Zápis kulturní komise ze dne 7. 2. 2018
Datum: 7. 2. 2018 v 16 hodin
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Napajedla
Přítomni: Zbyněk Ohnoutek, Lenka Hanáčková, Jarmila Lapčíková
Omluveni: Bohdan Mach, Petra Jarmarová
Hosté:

zástupkyně ředitelky KK Napajedla – Kateřina Barešová
pracovnice KK Napajedla – Růžena Čevorová
Technický pracovník KK Napajedla – Svatopluk Medek
DS Zdeňka Štěpánka – vedoucí Miroslava Havalová
DS Zdeňka Štěpánka – Martina Jirásková
DS Zdeňka Štěpánka – Daniela Zdráhalová
LS Klubíčko – vedoucí Hana Klhůfková
LS Klubíčko – Tomáš Harník
LS Klubíčko – Dagmar Kouřilová
FS Radovan a Radovánek – vedoucí Jitka Šohajková
FS Pozdní sběr – vedoucí Roman Oharek
Ředitelka 1. ZŠ Napajedla – Mgr. Dana Pospíšilová
Ředitel 2. ZŠ Napajedla – PaedDr. Miroslav Veselý
Ředitelka MŠ Napajedla – Martina Švandová
Ředitelka DDM Napajedla – Miroslava Vavrušová

Program:
1. Úvod a přivítání přítomných předsedou kulturní komise
2. Prezentace výsledků „Ankety o potřebách prostor pro konání kulturních
a společenských akcí pořádaných jednotlivými organizacemi ve městě“
3. Projekce záznamu semináře „Využitelnost objektů města pro kulturní účely“ ze dne
06.05.2015 (prezentace Ing. arch. Michaela Klanga, Csc.)
4. Diskuze o současném stavu kulturních objektů v zámeckém areálu a variantách řešení této
situace
5. Závěr
Diskuze:
Hlavní téma: setrvání v zámeckém areálu vs. nové prostory v centru města č. p. 94+95
Varianta 0: oprava elektroinstalace v budově divadelního sálu
Varianta 1: oprava elektroinstalace a budovy divadelního sálu
Varianta 2: rekonstrukce budov divadelního a loutkového sálu včetně vybudování příjezdových
cest a parkovacích míst
Varianta 3: Vybudování divadelního a loutkového sálu v centru města (č. p. 94+95)

1. DS Zdeňka Štěpánka:
Paní Miroslava Havalová byla na konci roku 2017 na prohlídce divadelního sálu a neubránila se
slzám. Stav budovy je velmi špatný – vlhké zdi, opadaná omítka, plesnivé sedačky, vadná
elektroinstalace. Tomu, že chybí divadelní sál, přisuzuje i stále menší počet zaslaných přihlášek
na Divadelní festival v Napajedlích.
2. LS Klubíčko:
Paní Dagmar Kouřilová konstatovala, že přerušení činnosti spolků by znamenalo jejich konec,
případné stěhování do nového objektu musí navazovat. Rekonstrukce budovy loutkového sálu by
na dobu min. 3 let jejich činnost zastavila. Jejich požadavkem je vyšší loutková scéna, dostatečné
skladovací prostory, zázemí. Jsou pro variantu 3.
3. MŠ Napajedla:
Paní ředitelka Martina Švandová vše hodnotí hlavně z praktického hlediska. Kino je krásné, ale chybí
prostory zázemí pro děti a personál. Navrhuje ještě jednání s novým zástupcem zámku, nastavení
mantinelů, i když není znám záměr nového majitele zámku Napajedla.
4. DDM Napajedla:
Paní ředitelka Miroslava Vavrušová potřebuje pro své akce sál s kapacitou cca 300 míst. Nové
kulturní středisko v centru města by mělo být postaveno tak, aby nedocházelo k obtěžování hlukem
obyvatel v jeho okolí.
5. FS Radovan:
Vedoucí souboru, paní Jitka Šohajková a členové souborů jsou se zázemím na klášteře spokojeni.
Pro své akce využívají hlavně Klášterní kapli a nádvoří Nového Kláštera. Spolupracují se ZUŠ.
Na klášteře jsou nedostačující skladovací prostory a zázemí mimo klášter. Z důvodu, že ve městě
chybí multifunkční sál, museli upustit od pořádání fašanků i krojovaných plesů.
6. 1. a 2. ZŠ Napajedla:
Ředitelé základních škol sdělili, že pro své akce nyní z důvodu kapacity využívají i sokolovnu, která je
pro ně ale nedostatečná a nedůstojná. Částečnou rekonstrukci budov v zámeckém parku
nedoporučují. Přiklání se k rekonstrukci budov v centru města. Srovnatelná cena rekonstrukce,
velká kapacita sálu, výhoda parkování.
7. ZUŠ R. Firkušného Napajedla:
Paní ředitelka Lenka Hanáčková zavzpomínala na své mládí, jak hojně navštěvovala všechny akce a
trávila volný čas v areálu zámeckého parku, ale život jde dál. Chce a bude bojovat za kulturu a vítá
variantu vybudování nového kulturního stánku v centru města.
8. Technický pracovník:
Pan Svatopluk Medek sdělil, že za doby ředitele p. Piláta se do oprav budov v zámeckém areálu
téměř neinvestovalo. Částečná oprava elektroinstalace v divadelním sále by nedostala revizi.
Divadelní soubor potřebuje prostory na zkoušky, zázemí, sál s dobrou akustikou a větší kapacitou
míst. Bonusem nových prostor by měla být i možnost jejich využití komerčně (plesy, svatby, rodinné
akce, divadelní kavárna, kuchyňka, bar).
9. Klub kultury Napajedla:
Zástupkyně ředitelky Kateřina Barešová vyjádřila obavu nad možným napadením případné smlouvy
o přístupu k objektům města se stávajícím majitelem zámku nebo případným budoucím majitelem,
jako se stalo v případě smlouvy o věcném břemeni s Fatrou. Jistota potřebného přístupu k budovám
a jejich využívání nebude podle ní nikdy řádně zajištěna. Především z toho důvodu se Klub kultury
přiklání k variantě č. 3.

Závěr / Shrnutí:
Všichni zúčastnění souhlasí s VARIANTOU 3 (Vybudování divadelního a loutkového sálu v centru
města - č. p.94+95) a s její realizací bez ohledu na výsledky jednání s novým majitelem zámku, které
městu, dle mínění zúčastněných, nemohou zabezpečit potřebné dlouhodobé jistoty a záruky ve věci
nemalých investic do kulturních objektů v zámeckém areálu, přístupu k nim a jejich následného
využívání.

Schůzka ukončena v 18:30 hodin.
Zapsala: Čevorová Růžena
Přílohy:
Č.1. - Výsledky ankety o potřebách prostor pro konání kulturních a společenských akcí pořádaných
jednotlivými organizacemi ve městě
Č.2. - Prezenční listina

V Napajedlích, dne 8. 2. 2018

……………………………………………………………….
Zbyněk Ohnoutek, předseda kulturní komise

Přílohač.1

Anketa o potřebách prostor pro konání kulturních a společenských
akcí pořádaných jednotlivými organizacemi ve městě
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vzhledem k stále probíhající diskuzi o potřebách prostor pro konání kulturních a
společenských akcí pořádaných jednotlivými organizacemi ve městě si Vás dovoluji požádat o
následující informace:
1. kolikrát do roka je ze strany Vaší organizace nutné či žádoucí využití velkého sálu pro
potřeby konání akcí pro veřejnost?
2. jak velkou kapacitu sálu vnímáte jako optimální pro konání zmíněných akcí?

MŠ Napajedla
1. - 2 akce (Akademie MŠ / Rozloučení s předškoláky)
2. - 250 míst
Pozn.
Zázemí pro účinkující děti (šatna apod. až pro 90 dětí!, kde jsou děti s pedagogickým
dozorem po celou dobu konání akcí).

DDM Matýsek
1. – 3-4 akce (Vánoční besídka, Matýskovo zvonění, Talent-show + Taneční přehlídka=výhled)
2. – min. 200 / ideálně 250 míst
Pozn.
Velké pódium a také zázemí, několik šaten, vstup na pódium z obou stran

2. ZŠ Napajedla
1. – 2-3 akce (Ples 2.ZŠ / Vyřazování žáků 9.ročníků / Školní akademie)
2. – 400 míst
Pozn.
Víceúčelový sál, který by sloužil jak pro taneční společenské akce, tak i pro akce divácké s
pohodlnými židlemi a s odstupňovaných hledištěm.

1. ZŠ Napajedla
1. – 4-6 akcí
2. – 400 míst

KKN Napajedla
1. – 16-20 akcí (divadelní představení DSZŠ, Divadelní festival, Dětský divadelní festival,
folklórní vystoupení, Reprezentační ples, taneční zábavy pro seniory, akce typu Dny řeckého
folklóru, zájezdních divadelní představení)
+ 4-8 jako „mokrá varianta“ venkovních akcí
2. - 300 míst
Pozn.
Sál by fungoval i jako náhradní prostor pro 4-8 venkovních akcí (mokrá varianta):
- Moravské chodníčky
- Promenádní koncerty
- Divadelní léto
- Koncert většího formátu (nyní v létě nepořádáme z toho důvodu, že nemáme mokrou
variantu)
===========================================================================
Vyhodnocení - Celkem za všechny organizace:
1. - 27-35 akcí ročně + 4-8 jako „mokrá varianta“ venkovních akcí
2. – 400 míst
===========================================================================
V Napajedlích dne 20.06.2016
Zpracoval: Zbyněk Ohnoutek

