v Praze, památníku Jana Ámose Komenského ? Nebo snad toho, podle kterého mìli podle pana Paøíka majitelé znárodnìné kovovýroby s poètem zamìstnancù nad 500 zamìstnancù dostat finanèní náhradu a jak jsem vycítila
z jeho èlánku v Napajedelských novinách ji v
roce 1998, nedostali?
Nechci být jízlivá, ale vadí mi vykreslení
jednoho z naich nejvýznamnìjích politikù
jako nemohoucného èlovìka nad písemnými
úkoly, kterého komunisté tluèou po rukou pravítkem. Prezident Bene byl mezinárodnì uznávanou osobností a e se na dvou rozcestích
èeských dìjin musel rozhodoval mezi dvìma
alternativami, z nich ádná nebyla výraznì
lepí, jeho kvalitu nijak nezmenuje.
Jde vak pisateli o osobnost prezidenta?
Nechce pouze pøisoudit dekretùm pøívlastek,
který by je zahrnul mezi zloèiny komunismu?
Nebo pøedem odradit kadého, kdo by chtìl
hájit existenci zmínìných dekretù? Jak sám
øíká, je starí ne republika a podobný strach
zafungoval v naich dìjinách mnohokrát.
Má snad autor na mysli tzv. protinìmecké
- è. 5, 12, 33 a 108/1945 - se snahou navrátit
obèanství a majetky sudetským Nìmcùm?
O odsunu Nìmcù bez majetku rozhodla v rámci váleèných reparací Postupimská dohoda.
Mylenka samotná má podle nìkterých historikù pùvod ji v roce 1942 v Anglii. Stejného
postupu bylo pouito vùèi Nìmcùm i v jiných
zemích. Nezpochybnila jej ádná z dosud podepsaných smluv o vzájemných vztazích tím
ménì deklarace z roku 1997. Naopak se v nich
hovoøí o tom, e obì strany jsou pevnì odhodlány skoncovat jednou provdy s pouitím
síly, bezprávím a odplatou bezpráví novou
nespravedlností a spoleèným úsilím pøekonat
následky strastiplných kapitol dìjin.
Nebo zruíme pouze nejèastìji diskutovaný, který amnestoval vechny násilnosti spáchané na sudetských Nìmcích pøi divokém
odsunu?
Èeská strana lituje excesù, které byly v
rozporu s elementárními humanitárními zásadami a tehdy platnými právními normami a
lituje, e na základì zákona è. 115/1946 nebyly
tyto èiny potrestány. Ve stejných intencích se
vyjádøila i èesko-nìmecká skupina historikù,
hodnotící celé období. Toté stojí v prohláení
èeských a nìmeckých katolických biskupù.
Copak se obì strany neshodují v tom, e spáchané køivdy náleí minulosti, a tudí zamìøí
své vztahy do budoucnosti? Právì proto, e si
zùstávají vìdomy tragických kapitol svých
dìjin, jsou rozhodnuty nadále dávat pøi utváøení svých vztahù pøednost dorozumìní a vzájemné shodì, pøièem kadá strana zùstává
vázána svým právním øádem a respektuje, e
druhá strana má jiný právní názor. Neplodilo
by "kolektivní" odkodnìní dalí nespravedlnost? Nebyla ji ze zákona uèinìna èásteèná
náprava?
Pochybuje snad autor o tom, e odsun
Nìmcù byl ve své dobì nutný? Nenávist mezi

obìma národy byla po esti váleèných letech
tak znaèná, e nemohli dále ít v jednom státì.
Øíe nesmìla za svými, oni museli za ní. Je to
moná nemorální. Bylo ale morální bombardování Dráïan v únoru 1945, kdy tam nebyla
ani armáda ani vojenská výroba? Bylo morální
svrení atomové bomby na Hiroimu a Nagasaki? Je vùbec nìjaká válka morální? Je moné
vidìt jen dùsledek a nikoliv pøíèinu?
Ne náhodou je odsun pøirovnáván k rozvodu, kdy je vina na obou stranách a bolest
dává prùchod emocím, které vedou k nenávistnému jednání. Divoký odsun Nìmcù je
traumatem èeského národa po celá desetiletí.
Své dekrety mìly exilové vlády i jiných
evropských státù. Jsme povaováni za snadnìji manipulovatelnou zemi, politicky nejslabí? Nebo je ádoucí, aby otázka odkodnìní
zùstávala stále v morální rovinì ivá? Nemìla
by snad být odpovìï èeského státu na opakující se snahy z nìmecké strany jednoznaènìjí
a razantnìjí? Proè se ozývá i rakouský landsmanaft, který mìl být odkodnìn svou vládou poté, co jí Èeskoslovensko vyplatilo sjednanou èástku a odepsalo staré pohledávky?
Dluhy z první republiky, které Rakousko potøebovalo k rozvoji své samostatnosti? Víme,
zda z tìch, kdo se dnes hlásí o restituce, nedostal u nìkdo za svùj majetek z èeských penìz
zaplaceno?
Co by nastalo po zruení Beneových dekretù? Co se stane se stavbou, znièíte-li základy? Pod nimi je postupimská dohoda. Není
libo ji revidovat a sníit ji na dokument ceny
Versailské dohody? Mùj jeden dìda mìl celý
ivot trauma z toho jak na Piavì el na bodák
proti klukùm ze sousední moravské vesnice a
druhý trpìl na omrzliny z dlouhé cesty napøíè
Ruskem celý ivot.
Smìné a absurdní? Kdy schází sebevìdomí, a je aspoò sranda.
Co tak zruit rakousko - uherské vyrovnání, tolik vùèi Èechùm nespravedlivé, copak
nebojovali hrdinnì u Hradce Králového za
císaøe pána a jeho rodinu? A pojïme dál - co
Bílá hora? Budeme restituovat majetek zabavený èeským pánùm? Jan Hus - co sním? Zaèátek souití obou národù je jetì dál v dìjinách.
Proè nezaèít rovnou tam, odkud pocházejí
první listinné doklady? A odtud pak rovnou
zpìt na stromy.
Jako u rozvodu! Budeme se do krve bít o
video a starodávný porcelán a budoucnost
dìtí je nám uma fuk. Dìjiny zmìnit nelze, lze
je jen rùznì vykládat. Mylenka Evropské unie
vznikla z obavy o dobré sousedské vztahy v
Evropì krátce po druhé svìtové válce a pravdou je, e takových neklidných míst existuje
od Irska po Kosovo èi od Gibraltaru po Pobaltí
nìkolik. Jene vechna ta odepsaná území
zaèínají mít pøi vstupu do Unie zcela jinou
cenu, tak proè to nezkusit znovu? Nebo jde jen
o souèást pøedvolebních kampaní?
Pokud si laskavý ètenáø poloil jetì otázky dalí, pokud zváil vechna pro i proti,
pokud se snail vyhledat historická fakta z
rùzných pramenù, mìlo zveøejnìní dopisu
smysl. Proto panu Paøíkovi za jeho pøíspìvek
dìkuji. Má svùj názor, mùe ho øíci a jako jeho
vlastní názor jsme jej prezentovali. A by by
ani v èláncích dalích autorù nebylo o dekretech a sousedských vztazích øeèeno vechno,
byla jim dána stejná ance a pro nae noviny
povaujme toto téma za uzavøené.
B. Velecká
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Od Masopustu po Letnice
Velikonoce jsou u nás vyvrcholením 40 denního postního období, které
pøichází po veselém Masopustu a zaèíná Popeleèní støedou. O Popeleèní støedì se svìtí popel z ratolestí, které byly
posvìceny minulý rok na Kvìtnou nedìli. Tímto popelem èiní knìz vìøícím
na èele køí se slovy: Pomni èlovìèe, e
prach jsi a v prach se obrátí. Na Popeleèní støedu se nesmìlo pøíst, ít ani
típat døíví.
Nedìle v dobì pùstu mají svá zvlátní jména.
1. nedìle postní je tzv. Èerná (eny
oblékaly èerné átky, matky pekly preclíky v noci, aby dìti nevìdìly).
2. Praná (praila se obilná zrna, z
nìj se pøipravovalo jídlo pramo a polévka praenka).
3. Kýchavá (lidé si pøáli navzájem,
aby nekýchali, nebo vìøili, e kýcháním zaèíná mor. Zdravili se Pozdrav tì
Pánbùh! a Pomáhej Pánbùh!).
4. Druebná (druba se enichem
chodívali tuto nedìli do domu, kam
chtìli o pomlázce pøijít na námluvy).
5. Smrtná (ze vsi se vynáela slamìná Smrtka, loutka ze slámy, která se
házela za vsí do potoka).
Poslední 6. nedìle postní Kvìtná
(slavila se památka vjezdu Krista do
Jeruzalema, svìtí se koèièky). Poslední
týden postu se nazýval Paíjový, Svatý, té Veliký. Hned po Kvìtné nedìli
zaèíná v domácnostech velký úklid a
pøípravy na velké svátky.
Pondìlí pøed Velikonocemi se nazývá Modré pondìlí, úterý je edivé Støeda pøed Boím hodem se nazývá Sazometná støeda, ponìvad se vymetaly
komíny. Nìkde té nazývaná karedá
støeda. Lidé se nemìli mraèit, jinak by
se karedili kadou støedu v roce.

Tìitì Velikonoc následuje v následujících tøech dnech - Zelený ètvrtek, Velký pátek a Bílá sobota - které
jsou od II. vatikánského koncilu pojaty
jako jeden celek triduum sacrum - svaté
tøídenní. Velikonoce vrcholí slavností
Zmrtvýchvstání Pánì na Bílou sobotu
nebo jako noèní slavnost vyústí na Hod
boí velikonoèní.
Zelený ètvrtek - je snad odvozen
od zeleného meního roucha, které se v
tento den uívalo. Toho dne se mìla jíst
zelená strava (penát, rùzné druhy zelí)
aby byl èlovìk celý rok zdravý.
Naposledy zazní kostelní zvony, pak
umlknou a do Bílé soboty = odlétají
do Øíma. Místo zvonù se ozývají klapaèky a øehtaèky. Lidé se omývali rosou nebo v potoce, pojídali peèivo pomazané medem, tzv. jidáky. Pøi mi na
Zelený ètvrtek omýval biskup a øeholní
pøedstavení nohy 12 starcùm, stejnì jak
uèinil Kristus apotolùm pøi Poslední
veèeøi.
Velký pátek je dnem hlubokého
smutku. V noci ze ètvrtka na pátek je
Jeí vyslýchán, v pátek pak odsouzen
k smrti a ukøiován. Nekonala se me a
pøi bohoslubì se pouze èetly texty a
zpìvy. V kostelích se upravoval Boí
hrob, pøedvádìly se paíjové hry. Procházela se køíová cesta na památku
Jeíova utrpení a bolesti. Ten den lidé
vstávali pøed východem slunce, aby se
omytím v potoce èi øece uchránili nemocí
a bolestí. Vìøilo se, e se zemì otvírá, aby
vydala poklady. Ten den se podle povìsti otvíral i památný Blaník. Byl to den
bez práce, nepilo se mléko, nejedla se
vejce, kuøáci nekouøili, chlapci vrkali a
klepali ve tøi hodiny odpoledne.
Poslední postní den byla Bílá sobota, kdy bylo Jeíovo tìlo sejmuto z

Døíve ne jsme my ostatní odloili kabáty a teplé boty, otevøela se jarnímu
sluníèku a vyhladovìlým vèelkám. Køehká a zranitelná, sladká a pohostinná.
Jarní krása. Foto: B. Velecká

(Kreslené motivy na této i první stranì
jsou ze sáèkù vyrobených ve Fatøe
k Velikonocím 2002.)
køíe a uloeno do skalního hrobu. Dopoledne se pøed kostelem svìtil oheò,
který si hospodynì odnáely na polínku domù, chlapci naposledy hrkali s
koledou a pálily se jidáe. Veèer vichni
v kostele vítali Krista, jen vstal z mrtvých. Z Boího hrobu se vyzvedla
monstrance s Nejsvìtìjí svátostí a Kristova socha nebo obraz, které se nesly
ve slavném prùvodu vzkøíení. Vrcholí
velikonoèní slavnosti - vigilie.
Tak jako se chodí o Vánocích na
jeslièky, chodili se Praané pøed 100
lety dívat na Boí hrob. Hrobem byla
umìlá skála, v ní leelo Kristovo tìlo,
kolem stály èestné stráe a byly rozmístìny rùzné zbranì. Na Boí hod velikonoèní - 1. nedìli velikonoèní se svìtily
velikonoèní pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce, víno, které mìly pøipravit po dlouhém pùstu tìlo na návrat
k tuènìjí stravì. Kdokoli pøiel do stavení, musel dostat kus posvìceného
pokrmu.
O Velikonoèním pondìlí se chodilo na pomlázku, pùvodnì zøejmì jetì
pohanský magický obøad k zajitìní
plodnosti a zdraví, jeho se úèastnili
dospìlí. Pozdìji se stal zábavou pro
mladé a dìti.
V minulém století se v Praze v následující dny konaly slavnosti na uvítání
jara. V úterý po Velikonocích poøádali
pøísluníci øemesla krejèovského slavnost, která se nazývala Slamník neboli
trozok. Následující den ve støedu se
konala známá slavnost cechu evcovského - Fidlovaèka. První nedìle po
Velikonocích se nazývá Bílá nedìle.
Toho dne novokøtìnci naposledy nosili
bílý at. Nedìle je èasto dnem prvního
svatého pøijímání. Sedmou nedìlí velikonoèní nazývanou Hod Boí svatoduní - Seslání Ducha svatého - zaèínají
Letnice.
Koøeny Velikonoc sahají dál ne k
poèátku naeho letopoètu. Rostou z idovské slavnosti zvané pesach (odtud
latinské, øecké a ruské pascha, nae
paíje) na poèest vysvobození idù z
egyptského otroctví. Kadá izraelitská
rodina zabila beránka, jeho krví potøela
domovní dveøe. Pak beránka upekla a
snìdla. Vìøilo se, e v domech neozna-

èených beránèí krví, tedy v domech
egyptských otrokáøù, pomøelo ve prvorozené. Køesané se vak vdy snaili oddìlit Velikonoce od idovského
svátku pesach. idé obìtovali beránka
vdy ètrnáctý den v mìsíci bez ohledu
na to, o který den v týdnu lo. Køesané
na rozdíl od nich zaèali slavit vzkøíení
spasitele vdy v nedìli. Nìmecké a anglické pojmenování Velikonoc - Ostern a
Eastern - pøipomíná starogermánskou
bohyni jara a plodnosti Ostaru, jejím protìjkem byla slovanská Vesna. S obdobnými svátky se setkáváme i u pohanù,
kteøí v tu dobu slavili pøíchod jara.
Teprve na Nikejském koncilu r. 325
bylo rozhodnuto, e Velikonoce mají
pøipadnout na nedìli po prvním jarním úplòku po jarní rovnodennosti.
Jejich datum tedy kolísá mezi 22. bøeznem a 25. dubnem. Nejpozdnìjí Velikonoce byly 25. dubna v r.1943, nejèasnìjí 22. bøezna v roce 1818.

Radek František Bičan

Veselé Velikonoce
Hody, hody, doprovody,
Velikonoce jsou príma.
ohaj bìhá do hospody,
od své milé za jinýma
a nikdo mu nevyèítá
tohle jeho poèínání.
A si po dìdinì lítá,
jen a nemá nikde stání,
tatárek má opentlený
a dìvèat je jako kvítí.
Svobodné i vdané eny,
bìda kadé, kterou chytí!
Pro vejce èi pro hubièku
vyibe jim suknì zpøíma.
e to bolí? Mùj Boíèku,
Velikonoce jsou príma!
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Nastává čas skřivánků
Jsou lidé, kteøí bez problémù - moná
i rádi - vstávají èasnì a jsou schopni
vykonávat rozumnou èinnost v dobì, kdy
jiní mají jetì hlubokou noc. Jsou éfové,
kteøí zásadnì poøádají porady v est hodin, a éfové, kteøí kdy øeknou ráno,
myslí v devìt. Ty první nazývají skøivánky, ty druhé sovami.
Je prý také dokázáno, e je mezi námi
vìtina sov. Skøivánci, kteøí èile vyskoèí
z postele ve ètyøi hodiny a bez problémù
pracují a studují, jsou výjimky. Èasné
vstávání je pro bìného tvora nìco nepøirozeného a navíc se prý v dobì od
sedmi hodin ráno do devíti dopoutí nejvíce chyb. Myslí se tím, samozøejmì,
devìt ráno. Od 31. bøezna budeme muset
vichni vstávat o hodinu døíve. Pro skøivánky to bude hraèka. Sovy se budou
vzpamatovávat o hodinu déle.
U nás se vstává tak èasnì u od dob
Rakousko-Uherska, prý kvùli nespavosti
Franty Pepy Jednièky, jak øíkají cimrmanologové. Skøivánkem byl vak i T. G.
Masaryk. Nástup letního èasu sice vdy
na krátko rozbouøí diskuse na téma stresujících dùsledkù èasného vstávání, ale
nikdy netrvají dlouho. Èeský èlovìk sice
respektuje výsledky vìdy, ale stejnì tak
ctí tradice svého národa. Rád bude po
vzoru vyspìlejích zemí chodit do práce
na devìt, ale jetì radìji pùjde ve dvì
domù. A e se ráno chybuje? Chybuje
obèas kadý a tìko øíct, která chyba je
vìtí - ta od sedmi do devíti nebo od
ètrnácti do estnácti.
Úspory, pro které byl zaveden letní
èas, zùstávají stále v anonymitì. Ve smìnných provozech nemají význam praádný, v úøadech a ve kolách, kam se chodí
na sedmou èi osmou, to bude nejspí
toté. Skøivánci si dál budou pøivstávat a
sovy budou svítit do noci. V globále to
vyjde nastejno.
V roce 1979, kdy se v tehdejím Èeskoslovensku zavádìl letní èas, trval est
mìsícù, od roku 1996 trvá sedm mìsícù.
Èeská republika tak reagovala na smìrnici Evropské unie a Evropského parlamentu. A to u chápat lze. V zemích, kde
se chodí na devìt, by u v létì mìli
propocená trièka cestou do práce.
Nespornou výhodu má letní èas pro
motoristy, kteøí u nemusí celý den svítit.
Na pøíkaz EU dokonce vìtí èást roku.
A tomu u se dá øíci úspora, ne?
vb

Velikonoční večírek
Èeský zahrádkáøský svaz Napajedla
Vás zve na "Zahrádkáøský velikonoèní
veèírek" v sobotu 30. bøezna v 19.30
hodin v sále sokolovny v Napajedlích.
Veèer Vám zpøíjemní na klávesy M.
Nováková a cimbálová muzika Linda, bohatá tombola, skvìlá odrùdová vína a
dalí obèerstvení. Vstupné s místenkou
60 Kè, pøedprodej Sadová 780.

Co budou letos kluci brát? Vajíèka, výkaèky, èokoládu, perníèky, stuky . ?
A pøijdou s tatarem, proutkem nebo s jalovcem?

Ach ty geny!
Prý vichni lidé mají 99,8 % genù
spoleèných. Nejsem oprávnìna o tom
pochybovat, ale uvate, co vechno se
vejde do 0,2 %. Nebo e by nìkteøí jedinci
byli na 101, èi dokonce víc ? Znám moná dva, tøi, co se tak tváøí a vstupenku
VIP mají za místenku na Noemovì Are.
A mají stejný poèet genù, jako muka
octomilka.
Mùj genetický vzorek je sice bezcenný, ale jsem za svùj obyèejný ivot
vdìèná. Stejnì jako kadému z nás mi
bylo dopøáno, by nakrátko, pocítit, e
jen kvùli mnì se toèí svìt. Jako stimulátor to vystaèí na øadu let. Musí, protoe
se zpravidla èastìji nevyskytuje. A také
to není tøeba. Jen bláznùm je ten pocit
potøebný trvale, ani o tom ví. Ti, kdo
ten pocit mají rovnì stále, povaují ho
za oprávnìný a jetì o nìm pøesvìdèují i ostatní, tìm se jen toèí jejich vlastní
hlava a je to s nimi hodnì patné.
Novoroèní pøedsevzetí si nedávám,
v bøeznu by i tak u dávno vzalo za své.
Mám celoroènì mnohem oklivìjí
zvyk, probírat se svým ivotem. Úspìnì se vdy propadám do hlubí a hlupí deprese a mí blízcí mì v tu chvíli
opoutìjí, aby se dychtivì vraceli, a
vechny chmury zaènu zahánìt prací.
Ujistí se, ne pøevleèu postele, umyji
okna a vyluxuji, e obrat k lepímu je
nenávratný a ne dovaøím chutnou
krmi, stojí mi opìt po boku.
Pak nastává extrém druhý, kdy zaènu tìdøe nadìlovat "moudré" rady,
plné optimismu, morálky a víry v dobro. Mé okolí to odrazuje naprosto stejnì. Jen návrat je rychlejí ne vygruntování celého bytu, protoe nìkdo se
vdycky postará, abyste si poopravili
názor na lidské dobro.

Nìjak samovolnì se u nás vypìstoval zvyk jakési ètvrthodinky obèanské
nauky, kdy si potomek pøijde pro pøídìl kapesného. Pøi vidinì veho krásného, co se za smlouvanou èástkou
skrývá, je ochoten vyslechnout cokoliv. Takøka vdy s povzdechem, e mé
zápasy s krizí støedního vìku jsou stále
delí, nedotèen pouèkami i výhrukami, odchází.
Jaký si to udìlá, takový to má. Ani
reptat èlovìk nebude moci. Ne se nadìje, mohl by èelit alobì, e pøi takovém genetickém materiálu pøipustil
jeho rozmnoování.
Po nedávném setkání s jednou známou ve mnì dozrála pomsta. Za vechny rodièovské schùzky, dùtky, dvojky
z chování a pohovory, za vechnu zlost
i slzy. Má známá byla toti pøedvolána
na kobereèek - do domova dùchodcù.
A bylo jí vyèinìno za matèino chování
a aby prý sjednala nápravu.
Do té doby jsem se utìovala nadìjí,
e mùj dluh splatí mým dìtem jejich
dìti a zlomyslnì jsme jim pøála, aby se
jim vydaøily dìti zvlá vykutálené. A hle,
je to mnohem snadnìjí.
Dokonce jsem po tomto zjitìní dokázala èelit námitkám svých potomkù,
e do té doby, ne budou chtít vlastní
dìti, budou se poøizovat na objednávku - podle pøedem daného genetického
kódu - vstøícné, posluné, milé, sportovnì zaloené, umìlecky talentované
"Takové dítì s tebou jako s otcem
nevydrí," trumfovala jsem.
"Zase tak rychle ten pokrok nepùjde,
abych mu nemohl jednu vrazit!"
A tak si øíkám, e je to dobøe, e je na
svìtì dost "obyèejného" genetického
materiálu. Co kdyby nìkdo obèas potøeboval nìjakou vrazit.
-bv-
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Společně při práci i zábavě
V sobotu 2. února se konal v sále sokolovny VI. ples rodièù a pøátel Základní koly
Komenského 268. Pøípravu plesu mìli letos
ochotní dobrovolníci z øad rodièù a pracovníkù "staré koly" z tíenou tím, e v sobotu
dopoledne se konala v prostorách sokolovny
entomologická burza. Na úklid a výzdobu
sálu a na pøípravu bufetu zbylo poøadatelùm
jen pár hodin. Sehraný tým plesového výboru posílený o dobrovolníky z øad rodièù a
èlenù turistického oddílu zvládl ve na výbornou a pøesnì v 19.30 mohli vstoupit do
vyzdobeného sálu první návtìvníci.

Ples byl slavnostnì zahájen ve 20 hodin.
Úvod místo pøedtanèení tvoøila módní pøehlídka. Roli modelek výteènì zvládly ákynì
deváté tøídy. K tanci hrála skvìlá skupina
Aventis, na parketu bylo po celý veèer plno
a bufet byl také v neustálém obleení. Tombola, ve které bylo pøes dvì stovky dárkù,
lákala pozornost vech pøítomných a o losovací lístky byl neustálý zájem. Celý veèer
provázela pohoda a dobrá nálada.
Pokazil ji, bohuel, nejen poøadatelùm,
nenechavý zlodìj, který ukradl èást finanèního obnosu za lístky z tomboly.

1

2

3

4

Jak se Tomáš učil vstávat a Patrik zvítězil
Slavíci, Tý Tý. Andìlové, Èeský lev,
ceny Thálie - uprostøed vech tìch ocenìní
probìhlo bez vìtího zájmu ze strany veøejnosti recitaèní klání prvòáèkù, druhákù a
tøeákù Základní koly Komenského 298.
Pro samotné aktéry pøehlídky to nic neubírá
na jejím významu. Pøipravovali se svìdomitì, tréma odpovídala a radost i zklamání
byly pøinejmením stejné.
Do kolního kola soutìe nastoupilo jedenadvacet ákù ze sedmi tøíd prvních tøí
roèníkù a jejich výkony hodnotila porota
ètyø uèitelù. Ani pro nì to nebyl úkol snadný, a to nejen z pohledu moné rovnosti
hlasù, ale zejména pro vyrovnaný výkon soutìících. Hodnotila se znalost textu, pøednes,

výbìr básnì a celkový dojem z vystoupení.
První místo si výrazným pøednesem vybojoval Patrik Janoek ze 3.A, který svùj
výkon podepøel dobrou dramaturgií. Vybral si báseò Hany Vrbové a Tomá, co se
uèil vstávat, a Patrik, který pøednáel, vytvoøili tu správnou dvojici.
Druhá byla Jitka Maráková ze druhé B.
O tøetí místo se podìlily Michaela Gerová a Veronika aludková, obì z prvních tøíd.
Mimoøádnou cenu si odnesly spoleènì
Vìra Horková a Nikola Zemanová ze 3. C
za divadelní výstup Kapárka a Kulihráka.
Dìkujeme vem úèastníkùm soutìe a
vítìzùm blahopøejeme.
Uèitelé 1., 2. a 3. tøíd
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Vìøte, e nám vem z toho bylo hodnì
smutno. Pøedevím proto, e vekerý výnos
z plesu dostává pokladna Sdruení rodièù,
která z tìchto prostøedkù pøispívá na kulturní
a sportovní akce koly, nebo mnozí rodièe
by nemohli svým dìtem vstupenky a zájezdy
hradit v plné výi.
Pomineme-li tuto nepøíjemnou událost,
letoní ples se mimoøádnì vydaøil. Dìkuji
vem, kdo se podíleli na jeho pøípravì, dìkuji vem sponzorùm, kteøí akci podpoøili. Jejich seznam obsahuje takøka 150 jmen. Dìkujeme také vem hostùm, kteøí rádi navtìvují
ná ples a vytváøejí jeho pøíjemnou atmosféru. Mohu je ujistit, e v poøadí VII. ples se
bude konat v únoru 2003.
H. Hegrová, øeditelka Z

Obèerstvení bylo zèásti vlastní výroby a
pomáhal, kdo mohl, vdy na takovém plese se nejen hodnì tancuje, ale také se toho
hodnì spoøádá (foto 1 a 2). Z dárkù od
sponzorù se tìily i dìti ve své dìtské tombole ve ètvrtek 31. ledna (foto 3). Sobota
veèer - dámy a pánové, vítáme Vás (foto 4).

Světlušky
Svìtluky jsou malé muky,
Jsou to vlastnì lesní sluky.
Nosí toti na tìlíèku
Malinkatou lucernièku.
Svítí z lesa na mýtinu,
Na cestu i na pìinu.
Svítí z háje na pøíkop
Aby nìkdo nezakop.
Iveta Juøenová, 5. A
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Nová technologie pro Fatru
V závìru loòského roku zapoèaly ve Fatøe intenzivní práce na výstavbì nové výrobní haly. Zaèal se uskuteèòovat projekt, který
co do významu a rozsahu Fatra v posledních
tøech desetiletích nezaila. Nákladem témìø
400 milionù korun, rozloených do dvou realizaèních etap, zde vzniká provoz na výrobu
paropropustných fólií. Témìø padesát milionù bude stát samotná výrobní hala. Z toho
pøipadá pøiblinì 18 mil. Kè na technické
vybavení haly jako jsou prùmyslové rozvody, vzduchotechnika a manipulaèní prostøedky. Nároky na hygienické prostøedí výroby
nejsou sice tak vysoké jako napøíklad pøi
výrobì léèiv, ale pøesto je nezbytná filtrace
vzduchu a oddìlení tzv. "èistých" prostor od
"neèistých". Garantem výstavby nové haly je
Pozemní stavitelství Zlín a kolaudace se uskuteèní na pøelomu kvìtna a èervna, kdy se zapoène s montáemi technologického zaøízení.
Paropropustné fólie jsou novou generací
tzv. high-tech materiálù vyrábìných zcela
novou technologií zpracování plastù. Folie je
nepropustná pro tekutiny, ale propustná pro
vodní páry. Tato schopnost je dána jedineènou strukturou fólie. Základním materiálem
je LLDPE s vysokým obsahem mikromletého
uhlièitanu vápenatého. Pøi výrobì vznikají v
materiálu mikropóry, které umoòují prùchod vodních par, ale nedovolují prùchod
tekutin. Materiál je svou podstatou hydrofobní, odpuzující vodu.
Za dobu, kdy je tento materiál ve svìtì
znám, se pozornost uivatelù pøesunula od
prvních aplikací ve sportovních a vycházkových odìvech na pracovní odìvy a v poslední dobì zejména do oblasti hygienických a
zdravotnických potøeb jednorázové spotøeby. Jedná se o dìtské pleny, prostøedky dámské hygieny a inkontinenèní výrobky, kde je
nepropustnost pro tekutiny základní podmínkou a prodynost pak prvkem zvyování komfortu noení.
Paropropustná fólie tvoøí vnìjí èást výrobku (dále od tìla) a pouívá se jak samostatná fólie, tak stále èastìji laminovaná èi
nánosovaná jinými materiály. Ve Fatøe se
bude vyrábìt jednoduchá fólie a laminovaná
s textilem.
Podnikatelský zámìr poèítá celkem se
dvìma linkami na výrobu paropropustných
fólií a jednou na koextruzi dvou materiálù ve

dvou nebo tøech vrstvách. Souèástí výrobních
linek je granulovací zaøízení, které vrací zpìt do
výroby vekerý technologický odpad.
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Kadou z linek budou obsluhovat dva
lidé a linky budou provozovány v nepøetritém provozu. Oè jsou poadavky moderních technologií nií na kvantitu obsluhy,
o to jsou nároènìjí na její kvalitu. Poadavkem je minimálnì støedokolské vzdìlání.
BV

Díky mimoøádnì pøíznivému poèasí vyrostla pøes zimu ve Fatøe nová hala, která svou
barevností zapadá do baovské architektury ale její technologické vybavení patøí k
souèasné evropské pièce.

Noví partneři ve zlínském regionu
Pøedposlední únorový týden byl pro
Teplárnu Otrokovice a Energetiku Malenovice týdnem usilovné spolupráce v oblasti rozvodù tepla. Plánované a dlouhodobì pøipravované propojení horkovodních soustav
obou spoleèností spìlo k svému závìru. 16.
únor 2002 byl tím dnem, kdy Teplárna Otrokovice dodala první gigajouly tepla nejen pro
celý areál spoleènosti TAJMAC-ZPS, ale takté pro spoleènosti Hespo, Raab Karcher a
Realit Servis.
Pùvodnì bylo teplo pro vytápìní zmiòovaných areálù vyrábìno ve výtopnì Energetiky Malenovice. Výtopna disponovala dvì-

ma uhelnými a jedním plynovým kotlem. I kdy bìhem svého provozu prola urèitou modernizací,
která spoèívala v èásteèné plynofikaci a odpráení provozu, pøece jen pøispívala k zvyování emisní zátìe dané lokality.
K podstatným zmìnám
systému zásobování teplem dolo v létì 2001. Ener-

getika Malenovice se stala souèástí skupiny
MUS. Souèasnì se zaèala rozvíjet vzájemná
spolupráce s Teplárnou Otrokovice, která
patøí takté do portfolia skupiny. Na základì
této spolupráce byl zpracován projekt postupného odstavení stávající výtopny a pøepojení vech rozvodù na horkovodní potrubí
Teplárny Otrokovice.
Pøípravné práce pro realizaci vlastního
propojení probìhly na zaèátku letoního roku.
Z technických dùvodù bylo nutno na krátkou
dobu pøeruit dodávky tepla pro ji zmiòované zákazníky. Jednalo se vak pouze o krátkodobé pøeruení, navíc ve dnech pracovního volna.
Pravidelná dodávka tepla z horkovodního napájeèe Teplárny Otrokovice, který zásobuje zlínské sídlitì Malenovice a blízký
obchodní komplex Centro, se rozbìhla 16.
února 2002. Zmìna zdroje tepla pøinese odbìratelùm øadu výhod. K tìm nejvýznamnìjím bezpochyby patøí dlouhodobá stabilita
ceny. Základní polokou pøi tvorbì ceny je
toti palivo, v pøípadì otrokovické teplárny
hnìdé uhlí, které dodává Mostecká uhelná
spoleènost. S touto spoleèností je uzavøena
dlouhodobá kupní smlouva garantující stabilitu ceny paliva. Velkým pøínosem je i podstatné sníení emisí oxidù dusíku, co je pro
tuto oblast, tak zatíenou automobilovou dopravou, mimoøádnì dùleité. Stávající výtopna tak bude slouit jako záloní zdroj, který v
pøípadì potøeby dokáe zabezpeèit dodávky
tepla nejen pro Malenovice, ale takté pro
celou horkovodní sí Teplárny Otrokovice.
Teplárna Otrokovice a.s. je
akvizicí Mostecké uhelné spoleènosti
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Minirozhovor ze soutěže

Ze školy do kraje

l Musela jsi pøed soutìí moc cvièit?
Klárka Straáková: Ano, pøiznávám, e
jsem cvièila skoro kadý den.
Petra Hanáèková: Jo, o prázdninách i
dvakrát dennì.

Pro áky základních umìleckých kol
jsou vyhlaovány v tøíletých cyklech soutìní pøehlídky, pøi kterých se vystøídají vechny hudební nástroje, komorní soubory a orchestry. V letoním roce soutìili mladí muzikanti ve høe na klavír, kytaru, akordeon,
housle a dalí smyècové nástroje. Na zaèátku
je kolské kolo. V základní kole R. Firkuného jej absolvovalo pøes sedm desítek soutìících a tøetina si vybojovala postup do okresního kola soutìe. Tady se kvalifikovali hudebníci pro pøehlídky krajské a poté se nejlepí z nich zúèastní oblastních pøehlídek.
kolní reprezentace dosáhla v okresním
kole následujících výsledkù:
1. místo a postup do krajského kola
 Petr Gablas, akordeon, uè. M. Strnadová
 Jiøí Maòásek, akordeon, uè. M. Strnadová
2. místo
 Martina Krystýnová a Lenka Èerná, akordeonové duo, uè. V. áková
 Radana Mìøínská, klavír, uè. L. Kvìtáková
3. místo
 Lenka Èerná, akordeon, uè. V. áková
 Petra Hanáèková, housle, uè. D. Kaòovská

Barbora uranská, Barbora Macíková

l Èeho ses nejvíc bála?
Klárka: Nebála jsem se. Ale kdy jsem
èekala, a pøijdu na øadu, tak jsem strach
mìla.
Petra: Poroty. Tìch lidí, co tam sedìli.
l Z èeho jsi mìla nejvìtí radost?
Petra: e jsem vyhrála tøetí místo!
Klárka: Dostala jsem za odmìnu plyového krteèka!

Pavel Jurèa







Petr Gablas











Petr Hlaváèek, akordeon, uè. M. Strnadová
Václav Hoøinka, klavír, uè. I,. Kosová
Pavel Jurèa, akordeon, uè. V. áková
Martina Krystýnová, akordeon, uè. áková
Klára Straáková, housle, uè. L. Hanáèková
Petra teflová, akordeon, uè. M. Strnadová
Èestné uznání
Petr Kempa, housle
Hana enkeøíková, akordeon
Barbora uranská, housle
Pochvala
Marek Blaha, akordeon
Elika Boráková, klavír
Pavel uranský, housle
Kamila vubová, klavír
akordeonové trio Pavel Jurèa, Stanislav
Koaø, Petr ama
Krystýna Soukupová, kytara, uè. J. Prokop

Petra Hanáèková, Michaela Krystýnová

Koncert na radnici

Radana Mìøínská, Klára Koaøová, Gabriela Zábojníková, Michaela Vávrová

Pavel uranský

Klára Straáková

Petr Kempa

Letos se v hudebním a výtvarném oboru Základní umìlecké koly Rudolfa Firkuného urodily ètyøi desítky absolventù. Namísto bìných dvou absolventských koncertù a výstav se jich v letoním roce uskuteèní dvakrát tolik.A jeden z nich v netradièním prostøedí napajedelské radnice.
S laskavým svolením paní starostky
pøedvedou absolventi své muzikantské výkony v obøadní síni ve ètvrtek 11. dubna v
17 hodin. Pøijmìte, prosím, toto oznámení
jako pozvání na nevední hudební záitek.
L. Hanáèková
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Rekreace s odboráři z Fatry
Pro hlavní turistickou sezónu 2002 pøipravila podniková rada odborù pro své èleny, jejich rodiny, pro dùchodce opìt zajímavou nabídku rekreaèních pobytù. Odboráøi z
Fatry mají pøi výbìru rekreací pøednost, pouze v pøípadì volných kapacit se mohou rekreace za plnou cenu zúèastnit i ostatní zájemci.
PRO DÌTI
*Jelenovská, Valaské Klobouky
29. 6. - 13. 7. 2002
Pro dìti od 8 do 13 let, ubytování ve
stanech a chatkách, cena 3 200 Kè.
*Vizovice
29. 6. - 11. 7. 2002
Pro dìti od 7 do 14 let, ubytování v chatkách nebo dvou a tøílùkových pokojích,
cena 3 570,- Kè
*Pohoda Sidonie, Brumov-Bylnice
4. - 10. 8. 2002
Pro dìti od 7 do 14 let, ubytování podle
vìku ve zdìné budovì, chatkách a stanech,
cen 1 400,- Kè
*Rosolina Mare, Itálie
23. 8. - 1. 9. 2002
Pro dìti od á do 14 let, ubytování v dvou
a ètyølùkových pokojích ubytovacího domu
Bestrix, cena 5 900,- Kè

Chatky
19. 7. - 26. 7. a 26. 7. - 2. 8. 2002
Cena 360,- plná penze, 290,- polopenze +
poplatek za sluby 250,- Kè za týden. dìtské
slevy.
*Rosolina Mare, Itálie
19. 7. - 28. 7. 2002
Polopenze, ubytování ve dvou a ètyølùkových pokojích, cena 6 400,- Kè.
*Vodice, Chorvatsko
1. 7. - 10. 7. 2002
Polopenze, ubytování ve dvou a ètyølùkových pokojích, cena 7 300 Kè, dìtské
slevy.
PRO DÙCHODCE
*Rosolina Mare, Itálie
24. 5. - 2. 6. 2002
Polopenze, ubytování ve dvou a ètyølùkových pokojích, cena 4 300 Kè.
NOVINKA
Minitábor pro rodièe s dìtmi - Køianov
20. 7. - 27. 7. a 27. 7. - 3. 8. 2002
Pro rodièe s dìtmi od 1 roku do 9 let,
ubytování ve 2-3 lùkových pokojích s mo-

RODINNÁ REKREACE
*Starý Hrozenkov
Týdenní rekreace po celé prázdniny od
soboty do soboty, plná penze, ubytování v
hlavní budovì nebo v chatkách.
Cena pro dospìlé osoby 350 Kè/den v
hlavní budovì, 260 Kè/den v chatkách. Dìtské slevy.
* Jelenovská Valaské Klobouky
Hotel
20. 7. - 27. 7. a 27. 7. - 3- 8. 2002
Celoroèní pobyty pro relaxaci, sport i
spoleèenský ivot. Cena pro dospìlé 560 Kè
pøi plné penzi, 490 Kè pøi polopenzi + týdenní
poplatek za sluby 250 Kè. Dìtské slevy.

A na konec ledna si nechali vyhodnocení vánoèního turnaje aktéøi soutìe v
kuleèníku. V turnaji nastoupilo dvacet a dva
hráèi nejrùznìjích vìkových kategorií. Pøes
urputnou snahu domácích putovala nejvyí trofej na lutavu. Vítìzem turnaje se stal
M. Horka.
Na druhém místì pøi shodnosti bodù
skonèili Jan Krumpholc a J. Chmelaø. Bronz
si vybojoval J. Snopek.
Ceny vem hráèùm pøedal prezident
karamboltýmu Pahrbek Pavel uka.
Pokud patøíte k vyznavaèùm kuleèníku,
netøeba èekat do Vánoc. U ukù na Pahrbku v pivnici se hraje kadý den.

Mistři v kulečníku

Sport, kultura a oddech

ností pøistýlky, plná penze, cena pro dospìlé
2 850 Kè, dìti do 4 let 1 950 Kè, od 4 do 9 let 2
150 Kè.

Textilní

galanterie

"Švadlenka Zdeňka"
v ulici Na Kapli
(pod prodejnou potravin)

nabízí:

nitì, pasovky, jehly, gumy, kapesníky,
zipsy, pletací pøízi a dalí potøeby pro
vadlenky

opravy odìvù
Otevírací doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00, So 8.00 - 11. 00
Na Vai návtìvu se tìí
Zdeòka Pacholíková, tel. 0605 707 344

l Víte, že l
l rodná èísla se pouívají od roku 1947?
l pyramidy mùete kromì Egypta nalézt
také v Mexiku a sochu Krista podobnou té
z Rio de Janeira jetì v portugalském
Lisabonu?
l cestu pøes oceán nevykonala jen známá
socha Svobody ale opaèným smìrem i
socha Radegasta? Albín Poláek, rodák z
Frentátu, sochu skuteènì vytvoøil v USA
a odtud pøiplula na Moravu v roce 1930.
Ovem ta, kterou obdivujeme od roku
1998 je její kopií.
l víte e zkouky dospìlosti byly v naí
zemi zavedeny ji v roce 1854 a mohou za
to reformátoøi Exner a Bonitz?
l první samoobsluha v Èechách byla otevøena v roce 1955 a bylo to samozøejmì v
Praze?
l na poèest zaloení Svìtové zdravotnické organizace WHO slavíme 7. dubna Svìtový den zdraví?

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Kokain • Orient expres • Rozstřel •
Harisonovy květy • Vášnivý zločin, krutý
trest • Krvavé léto v N.Y. • Tápání ve tmě •
Dr. Dolittle 2 • Pearl Harbor • Sbal prachy
a vypadni 2 • Memento • Americká stopa
• Bílá vdova • Dobrodružství Rockyho
Bullwinta • Shreb • Osudové setkání • Na
pokraji slávy • Amazonka • Špatná karma
• Rafinovaný zloděj • Dotek zla • Superfinta
• Sen o hvězdě • Deník Bridget Jonesové
• Billy Elliot • Cabriolet •

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE 9.00 - 21.00
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Hráèi soupeøí pouze pøi høe, jinak je to docela dobrá parta
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Sokol
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Z historie kina Sokol II.
(V první èásti "Historie kina Sokol" jsme
skonèili v roce 1921. Dnes pøináíme jeho
druhou èást.)
Sokolovna byla napojena na mìstkou
elektrickou sí, do které dodával stejnosmìrný proud místní cukrovar. A to do 22 hodin
veèer. Pokud byl nìkterý film delí, bylo
nutné vyslat posla do cukrovaru, aby zajistil
dodávku o trochu déle. Teprve v roce 1927
byla napajedelská elektrická sí pøipojena na
støedomoravskou elektrickou soustavu. Kinu,
které bylo zavedeno na jednosmìrný proud,
to zpùsobilo znaèné technické problémy.
Vyvstala nutnost dodávaný proud usmìròovat, protoe svìtelným zdrojem promítacího
stroje byla oblouková uhlíková lampa. Usmìrnìní proudu se v té dobì provádìlo prostøednictvím agregátu (el. motor - dynamo). Adaptace zaøízení si vyádala náklady ve výi 8
105 Kè a pohltila témìø roèní výtìek z provozu kina.
Koncem dvacátých let film promluvil,
co vyvolalo velkou krizi nìmého filmu a ta
se projevila poklesem návtìvnosti kina. První zvukové kino v naem kraji bylo zøízeno ve
Zlínì. Poøádaly se autobusové zájezdy do
Zlína a napajedelské kino zelo prázdnotou.
Jeho provoz zaèal být ztrátový a hrozilo mu
zastavení. V roce 1932 bylo promítnuto ji

jenom 45 filmù a v roce 1933 pouze 39. Kromì
konkurence zvukového filmu zpùsobila nízkou návtìvnost i probíhající celosvìtová
hospodáøská krize.
Kinoodboru sokol vyvstal problém, zda
kino zavøít nebo je pøestavìt na zvukové. Po
zváení situace pøedloil v roce 1933 valné
hromadì návrh s rozpoètem na pøestavbu z
nìmého na zvukový film. Pøedloený návrh
byl projednán a za vedení starosty Jaroslava
Paøíka jednomyslnì schválen. Promítací kabina byla pøesunuta do malé místnosti se vchodem z malého sálu. Dosavadní promítací stroj
byl upraven pro snímání zvuku a byla zakoupena zvuková aparatura v cenì 24 500 Kè.
Promítání zvukového filmu v Napajedlích bylo zahájeno 17. února 1934, a to nìmeckým filmem "Píseò pro tebe", s tehdy populárním zpìvákem Kiepurou v hlavní roli.
Úspìch byl veliký. Návtìvnost kina se podstatnì zvýila a kino se zaèalo výraznì podílet na financování sokolovny.
V této souvislosti je nutné se zmínit o
obìtavých èinovnících kinoodboru Sokola.
Dnes ji není moné zjistit, kolik ochotných
èlenù se zapojilo do obìtavé práce pro Sokol
bez nároku na odmìnu. Urèitì to vak byli
Josef Pøidal, profesor zemìdìlské koly v
Napajedlích, a Jan Nesrsta, sociální pracov-

Lépe než vloni
Po deseti letech obnovil Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích tradici hasièských zábav. Zaèátek byl vskutku rozpaèitý, nebo v roce 2001 zavítalo do sokolovny na hasièský bál pìt desítek platících
návtìvníkù. Poøadatelé se vak nenechali odradit a kdy obnova tradice, tak obnova. Letos v pùlce února byl poèet návtìvníkù takøka trojnásobný a nálada výborná. Stejnì jako poøadatelé se nenechali
odradit ani muzikanti a tak k tanci opìt
vyhrávalo Ex Duo.
V døívìjích letech patøilo k slunému
chování podpoøit hasièe zakoupením vstupenky, i kdy skuteèných návtìvníkù
tancovaèky bylo podstatnì ménì. Návtìvy hasièù v domácnostech patøí minulosti
a pøízeò obèanù se pøemìnila ve sponzorské dary. Sponzoøi se pøedevím zaslouili o to, e se v tombole selo kolem stovky
skvìlých cen a teoreticky si nìkterou z
nich mohl odnést kadý z tanèících párù.
Poøadatelé jim jetì jednou dìkují a nikdy
jim nepøestanou být vdìèni.
Poøadatelé se ukázali v dobrém svìtle
i pestrou nabídkou bufetu, který si rozhodnì nemohl stìovat na nezájem hostù. Není divu, e po loòském ne pøíli
skvìlém zaèátku získali hasièi více chuti k
poøádání svého výroèního bálu opìt v
pøítím roce.

Vystavené ceny lákaly k nákupu losù do
tomboly, ale zároveò se mohli hosté dovìdìt, kteøí podnikatelé, firmy èi jednotlivci jsou hasièùm pøíznivì naklonìni.

Èervené víno je vìtinou ádanìjí ne
bílé. U "hasièù" se vypilo èerveného asi
dvakrát více ne bílého.
Foto M. kopík
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Železná sobota
Sbor dobrovolných hasièù v Napajedlích nabízí pomoc v rámci jarního
úklidu.
Pro vechny, kdo se potøebují zbavit
nepotøebného harampádí, poøádá v sobotu 13. dubna 2002 od 7 hodin sbìr
kovového rotu. Ulote, prosím, svùj
kovový odpad pøed domem, zajistíme
jeho odvoz.
Akce probíhá na celém území mìsta a za kadého poèasí.
ník. Zejména druhý jmenovaný byl iniciátorem mnoha zmìn v provozu kina, dlouhá léta
zajioval hodnotné a nové filmy, a to jetì
dva roky po svém odchodu z Napajedel.
Pøechod na zvukové kino vak neøeil
zásadní problém který zde byl, a to soulad
provozu kina s tìlovýchovnou a kulturní èinností Sokola. Naopak se jetì prohloubil. K
jeho øeení smìøoval návrh na pøístavbu tìlocvièného sálu s celkovou pøestavbou sokolovny, podaný 12. bøezna 1934. lo o nároènou akci, spoèívající nejen v pøístavbì tìlocvièny, ale také aten, WC, balkonu, rozíøeného vchodu a vestibulu, schoditì a v dalích drobných úpravách. Zajistit takovou stavbu po stránce finanèní byl rovnì nároèný
úkol. Navrený projekt obsahoval i návrh na
zatíení èlenstva dobroèinnými úpisy pùjèek
se ètyøprocentním úrokem, poèítal s úvìrem
od místní spoøitelny i vypsáním pracovní
povinnosti èlenù na 40 hodin, ze které bylo
moné se vykoupit. K hlavním iniciátorùm
patøil sám starosta Sokola Jaroslav Paøík, který nejen pøispìl, ale na své náklady zajistil
pøestavbu balkonu v sále. Bezplatnými pracemi pøispìli i nìkteré místní firmy a soukromí øemeslníci.
S odstupem doby mùeme obdivovat
nadení a pomoc vìtiny èlenù Sokola a jejich elán pøispìt svým dílem k dokonèení
stavby. Rozhodnutím z 27. èervence 1934 byl
zvolen stavební výbor - pøedseda Rudolf
Böhm, jednatel Josef Pøidal, technický vedoucí stavitel Vojtìch Kapárek. Stavba byla
zahájena posledního srpna. 1126 bratøí a 510
sester odpracovalo na stavbì celkem 6 884
hodin. Drobnými úpisy bylo získáno 130 tisíc
Kè. Od mìstské spoøitelny byl získán úvìr ve
výi 80 tisíc korun. Úvìr ve spoøitelnì i úpisy
èlenù vèetnì úrokù byly spláceny z výnosù z
provozu kina.
Jakkoliv to zní neuvìøitelnì, ji 28. øíjna
1934 byl zahájen provoz v upraveném sále
divadelním pøedstavením Fidlovaèka. Pravidelné cvièení v nové tìlocviènì zapoèalo
dokonce 5. øíjna. Slavnostní pøedání pøestavìné budovy bylo pøedáno do uívání za
velké pøítomnosti pøedstavitelù mìsta 17. listopadu 1934.
(dokonèení v pøítím vydání NN)
Oldøich Sudolský
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