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Starostka: Ing. Irena Brabcová
Místostarosta: Zbyněk Ohnoutek
Zastupitelstvo města Napajedla (dále jen ZM)
Složení ZM (řazeno abecedně dle příjmení/účast na jednání):
Ing. Irena Brabcová (5), František Cívela (5), Tomáš Čabla
(4), Jiří Čižmař (5), Ing. Stanislav Fojtů (5), Ing. Michal Forst
(4), Tomáš Harník (5), Ing. arch. Michal Hladil (4), Marie
Hlochová (4), Mgr. Denisa Kalmárová (1), Ing. arch. Kamil
Koláček (3), Zbyněk Ohnoutek (5), Ing. Pavel Ratiborský (5),
Ing. Pavel Ratiborský ml. (5), Bc. Vilém Skála, LL.M (4), Ing.
Lukáš Smyček (4), Josef Sukup (4), Mgr. Petr Škrabala (4), Michal Štěpaník (5), Zbyněk Tilšer (5), Mgr. Taťána Trvajová (5).
Rada města Napajedla (dále jen RM)
Proběhlo 12 schůzí RM
Složení RM (řazeno abecedně/účast na jednání): Ing. Irena
Brabcová (12), František Cívela (11), Jiří Čižmař (10), Ing.
Michal Forst (12), Zbyněk Ohnoutek (12), Bc. Vilém Skála,
LL.M (12), Zbyněk Tilšer (12).

Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ
Tajemnice: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Městský úřad Napajedla je úřadem obce s rozšířenou působností, odbory a oddělení úřadu vykonávají přenesený výkon
státní správy nejen pro město Napajedla, ale i pro okolní obce
- Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv
a Žlutava.
V rámci samosprávné činnosti úřad zabezpečuje realizaci přijatých usnesení a plní úkoly, které mu uložila rada města a
zastupitelstvo města.
Kontroly nadřízených orgánů, které v roce 2021 proběhly, neshledaly při výkonu přenesené působnosti zásadní pochybení
nebo porušení zákona.
V roce 2021 nedošlo na úřadě k žádným zásadním organizačním změnám. Úřad pracoval v členění na 5 odborů a 1 oddělení. Počet funkčních míst byl na úřadě celkem 34, obsazeno
bylo 32 míst (od září 31 míst), z toho na odboru správa majetku 5 míst, odboru stavební úřad 6 míst, odboru sociálních
věcí 3 místa, odboru finančním 5 míst, odboru investice a
rozvoj města 4 místa, oddělení tajemníka 9 míst. Jedno místo
bylo neobsazené na odboru investice a rozvoj města a od září
dvě místa na odboru stavební úřad.
Městský úřad se potýkal s malým zájmem o práci na městském úřadě u technických profesí, kde je požadováno vzdělání ve stavebním oboru. Výběrová řízení bylo nutno opakovaně vyhlašovat a tři tabulková místa jsou stále neobsazena.
Činnost úřadu i v roce 2021 ovlivnila koronavirová pandemie,
nicméně chod úřadu zůstal po celou dobu v plném rozsahu,
agendy byly řešeny standardně a v daných termínech. Za to
bych chtěla všem pracovníkům úřadu poděkovat. Podařilo se
připravit i podmínky pro činnost orgánů města. Některá zasedání rady města se konala formou on-line zasedání.
Níže předkládá městský úřad zprávy o činnosti jednotlivých

odborů, které obsahují mnoho zajímavých údajů z jejich činnosti v roce 2021. Věřím, že následující informace přispějí k
lepší informovanosti občanů o práci úředníků a zároveň pomohou k vyšší kvalitě vzájemné komunikace. Snahou vedení
města a všech pracovníků úřadu je být profesionálně pracujícím, přívětivým a přátelským úřadem k občanům, podnikatelům a partnerům.
Další obecné informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení lze získat z webových stránek města www.napajedla.cz,
stejně tak jména a kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu,
členy rady a členy zastupitelstva města.

Oddělení tajemníka
Vedoucí: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Počet pracovníků: 9
Přehled činnosti v číslech:
Úsek matriky: Zajišťuje výkon státní správy nejen pro
Napajedla, ale i pro obce ve svém správním obvodu –
Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutavu.
Matriční záležitosti: legalizace a vidimace (ověřování) 1 148
položek.
Počet sňatků uzavřených představiteli města Napajedla: 69
Napajedla (z toho: radnice 43, zámek 10, církevní 3, jiné 13
(přístaviště E. Spiro, rekreační areál Pahrbek, klášterní kaple,
hřebčín, hotel Chmelnice, zahrada); 4 Pohořelice (církevní,
zahrada, kaplička v zámeckém parku); 9 Spytihněv (církevní,
restaurace Na Rejdě, rekreační středisko Skleníky); 1 Žlutava
(obecní úřad); 1 Komárov (církevní); 1 Oldřichovice (zahrada).
Prohlášení o určení otcovství u nesezdaných párů: 36 (k dosud
nenarozenému dítěti), 3 (k narozenému dítěti). V roce 2021
se v naší obci doma nenarodil žádný napajedelský občánek.
Zápisy o úmrtí do matriky: 41 Napajedla, 2 Pohořelice, 12
Spytihněv, 5 Žlutava.
Výpis z rejstříku trestů 43, výpis z katastru nemovitostí 47, autorizovaná konverze dokumentů 109, ostatní úkony v Czech
POINTu 28.
Pracovnice matriky pracuje i ve sboru pro občanské záležitosti (komise RM) - vítání občánků, zlaté a diamantové svatby, gratulace jubilantům. S ohledem na epidemickou situaci
nebyly prováděny osobní návštěvy u jubilantů, ale dárky a
přání byly za dodržení nařízení předávány u dveří jubilantů.
Přáníčka a drobný dárek ke Dni matek a Vánocům byly obyvatelům domů s pečovatelskou službou a domova pro seniory
předány členkami sboru.
Akce s představiteli města: ocenění dárců krve (zaslání děkovného dopisu a dárkové poukázky), vyřazení žáků z 9. tříd
proběhlo v obřadní síni napajedelské radnice. Žákům byl starostkou města předán pamětní list a drobný dárek.
Úsek evidence obyvatel a podatelny: Počet obyvatel k 31. 12.
2021 byl 7084 + 59 cizinců s trvalým pobytem, + 97 cizinců
s přechodným pobytem. Zemřelo 92 občanů města a narodilo
se 71 dětí. Počet přihlášených k trvalému pobytu 143, odhlásilo se 131 občanů. Počet rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 16, vydaných údajů z ISEO 11. Ohlášení ztrát a nálezů
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16. Počet zásilek zaevidovaných v podacím deníku úřadu: doručená pošta 6122 písemností, 3950 odeslaných písemností
prostřednictvím doručovatelky a České pošty, 5769 datovou
schránkou.
Úsek sekretariátu: Byly vydány 4 obecně závazné vyhlášky
města. Organizačně, technicky a administrativně zajišťuje
schůze rady města (12) a zasedání zastupitelstva města (5).
Zveřejněno 281 dokumentů na úřední desce a 21 smluv v registru smluv.
Úsek přestupkový: Doručeno 103 podnětů k projednání přestupku, vydáno 66 sdělení (zprávy o pověsti).
Oddělení tajemníka zajišťuje úklid kancelářských prostor
města a na domech s pečovatelskou službou.

Odbor stavební úřad
Vedoucí: Ing. Libor Čabla
Počet pracovníků: 5
Výkon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu:
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako obecný
stavební úřad, vykonává státní správu v rozsahu přenesené
působnosti pověřeného obecního úřadu. Vydává rozhodnutí
a jiná opatření ve věci umisťování staveb nebo zařízení, jejich
změn, změn využití území, změn vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, stanovení ochranných
pásem na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Vydává stavební povolení a ohlášení staveb a jejich změn, stavebních úprav, udržovacích prací, terénních úprav, provádí
jiná opatření a vykonává další činnosti na úseku stavebního
řádu.
Poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.
Vykonává další činnosti podle zákona č. zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“).
Vydává stanoviska k převodu pozemků a další sdělení v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu.
V oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly popisnými a čísly evidenčními ve městě Napajedla.
Ve správním obvodu mělo k 31.12.2021 trvalé bydliště 13 571
obyvatel.
Činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu: 1286 podání - Územní rozhodnutí 25,
Územní souhlas 77, Stavební povolení (samostatné, společné,
dodatečné) 85, Souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru (samostatný, společný) 13, Kolaudační rozhodnutí 8,
Kolaudační souhlas 54, Sdělení k užívání 37, Rozhodnutí o
předčasném užívání, o zkušebním provozu 7, Rozhodnutí o
změně stavby před dokončením 21, Rozhodnutí o výjimce
25, Souhlas se změnou v užívání stavby 4, Ověření skutečného provedení stavby („pasport“) 2, Rozhodnutí (souhlas)
o povolení odstranění stavby 13, Usnesení o přerušení řízení
57, Usnesení o zastavení řízení 49, Usnesení o projednání záměru 7, Dělení, scelování pozemků, geometrické plány - jiná
opatření 46, Přidělení čísla popisného nebo evidenčního (k.ú.
Napajedla) 12, Vyjádření a informace k pozemkům 38, Závazná stanoviska 8, Ostatní vyjádření 35, Stížnosti a petice 0,
Odvolání 5, Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 7,
Kontrolní prohlídky 172
Výkon na úseku územního plánování: Odbor stavební úřad
Pověřený pracovník: Ing. Libor Čabla
Odbor stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti jako pořizovatel Územního plánu Napajedla
a změn územního plánu, regulačních plánů, územních studií,
vymezení zastavěného území pro katastrální území Napajedla.
Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti a vykonává další činnost ve věcech územního plánování podle stavebního zákona v rozsahu katastrální území

Napajedla (příprava žádostí žadatelů o změnu pro vydání stanovisek krajského úřadu z hlediska vlivů na životní prostředí
a vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, vypracování smluv k úhradě nákladů od jednotlivých žadatelů
na vypracování změn schválených lokalit a další).

Výkon silničního
správního úřadu (dále jen SSÚ):
Pověřený pracovník: Ing. Libor Čabla
Počet pracovníků: 1
Silniční správní úřad rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o vyřazení místních komunikací z této kategorie. Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací ve
městě Napajedla s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní
úřad obce s rozšířenou působností.
Činnost: Silniční správní úřad převážně vydával povolení ve
věci zvláštního užívání místních komunikací a místních komunikací pro pěší (chodníků) k provádění stavebních prací
souvisejících s rekonstrukcí plynovodního řádu a plynovodních přípojek ve městě Napajedla, ve vlastnictví společnosti
GasNet s.r.o., IČ: 27295567 a následně kontroloval dodržování stanovených podmínek k provádění stavebních prací jednotlivými dodavateli.
Z důvodu nedodržení termínu do 31. srpna k dokončení
harmonogranu stavebních (výkopových) prací, tj. zásahu do
tělesa místních komunikací a místních komunikací pro pěší
(chodníků), při uložení inženýrských sítí středotlakého plynovodního řádu a středotlakých plynovodních přípojek v
rámci stavby “REKO MS NAPAJEDLA - KOMENSKÉHO,
REKONSTRUKCE PLYNOVODU A PLYNOVODNÍCH
PŘÍPOJEK“ zhotovitelem stavby společností MONTGAS,
a.s., IČ: 25347781, se značně zkomplikovala doprava a parkování na místní komunikaci v ulici Komenského kvůli zahájení
školního roku v napajedelských ZŠ a MŠ.
Silniční správní úřad během několika dnů společně s Městským úřadem Otrokovice, odborem dopravně-správním,
zajistil zjednosměrnění ulice Komenského od severní brány
zámku po základní školy. A zároveň donutil zhotovitele stavby společnost MONTGAS, a.s., aby ukončil stavební práce do
termínu konání Svatováclavských slavností, které se uskutečnily dne 25. září na místních komunikacích a místních komunikacích pro pěší (chodnících) v ulicích Komenského, Palackého a Masarykově náměstí.
Ve správním obvodu města Napajedla mělo k 31.12.2021 trvalé bydliště 7.084 obyvatel.
Činnost silničního správního úřadu: 121 podání - Uzavírka
místní komunikace 6, Zvláštní užívání místní komunikace
20, Povolení komunikačního připojení 1, Rozhodnutí o odstranění pevných překážek 2, Usnesení o přerušení řízení 8,
Usnesení o zastavení řízení 9, Usnesení o postoupení řízení
2, Závazná stanoviska 1, Vyjádření k dokumentaci 2, Ostatní
sdělení 7

Odbor sociálních věcí

Vedoucí: Alena Kašná
Počet pracovníků: 3 (z toho 1 pracovnice úklid obou DPS)
Sociální péče a pomoc je v obci zaměřena na všechny cílové
skupiny ve všech sociálních situacích.
Odbor, v rámci jeho kompetencí, poskytoval obyvatelům základní i odborné sociální poradenství a pomoc – provázení
při postupném řešení jejich problémů. Zajišťoval primární
prevenci (depistáž, soc. pomoc), základní agendu sociálně
-právní ochrany dětí (SPOD) a dle potřeby prováděl sociální
šetření.
Pomáhal občanům s hledáním náhradního bydlení nebo uby-

tování při ztrátě bydlení (dluhy, exekuce, ukončení nájmu), s
vyřizováním splátkových kalendářů, s uplatněním svých povinností a zák. nároků. V oblasti SPOD pomáhal rodinám v
orientaci rodinného práva, vč. kompetencí jednotlivých orgánů SPOD, uplatnění výživného na dítě a uplatnění zákonných
nároků dítěte.
V oblasti péče o blízkou osobu poskytoval poradenství a kontakty na sociální a zdravotní služby, pomoc při vyřizování dávek a příspěvků pro zdravotně postižené občany a pomoc při
sepisování návrhu k okresnímu soudu ve věci opatrovnictví.
Dále zajišťoval poradenství a pomoc již soudem ustanoveným
opatrovníkům v rodinách s osobami bez nebo s omezením ve
svéprávnosti, kontroloval hospodaření zvláštnímu příjemci
dávky důchodového pojištění, které svým rozhodnutím ustanovil.
Bylo sepsáno 12 návrhů k Okresnímu soudu Zlín ve věci opatrovnictví zdravotně postižených občanů.
Odbor vykonával funkci veřejného opatrovníka 1 občanu,
kde město Napajedla bylo na přechodnou dobu ustanoveno
usnesením Okresního soudu ve Zlíně veřejným opatrovníkem.
Při své činnosti pracovnice odboru spolupracovaly se státními i nestátními subjekty včetně dluhové poradny, soudy a
exekutory, registrovanými sociálními službami, poskytovateli
zdravotních služeb, sociálním kurátorem a OSPOD MěÚ Otrokovice.
Dále zajišťovaly agendu žádostí o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou, spolupracovaly se sociální komisí,
metodicky vedly 3 kluby seniorů a v části roku (mimo pozastavenou činnost vzhledem k epidemické situaci) jim pomáhaly při organizaci jejich činnosti; aktivně se zapojily do
projektu POPOS „Podpora pečujících osob na Otrokovicku“.
Na úseku sociálního bydlení zpracovávaly, na základě vyhlášeného výběrového řízení, veškerou administrativní agendu
žádostí o soc. byt související s vyhodnocením splnění podmínek u jednotlivých žadatelů a společně posuzovaných osob,
se zpracováním spisové dokumentace a důvodové zprávy pro
NBTH a RM (dle Specifických pravidel dotačního programu
IROP MMR ČR).
Aktivně spolupracovaly s pracovnicemi NBTH (pomoc při
řešení situace osob s dluhy na nájemném).
Práci odboru opět ovlivňovala koronavirová krize. Během
nouzového stavu, který plynule přešel z r. 2020 až do 11. dubna a později byl opět vyhlášen 26. listopadu, bylo nutné zajišťovat pro občany neodkladné záležitosti. Občané sice již měli
dostatek informací i ochranných a dezinfekčních prostředků,
ale zvýšily se počty koronavirovou situací postižených osob,
kterým se v důsledku např. omezení jejich pracovní činnosti, onemocnění nebo karantény snížil jejich příjem. Sociálně
slabým občanům/rodinám pomáhaly pracovnice odboru získávat charitativní potravinovou pomoc nebo při uplatnění
nároků na sociální dávky.
I nadále byla přerušena činnost všech klubů seniorů. Nemohl se však přerušit kontakt se seniory, kteří hlavně počátek
roku, kdy umíralo hodně spoluobčanů, nesli psychicky velmi
špatně. Přes předsedy klubů a na dodané e-maily pracovnice
pravidelně posílaly „listy“ na trénování paměti (na základě
spolupráce s dobrovolnickou org. Adra) a patřičné aktuální
informace vč. telefonních a e-mailových kontaktů na poradenské bezplatné linky pro seniory a na psychology i psychiatry.
Informace byly zveřejňovány na webových stránkách města,
na vývěsce klubu seniorů, příp. byly po dohodě doručovány
některým občanům do poštovní schránky. S mnohými byly i
v častějším telefonickém kontaktu, neboť rozhovor jim velmi
psychicky pomáhal dosud nepoznanou samotu překonat.
Konec roku byl poznamenán ukončením činnosti některých
poskytovatelů energií. Lidé automaticky spadli do půlročního
režimu dodavatele poslední instance (DPI), kdy jim byly stanoveny až několikanásobně vyšší zálohy na energie a později

i vysoké vyúčtování spotřeby od DPI. Pracovnice odboru pomáhaly lidem zorientovat se v nabídkách poskytovatelů dle
výše jejich spotřeby energie, příp. jim zprostředkovaly kontakty nebo domluvily schůzku, aby tak co nejrychleji mohli
přejít od poskytovatele DPI k jimi vybranému smluvnímu
poskytovateli energií. S tím zároveň souviselo poradenství
ohledně příspěvků na bydlení a mimořádných dávek poskytovaných úřadem práce.
Od 28. října byla v ČR spuštěna akce „Milostivé léto“, kdy
bylo dlužníkům umožněno u některých institucí (převážně u
státní správy; později se připojily i některé banky či úvěrové
společnosti) umořit dluhy, které již byly vymáhány exekutorem, a to zaplacením původního dluhu s poplatkem 908 Kč,
přičemž jim bylo odpuštěno veškeré příslušenství (sankce,
úroky z prodlení a další náklady). Při námi poskytovaném
poradenství bylo bohužel často zjišťováno, že občané nemají
z nízkého příjmu právě ani na zaplacení jistiny, příp. jistin u
více exekucí. Některým ve splacení zabránilo i prudké zdražení energií. Místo srovnání dluhů museli hradit vysoké zálohy.
Vzdělávání: Obě pracovnice se zúčastnily on-line vzdělávání - Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka, Sociální
šetření aktuálně v době pandemie (akreditované semináře
MPSV), 8 webinářů v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních
agend“ (Podpora lidí trpících osamělostí, Exekuce a chudoba, Případové a interaktivní případové konference v praxi,
Trauma – zohledňující přístup v praxi, Rodinné konference v
praxi, Koncepce sociálního bydlení a proces její tvorba, Porozumět hromadění, Druhá šance).
Největší soc. problémy v roce: nedostatek bytů pro rodiny
s dětmi a pro jednotlivé osoby po rozpadu manželství nebo
vztahu; zadluženost nízkopříjmových občanů, příp. opakovaná insolvence; zdravotní postižení u seniorů a s tím související potřeba zajištění celodenní péče a potřeba odlehčovacích
služeb – nízká kapacita (pomáhá terénní odlehčovací služba
PAHOP); psychické strádání seniorů v důsledku omezení
společenských kontaktů a obav z budoucnosti (pandemie,
zdražování energií).
Spisová dokumentace v OK systému hmotné nouze MPSV:
počet nově zaevidovaných klientů ve sledovaném roce 40 (z
toho 12 seniorů nad 65 let), počet klientů celkem ke konci
sledovaného období 149 (z toho 43 seniorů nad 65 let); počet
krizových intervencí v roce 192 (z toho u 102 klientů probíhaly intervence opakovaně). Počet osob neregistrovaných v
OK systému, jejichž požadavek byl na odboru jednorázově
vyřízen, se neeviduje.
Úřad práce: počet evidovaných uchazečů o zaměstnání k 31.
12. 2021 byl 72 (míra nezaměstnanosti 1,51%), počet evidovaných uchazečů o zaměstnání včetně spádových obcí 155
(míra nezaměstnanosti 1,66%).
Insolvenční řízení: počet nově podaných žádostí občanů o
insolvenci v roce 2021 s povoleným oddlužením 13, počet
ukončených řízení v roce splněním oddlužení 17, celkový
počet napajedelských občanů v insolvenci ke konci roku 63.
Bohužel ale také několika občanům byl návrh na insolvenci
pro nesplnění podmínek odmítnut.
Domy s pečovatelskou službou: počet bytů celkem 66 (z toho
DPS Pod Kalvárií 44, DPS Sadová 22), počet nově podaných
žádostí v roce 7 (z toho 1 nezař. - nesplnění podmínek), vyřazeno 11 (zrušení žádosti žadatelem), počet přidělených bytů
v roce celkem 11 (z toho DPS Pod Kalvárií 6, DPS Sadová 5),
počet žadatelů 13.
Sociální byty: Na základě výběrového řízení bylo přiděleno
8 soc. bytů v ulici Jiráskova čp. 737. Z toho 3 byty o velikosti
3+kk (10 osob), 1 byt 2+kk (2 osoby) a 4 byty 1+kk (5 osob).
Dům se sociálními byty je určený pro max. 23 osob. Byty jsou
radou města přidělovány na max. období 2 let s příp. možností prodloužení nájmu. Podmínky přidělení soc. bytu (vč. příp.
prodloužení) jsou dané dotačním titulem IROP MMR ČR
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a Specifickými pravidly (osoby z určených cílových skupin,
ekonomicky produktivní věk, hranice průměrného měsíčního příjmu, majetkové poměry, sociální spolupráce).
Sociální komise (dále jen SK): Pod vedením Jiřího Čižmaře
se SK sešla na 5 plánovaných jednáních.
Jako poradní orgán rady města se zabývala soc. problémy ve
městě (v době epidemické situace byla zaznamenána zvýšená konzumace alkoholu mládeže, nález injekčních stříkaček),
připomínkami a podněty občanů (zázemí a okolí DPS Pod
Kalvárií, pečovatelská služba, vyhrazování parkovacích míst
pro ZP občany, poskytování nezbytné péče v domácnosti
pacienta obvodní lékařkou) a komunitním plánováním sociálních služeb v mikroregionu Otrokovicko, vč. participace

financování registrovaných soc. služeb poskytujících služby
našim občanům.
Dále se SK zabývala žádostmi občanů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou a po prošetření podávala RM
návrhy na přidělení uvolněných bytů v DPS.
Předseda komise byl v době pandemie v úzkém kontaktu s vedením města a odborem soc. věcí. Spolu s pracovnicemi odboru soc. věcí se zúčastnil akce „Podpora pečujících osob na
Otrokovicku“ v rámci projektu POPOS a aktivně řešil vzešlé
připomínky občanů s orgány státní správy.

Odbor finanční

Vedoucí: Ing. Ivo Šlíma
Počet pracovníků: 5
Finanční odbor mimo jiné spravuje agendy: místních poplatků, výběr úhrad za svoz a likvidaci komunálního odpadu,
dotací a darů, kompletní účetní agendu města, vystavené faktury, úhrady přijatých faktur a plateb města, rozpočet města,
daňové povinnosti města, evidenci majetku města, vymáhání
pohledávek, správní poplatky u hazardních her aj.
V roce 2021 bylo na místních poplatcích vybráno: za psy 167
tis. Kč, z ubytovací kapacity 34 tis. Kč a za zábor veřejného
prostranství 10 tis. Kč. Na správních poplatcích za povolení
hazardních her a hracích automatů bylo vybráno 19 tis. Kč.
Za komunální odpad bylo od občanů vybráno 3,1 mil. Kč.
Město Napajedla vyhlásilo výzvu na poskytnutí dotace nebo

Tabulka plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2021
Příjmy dle tříd
třída 1 daňové příjmy
třída 2 nedaňové příjmy
třída 3 kapitálové příjmy
třída 4 přijaté dotace
Příjmy celkem
Financování - třída 8
8115 změna stavu na bankovním účtě
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů
financování celkem
Zdroje celkem

Výdaje dle oddílů

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
22 Doprava
23 Vodní hospodářství
31 Vzdělávání
32 Školské služby
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
34 Tělovýchova a zájmová činnost
35 Zdravotnictví
36 Bydlení, služby a územní rozvoj
37 Ochrana životního prostředí
43 Sociální péče a pomoc
52 Civilní připravenost na krizové stavy
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
55 Požární ochrana a IZS
61 Územní samospráva a státní správa
63 Finanční operace
64 Ostatní činnost
Výdaje celkem
z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

(údaje po konsolidaci)

daru na činnost spolků a dalších neziskových organizací ve
městě a výzvu na poskytnutí dotací na podporu organizacím,
které vykonávají sociální služby pro občany města. Finančním odborem bylo zpracováno celkem 52 žádostí pro vyplacení dotací nebo daru a po schválení radou města a zastupitelstvem města bylo postupně sepsáno 52 smluv s různými
spolky a organizacemi a následně vyplaceno 4 887 000,- Kč
přímé podpory.
Rozpočet města Napajedla za rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města Napajedla v prosinci roku 2020. V průběhu
roku 2021 bylo přijato zastupitelstvem nebo radou města celkem 37 rozpočtových opatření, které upravily schválený rozpočet jak na straně příjmové tak i výdajové zejména o přijaté
dotace pro město Napajedla a jeho příspěvkové organizace.
Plnění upraveného rozpočtu města za rok 2021 ukazuje následující tabulka.
schválený
rozpočet
v tis. Kč

upravený
rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

skutečnost
/upravený
v%

125 2003
12 683
0
6 807
144 690

129 829
15 571
1 624
33 170
180 1943

147 060,23
19 277,1
1 701,5
32 508,0
200 546,83

113,3
123,8
0,0
98,0
111,3

-41 640
75 0000
0
0
33 3660
178 050

-58 0805
359 0000
-284 0000
0
16 920
197 114

-115 148,5
359 000,00
-284 000,00
-2 431,1
-42 579,6
157 967,2

198,3
100,0
100,0
0,0
-251,7
80,1

200
150
8 740
6 404
29 151
6
12 184
5 690
0
46 045
6 540
3 003
300
4 083
604
34 589
6 4942
13 867
178 050
143 008
35 042

200
178
21 488
6 404
32 292
360
13 017
10 8334
65
48 968
6 608
7 719
105
4 154
993
34 447
5 691
3 916
197 114
151 695
45 419

199,6
177,5
11 545,2
5 640,3
31 941,8
30,0
12 421,9
8 625,4
65,0
37 175,2
4 413,3
7 638,8
10,0
3 689,2
991,0
27 859,6
5 361,4
182,0
157 967,2
124 399,6
33 567,6

99,8
99,7
53,7
88,1
98,9
83,3
95,4
79,6
100,0
75,9
66,8
99,0
9,5
88,8
99,8
80,9
94,2
4,6
80,1
82,0
73,9
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Z plnění rozpočtu města k 31.12.2021 je vidět, že rozpočet
města za rok 2021 skončil kladným výsledkem ve výši 42,6
mil. Kč. Přitom předpokládán byl deficit rozpočtu ve výši 16,9
mil. Kč, což je dohromady lepší výsledek o 59,5 mil. Kč. Na
tomto výsledku se podílely vyšší příjmy částkou 20,4 mil. Kč,
nečerpané kapitálové výdaje částkou 11,8 mil. Kč a úspora
běžných výdajů ve výši 27,3 mil. Kč.
Plán celkových příjmů byl 180,2 mil. Kč a skutečnost byla 200,5
mil. Kč, tj. více o 20,4 mil. Kč. Daňové příjmy byly překročeny
o částku 17,2 mil. Kč. Nedaňové příjmy byly vyšší o částku 3,7
mil. Kč, kapitálové příjmy vyšší o částku 0,07 mil. Kč a naopak
přijaté dotace nebyly naplněny o částku 0,68 mil. Kč.
U kapitálových výdajů byl plán 45,4 mil. Kč a skutečnost je
33,6 mil. Kč. Zůstalo nečerpáno 11,8 mil. Kč, z toho nevyčerpaná kapitálová rezerva činila částku 871 tis. Kč.
U běžných výdajů byl plán 151,7 mil. Kč a skutečnost je 124,4
mil. Kč, zůstalo nečerpáno 27,3 mil. Kč, z toho nečerpané rezervy tvoří částku 1,2 mil. Kč.
Financování mělo v upraveném rozpočtu dosáhnout záporného salda 16,9 mil. Kč, skutečností je kladné saldo v částce
42,5 mil. Kč, nečerpaný rozdíl v částce 59,5 mil. Kč odpovídá
součtu překročení příjmů (20,4 mil. Kč) a součtu nedočerpaných kapitálových a běžných výdajů (39,1 mil. Kč).
Nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu za rok
2021, tj. na straně výdajové nebyly překročeny jednotlivé oddíly rozpočtu, viz plnění rozpočtu.
K 31.12.2021 byl celkový zůstatek finančních prostředků na
účtech a v hotovosti ve výši 221 809 294,07 Kč. V loňském
roce to byla částka 181 738 188,86 Kč, došlo ke zvýšení finančních prostředků o částku 40 148 531,21 Kč, což odpovídá
v části financování součtu položkám 8115 až 8118 ve výši
40,148 mil. Kč v přehledu plnění rozpočtu města za rok 2021
Město Napajedla ze svého rozpočtu finančně zajišťovalo činnost svých příspěvkových organizací a to formou neinvestičních příspěvků. Přehled neinvestičních příspěvků poskytnutých v roce 2021 ukazuje následující tabulka
V průběhu roku byl dokončen přezkum hospodaření města
název a IČ příspěvkové organizace

Kč

neinvestiční příspěvky
Mateřská škola Napajedla, 70979995

2 766 000

1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043

2 644 000

2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572

5 492 000

Klub kultury Napajedla, 70286736
DDM Matýsek Napajedla, 75044862

10 293 000
1 390 000

investiční příspěvky

Služby města Napajedla, 71240063
Pečovatelská služba Napajedla
celkem

18 117 000
1 000 000
44 299 000

Napajedla za rok 2020. Přezkum provedl Krajský úřad Zlínského kraje s výsledným konstatováním, že nedošlo k závažným porušením předpisů a drobné pochybení byly v průběhu
roku 2020 odstraněny. To bylo jedním z hlavních předpokladů pro schválení účetní závěrky města za rok 2020 a stejně tak
pro schválení závěrečného účtu města za rok 2020. Oba tyto
zásadní dokumenty pro odsouhlasení hospodaření města za
uplynulý kalendářní rok 2020 byly Zastupitelstvem města
Napajedla projednány a schváleny na jeho jednání v červnu
2021.

Odbor správa majetku (dále jen SM)
Vedoucí: JUDr. Jiří Šulc
Počet pracovníků: 5
Největší akce: Uzavření směnné smlouvy se společností PAHRBEK, s.r.o. ve věci převzetí komunikace a zpřístupnění veřejnosti areálu a budoucího přístaviště po veřejně přístupné
komunikaci včetně vyřízení stavebního povolení pro komunikaci, která bude vybudována za budovou recepce. Dále se
podařilo od společnosti MOL Česká republika, s.r.o. odkoupit
nezbytně nutnou část plochy komunikace u benzínové stanice MOL, která v současné době slouží i jako odstavná plocha
pro automobily.
Odbor SM předložil Zastupitelstvu města Napajedla k projednání, návrh spol. České dráhy, s.p. na revitalizaci vlakového nádraží v Napajedlích. Dále se vyjadřoval k projektovým dokumentacím rodinných domů a staveb dotýkajících
se pozemků ve vlastnictví města Napajedla, včetně vedení
jednotlivých inženýrských sítí (vedení el., plyn). Odbor SM
řešil prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými
domy jejich vlastníkům, koupě, prodeje, pachty, výpůjčky a
pronájmy pozemků, nájmy bytů a nebytových prostor, dohody o napojení na místní komunikace, věcná břemena, zábory
veřejného prostranství, dohody o uložení inženýrských sítí.
Odbor SM se zabýval veškerými majetkovými záležitostmi
města a předkládal je na jednání rady města a zastupitelstva
města. Řešil správu lesních pozemků, přípravu a realizaci dalších investičních akcí a oprav menšího rozsahu (větší akce
jsou svěřeny odboru IRM). Dále zastupoval město jako účastníka řízení (dopravní řízení, stavební řízení a životní prostředí), spolupracoval při řešení pojistných událostí, zabezpečení provozu a oprav budov ve vlastnictví města Napajedla. V
průběhu roku byly zajišťovány opravy, údržby a pravidelné
revize (elektro, plynu, komínů, hydrantů, hromosvodů, výtahů apod.) bytových prostor a prostor sloužících k podnikání
v majetku města, dále byly prováděny pravidelné kontroly
BOZP a PO vyplývající z právních předpisů. Taktéž proběhla
výměna vodoměrů (poměrových) dle předepsaných lhůt.
V rámci činnosti odboru SM byly uzavřeny následující počty smluv: smlouvy o věcném břemeni 26, nájemní a pachtovní smlouvy 17, smlouvy o výpůjčce 5, kupní smlouvy 11,
dohody o uložení inženýrských sítí 8, dohody o napojení na
místní a účelovou komunikaci 11. Počet vydaných záborů 39.
Odbor SM – životní prostředí (dále jen SM-ŽP)
Odbor SM-ŽP vydal 17 rozhodnutí k povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les, 2 závazná stanoviska ke kácení dřevin
rostoucích mimo les a 2 souhlasy s napojením na kanalizaci a
vodovod v majetku města.
Bylo vydáno celkem 51 rybářských lístků. Příspěvek na
kastraci koček využilo celkem 23 občanů (vyplaceno celkem
3900 Kč).
Bylo uzavřeno celkem 11 dohod o napojení na místní nebo
účelovou komunikaci v majetku města a dále bylo vydáno 6
povolenek k vjezdu u výškových domů v ulici Nábřeží nebo
na cyklostezku z důvodu stěhování či rekonstrukce bytu.
Odbor dále poskytoval součinnost při tvorbě plánu zimní
údržby, při rekonstrukci plynovodu, při výsadbě zeleně a zajistil drobné opravy komunikací v majetku města a to v celkové výši 670 142 Kč.
Během roku probíhala úzká spolupráce s Povodím Moravy,
s.p. Závod Střední Morava Uherské Hradiště ve věci opravy
nátrží na březích řeky Moravy a s tím spojené kácení pobřežních dřevin.
Odbor SM–ŽP zajistil opravy kanalizací v majetku města
včetně kamerového monitoringu, na které vynaložil celkem
718 270 Kč, zajistil veškerou legislativu s pořádáním akce
„Napajedla IN LINE 2021“. Dále zajistil ve spolupráci s MěÚ
Otrokovice a MVDr. Rudolfem Macem odchyt a likvidaci ne-

bezpečného zvířete – jezevce.
Ve spolupráci s MORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. zajistil
instalaci a následnou kolaudaci nového měřícího zařízení na
ČOV Napajedla ve výši 625 673 Kč.
Dále zajistil opravu ostrůvku na komunikaci ŘSD I/55 po dopravní nehodě, jehož náklady na opravu byly 48 400 Kč. Ve
spolupráci se SMN, p.o. Napajedla zajistil vyčištění a drobnou
opravu veřejné studny v ulici Pod Kalvárií ve výši 11 420 Kč.
V neposlední řadě odbor SM-ŽP zajistil prostřednictvím odborné zahradnické firmy výsadbu trvalek a cibulovin v centru
města.

Odbor investice a rozvoj města
(dále jen IRM)

Vedoucí: Ing. Monika Chrástová
Počet pracovníků: 4
Náplní práce odboru IRM je připravovat od A do Z investiční
záměry či velké opravy majetku města, které vycházejí z jeho
dlouhodobých či aktuálních potřeb. S touto činností je úzce
i spojeno hledání vhodných dotačních titulů z evropských či
národních programů, kdy odbor zajišťuje jejich celkovou administrativu, tzn. od podání žádosti, přes fyzickou realizaci
a celou její administraci vč. zpráv o udržitelnosti, které se ke
každému projektu po dobu tzv. “udržitelnosti“ každoročně
předkládají, a to po dobu 5, 8, 10 či 20 let nebo minimálně
poskytuje součinnost externím společnostem, které zajišťují
tuto činnost pro město.
V rámci možností koordinuje městské akce s akcemi jiných
subjektů při jejich přípravě a samotné realizaci, jako je např.
ŘSZK, ŘSD či správců jednotlivých sítí (GasNet, s.r.o., VaK,
EG.D, CETIN atd.).
Odbor má ve své správě tří školské objekty - 1.ZŠ, 2.ZŠ, MŠ
a objekt radnice. Současně odbor zajišťuje opravy veřejného
osvětlení na území města a aktualizuje rozvojový dokument
města.
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, které vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, a který slouží na obnovu kulturních
památek v Napajedlích, každoročně po vyhlášení tohoto programu zajišťuje pro žadatele administrativu spojenou s tímto
dotačním titulem referentka odboru. V roce 2021 si zažádali
dva majitelé kulturních památek o dotace.
Větší investiční akce: Ihned v lednu byly v budově 1. ZŠ zahájeny práce na realizaci dvou odborných učeben – učebně
jazyků a robotiky ve 3.NP a dokončení projektu konektivity. Jednalo se o projekt spolufinancovaný z dotačního titulu
IROP, a to ve výši 7,6mil. Kč. Celkové náklady projektu činily
10,88mil. Kč. Projekt provázely velké problémy související s
pandemií COVID-19, především s celosvětovým nedostatkem čipů, což se promítlo v dodávce PC, kdy dodávka 49 ks
stejných PC se z ledna 2021 protáhla až na konec května 2021.
V polovině února byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci 4 bytových jednotek v DPS Pod Kalvárií. Jednalo se o jednotky č. 13 a 14 v 1. NP a č. 25 a 26 ve 2. NP. Náklady na tuto
akci činily 1,9mil. Kč.
V období letních prázdnin probíhaly stavební práce v rámci
areálu 2.ZŠ na několika místech současně: v atriu školního
nádvoří se budovaly 2 podzemní retenční nádrže na záchyt
dešťové vody z přilehlých střech a zpevněných ploch nádvoří,
jejichž objem je 156 m3 (4mil. Kč), v pavilonu tělocvičny došlo v rámci 2. etapy k modernizaci šaten a umývárny chlapců
v 2. NP (3,2mil. Kč). V prostoru školní kuchyně bylo zmodernizováno zázemí pro personál kuchyně v souladu s požadavky KHS ZK (0,63mil. Kč). Akce byly ukončeny s příchodem
nového školního roku 2021/22.
V tomto období proběhly práce i ve sportovním areálu u ZŠ
- výměna povrchu víceúčelového hřiště vč. výměny ochranných sítí kolem celého hřiště (cca 1,2mil. Kč).
V průběhu roku se připojovaly další připravené (popř. odlože-

né) akce: Zatrubnění příkopy v ul. Jiráskova, které proběhlo v
jarních měsících (520tis. Kč), dále instalace nové elektronické
úřední desky vedle budovy radnice (300tis. Kč), oprava VO v
části ul. Dr. Beneše u 3 bytových domů (230tis. Kč) a výměna
VO v ul. Zábraní (110tis. Kč). Byla provedena obnova 4 rozvaděčů VO (250tis. Kč).
1.ZŠ maximálně využila období distanční výuky pro realizaci úprav kabeláže k PC na učitelských pracovištích v
učebnách a kabinetech (všechna vedení umístěna do kabelových roštů), zmodernizovala telefonní systém z analogového na internetový a dokryla místa učeben signálem
Wi-Fi. Tato akce byla financována z rezervního fondu 1. ZŠ, a
to ve výši 500tis. Kč.
Obdobná akce proběhla i v prostorách DDM Matýsek, který zahájením kroužků distanční formou zjistil, že stávající
zastaralá síť takový nápor nezvládá. Proběhla modernizace
strukturované kabeláže ve všech prostorách DDM vč. dokrytí
signálem Wi-Fi, k pracovním stolům byly instalovány rošty
či lišty pro bezpečné vedení potřebné kabeláže k PC a jiným
zařízením. Současně s touto akcí došlo k výměně osvětlení
ve dvou místnostech a odstranění revizních závad na elekro.
rozvaděči v chodbě DDM. Na tyto akce byla převedena částka
z rezervního fondu DDM Matýsek ve výši 256tis. Kč. Výše
uvedené akce byly ukončeny v polovině března 2021.
V červenci proběhla celková oprava podlah ve 2 učebnách
(393tis. Kč) a do začátku školního roku 2021/22 byly zrekonstruovány šatny 1. stupně ve 2. NP (510tis. Kč). V červenci
při větších deštích došlo, díky zastaralému výlezu na střechu
školy, k významnému zatečení do prostor půdy, kdy voda protekla až do učebny ve 3. NP. Bylo nutné vše vysušit (na půdě
odstranit velkou plochu izolace a opětovně jí nahradit novou)
a v učebně odstranit omítky a vyměnit kazetový podhled.
Zastaralý výlez byl odstraněn, poškozený trám byl opraven a
další poškozené okno bylo také vyměněno (29tis. Kč).
V objektu 2. ZŠ proběhla další etapa výměny elektroinstalace a osvětlení na chodbách ve 2. patře (589tis. Kč), proběhla
výměna umyvadel a baterií vč. obkladu stěn v učebnách 2.
stupně (282tis. Kč).
V areálu MŠ proběhla v budově D úprava logopedické učebny. U budovy C (kuchyně) ze strany atria došlo k sanaci zdiva
proti zemní vlhkosti, před budovou C k opravě zdí skladu vč.
izolace, nového plotu a instalace nové střešní fólie (592 tis.
Kč). V učebnách budovy B byly upraveny podlahové krytiny
(150 tis. Kč), v budově A proběhl nátěr dřevěných rámů oken
a dveří (30 tis. Kč), byly vyměněny okna v sociálním zařízení
kuchyně a v dílně školníka (42 tis. Kč) a proběhla oprava a
výměna 12 ks okenních sítí (12 tis. Kč).
V průběhu roku proběhla v objektu radnice další etapa repase
oken, která jsou vedena jako neuznatelný náklad v rámci podané žádosti na OPŽP (PO 5, Energetické úspory). V rámci
této etapy byla zrepasována venkovní křídla oken a dveří vč.
jejich rámů v obřadní síni a okna v prostoru střechy a věže
radnice (1,6mil. Kč). Byl zadán podrobný průzkum vlhkosti v
1. podzemním podlaží tohoto objektu.
V průběhu roku se připravovala řada projektových dokumentací (dále jen PD) a studií: Dokumentace pro územní
rozhodnutí - Městský divadelní sál a loutkové divadlo v objektech č. p. 94, 95 - ve vazbě na tuto akci řešil odbor SM majetkoprávní vztahy se Státním pozemkovým úřadem Zlín k
pozemku na ul. Nábřeží. DPS Pod Kalvárii, Napajedla – oprava bytových jednotek č. 13, 14, 25, 26. PD Úpravy hygienického zázemí zdravotního střediska - úpravy ordinace lékařů
(nižší budova). PD pro společné řízení - propojovací chodník
mezi ulicemi Pod Kalvárií a Komenského, bylo vydané i stavební povolení. PD pro společné řízení - ulice Nábřeží - úprava tras pro vozidla HZS ZK a doplnění parkování, bylo vydané i stavební povolení. V květnu zadaná studie na prověření
prostorových možností objektu v ul. Na Kapli 387, pro účely
sídla Pečovatelské služby p.o. Napajedla, a od září se začala
zpracovávat dokumentace pro společné řízení na rekonstruk-
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ci tohoto objektu. Z důvodu havarijního stavu Chmelnické
lávky (ocelových nosných lan) byl nejprve zpracován statický výpočet, ověřující možnost, zda lana mohou být vůbec
vyměněna. Následně byl pro realizaci výměny lan zpracován
postup pro postupnou výměnu nosných ocelových lan, který
bude podkladem pro realizaci. PD Technická infrastruktura
Nad Malinou III pro společné řízení (komunikace +inž. sítě).
Dále byla dopracována dokumentace pro provádění stavby - revitalizace Lesoparku Kalvárie I. a II. etapa. V rámci
zpracované PD tenisových kurtů v ul. Sadová řešil odbor SM
majetkoprávní řešení pozemků pod kurty s Povodím Moravy.
Byla zadána studie na přesun vodních sportu do budovy ČKT
v ul. Na Kapli, kterou je nutné kompletně zrekonstruovat. V
září byly ZM schváleny Urbanisticko-architektonické studie
ulice Husova a lokality Maliny I, a začalo se pracovat na dokumentaci pro společné řízení v obou lokalitách.
Na jaře byla dokončena a v květnu RM předložena k seznámení zpracovaná územní studie řešení lokality Chmelnice,
která byla následně zveřejněna na webových stránkách města.
Jako další se zpracovávala Studie lokality Štěrky, která měla za
cíl navrhnout po těžbě štěrkopísku funkční členění a prostorové řešení areálu k „extenzivní“ rekreaci.
Před celkovou rekonstrukcí ulice Dr. Beneše proběhla v části
od křižovatky s ul. Zahradní před RD č.p. 1113 výměna vodovodu z důvodu „vyvolené přeložky“ související se stavbou
podélných parkovacích míst. Stávající litinové potrubí DN
100 bylo nahrazeno novým plastovým potrubím PE100RC v
délce 268 m. Současně bylo přepojeno 25 ks stávajících vodovodních přípojek, došlo k přepojení stávajícího vodovodu
LT DN 100 z ulice Zahradní a byly nahrazeny 2 ks stávajících
podzemních hydrantů novými podzemními hydranty DN 80.
Náklady na tuto akci činily 2,2mil. Kč. Dále s tím souvisela
přeložka el. rozvaděče spol. E.GD a dvou el. pilířků (0,17mil.
Kč).
Začátkem srpna byla zahájena samotná rekonstrukce komunikace III. tř. v ul. Dr. Beneše, jejímž investorem bylo ŘSZK.
Tuto akci ze začátku provázela spousta problémů. Jednalo se o
souběh dvou velkých staveb, které zapříčinily problémy s příjezdem aut k RD či BD v severní části této ulice a poté i celém
úseku komunikace III. třídy v celé ulici. Toto období bylo pro
obyvatele ulice hodně náročným, ale přes všechna omezení,
hluk, prach a odstávky pitné vody se podařilo s určitou tolerancí a pochopením obyvatel a také zhotovitelů, tuto situaci
společně zvládnout a následně již stavební práce probíhaly bez větších problémů. Za to patří velké poděkování všem
občanům ulice Dr. Beneše, že se přenesli přes tyto nesnáze a
každodenní omezení, a odměnou jim je komfortní příjezd k
jejich nemovitostem. Celkové náklady obou investorů činily
31,5mil. Kč.
Na stavbu rekonstrukce ul. Bartošova bylo na podzim vydáno, jak správci komunikace III. třídy ŘSZK, tak městu stavební povolení s nabytím právní moci na jejich stavby.
Bohužel i celý rok 2021 provázely omezení, zpoždění, nedostatek materiálů a dalších komplikací v souvislosti s pandemií
COVID-19, ale někdy i přes větší vypětí sil, spoustu trpělivosti a flexibility se podařilo 90% připravených akcí zrealizovat,
za což patří dík všem kolegyním a kolegům, ale samozřejmě
i zhotovitelům.

Události ve městě v roce 2021

On-line sbírka
20 let byli občané města zvyklí vítat začátkem roku skupinky tříkrálových dobrovolníků, které se vydaly městem, aby
vykoledovaly prostředky na pomoc lidem v nouzi. Z důvodu
pandemické situace se tato forma sbírky nemohla uskutečnit,
a tak se organizátoři z Charity Česká republika rozhodli pro
sbírku on-line. I přes veškerou nepřízeň se nakonec vybralo
pěkných 51 099 Kč.

Zemřel P. Jiří Změlík
Během jednoho a půl měsíce zemřeli dva kněží, kteří v našich
farnostech zanechali hlubokou stopu. Po P. Adamu Rucki přišla dne 22. ledna zpráva o úmrtí P. Jiřího Změlíka, který v naší
farnosti působil 5 let. Nestaral se pouze o věci duchovní, ale
na bedrech měl i starosti o svěřené majetky. Zapsal se rovněž
jako účastník a organizátor sportovních akcí, kdy v Napajedlích založil a organizoval volejbalový turnaj.
Střídání na pozici ředitele
Ing. Aleš Jirků zasvětil práci v čele příspěvkové organizace
Služby města Napajedla celé čtvrtstoletí. Na přelomu ledna a
února odešel do důchodu a chod organizace předal do rukou
svého nástupce Ing. Michala Forsta.
Památka roku
Od poloviny roku 2017 je zámek v novém soukromém vlastnictví, a jeho exteriéry prošly velmi náročnou rekonstrukcí.
Částečnou proměnou prošla fasáda a kompletní rekonstrukcí
bazén z 30. let 20. století, který zde nechal zhotovit J. A. Baťa.
Za tuto obnovu zámek obdržel ocenění „PAMÁTKA ROKU
2020“ jako krajský vítěz soutěže v 2. kategorii – velká rekonstrukce nad 2mil.Kč.
Stezky emirátů
Město Napajedla dokončilo dvouletý projekt Stezek napajedelských emirátů. Jedná se o výjimečnou síť turistických tras,
které slouží obyvatelům města, přilehlých osmi obcí, ale i
turistům, kteří navštěvují okolí Baťova kanálu. Projekt nabízí přes 70 km značených turistických stezek, které současně
ukazují na historické i přírodní zajímavosti celé oblasti.
Uzavření lávky
Pár dní před koncem května se na Chmelnické lávce objevily
kovové brány a spolu s nimi oznámení, že je most uzavřen. Po
provedení diagnostiky lan byla odhalena závažná míra koroze nosných lan v místě jejich zalévaných koncovek. Uzavření
se týkalo i plavebního prostoru pod lávkou. Oprava lávky se
uskuteční v jarních měsících roku 2022.
Nový výtah
Čas, kdy žáci nemohli navštěvovat prezenční výuku v budově
1. ZŠ, byl beze zbytku využit k realizaci projektu „Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla“. Škola po několik měsíců připomínala jedno velké staveniště. Výsledkem projektu bylo vyřešení bezbariérovosti školy
vybudováním výtahu do všech pater školy.
Tornádo
Konec června postihlo jih Moravy ničivé tornádo. Do okamžitého odstranění následků se spontánně zapojili pracovníci
organizace Služby města Napajedla, kteří pomohli s odvozem
sutě pomocí velkoobjemových kontejnerů. Dalšími, kteří se
k vlně solidarity zapojili, byli členové Jednotky dobrovolných hasičů, kteří uspořádali materiální sbírku. Dále následovalo nespočet občanů, kteří se zapojili do dobrovolnické
pomoci, přispívali finančními nebo materiálními dary. Všem
občanům, kteří se jakkoliv do pomoci zapojili, patří velké poděkování.
Anička Zelíková
V sobotu 11. září uplynulo 80 let od chvíle, kdy na následky
tuberkulózy zemřela ve svém rodném domě v Napajedlích
Anna Marie Zelíková, sedmnáctiletá dívka, která darovala
svůj život Bohu jako oběť za hříchy dobrovolného potratu.
Připomínka výročí proběhla téhož dne odpoledne v napajedelském farním kostele a na hřbitově, u Aniččina hrobu. Mši
svatou celebroval Mons. Antonín Basler.
50. podzimní Chřiby
V roce 1972 byl uspořádán první ročník pochodu, kdy se jelo
linkovým autobusem do Starých Hutí a poté pěšky zpět do
Napajedel. Termín byl zvolen na druhou sobotu v říjnu a tento termín se po celou dobu nezměnil. Za celých 50 ročníků
pouze jeden ročník totálně propršel. Celkem se pochodů zúčastnilo 8 316 účastníků. Na 50. ročník pořadatelé připravili 4
pěší trasy a jednu cyklotrasu.
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Otevření kluziště
Ve středu 17. listopadu bylo ve 13 hodin slavnostně otevřeno
nové umělé kluziště. Své místo získalo na parkovišti rekreačního areálu Pahrbek. Venkovní ledová plocha má rozměry 26
x 10 metrů a lze ji provozovat do venkovní teploty až +15 °C.
Plocha je určená jak pro veřejné bruslení, tak k pronájmu pro
soukromé bruslení.
Napojení na dálnici
Po čtyřměsíční uzavírce byla v pátek 10. prosince slavnostně
zprovozněna zrekonstruovaná silnice v ulici Dr. Beneše a zároveň bylo otevřeno její propojení s nadjezdem dálnice D55
Otrokovice obchvat – jihovýchod.

Společenská kronika

V Napajedlích se narodilo 71 dětí, z toho 32 chlapců a 39
děvčat. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem byl Matyáš a
Tobiáš. Nejoblíbenějším dívčím jménem byla Natálie a Adéla.
Nejstarším občanem města byla žena ve věku 99 let. Průměrný věk 44,46 let. Zemřelo 92 občanů, z toho 35 žen a 57 mužů.
Počet obyvatel ke konci roku celkem: 7084
Obyvatel nově přihlášeno: 143
Obyvatel odhlášeno: 131

Příspěvkové organizace

Klub kultury Napajedla, ředitelka Mgr. Kristýna Frascaová,
do září zast. ředitelka Kateřina Tilšerová
Služby města Napajedla, ředitel Ing. Aleš Jirků, od února Ing.
Michal Forst
1. základní škola Napajedla, ředitelka Mgr. Dana Pospíšilová
2. základní škola Napajedla, ředitel PaedDr. Miroslav Veselý
Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, ředitelka Bc. Martina Švandová
Dům dětí a mládeže Matýsek, ředitelka Miroslava Vavrušová
Pečovatelská služba Napajedla, ředitelka Mgr. Michaela Burešová

Organizační složky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Napajedla, velitel
Marek Šiška, DiS.

Společnosti města

NTV cable s.r.o., ředitel Ing. Lubomír Náplava
NBTH, s.r.o., jednatel Ing. Milan Kozmík

Služby města Napajedla,

příspěvková organizace (dále jen SMN)
Ředitel: Ing. Aleš Jirků (do 31. ledna), Ing. Michal Forst (od
1. února)
Hlavním účelem existence a zároveň náplní činnosti
organizace je zajišťování služeb (především technického
charakteru) pro město Napajedla.
Pracovníci: K 1. lednu bylo v SMN zaměstnáno 25 kmenových zaměstnanců na HPP + 1 na dohodu o provedení práce
a 1 na dohodu o pracovní činnosti. Během roku přibyli do
stavu zaměstnanců další 2 pracovníci na HPP a 1 na dohodu
o provedení práce.
Oblast údržby a oprav místních komunikací a chodníků:
Celková délka místních komunikací v péči SMN činila 21
000 metrů, což představuje 100 000 m2. Na řadě míst byly v
průběhu roku uskutečněny opravy asfaltového či dlážděného
povrchu, betonových obrubníků a dalšího zařízení. Opraveny
byly rovněž desítky poškozených anebo opotřebených dopravních značek.

Kromě toho zajišťovaly SMN také drobnou údržbu lávky přes
řeku Moravu (která však byla po větší část roku uzavřena z
důvodu špatného stavu nosných lan) v lokalitě Chmelnice a
údržbu dřevěné lávky na cyklostezce podél řeky.
Během roku došlo k zásadnímu navýšení délky chodníků ve
správě SMN a to především v severní části města, kde bylo na
počátku prosince otevřeno nové napojení Napajedel na dálniční síť. Zároveň byla rekonstruována ulice Dr. Beneše, kde
vznikla mj. nová stezka pro pěší a cyklisty směrem do severní
průmyslové zóny. Organizace tak na konci roku pečovala již o
cca 24 650 metrů (tj. cca 44 000 m2) napajedelských chodníků a stezek pro pěší a cyklisty.
V zimě SMN ošetřovaly cca 18 200 metrů (tj. 27 800 m2)
chodníků. Zimní údržba (v souladu s plánem zimní údržby)
neprobíhala na cca 6 500 metrech (tj. necelých 10 000 m2)
chodníků.
Z hlediska zimní údržby komunikací a chodníků byla druhá
polovina zimy roku 2020/2021 poměrně náročná. V únoru
totiž přišly dva dny, během nichž došlo v důsledku deště dopadajícího na prochlazený povrch k tvorbě výjimečně silné
vrstvy ledovky (až 2 cm). Ke zvládnutí tohoto kalamitního
stavu bylo třeba aplikovat více než 120 tun posypové soli.
Kromě toho bylo jak v úvodu, tak poté i na konci roku, zaznamenáno několik dnů se slabým až středně silným sněžením.
Oblast údržby a obnovy městské zeleně a lesů: Údržbu a
obnovu zeleně zajišťovaly SMN na ploše cca 26 hektarů. Rok
2021 byl poměrně bohatý na srážky, a to i v průběhu pozdního léta. Jaro bylo poměrně chladné, v létě a na podzim se
střídala teplejší a chladnější období. Tento průběh počasí tak
vytvořil ideální podmínky pro růst trav a další vegetace, jejíž množství tak lze hodnotit jako enormní. Podmínky pro
zvládnutí tohoto stavu byly přitom komplikovány velmi častým výskytem dešťových přeháněk.

Pracovníci SMN tak museli zvládnout intenzivní sečení zatravněných ploch i následné zpracování velkého množství
rostlinných zbytků v komunitní kompostárně. Větší rozsah
práce byl znát i na stavu a poruchovosti techniky.
Z ploch veřejné zeleně, a zároveň od občanů města, bylo
sesbíráno více než 1700 tun rostlinných zbytků. Část z tohoto
množství byla pracovníky organizace zpracována v areálu komunitní kompostárny. Více než polovina z celkového objemu
rostlinných zbytků, především větve stromů a zbytky keřů,
byla odvezena ke zpracování a následnému energetickému
využití.
V lesoparku Kalvárie (cca 5 ha) pokračovala sanace a kultivace porostu. Následky kůrovcové kalamity, dlouhotrvajícího
sucha a vichřice, která se městem prohnala 1. července roku
2019, byly ke konci roku 2021 prakticky odstraněny. Společně s likvidací následků kalamitních situací probíhaly po celé
rozloze lesa práce s cílem vyčistit a kultivovat jeho porost a
posílit tak charakter Kalvárie jako příměstského lesoparku
určeného pro rekreaci napajedelských občanů.
Zajištění sběru a likvidace odpadů: Vedle prací souvisejících se zajištěním čistoty města zajišťovaly SMN provoz jednotlivých stanovišť určených ke sběru tříděného odpadu, a
především provoz sběrného dvora v ulici Lány 637. Občané
města zde uložili stovky tun směsného a objemného odpadu,
stavebních sutí, plastů, papíru, textilu, železa i nebezpečného
odpadu. SMN zajišťovaly nejen sběr, ale také likvidaci tohoto
odpadu, tj. svoz na třídící linky anebo k uložení na skládce.
Vedle toho svezli pracovníci SMN kontejnerovým vozem dalších 310 tun odpadu přímo od jednotlivých občanů města i
od firem působících na jeho katastru.
Správa a údržba městského pohřebiště: Hlavními úkoly
SMN v této oblasti bylo především vedení průběžné evidence hrobových míst a zajišťování smutečních obřadů. Neméně
důležitým úkolem byla také péče o čistotu a pořádek, dobrý
stav zeleně, komunikací, rozvodů vody a dalších zařízení napajedelského hřbitova.
Celková kapacita napajedelského hřbitova byla kdysi stanovena na 2169 hrobových míst. Řada z nich nebyla nikdy obsazena anebo zanikla z důvodu rozličných stavebních úprav. Ke
konci roku bylo občanům smluvně pronajato více než 70 %
hrobových míst. Vedle toho skýtal hřbitov ve své horní části
242 urnových míst. Všechna byla obsazena.
Na městském pohřebišti bylo uloženo do hrobů 9 zemřelých v
rakvi. Nahlášeno bylo uložení 6 uren. V evidenci pohřbených
v rakvi tak bylo k 31. 12. 2021 celkově 4257 osob a nahlášeno
bylo uložení 1240 uren.
V obřadní síni na hřbitově (kaple) zajišťovaly SMN 56 posledních rozloučení. Po dvou letech (jednak z důvodu malého
zájmu občanů, jednak z důvodu platnosti opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru) byly na napajedelském
hřbitově obřadním způsobem provedeny vsypy. O tento způsob uložení ostatků svých blízkých projevilo zájem 6 osob.
Provoz sportovišť, dětských hřišť a městského mobiliáře:
V jarních měsících byla řada sportovišť uzavřena v důsledku opatření proti šíření koronavirové nákazy. Během léta již
mohl být provoz na hřištích a sportovištích obnoven.
Na objemu péče o dětská hřiště a sportoviště se také v průběhu roku projevilo deštivé počasí, v jehož důsledku se především u dřevěných hracích prvků objevila řada závad, které
bylo třeba následně odstranit. Na stavu tohoto mobiliáře se
však podepsaly také projevy vandalismu anebo stáří a opotřebení jednotlivých prvků.
Ostatní činnost: Kromě uvedených pěti nejvýznamnějších
oblastí, v jejichž rámci poskytovala příspěvková organizace
SMN služby technického charakteru pro město Napajedla,
patřily k úkolům organizace i péče o stav veřejného osvětlení
(cca 830 světelných bodů o celkovém příkonu cca 80 kW),
údržba veřejných záchodů na Masarykově náměstí a na hřbitově, opravy kanalizace v majetku města, či výlep plakátů a
vyvěšování smutečních oznámení.

Dům dětí a mládeže Matýsek,
příspěvková organizace (dále jen DDM)

Ředitelka: Miroslava Vavrušová
Počet zaměstnanců: 6 interních pedagogických pracovníků,
2 interní nepedagogičtí pracovníci, 26 externích pracovníků
na zájmové kroužky, 32 externích pracovníků na tábory
Činnost pravidelná: Nábor do kroužků pro školní rok
2020/2021 byl zahájen již v letních měsících, pokračoval celé
září. Mnoho rodičů, s ohledem na špatnou epidemickou situaci, váhalo s přihlášením. Celý nepříznivý vývoj pak dovršil
týden od 5. října, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Proto jsme
k 31. říjnu měli přihlášeno pouze 456 účastníků, z toho 307
žáků, 74 dětí a 75 ostatních. Další vývoj způsobil odhlášení
mnoha účastníků, někteří vyčkávali a další noví se přihlásili
později k nabídnuté distanční formě výuky. Proto jsme ve 2.
pololetí evidovali 243 účastníků, kteří se zapojili do distanční
formy vzdělávání nebo v konci školního roku do obnovené
prezenční výuky a to ve 44 kroužcích. Tato čísla považujeme
za úspěch.
V průběhu školního roku 2020/21 pracoval DDM Matýsek následovně: říjen – 1. polovina prosince 2020: očekávání
změny a úprava kroužků pro omezené skupiny, následně
zákaz prezenční výuky; administrativní práce na táborových
dokumentacích; poskytování materiálů pro distanční výuku
ZŠ do předmětů VV, pracovního vyučování a TV; reakce na
změny v projektu EU – závazek k dalšímu vzdělávání pedagogů
online formou; v předpokladu dlouhodobějšího pokračování
nouzového stavu bylo zaměstnancům nařizováno čerpání ŘD
(s ohledem na plné fungování letních táborů nebyla tradičně
vyčerpána během července – srpna)
2. polovina prosince: provozní práce – stěhování sportovního
skladu z důvodu plánované výstavby výtahu pro 1. ZŠ (nebyly
poskytnuty náhradní prostory, což znamenalo velkou reorganizaci ve všech skladovacích prostorech); ve 2 prosincových
týdnech, kdy byla Mimořádným opatřením MZDR umožněna prezenční výuka v DDM, nebylo přípustné umožnit vstup
dětem do prostor z důvodu nevhodného technického stavu
(staveniště v prostorách zadní chodby, odkrytá výtahová šachta, prašný provoz, pohyb řemeslníků při stavebních pracích
a zabránění vstupu na toalety a do suterénu); v určitých týdnech (dle nařízení MZDR) probíhaly pouze povolené aktivity
kroužku Psí školka (venkovní prostory) a příležitostné aktivity za účelem podpory individuálního pohybu dětí a jejich
rodičů ve venkovních prostorech (Toulky Napajedly, aktivity
soutěžní: pěvecká soutěž prostřednictvím dodávaných příspěvků, adventní akce – domácí výroba přáníček a dekorací z
podkladů, které chystali pedagogové DDM, výroba vlastních
výrobků); spolupráce s 2. ZŠ a ZŠ Pohořelice (výroba přáníček
pro domovy seniorů a jejich pečovatele – příprava materiálu
a pomůcek); doplňování vlastních námětů a aktivit do celostátního portálu DDM a SVČ mitkamjit.cz; příprava vlastní
distanční výuky; zaškolení na platformu Teams, příprava materiálů pro vybrané činnosti.
DDM se, bohužel, nedotkla dotace státu na pořízení výpočetní techniky pro distanční výuku, proto byla v posledním
čtvrtletí roku pořízena nová, z vlastních zdrojů DDM.
leden: při zkušebním provozu distanční výuky bylo zjištěno,
že stávající zařízení, připojení a rychlost internetu není na
online přenos dostačující. Museli jsme pořídit další komponenty, které doplňovaly stávající techniku – webkamery, mikrofony aj. Se zřizovatelem bylo dohodnuto, že bude investováno do konektivity pro DDM, při které byla zcela obměněna
stávající síť (počítačové propojení včetně rozvodů internetu,
napojení na nového poskytovatele internetového připojení,
pevná telefonní linka s virtuální centrálou).
únor – květen: práce na konektivitě, doplňkové práce v interiéru (někde bylo nutno vymalovat, jinde se stěhovala celá
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místnost kvůli natažení kabelů apod.)
červen: ve chvíli, kdy mohla být obnovena prezenční forma,
jsme oslovili okolní školy, kde měly kroužky probíhat, a
jednotlivě jsme se dohodli na provozu některých kroužků.
Šlo zejména o pohybové aktivity, které jsme mohli vykonávat
venku. Přístup ředitelů škol byl vstřícný, tuto snahu s ochotou
podpořili – Tanečky Pohořelice, Sportík Žlutava a Spytihněv.
Činnost byla prezenčně obnovena i v kroužcích v našem městě (Tenis, Judo, Švihadla, Psí školky, Svět kolem nás, Pohádkový herbář, Dětská TV).
Distanční výuka pro vybrané kroužky: pokud povaha činnosti byla pro tento typ výuky vhodná, bylo nutno vzít v
úvahu možnosti externích pracovníků, kteří se kvůli svým
hlavním pracovním povinnostem do distanční výuky zapojili
jen ve velmi malé míře. Většinu kroužků distanční formou
zajistili interní pedagogové. Tam, kde to bylo možné, byly
skupinky sloučeny. Pro provoz některých kroužků distanční
formou bylo nezbytné, aby se zapojili i zákonní zástupci. Ti
vyzvedávali pro své děti podklady a materiál, přiváželi hotové
výrobky na výpal a zase zpět domů (Keramické dílny, Výtvarný ateliér, Malovaný herbář, Veselá vařečka apod.).
Činnost příležitostná: V roce, který probíhal z velké části v
podobě nouzového stavu, se přesto podařilo uskutečnit několik akcí, které měly zcela jiný charakter než v letech neovlivněných pandemií. 34 akcí se zúčastnilo dohromady 6435
účastníků.
Začátek školního roku fungoval sice omezeně, ale bylo možné
uskutečnit několik akcí pro oddělené kolektivy např. školních
družin nebo jednotlivých tříd. Zářijové akce pro veřejnost
Drakiáda a Den sportu se ještě stihly zorganizovat, poté nastalo omezení.
Nouzový stav zapříčinil pozastavení pořádání všech veřejných akcí. Využili jsme dvou možností – uskutečnit akce buď
online způsobem anebo připravit stezky po našem městě a
blízkém okolí, na kterých bychom rozmístili stanoviště s úkoly. Obou možností jsme využili několikrát. Online způsobem
se uskutečnilo hned několik soutěží – ať pěvecké nebo kreativní. Vánoční i velikonoční akce se také neodehrály s osobní
účastí, ale vše probíhalo zprostředkovaně, jako např. příprava
materiálu a návodů s ukázkami na výrobu přáníček pro pracovníky a klienty Domova seniorů, prodej vlastních výrobků
přes internet apod.
Podpořili jsme výzvu MŠMT, které apelovalo na podporu pohybu žáků. Z tohoto důvodu byla s nemalým úsilím připravena akce „Pojď se hýbat! aneb Cvičení v pokojíčku“. Dětem
jsme nachystali živé vysílání, při kterém na minimu prostoru
v domácím prostředí společně s našimi pedagogy cvičili jednoduché kombinace aerobního cvičení, jógu, hrubou motoriku a obratnost s míčkem nebo jiným předmětem. Bohužel, i
přes značnou propagaci se podařilo pro tuto aktivitu nalákat
na 4 setkáních pouze po 5 dětech.
Na konci letních prázdnin, kdy byla vládní nařízení nejvolnější, jsme se odhodlali pojmout odložený Den dětí jako rodinnou akci v areálu klášterního nádvoří, kde každé stanoviště
propagovalo jednu z činností kroužků DDM Matýsek. Dětem
i rodičům jsme tak chtěli připomenout, že se blíží školní rok,
ve kterém mohou opět vybírat z pestré nabídky kroužků. Na
akci přišlo téměř 600 osob. Ve stejnou dobu proběhla také
významná pěvecká soutěž Talent-show, kde se i přes veškeré
komplikace do soutěže zapojilo 765 účastníků.
Činnost táborová: Letní tábory jsme uskutečnili v původně
plánovaném návrhu, počty táborů i účastníků jsou téměř totožné s rokem 2019, neovlivněným pandemií. Do kategorie
„Pobytové akce min. 2 – max. 5 dní s ubytováním“ bohužel ale
spadají i víkendovky, které jsme přes většinu školního roku
nemohli realizovat.
Ve školním roce 2020/21 jsme nabídli a uskutečnili celkem 11
táborů (všechny letní) z toho 1 tábor s kratší dobou trvání pro
pobyt rodičů s dětmi. Příměstských táborů proběhlo celkem

7. Pobytových táborů se zúčastnilo celkem 157 osob, příměstských táborů celkem 205 účastníků.

Pečovatelská služba Napajedla,
příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Michaela Burešová
Počet klientů a zaměstnanců: Poskytovali jsme péči 96 klientům. Meziroční pokles klientů byl kompenzován navýšením
potřebných služeb u stávajících klientů.
Pečovatelská služba byla nejčastěji poskytována v obci Napajedla, pak v menší míře v obcích Halenkovice a Pohořelice a
to ve stejném poměru. Nejméně naší péče bylo poskytnuto
obyvatelům obce Žlutava. Do obcí Komárov a Oldřichovice,
ač spadají také do naší spádovosti, jsme nezajížděli vůbec.
Kolektiv: Sestava naší organizace tj. 8 pečovatelek, 1 sociální pracovnice, 1 ředitelka a externí účetní byla po celý rok
kompletní. Malá změna nastala v únoru, kdy vystřídala jednu
pečovatelku nová kolegyně, která mezi nás zapadla, jakoby
s námi pracovala vždy. Také výměna paní účetní na chodu
organizace nezanechala stopu a byla sotva postřehnutelná.
COVID-19: Stejně jako v roce předcházejícím tu s námi byl
všude přítomný covid a na něj reflektující opatření.
Nepříliš oblíbené testování zaměstnanců, vykazování testování a následně pak povinné očkování jsme podstoupili bez
problémů a s respektem. V průběhu roku nedošlo jak v návaznosti na covid, ale ani jinak k žádnému omezení našich
poskytovaných služeb.
Činnost: Dokázali jsme, i za podmínek výše zmíněných, tedy
ztížených covidovými opatřeními, nastavit plynulý chod již
zavedených služeb a reagovat téměř okamžitě na nové potřeby. Situaci, která vyžadovala okamžitou pomoc (např. po návratu z nemocnice, při náhlém zhoršení zdravotního stavu),
jsme byli schopni vyřešit ještě tentýž den, na což jsme právem
pyšní.

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Napajedla (dále jen JSDHM)
Velitel: Marek Šiška, DiS.
Zástupce velitele: Petr Škopík
Počet členů JSDH Napajedla: 15 členů, z toho 1 velitel, 4 velitelé družstev, 5 strojníků a 5 hasičů
JSDHM Napajedla je jednotkou požární ochrany, kterou zřídilo město Napajedla jako svou organizační složku.
Činnost v operačním řízení: hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města Napajedla a jako jednotka kategorie JPO
III také v blízkém okolí, zpravidla do 10 minut jízdy z místa
dislokace. Činnost v JSDHM Napajedla je vykonávána dobrovolně na základě Dohody o členství.
Činnost v organizačním řízení: udržování akceschopnosti
jednotky, tzn. údržba techniky - vozidla jednotky pravidelně v 1 letých intervalech absolvují měření emisí a technickou prohlídku ve stanici technické kontroly, údržba výstroje
a výzbroje, odborná příprava členů - průběžně během roku
probíhala pravidelná odborná příprava členů, členové určení
jako řidiči uskutečňovali dle potřeby kondiční jízdy, nositelé
dýchací techniky pak absolvovali pravidelný výcvik
Technika: cisterna CAS 20 SCANIA, dopravní automobil Fiat
Ducato, dopravní automobil Tatra 805 (záložní), nákladní
přívěs, lodní přívěs, motorový záchranný člun
Výjezdy: zásah celkem u 36 mimořádných událostí. Jednotka
zasahovala ve 12 městech a obcích v okrese Zlín, Kroměříž a
Uherské Hradiště.
Velké zásahy: 24. května po 2. hodině ranní vyjela jednotka k
požáru průmyslového objektu do lokality Pahrbek v Napajed-

lích. Hasiči na místě zasahovali do druhého dne do ranních
hodin. Jednalo se o požár budovy skladu se zdravotnickým
materiálem. 1. června jednotka zasahovala u rozsáhlého požáru střechy rodinného domu v Mistřicích na Uherskohradišťsku. 25. června odvezla naše jednotka spolu s Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů města Holešova materiál pro potřeby obcí zasažených tornádem na jižní Moravě. 1. listopadu
byla naše jednotka povolána k čerpání vody v budově sociální
správy do Zlína. Na místě prováděls čerpání vody z celého
suterénu objektu spolu s jednotkou HZS ZLK ze stanice Zlín
a hasiči Statutárního města Zlína. 10. listopadu jednotka zasahovala u rozsáhlého požáru domu v Babicích na Uherskohradišťsku.

NTV Cable, s.r.o.

Jednatel: Ing. Lubomír Náplava
Počet zaměstnanců: 4 zaměstnanci, 4 externí pracovníci, 4
externí hlasatelé
Hlavní činnost: Společnost provozuje televizní kabelové rozvody v Napajedlích, Pohořelicích, Oldřichovicích a Karlovicích. Provozování představuje údržbu cca 112 km kabelů, 120
zesilovacích stanic a správu cca 2700 účastnických zásuvek.
Na těchto rozvodech jsou poskytovány televizní a datové služby. Nadále pokračuje budování sítě „Městského komunikačního systému Napajedla“, jehož provoz probíhá na optickém
vlákně. Tato síť postupně přebírá funkci původní metalické
sítě. Její rozšíření bylo realizováno až do obce Pohořelice.
Nový typ připojení po optické síti je nabízen na lokalitě „Výhledy“, městských bytech Jiráskova 717-9. Na síť jsou připojeny budovy městského úřadu, spořitelny, základních škol.
V průběhu roku probíhala výstavba dalších etap optické sítě
na ulicích Jiráskova, Zábraní a Dr. Beneše. V souvislosti s
probíhající rekonstrukcí plynového potrubí byl zaznamenaný
zvýšený počet případů poškození podzemního komunikačního vedení. Po úderu blesku do budovy Základní školy v Pohořelicích bylo nutné provést výměnu aktivních a pasivních
prvků na síti TKR v horní části obce Pohořelice.
Došlo také k plošnému navýšení rychlostí u našich internetových tarifů při zachování ceny. Na základě navyšujících se cen
poplatků autorských svazů a některých programerů jsme byli
nuceni provést navýšení ceny u Základní programové nabídka z 300 Kč/měsíc na 335 Kč/měsíc.
Společnost zajišťuje provoz a vysílání Napajedelského infokanálu. Je vybavena vlastním vysílacím studiem, kde vznikají
reportáže o událostech ve městě. Kabelová televize vysílá 24
hodin denně. Živé vysílání mají diváci možnost shlédnout každý den v 7:00, 9:00, 11:00, 16:00, 18:00, 20:00 a 23:00 hodin.
Premiéra zpravodajství je vysílána vždy v pátek v 16:00 hodin.
V ostatních časech je vysílána smyčka videotextu.
Redakce NTV: Bylo odvysíláno 136 nových reportáží, 1 nový
speciál, 1 upoutávka na akci, 1 převzatý videospot a byl vytvořen 1 koncert se zaslaných hudebních videí. Odvysíláno bylo
také 125 repríz zpráv, 1 videoreklama, 5 přímých přenosů ze
zasedání zastupitelstva města a 1x bylo snímáno veřejné projednání. Dále bylo odvysíláno 52 repríz celých zpravodajství
z předchozího týdne a týdenní magazín Zlínský kraj z produkce TVS. Aktuální zpravodajství spolu se zpravodajstvím
z předchozího týdne je pravidelně umísťováno na stránkách
www.ntvcable.cz. Všechna aktuální zpravodajství NTV byla
zveřejněna také na YouTube a na Facebooku. Vedle aktuálních informací jsme se snažili, zařazením archivních zpravodajství, nabídnout divákům možnost delšího období pro
zhlédnutí vyrobených reportáží.
Nejsledovanější zpravodajství na YouTube: Návod na ladění
programů v normě DVB-C (1583 zhlédnutí), Zpravodajství
z 22.1.2021 (1061 zhlédnutí), Zpravodajství z 5.2.2021 (939
zhlédnutí) a Zpravodajství z 19.11.2021 (871 zhlédnutí). Sledovanost zpravodajství s ohledem na věk diváků bylo zazna-

menáno 18-24 let 68,5%, což je nárůst o 39,8 %. Ve věku 2534 let nás sledovalo 16,9 % diváků a ve věku 35-44 let 14,6 %
diváků. Celkem bylo zaznamenáno 21 252 zhlédnutí. Nejvíce
sledování zpravodajství bylo zaznamenáno na mobilních telefonech a smartphonech a to 47%, dále na počítačích 34,8%
a zbylá procenta pak na TV, herních konzolách a tabletech.
Nejvíce sledování je tak přes weby a aplikace Facebooku,
webové stránky www.ntvcable.cz, YouTube a webové stránky
www.napajedla.cz. Sledovalo nás 77% mužů a 23% žen.
Dle států jsme zaznamenali sledovanost podle zhlédnutí:
17821 Česká republika, 273 Kanada, což je nárůst o 115, Slovenská republika 29 a Vietnam 11.
Další činnost: K práci redakce patří dále výroba a zveřejňování stránek Videotextu. Bylo jich vyrobeno a zveřejněno
435. Možnost zveřejnit videoreklamu využil jeden zákazník.
Videotext a inzerce je zveřejňována mezi živými vstupy zpravodajství a dále na: www.ntvcable.cz a Facebooku.

NBTH, s.r.o.

Jednatel: Ing. Milan Kozmík
Počet zaměstnanců: 6
Hlavní činnost: Poskytování služeb v oblasti bydlení, výroba tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad
50 kW.
Další činnost společnosti: Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence.

Městská policie (dále jen MP)

Velitel: Bc. Milan Smělík
Počet zaměstnanců: 5
Hlavní činnost: Ze strany MP Napajedla bylo přistoupeno, v
důsledku bezpečnostních a mimořádných situací v souvislosti s pandemií a možnými povodněmi, k mimořádným službám k pokrytí a zajištění výkonu služby ve městě, jak v rámci
běžného výkonu služby, tak k zajištění dodržování vládních
nařízení. Výkon této služby byl v uvedených případech i nad
rámec běžné pracovní doby, kdy MP tuto situaci řešila přesčasovou prací a změnou služeb.
Bezpečnostní situace byla ve městě zcela odlišná od minulých
let. Na úseku dodržování zákona č. 251/2016 Sb. přestupkový
zákon, obecně závazných vyhlášek a nařízení Města Napajedla, byl nápad přestupků o něco nižší.
V průběhu jara a léta došlo v rámci města k budování plynofikace, kanalizace, opravám chodníků, čímž byla omezena
průjezdnost městem a dále k budování dálničního převaděče,
kdy došlo ke změně dopravního označení a průjezdu náhradními komunikacemi ve městě. V rámci dopravní situace, bylo
největším problémem dodržování stání a zastavení vozidel a
jejich parkování v místech, kde je to zakázáno, a v neposlední
řadě rychlost vozidel při průjezdu městem. Radarová technika mohla být nasazena jen částečně a to z důvodu omezení
provozu při provádění prací na komunikacích a tím pádem
zrušením radarových měřících míst. Ke zlepšení dopravní situace v katastru města podávala MP připomínky týkající se
změn dopravního značení a překážek na komunikacích příslušným odborům MěÚ Napajedla, SMN a SÚS Zlín.
Celoročně byly prováděny kontrolní akce do míst, kde docházelo ke srocování mládeže se zaměřením na požívání alkoholu na veřejnosti, kouření a rušení nočního klidu. V rámci
hlídkové služby se MP zaměřila i na prodej a podávání alkoholických nápojů, cigaret, omamných a psychotropních látek
nezletilým a mladistvým. Kontroly prodeje alkoholických
nápojů v provozovnách byly prováděny průběžně, a to také
u podnapilých a kriminálně závadových osob. Dále byla prováděna kontrolní činnost v rámci hlídkové služby v restauračních zařízeních v katastru města a dodržování provozní doby
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předzahrádek a provozoven.
V souvislosti s koronavirovou pandemií se neuskutečnily besedy se seniory, letní tábory, ani přednášky a ukázky práce
MP pro děti základních škol.
Při sportovních akcích, byly průběžně prováděny kontroly
veřejného pořádku (závody In-line a cyklozávody).
Činnost strážníků se v době koronavirové krize zaměřila na
kontrolu dodržování vládních opatření, v jejichž souvislosti
byly zvýšeny kontroly na jejich dodržování. Kontroly byly
prováděny neustále a celoročně s preventivním řešením a vysvětlováním dané situace.
Strážníci MP se také zaměřili na kontroly dodržování vládních nařízení i v obci Topolná na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o hlídkové činnosti v rámci zajištění veřejného pořádku a dopravy.
MP byly také řešeny telefonické, osobní, písemné oznámení, náměty občanů, různé rady, aktuální pomoc při výkonu
hlídkové činnosti, služební zákroky, jiné události související s
výkonem služební činnosti (celkem 716 událostí).
Ve 465 případech byly v příkazním řízení uloženy pokuty
při porušení zák. č. 361/2000 o silničním provozu, zák. č.
251/2016 o některých přestupcích a nedodržování vyhlášek.
V důsledku zamezení rozšiřování epidemie koronaviru, byly
také řešeny přestupky formou písemného upozornění. Celkem bylo rozdáno 86 upozornění za stání na travnaté ploše,
zákaz zastavení, zákaz stání, stání na chodníku a ve vjezdech.
Dalších 216 případů bylo řešeno formou zákonné domluvy,
340 případů blokově v příkazním řízení nebo byly postoupeny v rámci kompetencí jiným příslušným orgánům. Pokud se
jednalo o případy, které byly v kompetenci PČR, státní správy
nebo správních orgánů, byly tyto případy postoupeny k dalšímu služebnímu využití.
Na katastru města MP spolupracovala s RZS Zlín, kde se podílela na převozech pacientů s psychickými problémy a na
žádost asistovala osádkám sanitních vozů při přepravě těžce
pohyblivých občanů. MP se podílela také na spolupráci s HZS
při požárech.
Při zjištění trestné a přestupkové činnosti strážníci MP spolupracovali s obvodním oddělením PČR Napajedla a Otrokovice a to především formou poznatků a spoluprací v rámci hlídkové služby a následných zákrocích proti pachatelům
protiprávního jednání. V rámci preventivní činnosti k zamezení nápadu trestné činnosti v chatových oblastech byly v
katastru města Napajedel prováděny nepravidelné kontroly v
součinnosti s PČR Napajedla a částečně i s jízdní policií Zlín.

Obvodní oddělení Policie
ČR Napajedla
Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Luděk Ševčík, od prosince
npor. Bc. Petr Pekař
Zástupce vedoucího – pověřen zastupováním: nprap. Aleš
Varmuže Dis.
Činnost: Rozloha území obvodního oddělení je 73,26 km2,
kde do našeho obvodu kromě města Napajedla spadá i 6 obcí
a to Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice a Komárov. Na teritoriu obvodního oddělen trvale žije
13 412 obyvatel.
V průběhu roku jsme zpracovali 73 trestných činů a 1070
přestupků. Z uvedeného počtu přestupků bylo 781 přestupků
vyřešeno v příkazním řízení uložením pokuty. Ostatní přestupky byly spáchány proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a majetku.
Součástí zpracovaných trestných činů bylo odhalení jízdy pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V trestně právní
rovině jsme stíhali 12 řidičů. 56 řidičů pod vlivem alkoholu
jsme řešili pro podezření z přestupku. 4 řidiči se odmítli, na
výzvy policistů, podrobit odběrům biologického materiálu

a lékařskému vyšetření v souvislosti s řízením pod vlivem.
V poslední řadě pak byli zachyceni 3 cyklisté pod vlivem alkoholu.
I letos se policisté podíleli na dohledu na dodržování mimořádných či krizových opatření Vlády ČR proti šíření epidemie
nemoci Covid-19.
Personální obsazení: Tabulkový stav Obvodního oddělení
policie Napajedla je 13 policistů. Tento stav byl v průběhu
roku téměř obsazen.

Informační centrum Napajedla
(dále jen IC)

Vedoucí: Bc. Lenka Orálková, od 1. března Mgr. Barbora Košutová
Počet zaměstnanců: 1,5 úvazku, 3 brigádníci
Počet návštěvníků: 4 083
Činnost: IC nabízelo kompletní informační servis a služby
spojené se zajištěním potřeb nejen turistů, ale i občanů Napajedel. Např. informace o možnostech ubytování, stravování,
dopravních spojích, turisticky zajímavých místech, památkách. Návštěvníkům poskytovalo důležité kontakty či informace o kulturních akcích v Napajedlích i okolí. Zabezpečovalo také prezentaci města na veletrzích a setkáních měst a
informačních center. Od začátku roku byly zdarma návštěvníkům i místním k dispozici propagační tiskoviny a průvodce
pro zájmové skupiny, podrobné i turistické mapy. K prodeji
nabízelo vstupné do Muzea Napajedla, Kina Napajedla, na
vybrané kulturní akce KKN, pohlednice, mapy, suvenýry Muzea Napajedla - nafukovací hračky, turistické známky, turistické vizitky, knihy, městské upomínkové předměty atd. Dále
nabízelo kopírování, tisk a skenování dokumentů.
Zdarma poskytnuty: informace a kontakty, propagační materiály o našem městě a okolí (tipy na výlety), mapy a tištěné
průvodce, úschovna zavazadel, skenování dokumentů, wi-fi
připojení, služby Cyklisté vítáni.
Při pandemii koronaviru byl provoz IC omezen. V době uzavření provozovny informovaly pracovnice centra o aktuální
situaci prostřednictvím Facebooku, webu IC, telefonu a emailu. V době uzávěry okresů vydalo IC mapovou aplikaci
s tipy na procházky po katastru. IC bylo opět otevřeno od 10.
5., v sezóně červen až září denně, mimo sezónu každý den
kromě soboty.
Další činnosti: Tvorba Napajedelských novin + příjem inzerce;
propagace města, IC a KKN na sociálních sítích, na webu,
spřátelených webech, časopisech se zaměřením na cestovní
ruch. Tisk a tvorba propagačních tiskovin. Byly spuštěny
nové webové stránky IC, v rámci nichž byl zprovozněn
e-shop s kompletní nabídkou suvenýrů, turistických a jiných
upomínkových předmětů.
Účast na workshopech a setkáních infocenter Zlínského kraje.
Uspořádány akce: Dny evropského dědictví (12. 9.), Den informačních center (31. 10.)
Noviny: Ve městě vycházely jednou měsíčně Napajedelské
noviny (letní číslo 07/08 spojené), přinášející aktuální informace z dění ve městě. Informovaly o dění na radnici, nabízely
rozhovory se zajímavými osobnostmi, které ve městě působí,
město navštívily nebo měly ve městě umělecké vystoupení.
Dále podrobné informace o aktuální kulturní nabídce. Přílohou vyšla ročenka 2020.
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Počasí v roce 2021

Školství

Data poskytl Český hydrometeorologický ústav pouze pro
účely zápisu do ročenky a nesmí být využita ke komerčním
účelům. Data byla naměřena většinou na stanici Staré Město,
s výjimkou údajů o srážkách, sněhové pokrývce a počtů dní
s bouřkou, které byly naměřené na stanici Napajedla.
Průměrné teploty a srážky v jednotlivých měsících roku

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres
Zlín, příspěvková organizace (dále jen MŠ)

průměrná měsíční
prvek/měsíc teplota vzduchu (oC)
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
rok

měsíční úhrn
srážek (mm)

0,2
-0,4
3,9
7,5
12,8
20,5
21,7
18
15,3
10
4,9
0,7

39,7
32,1
7,8
31,5
69,3
82,2
50,9
123,2
29,7
6,3
53,7
38,4

9,6

563,8

Absolutní maximum teploty vzduchu 34,5 °C bylo naměřeno dne 8.7. Absolutní minimum teploty vzduchu -5,8 °C bylo
naměřeno dne 18.1. Nejvyšší denní úhrn srážek 39,5 mm byl
naměřen dne 24.6. Nejvyšší sněhová pokrývka 12 cm byla zaznamenána dne 10.12.
Celkem bylo zaznamenáno 62 dnů letních (s minimální teplotou 25 °C a vyšší), 12 dnů tropických (s minimální teplotou
30 °C a vyšší), 1 den mrazový (minimální teplota se dostala
pod -0,1 °C), 20 dnů ledových (maximální teplota se nedostala nad -0,1 °C), 35 dnů bylo se srážkami většími než 0,1 mm,
58 dnů se srážkami většími než 1 mm, 14 dnů se srážkami nad
5 mm, 10 dnů se srážkami nad 10 mm, 6 dnů se srážkami nad
20 mm. Zaznamenáno bylo 35 dnů se sněhovou pokrývkou
1 cm nebo vyšší. Celkový úhrn slunečního svitu byl 1971,9
hodin.

Ředitelka: Bc. Martina Švandová
Zaměstnanci:
leden – srpen: 16 pedagogů, 14 správních zaměstnanců
září – prosinec: 16 pedagogů, 14 správních zaměstnanců
Počty dětí: k 31. srpnu bylo 188 dětí v 8 třídách, z toho 7
běžného typu a 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, od 1. září 2020 bylo 171 dětí v 7 třídách a 14
integrovaných dětí (děti s vadami řeči) ve třídě pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Dlouhodobé projekty: MŠ pokračovala v projektu Šablony
II MŠ Napajedla, ze kterého se podařilo zajistit personální
podporu pro MŠ - pozici školního asistenta a dále šablony:
zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Sdílení zkušeností s jinými školami v rámci regionu,
Projektový den mimo školu.
MŠ se poprvé zapojila do projektu Se Sokolem do života,
který se zaměřuje na rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových
schopností dětí předškolního věku.
Využívali jsme metodické materiály a s dětmi realizovali pohybové aktivity se zaměřením na rozvoj jejich obratnosti,
hrubé i jemné motoriky ve škole a zejména v areálu školní
zahrady.
Pokračovali jsme v projektu Kapku šetřím, který podporuje
úspory a šetření pitné vody ve školách a institucích.
Po jedenácté se MŠ zapojila do projektu Fondu Sidus – získává prostředky pro vybavení dětských zdravotnických zařízení
přístroji - a obdržela Certifikát za aktivní účast v tomto projektu.
Školní rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn narůstající
pandemií Covid-19. V jeho důsledku byla škola na základě
rozhodnutí KHS Zlín uzavřena od 13.12. do 22.12.2020 a od
01.03. do 12.04.2021.
Od 12.4. byla otevřena pro děti rodičů, zaměstnaných v rámci záchranného integrovaného systému a děti v povinném
předškolním vzdělávání. Od 10.05.2021 škola zahájila provoz
v obvyklém režimu pro všechny děti. Tyto se od května do
června pravidelně testovaly na každé budově MŠ za přítomnosti rodičů a k tomu určených paní učitelek.
Hygienická opatření a pravidla byla nastavena nejen pro děti,
ale i všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí. V době
uzavření školy byla zajištěna individuální forma distančního
vzdělávání pro děti v povinném vzdělávání.
Metodické materiály s nápadníky činností pro mladší děti
byly pravidelně k dispozici na webových stránkách MŠ po
celou dobu jejího uzavření. V tomto období paní učitelky připravovaly nejen metodické materiály, ale zapojily se do soutěže vyhlášené ministerstvem vnitra Svět očima dětí s podtitulem Bezpečně do školy.
Natočily krátký videoprogram, s účastí dětí z MŠ a v konkurenci 350 mateřských škol z celé České republiky získaly 1.
místo v kategorii dětí do 6 let.

1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Dana Pospíšilová
Zaměstnanci: 21 pedagogů, 3 vychovatelky ŠD, 6 asistentek
pedagoga, 1 asistent pedagoga, 6 nepedagogických pracovníků, 2 RD, 2 MD
Žáci: k 1. září bylo ve škole 300 žáků ve 14 třídách, od 1. září
bylo 300 žáků ve 14 třídách, ve školní družině bylo zapsáno
90 dětí
Kapacita školy – 300 žáků = naplněnost 100 %
Školní družina – kapacita 90 dětí, naplněnost 100%
Významné aktivity a projekty: vzhledem k epidemickým
podmínkám se neuskutečnily žádné hromadné školní ani mimoškolní akce. Ve škole se střídala distanční výuka s kratšími

úseky prezenční výuky, a to za přísných hygienických opatření.
Projekty: Ovoce do škol, Mléko do škol částečně pokračovaly
při prezenční formě výuky, projekt OP VVV Šablony II. pro
MŠ a ZŠ Zvyšování kvality vzdělávání žáků na 1. ZŠ Napajedla – projekt pokračoval opět převážně distanční formou včetně online školení a online setkání se žáky, byl zahájen nový
projekt OP VVV Šablony III. pro MŠ a ZŠ Podpora rozvoje vzdělávání žáků na 1. ZŠ Napajedla, projekt MMR IROP
Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ
Napajedla – byl dokončen v únoru 2021, MAP II – projekt
pokračoval distanční formou včetně zapojení rodilých mluvčích do výuky anglického jazyka online formou. V září byl
zahájen projekt Doučování žáků škol – Realizace investice
3.2.3 Národní plán obnovy. Cíl projektu: Podpora vzdělávání
žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na realizaci
prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19, ve
školním roce 2021/2022 byl dále zahájen projekt Hrdá škola,
jehož cílem je zpestřit si školní rok netradičními aktivitami a
také snaha zahnat každodenní stereotyp. Celý projekt spočívá
v pořádání akcí, které mají oživit život žáků na školách. Napomáhá i ke zlepšování školního klimatu.
V rámci projektu Modernizace učeben a vestavba výtahu proběhl ve spolupráci s 2. ZŠ Napajedla, MŠ Napajedla a MŠ a ZŠ
Komárov Den otevřené výuky v jazykové učebně a v učebně
matematiky a robotiky.
Další aktivity: Prosinec se stal na 1. ZŠ měsícem vánočních
dobrých skutků. Žáci 5. a 8. A třídy udělali radost v Pečovatelském domě Pod Kalvárií. 5. třída potěšila seniory a pečovatelky vánočním příběhem s vánočními koledami. Přišli všem
zazpívat koledy a předvést vánoční příběh o narození Ježíška.
Dobrý skutek se rozhodli udělat i žáci 8. A. Ti upekli voňavé
perníčky, které pak těsně před Vánocemi donesli seniorům ve
zmiňovaném pečovatelském domě.
Dobré skutky obou tříd vykouzlily úsměv na tváři nejen babičkám a dědečkům, ale i pečovatelkám a v neposlední řadě i
samotným žákům.

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ředitel: PaedDr. Miroslav Veselý
Zaměstnanci:
leden – srpen: 31 pedagogů, 6 vychovatelů, 16 nepedagogických pracovníků
září – prosinec: 33 pedagogů, 6 vychovatelů, 17 nepedagogických pracovníků
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 469 žáků (+7 žáků v zahraničí)
ve 21 třídách, od 1. září bylo 481 žáků (+9 žáků v zahraničí) ve
22 třídách, ve školní družině bylo zapsáno 155 dětí
Kapacita školy – 810 žáků = naplněnost 57,9% červen 2021,
59,4% září 2021 (tyto údaje nemají žádnou vypovídající hodnotu, protože kapacita školy byla kalkulována pro 27 kmenových tříd s naplněností 30 žáků, což v současné době neodpovídá realitě. Některé třídy byly přeměněny na odborné
učebny). Školní družina – kapacita 210 dětí, naplněnost 74%
(rejstříková kapacita je nadhodnocena z důvodu kolísání počtu žáků ve školní družině tak, aby se při zvýšeném zájmu
rodičů o umístění dětí do ŠD nemuselo do rejstříku každý
rok zasahovat).
Významné aktivity a projekty: výuka plavání žáků 2. a 3.
ročníku, sběrová činnost pro Charitu Otrokovice, Den jazyků, První pomoc nanečisto, Den otevřených dveří
Projekty: Místní akční plánování – ORP Otrokovice,
Sportovní centra Nadace Agrofert, Ovoce a mléko do škol
(všichni žáci školy), Šablony II., Šablony III., Podpora výuky
plavání v ZŠ, Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním
Nejvýznamnější sportovní úspěchy: sportovní akce se z důvodu COVID-19 nekonaly
Nejvýznamnější úspěchy v naučných soutěžích: Mladý chemik – celostátní finále (20. místo), Matematická olympiáda
– okresní kolo (úspěšný řešitel), Logická olympiáda – krajské

kolo (4. místo). Údaje o soutěžích, aktivitách a projektech zahrnují pouze kalendářní rok 2021, nikoli školní rok 2020/21 a
byly výrazně omezeny pandemií COVID-19.

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného

(dále jen ZUŠ)
Ředitelka: Lenka Hanáčková
Zaměstnanci:
leden – prosinec: 24 pedagogů (z toho 3 na RD, 2 na dohodu),
2 nepedagogičtí pracovníci
Studijní obory: hudební, výtvarný
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 465 žáků, od 1. září bylo 465
žáků
Výsledky soutěží ve školním roce:
Online soutěž žáků hudebního oboru. Soutěž žáků výtvarného oboru inspirovaná 70. výročím školy. Celostátní přehlídka distančních videí „Pošli to dál“ – cena za zvláštní přínos
v oblasti lidové hudby (CM Maková) Stipendijní akademie
MenART – nominovány 4 žákyně (uspěla Petra Zimáková)
XV. ročník „Voda štětcem a básní“ – 2. a 3. místo, cena generálního ředitele, cena generálního ředitele za keramiku, cena
redakční rady. Soutěže žáků ZUŠ se důvodu epidemické situace nekonaly.
Nejvýznamnější akce:
Výtvarný obor:
Vánoční výstavy v budově školy, Vernisáž absolventské výstavy (Klášterní kaple Napajedla), Absolventská výstava (Muzeum Napajedla), Instalace stálé výstavy v galerii (Ředitelna,
Sál, Školní jídelna), Průběžné výstavy dětských prací v prostorách školy, Pořad pro MŠ Napajedla – Cesta za pokladem,
Návštěvy učitelů v okolních MŠ, Napajedelský salón – návštěva výstavy 3. – 7. ročník, Projekty „Krámek Liduška“ a „Ptáci“ ve vstupních prostorách školy, Výstavy „BILBOARDY“
ve městě Napajedla (5x instalace na velkoformátové plochy),
Výstava „VÝKLADNÍ SKŘÍŇ“ (v Babicích – 1x instalace na
velkou plochu)
Grafická činnost: Adventní (vánoční) grafiky, Obrázky pro
absolventské koncerty a absolventskou výstavu, Plakát na přijímací řízení, Výroba tabla, Pozvánka na vyřazení absolventů,
Výstavní činnost pedagogů výtvarného oboru: Napajedelský
salón (I. Kotásková), Absolventská výstava (I. Kotásková, E.
Langrová, J. Šnédarová)
Hudební obor:
Hudební tábor – 19. ročník týdenní prázdninové aktivity pro
50 dětí, Koncert Táborového orchestru, Vyřazení absolventů
(vystoupení), Pořad pro MŠ Napajedla – Cesta za pokladem,
Návštěvy učitelů v okolních MŠ, 3x Absolventský koncert,
Třídní besídky a koncerty, Vystoupení pro seniory Napajedla

Zájmová činnost dětí
Radovánek

Statutární orgán: Klub kultury Napajedla, p.o.
Rozdělení do skupin, počty členů a vedoucí skupin:
Radovánek I – mladší skupina 5-10 let – 25 dětí, vedoucí
Gabriela Babáčková, Lenka Pavelčíková, Pavel Holub
Radovánek II – starší skupina 10-18 let – 20 dětí, vedoucí Jitka Šohajková, Lenka Pavelčíková
Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou
Galatíkovou, která má 3 členky. Zkoušky doprovází Kateřina Galatíková a Jana Hrubá, která se věnuje pěvecké přípravě
a zpracovává hudební úpravy, noty připravuje také Kateřina
Galatíková. Zpěv s dětmi procvičuje Adéla Pavelčíková.
Vystoupení v Napajedlích: 1
Vystoupení mimo Napajedla: 0
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Činnost: Bohužel celý rok byl znovu ve znamení epidemie
Covid-19, která velmi omezila naši činnost.
I přesto jsme se snažili pro děti organizovat různé akce a hned
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jak to situace dovolila, začali jsme se scházet a nacvičovat na
Moravské Chodníčky. Máme velkou radost, že téměř všechny
děti začaly do souboru zase chodit.
Na jaře jsme se zapojili do výzvy pro folklórní soubory, kterou
vyhlásil Valašský soubor Kašava pod názvem NEPŮST. Výzva sloužila k udržování fyzické kondice našich souboráků, k
jejich pobavení, poučení a zároveň to byla také soutěž. Radovánek byl jediný dětský soubor, který se zapojil, a nebyli jsme
poslední. Sbírali jsme kilometry za kolektiv, vynášeli Morenu,
pozorovali přírodu a virtuálně jsme se seznámili s řadou dalších souborů. Naší odměnou pro Vycpálkův soubor z Prahy
byla minerální voda Slanica a další upomínkové předměty.
V duchu virtuální reality byly také Velikonoce. Připravili jsme
pro děti Velikonoční soutěž, do které se hezky, za pomoci rodičů a prarodičů, zapojily. Bylo to milé zpestření smutných
svátků. Přijali jsme také nabídku na spolupráci s CM Maková
ze ZUŠ Rudolfa Firkušného, která v rámci distanční výuky
nacvičovala slovenskou píseň To ta Heĺpa a větší skupina Radovánku nacvičila a natočila k této muzice tancování. Propojení obou skupin dopadlo více než krásně.
V době, kdy bylo scházení zakázáno, jsme společně s Radovanem a hlavně Městem Napajedla zrekonstruovali krojárnu,
což významně zlepšilo uložení našich krojů i dalšího potřebného materiálu.
Koncem května jsme se konečně mohli začít scházet. A protože v době nouzového stavu naše vedoucí Věra Holubová oslavila významné životní jubileum, a nebylo možné jí popřát,
vypravili jsme se s kytičkou, dárkem a slováckou písničkou
zazpívat paní učitelce pod okna. Měla velkou radost a děti
taky.
Prázdniny jsme maximálně využili k přípravě na Moravské
Chodníčky, kterých jsme se díky skvělým rodičům, zúčastnili
téměř v plném počtu. Situace nám to dovolila, tak jsme se
mohli v týdnu po Chodníčcích tradičně sejít na klášteře na
týdenním tanečním soustředění, plném her, písniček, tancování, tvoření. Letos sice bez výletu, ale i tak jsme si to náramně užili. Po prázdninách část starších dětí začala chodit do FS
Radovan.
K podzimu se zase začal ozývat Covid a tak nám byla těsně
před odjezdem zrušena Beseda u cimbálu pro teenagery ve
Veletinách. Využili jsme volného termínu a uspořádali soustředění na klášteře. Začali jsme pomalu nacvičovat na plánovaná vánoční vystoupení a pevně jsme věřili, že minimálně ta
venkovní se uskuteční. Covid tomu chtěl jinak, proto jsme se
rozhodli natočit vánoční video pro rodiče a kamarády, které
všem udělalo radost. Tento zvláštní rok jsme zakončili zpíváním pod okny napajedelských domovů důchodců, kde jsme
alespoň symbolicky potěšili babičky a dědečky koledami a
vinšováním všeho dobrého v novém roce.

SAM Napajedla – Sdružení aktivit mladých

Předseda: Pavel Hána
Členové sdružení se věnují přímé práci s dětmi.
Činnost: Volnočasové aktivity pro děti a mládež, které byly
naplánované na průběh celého roku, byly ovlivněny pandemií
koronaviru. Z tohoto důvodu se podařilo uspořádat pouze letní tábor pro děti v tábořišti Dakota nedaleko Podkopné Lhoty. Uskutečnil se v duchu středověku s celotáborovou
hrou na motivy období vlády Karla IV. Tábora se zúčastnilo
22 účastníků, z toho 13 dětí a 9 vedoucích.

JUNÁK – Český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z.s.

Vedoucí: Zbyněk Abrhám
Členská základna se rozrostla o 2 nové členy na celkový počet
92 registrovaných členů, z nichž bylo 53 dětí a mládeže do 18
let.
Činnost: Začátek roku se nesl v duchu koronavirového
lockdownu. I přesto se nám podařilo docela dobře fungovat

v omezeném režimu. První březnovou sobotu se konal online
Skautský ples, ke kterému se připojily desítky účastníků, kteří
si tak tento jedinečný ples prožili v domácích podmínkách.
Dále se podařilo zorganizovat úklid břehů Moravy ve spolupráci s Povodím Moravy, vyzvat skautskou veřejnost k velikonočnímu pečení jidášů a Velikonoční túře. Přes léto, kdy
restrikce zvolnily, se uskutečnil II. ročník Zubova Memoriálu
(výlet do Luhačovic na kole i pěšky). Dále členové vypomohli s organizací In-line závodů. Střediskový červencový tábor
proběhl v poklidném duchu opět v údolí Kobylská v Karolince. Následoval i 2. ročník příměstského tábora na konci srpna.
Skupina oldskautů se vydala na týdenní putování Slavkovským lesem. Po roční pauze se podařilo uspořádat napajedelské skautské závody – Memoriál Jerry Hodného Napajedla, kterého se zúčastnilo 13 tříčlenných družin z nejbližšího
okolí. Říjen a listopad se nesl v duchu vícedenních výprav.
Celé středisko se vydalo na základnu Zikmundov na Lukov,
RaR si uspořádali putovní tábor po okolí, oldskauti se vydali
na setkání po 50 letech na tábořiště na Mravenčí louce. Adventní čas zakončilo tradiční rozdávání Betlémského světla v
prostorech před kinem. Následně jsme předštědrovečerní den
zakončili Stromečkem pro zvířátka. Přelom roku oslavili oldskauti na Makové. Letos poprvé bez tradičního ohně, protože
jim náhodní příchozí spálili nachystané dřevo.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo spolku příspěvek na
činnost ve výši 90 000 Kč. Veškeré finance jsou využity k realizaci akcí pro skautskou mládež a k péči o majetek a klubovny.
Všichni členové se podílejí na chodu střediska a realizaci akcí
bez nároku na materiální odměnu, pouze tu v podobě dobrého pocitu.

Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla

Starosta: Jiří Kaňovský
Nejstarší tělovýchovná organizace v Napajedlích (ustavena
v roce 1892) sdružuje 257 členů navštěvujících 12 oddílů.
Z toho 105 členů ve věku 6 – 23 let a 32 cvičitelů.
Činnost: V roce 2021 pokračovala pandemie COVID-19
a s ní spojená omezení. I přesto jsme využili každé možné
chvilky ke cvičení jak v tělocvičně, tak na dostupných soutěžích.
Sdružujeme dospělé, kteří se věnují zdravotnímu a rekreačnímu sportu v oddílech: zdravotní tělocvik mladších a starších žen, jóga, cvičení s kruhy ženy, fitness ženy, sokolská
všestrannost mužů se zaměřením na malou kopanou, volejbal, basketbal, badminton. Dále sdružujeme děti v oddílech:
cvičení rodičů s dětmi, gymnastiky a gymnastické přípravky.
Členové v oddílech dospělých se za normálního režimu scházejí na sokolovně 1 - 2x týdně. Děti z oddílu gymnastiky 2 - 3x
týdně 2 hodiny, rodiče s dětmi 1x týdně 1-2 hodiny. Oddíl
gymnastek se věnuje závodní činnosti v TeamGymu, sokolské
všestrannosti a sportovní gymnastice.
Účast v soutěžích: V listopadu se zúčastnil soutěže TeamGymu
v Olomouci, z důvodu karantény pouze tým 7-8letých a umístnil se na 2. místě v kategorii TeamGym 0. Ostatní soutěže byly
všechny zrušeny z důvodu vládních opatření v souvislosti
s pandemií koronaviru.
Akce pro veřejnost: Z důvodu pokračujících protipandemických opatření, byla sportovní a společenská činnost pozastavena. Po rozvolnění opatření se podařilo uspořádat na
začátku prázdnin ve dnech 28.6. – 2.7. příměstský čistě sokolský tábor. Dne 18. září Den sportu, ve spolupráci se všemi
sportovními spolky z Napajedel, a pro nejmladší členy dne
3. 12. Mikulášská besídka.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo TJ příspěvek na
údržbu a opravy sokolovny, materiálové zabezpečení, mzdy
údržbáře a částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve
výši 600 000 Kč.
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Zájmová činnost dospělých
Myslivecký spolek Napajedla

Předseda: Antonín Odstrčilík
Počet členů: 18 + 1 čekatel
Další členové výboru: Petr Piňos (místopředseda), Viktor
Marišler (hospodář), Dita Popelářová (jednatelka), Ing. Marcela Dolanská (finanční hospodář)
Plocha, na které MS hospodaří: 1248 ha honební plochy
s poplatkem 10 000 Kč za nájem ročně, 123 ha lesní plochy,
46 ha vodní plochy, ale životní prostor pro zvěř nadále mizí
Lov: 10 ks srnčí zvěře (6 srnců, 2 srny, 2 srnčata), 24 ks černé
zvěře, 1 laň, 24 lišek, 3 jezevci, 1 psík mývalovitý
Úhyn: 20 ks srnčí zvěře, 1 ks černé zvěře, 1 laň (většina úhynu
v důsledku srážky s vozidly)
K výkonu práva myslivosti se používá: Spolek finančně podporuje majitele loveckých psů, které nařizuje myslivecký zákon, a kteří jsou ve vlastnictví členů spolku. Proběhly zkoušky
loveckých psů z vodní práce, lovu a vyložení pachových zradidel před sečí pícnin.
Počet krmných zařízení: 20 krmelců, 20 zásypů, 17 slanisek.
Krmení si spolek zajišťuje a platí ze svých prostředků.
Činnost: Odvíjí se od Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.,
s právy a povinnostmi. Činnost byla ovlivněna opatřeními
souvisejícími s pandemií COVID-19. Mezi aktivity, které se
podařilo uskutečnit, patřila beseda s dětmi z DDM Matýsek.
Spolu s OMS Zlín se konaly akce s mysliveckými kinology
(zkoušky loveckých psů). O činnosti spolku byl zveřejněn příspěvek v Napajedelských novinách.
Během roku myslivci pečovali o myslivecká zařízení, posedy, krmelce a zásypy. Zajistili dostatečné množství krmiva na
zimní období. Spolek vykonával činnost v honitbě Napajedla,
kterou má pronajatou od Honebního společenstva Napajedla.
Jelikož spolek nemá příjmy z činnosti, byla k úhradě výdajů
využita dotace poskytnutá Městem Napajedla.

Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv

(dále jen RS)
Předseda: Ladislav Dundálek
Jednatel: Ing. Antonín Přikryl
Hospodář: Radek Miškeřík
Vedoucí mládeže v Napajedlích: Jiří Jakšík
Je to téměř neuvěřitelné, ale RS existuje již více než 111 let a
úspěšně pokračuje v tradicích svých předchůdců a zakladatelů. Hospodaří na ucelené rybniční soustavě, která se skládá
z komorového rybníka, plůdkových výtažníků, sádek a hlavních rybníků. Cílem chovu jsou kapr, amur, sumec, štika, candát a lín. Není to úplně málo a je s tím spojeno obrovské úsilí,
i nutné investice.
Spolek měl ke konci roku celkem 450 členů a 50 členů z řad
dětí a mládeže.
Činnost: Rok 2021 se moc nelišil od těch předchozích. Nesl
se ve znamení přípravy rybníků před jejich napouštěním a vysazením rybích násad. Avšak výjimečné bylo těžení sedimentů v našich největších dvou chovných rybnících od samotné
doby jejich existence. Vynaložené náklady a rozsah této akce
patří určitě mezi ty nejvýznamnější pro náš RS. Současně proběhly i opravy na předělovacích plotech v našem výtažníku,
které slouží pro separaci matečních ryb a byly již v havarijním
stavu. Současně během zimních měsíců probíhala intenzivní
školení rybářského potěru, které bylo završeno ověřením teoretický znalostí z oblasti rybářského práva doplněné poznáváním ryb. Dále členové zahájili přípravu akcí na následující rok
2022, jako jsou dětské a tradiční rybářské závody jednotlivců
i týmů nebo také Tradiční rybářské zábavy, která se v uplynulých letech nemohly konat z důvodu pandemie COVID-19.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Napajedla (dále jen ZO ČZS)
Předseda: Štěpán Behrik
Počet členů: 38
Další členové výboru: Miroslav Lhotský (jednatel), Ing.
František Janiš (pokladník)
Členové ZO ČZS hospodaří na pozemcích v osadách
Radovany (vinařská osada), Svatojánky, Šardice a Poddubová.
V pěstitelské pálenici bylo zpracováno: 1217 hl kvasu na
ovocnou pálenku. Tuto činnost zajišťovali čtyři páleničáři.
Lisování ovoce zajišťoval jeden pracovník a bylo zpracováno
628 kg ovoce.
Další činnost: Z důvodu epidemické situace se žádné společenské akce neuskutečnily.

Základní organizace Český svaz včelařů Napajedla z.s.

Předseda: Ladislav Žaludek
Počet členů: 113
Další členové vedení: Jan Pavlík (jednatel), Rostislav Očadlík (místopředseda), Roman Slovák (pokladník), Svatopluk
Solecký, Josef Filip, Milan Přikryl, Jaromír Machač, Jaroslav
Běhal (člen výboru).
Péče o včelstva: celkově 915 včelstev na 136 stanovištích
Hodnocení roku: Rok 2021 patřil k slabě podprůměrným.
Podobně jako v minulých letech, kvůli nestálému počasí v
průběhu jarních měsíců, byla poměrně malá snůška sladiny a
pylu. Lepší situace nastala až v průběhu hlavní snůšky. Počasí
také z velké míry ovlivnilo i opylení některých kultur, hlavně
ovocných stromů. I přes nepřízeň počasí včely přinesly 11 532
kg medu a získali jsme 550,5 kg včelího vosku. Včelstva se
jevila zdravá.
Horší situace nastala v podletí včelařského roku. V přípravách
včelstev na zimní období se znovu objevovaly problémy s
napadením včelstev roztočem Varroa destruktor a následně
i tzv. náhlým mizením včelstev. Tato situace se opakuje již
několik let a nebylo tomu jinak ani v roce 2021, kdy někteří
chovatelé včel přišli o většinu včelstev. Chovatelé včel musí
tomuto problému věnovat celoročně čím dál více pozornosti.
Aktivity: Včelařský spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Spytihněvy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova
a Nové Dědiny. Registrujeme i chovatele z Otrokovic a Zlína.
Na spolkovém včelíně jsme upravili další prostory, které používáme ke zlepšení podmínek. Členům spolku, kteří chovají
jen malý počet včelstev, ale i začínajícím chovatelům nabízíme možnost využití spolkového vybavení, medomet, zařízení
na získávání vosku a jiné. Chovatelé mají možnost výpůjčky
odborné literatury z dobře vybavené spolkové knihovny.
Činnost spolku ovlivnila situace způsobená proti covidovými
opatřeními vlády. Z tohoto důvodu nebylo možné uskutečnit připravené přednášky a vzdělávací akce pro veřejnost, děti
a chovatele, které musely být omezeny nebo zrušeny. Přesto se nám podařilo najít možnost, jak pro děti ZŠ připravit
a uskutečnit velmi oblíbené „Dny včely“. V době rozvolnění
opatření se obdobné besedy podařilo uskutečnit i na Žlutavě
a Komárově pro děti MŠ. Všechny tyto akce proběhly venku v
přírodě a děti si jich velmi užily.
V našem spolku pracuje Včelařský kroužek mládeže. Děti se
každoročně zúčastňují oblastní včelařské soutěže „Zlatá včela“ a „ Dne Země“ i tyto však musely být zrušeny.
Platí i skutečnost, že se do spolku hlásí noví a hlavně mladí
chovatelé.
Díky finančnímu příspěvku od Města Napajedla bylo možno udržet obsáhlou činnost spolku. Pro naše chovatele jsme
mimo jiné zprostředkovali vyšetření vzorků včelí měli k zjiš-

tění zdravotního stavu včelstev, sklenice na med, léčivo pro
včelstva k udržení dobrého zdravotního stavu včelstev a ošetření včelstev aerosolem. Spolkový včelín jsme vybavili novým
hasicím přístrojem a obnovili staré osvětlení úspornými LED
světly. Všem chovatelům jsme poskytovali odbornou poradenskou podporu při problémech chovu včely medonosné.

Kluby seniorů

Klub seniorů Napajedla (zázemí v jídelně DPS Sadová)
Předsedkyně: Jarmila Lapčíková

Klub seniorů při DPS Pod Kalvárií 90 (společenská

místnost DPS 90)
Předsedkyně: Alena Škopíková
Klub aktivních seniorů (zázemí v budově Kláštera)
Předsedkyně: Ludmila Jakešová
Snahou města je zapojovat seniory do aktuálního dění v obci
tak, aby nedošlo k vyčlenění této skupiny na okraj zájmu. V
Napajedlích se neustále zvyšuje počet seniorů, kteří chtějí aktivně plnohodnotně žít i ve zralém věku a neuzavírat se před
světem.
Činnost: Vzhledem ke koronavirové situaci a vyhlášenému
nouzovému stavu, byla klubová činnost na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně obnovena až v
měsíci září. Bohužel, koncem října byl opět vyhlášen nouzový
stav a veškerá klubová činnost se opět pozastavila.
Fungovalo jen cvičení na židlích a deskové hry, a to s minimem účastníků a za dodržení všech hygienických opatření.
Po dobu pozastavené činnosti dostávalo vedení klubů od odboru soc. věcí k rozšíření mezi své členy pravidelné informace
včetně pracovních listů k trénování paměti.
Od roku 2016 patřila každým rokem jedna z pravidelných
schůzek Klubu aktivních seniorů (KAS) kvízu. Formou soutěží se senioři vraceli k tomu, co během roku zažili a doplňovali si minulé zážitky o další zajímavé informace. V roce 2021
se ocitli v situaci, kdy ustaly všechny akce a výlety. Tento stav
nebyl nikomu milý a část členů klubu si chtěla alespoň něco
z dřívějších zvyklostí ponechat. Tak vznikla akce „Toulání
Napajedly a internetem“. Výbor KAS připravil kvízový večer
formou mailové korespondence.
Kvíz, jako každý rok, připravila paní PhDr. Božena Velecká.
Otázky kvízu byly zaměřeny na katastr našeho města. K vyhodnocování posloužila přiložená „doplňovačka“, která plnila
i funkci malé nápovědy; čas k vyplnění měl každý neomezený.
Senioři měli něco uloženo v paměti z dřívějších besed, exkurzí
a přednášek, po něčem zapátrali na stránkách města, infocentra, muzea a také si informace ověřovali přímo na určeném
místě ve městě. Pátrání v dokumentech i individuální vycházky ulicemi města se staly v tomto období vítaným zpestřením.
V měsících září a říjnu se uskutečnilo celkem 6 schůzek
všech 3 klubů. Několik seniorek se v říjnu zúčastnilo akce
„Pečujeme o své blízké“. Plánované vánoční zájezdy do Horní
Lidče a Vizovic musely být odvolány.
S koncem roku ukončila svou dlouholetou činnost ve vedení
Klubu aktivních seniorů paní Ludmila Jakešová a v Klubu seniorů při DPS Pod Kalvárií 90 paní Alena Škopíková. Oběma
patří poděkování za dlouholetou obětavou práci pro napajedelské seniory.
Doufáme, že v roce 2022 budou moci kluby pokračovat ve
své činnosti, a že se uskuteční připravené besedy a programy
z předchozích let.
Metodickou a org. činnost pro kluby seniorů zajišťoval odbor
sociálních věcí MěÚ. Na koronavirem omezenou klubovní
činnost bylo v rámci rozpočtu města vyčerpáno celkem 1 948
Kč.

Virtuální Univerzita třetího věku – Konzultační středisko Napajedla (dále jen VU3V)

Tutoři: Mgr. Vladimíra Malchárková, Vlasta Čechová
Počet účastníků: 36
Činnost: Na základě smlouvy mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Městem Napajedla pokračuje od r. 2014
distanční vzdělávání napajedelských seniorů.
Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v rámci České
republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu
na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých
probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých
důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu
se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů.
V letním semestru 2020/2021 jsme absolvovali kurz „Gian
Lorenzo Bernini - génius evropského baroka“. Vlivem epidemie coronaviru studenti zvládli kurz v domácím režimu. V
zimním semestru „Klenoty barokního sochařství v českých
zemích“ jsme se už scházeli v omezeném počtu v naší klubovně.

Místní skupina Českého červeného kříže
Napajedla (dále jen MS ČČK)

Vedoucí: Jaroslava Dvorníková
Počet členů: 14
Činnost: MS ČČK poskytuje zdravotnické, sociální a humanitární služby. Rok 2021 byl pro naší MS ČČK mimořádný a
dalo by se říci i náročný v souvislosti s výskytem onemocnění
COVID-19. Tato situace vyžadovala pomoc a potřebu především těm lidem, kteří byli tímto zákeřným virovým onemocněním nejvíce ohroženi. Touto skupinou byli především staří a nemocní lidé. Členové MS ČČK pomáhali se zajištěním
nákupů, léků, rozdávali roušky a dezinfekci ve snaze zvýšit
prevenci nebo alespoň snížit riziko nákazy nemoci COVID
- 19. Nastalá situace byla zvládnuta a přinesla nám i spoustu
zkušeností a poučení při boji s tímto onemocněním. S pandemií COVID-19 a s ní spojenými mimořádnými opatřeními
se mnoho plánovaných veřejných akcí nekonalo. Přesto byla
v srpnu umožněna kulturní akce Moravské chodníčky, kde
členové místní skupiny poskytli zdravotní dozor. Za veškerou
činnost a pomoc spoluobčanům, kterou v této nelehké době
členové MS ČČK vykonávali, jim patří velké poděkování. MS
ČČK úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí MěÚ, klubem kultury a vedením Oblastního spolku ČČK Zlín.

Svaz tělesně postižených ČR, z. s., Místní organizace Napajedla (dále jen MO)

Předsedkyně: Zdenka Smolková
Počet členů: 62 (výbor 3 členný, revizní komise 2 členná)
Činnost: Vzhledem k pandemické situaci se členové svazu sešli pouze na 3 schůzích (2x výbor, 1x členská). Výroční členská schůze, která se konala v říjnu, byla spojena
s přípravou na turnaj v pétanque a členové byli seznámeni
s hospodařením MO za r. 2020. Turnaj v pétanque se uskutečnil 25.10. na hřišti za lékárnou, které členky před tím
uklidily a připravily. Pandemie koronaviru přerušila všechny
ostatní naplánované činnosti v roce. MO využila finanční
dotaci od Města Napajedla pro všechny členy následovně:
56x dárkový poukaz do lékárny, 6x masáže; v závěru roku
obdrželi všichni členové MO vánoční balíčky (polštářky na
zdravé a voňavé spaní). Významné jubileum oslavilo 7 členů
(obdrželi dárkové balíčky). V měsíci květnu a září se 4 členky
organizace zúčastnily rekondičních pobytů.
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Kultura
Přehled kulturních akcí

Narozeniny Café Klášter (červenec)
Městská kavárna připravuje pro své návštěvníky každoroční
narozeninové setkání, které připadá na únorové dny. Sedmý
ročník narozenin Café Klášter s podtitulem „Mořská nemoc“
se však uskutečnil v náhradním letním termínu. Hezké počasí
a malebná zahrádka přiléhající k Novému klášteru tak daly
příležitost připravit i doprovodný program pro nejmenší děti
v podobě koupání v „mořské pěně“, ve spolupráci s Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů města Napajedla.
Moravské chodníčky (srpen)

21. ročník folklórního festivalu přivítal více než 500 diváků. V rámci pátečního večera i sobotního dne se představily
soubory ze tří národopisných oblastí – Slovácka, Valašska a
Hané. Nový Klášter se tak stal opět místem spojujícím tyto
nejvýznamnější národopisné oblasti střední Moravy.

Svatováclavské slavnosti (září)

Nejnavštěvovanější akcí roku se staly Svatováclavské slavnosti. 21. ročník přilákal na svůj bohatý historický i doprovodný
program tisíce návštěvníků z blízkého i širokého okolí.

Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
(říjen)
Po roční odmlce, z důvodu pandemické situace, mohli diváci
opět zažít festivalovou atmosféru. 63. ročník „festivalu přátelství“ se uskutečnil v neobvyklém termínu, a to od 16. do 22.
října. Návštěvnici shlédli 6 soutěžních představení a poslední
sedmé nesoutěžní.

Klub kultury Napajedla (dále jen KKN)

Zástupkyně ředitelky: Kateřina Tilšerová, od června Růžena
Čevorová
Ředitelka: od září Mgr. Kristina Frascaová
Činnost: 15 uspořádaných akcí. Z původně plánovaných akcí
se mohla uskutečnit jen malá část z důvodu epidemické situace v ČR.
Nejúspěšnější akce: Narozeniny Café Klášter, Moravské
chodníčky, Svatováclavské slavnosti, Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla
Další akce: projekce s hosty v Kině Napajedla, letní kino, výstavy a edukační program Muzea Napajedla, divadelní představení, koncerty, farmářské a řemeslné trhy
Střediska: Kino Napajedla, Knihovna Boženy Benešové
Napajedla, Muzeum Napajedla, Café Klášter, Informační
centrum Napajedla
Spolky: Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, Loutkový
soubor Klubíčko, Folklórní soubory Radovan, Radovánek a
Pozdní sběr

Kino

Vedoucí: Mgr. Zuzana Némethová
Počet zaměstnanců: 2,5 úvazku, 9 brigádníků
Počet projekcí: budova: 393, diváků: 6 109, letní kino 9, diváků 550, online (leden-květen) 389, diváků 251
Nejúspěšnější filmy: Zátopek (695), Karel (523), Prvok, Šampón, Tečka a Karel (494), Matky (346), Gump - pes, který naučil lidi žít (238), Není čas zemřít (162), Fatima (120), Duna
(113), Venom 2: Carnage přichází (109)
Nejúspěšnější dětské filmy: Tlapková patrola ve filmu (158),
Myši patří do nebe (95)
Projekce pro školy: 3, 140 diváků
Projekce pro letní tábory: 12, 400 diváků
Projekce pro družiny: 5, 246 diváků
Animační a ruchové dílny (v rámci festivalu Malé oči) pro
školní družiny: 133 účastníků
Program pro 2. stupeň ZŠ – Počátky kinematografie
a workshopy (cca 60 účastníků)

Letní kino: 9 projekcí, 550 diváků, nejúspěšnější film: Gump
– pes, který naučil lidi žít (150 diváků). Letní kino bylo pořádáno na nádvoří Nového Kláštera. Občerstvení zajišťovala
kavárna Café Klášter a bar Kina Napajedla.
Počet divadelních představení: 8, 818 diváků
Nejúspěšnější divadelní představení: Dámská šatna (170
diváků), Koprovka aneb na útěku (138 diváků), Kdy to bylo
naposledy (125 diváků)
Další činnost: Veškerou činnost ovlivnila uzávěra kulturních i jiných institucí z důvodu epidemické situace a to od
12. 10. 2020 – 23. 5. 2021. Během tohoto období kino promítalo jednu až tři online projekce denně. Po znovuotevření
probíhalo každé pondělí Kinosenior nebo Mamakino - pravidelné zlevněné dopolední i odpolední projekce určeny pro
seniory, pro rodiče s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené,
nebo pro širokou veřejnost, která disponuje danými časovými možnostmi. Víkendy byly převážně věnované blockbusterům a dětským projekcím Bijásek, pro děti byly určeny
také speciální prázdninové projekce pro tábory a školní
projekce.
Filmový klub a filmové cykly: projekce filmů, které
pracují s filmovou estetikou a zvyšují tak povědomí
o kinematografickém díle prostřednictvím pečlivého
dramaturgického přístupu. Ke každé projekci probíhaly speciální úvody. K dispozici byla možnost zakoupit si kartičku
do filmového klubu, která opravňuje ke slevám na vybrané
projekce. Tyto slevy lze uplatnit nejen v našem filmovém
klubu, ale ve všech filmových klubech v ČR a SR a poskytuje
i jiné výhody.
Letní kino: do programu jsme opět zařadili promítání zdarma
prostřednictvím projektu Promítej i ty! (dokumenty z festivalu Jeden svět a také formát kino naslepo, kde divák do poslední
chvíle netuší, o jaký film jde a oddává se pocitu překvapení).
Velmi úspěšnými projekty byly opět cestovatelské besedy
či speciální filmové projekce s hosty –Bábovky s režisérem
Rudolfem Havlíkem, Minuta věčnosti s režisérem Rudolfem
Havlíkem a herečkou Martinou Babišovou, Tichý společník
s režisérém Pavlem Goblem, odložená vyprodaná přednáška s Jiřím Kolbabou, dokument Nebe s novinářem Tomášem
Etzlerem, Snowfilm fest s Mirčou Hanáčkovou a další.

Muzeum Napajedla

Vedoucí: Mgr. Tereza Gomolová-Kovaříková, od 1. března
Mgr. Barbora Košutová
Počet zaměstnanců: 2,0 úvazku, 3 zaměstnanci, 3 brigádníci
Celkem návštěvníků: 3 075 (vernisáže, výstavy, doprovodné
programy)
Celkem výstav: 7 (V. Napajedelský výtvarný salon; Procházka
historií Napajedel – venkovní; Absolventi ZUŠ 2021; Ožívání
loutek; Napajedelský kinematograf; Vánoční vydání – napajedelský ilustrovaný zpravodaj – venkovní; Kreslím melodie,
hraju obrazy)
Celkem doprovodných akcí: 1 (Muzejní noc – loutková,
3. 9. 2021)
Muzeum provozovalo 5 stálých expozic a pořádalo krátkodobé výstavy v multimediálním výstavním sále, při tvorbě
některých výstav spolupracovalo s Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně. Pořádání výstav i veškerých doprovodných akcí zásadně ovlivnilo pokračování epidemie koronaviru, které si
vynutilo uzavření muzea až do 10. 5. a výrazně snížilo návštěvnost.
Další činnost: Komentované prohlídky pro skupiny, edukační
programy pro ZŠ i MŠ, příměstské a zájmové tábory, sbírkotvorná činnost, vyřizování badatelských dotazů, sběr materiálů k historickým výstavám, účast na odborných seminářích a
konferencích. Schůzka muzejního klubu proběhla 19. 8.
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Knihovna

Vedoucí: Svatava Ondrášová
Počet zaměstnanců: 3
Služeb využilo celkem čtenářů: 1 109 registrovaných čtenářů, z toho 430 dětí, služeb využili celkem 38 014x
Celkem zakoupeno nových knih: 801, vypůjčeno: 67 854 dokumentů, z toho časopisů: 7 731, audioknih: 197 a e-knih: 370
Dospělí čtenáři si nejčastěji půjčovali tituly: první a druhý
díl hitu Šikmý kostel Karin Lednické, Listopád Aleny Mornštajnové, Hendrixova kytara Kateřiny Dubské, Prolhané městečko Diany Chamberlainové, Království Jo Nesba a detektivky Dominika Dána
Děti si nejraději půjčovaly tituly: všechny díly Deníku malého Minecrafťáka, všechny díly Deníku malého poseroutky,
komiksy a leporela
Kolektivních akcí: 45 (934 účastníků)
Konaly se tyto akce: Akce byly až do června zrušeny. Všech
45 besed se uskutečnilo na podzim, který byl opravdu hektický. Mimořádný ohlas měla beseda Knihy pro nevidomé, na
které se děti seznamovaly s Braillovým písmem a vyzkoušely
si, jaké to je, když člověk nevidí. Beseda Prázdniny blbce číslo
13 upozornila žáky na nejnovější knihy v dětské literatuře a
doporučila jim spoustu zajímavých knih k přečtení. V Klubu
seniorů při DPS 90 Pod Kalvárií proběhlo příjemné vyprávění
o historii Napajedel a napajedelské knihovny. Společně jsme
zavzpomínali na počátky knihovnictví, na bývalé knihovnice, na prostory knihovny v bývalé napajedelské záložně a na
spisovatele, kteří do Napajedel přijeli povídat o svém životě a
díle. Třetí listopadový týden patřil dětem zdejší MŠ a již tradiční pohádce. Během návštěvy knihovny si děti zahrály pohádku Tři prasátka. Pomocí jednotlivých dílů puzzle postavily
prasátkům chaloupky ze slámy, dřeva a cihel, a poté následovala jednoduchá dramatizace samotné pohádky. Pobavily se
nejen děti, ale i učitelky a knihovnice. Na 45 dětí se zúčastnilo
Mikulášské nadílky v knihovně. Vyráběly záložky do knížek s
vánočním přáním pro seniory. Za odměnu si odnesly háčkované ozdůbky na vánoční stromek, které zhotovila a věnovala
naše dlouholetá čtenářka paní učitelka Vlasta Kaňovská. Do
výroby se zapojili i někteří zruční rodiče a přispěli k příjemné
atmosféře tvořivého odpoledne. V rámci regionálních funkcí
byly provedeny revize knižního fondu v Karlovicích a Žlutavě.
Činnost: I v roce 2021 byla činnost knihovny zásadně ovlivněna pandemií koronaviru, která se projevila v konečném statistickém hodnocení.

Radovan

Vedoucí: Jakub Tesař
Počet členů: 37 ve věku 15-56 let
Doprovází: CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem,
CM Horobijci s primášem Lexou Gazdošem
Vystoupení v Napajedlích: 1
Vystoupení mimo Napajedla: 2
Nové nastudování pásem: Z Javoriny do doliny
Souborové dívky si u příležitosti Moravských chodníčků připravily pěvecké vystoupení horňáckých písní pod vedením
Kristýny a Alexeje Gazdošových.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Rok 2021 se pro folklorní soubor opět nesl v
omezení činnosti v rámci přísných protiepidemických opatření a rušení kulturních akcí. Epidemiologická situace naštěstí umožnila v plném rozsahu uspořádat XXI. Moravské chodníčky – páteční zpěvy na nádvoří Nového kláštera, společně
se sobotním tanečním vystoupením souborů ze Slovácka,
Valašska a Hané. Dále byli členové souboru aktivně zapojeni do tanečního soustředění Radovánku, které se již tradičně
konalo právě po skončení Moravských chodníčků. Soubor se
zúčastnil Slavností vína v Uherském Hradišti a to jak průvodu městem, tak vystoupil ve Smetanových sadech. Další

přespolní vystoupení bylo v Jankovicích, u příležitosti výročí
založení pěveckého sboru Lipuše. Bohužel z důvodu opětovně se horšící epidemické situace, nemohly být na konci roku
uskutečněny souborem plánované akce (Beseda u cimbálu a
Vánoční koledování).

Pozdní sběr

Vedoucí: Roman Oharek
Počet členů: 15 členů
Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou
Galatíkovou, která má 3 členky, CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem, která má 6 členů. Organizačním vedoucím
muziky je Martin Šolar. Zkoušky pravidelně doprovázel pan
Cyril Bureš, který významně pomáhal s nácvikem.
Všem muzikantům děkujeme za spolupráci v našem bohulibém konání.
Vystoupení v Napajedlích: 1
Nové nastudování pásem: Příprava pásma tance Kyjovská
skočná k novému – pro naši radost z tance.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Činnost: Vzhledem k pandemické situaci jsme se připravili pouze na domácí Moravské chodníčky. Víc nám nebylo
umožněno. Zůstáváme ve zdraví a jsme střehu. Jakmile se
uvolní situace, jdeme na to.

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

Vedoucí: Jana Palová
Počet členů: 31, z toho dospělí 16, mládež 4, děti 11
Počet odehraných divadelních představení: 8, z toho pro
děti 4
Další činnost: účast na 5 akcích
Karnevaly: Salaš, Fryšták, Kudlovice a Loukov
Pořadatelská činnost: Svatováclavské slavnosti a Divadelní
festival (dále jen DFN)
Moderování: 1x Neckyjáda, 1x Svatováclavské slavnosti, 7x
DFN
Scénky: Svatováclavské slavnosti
Představení a akce: 16.6. Pasování předškoláčků Napajedla
(doprovodná činnost), 11.7. O líných strašidlech (premiéra
Napajedla-nádvoří NK), 31.7. Neckyjáda Salaš (moderování),
20.8. Dovolená s rizikem (derniéra Napajedla - nádvoří NK),
21.8. (Vrabci a rýma – repríza Fryšták), 25.9. Svatováclavské
slavnosti, 16.10.-22.10. DFN (pořadatelská služba), 16.10.
Dámská šatna (premiéra Napajedla v rámci DFN), 23.10.
Dámská šatna (repríza – Kudlovice), 26.10. O líných strašidlech (repríza Loukov), 29.10. Dámská šatna (repríza Salaš),
7.11. O líných strašidlech (repríza Napajedla), 5.12. Chození
se svatým Mikulášem (rodiny v Napajedlích)
Pandemická situace ohledně šíření koronaviru se dotkla činnosti divadelního souboru i v roce 2021. Se zákazem shromažďování a omezení konání kulturních akcí přišlo přerušení
činnosti a to nejen v oblasti vystupování pro diváky, ale také
v oblasti zkoušení. A to nejvíce od ledna do června a pak následně od poloviny listopadu do konce roku.
Po rozvolnění v letních a podzimních měsících jsme se snažili
odehrát co nejvíce představení a také jsme uspořádali brigády.
Nakonec se situace uklidnila a my jsme mohli uspořádat Svatováclavské slavnosti a na podzim přesunutý Divadelní festival. Další domluvené reprízy a hostování bylo opět zrušeno.
Pokud jsme hrát mohli, byli jsme velmi vděčni divákům, kteří
nás chodili na naše představení i akce podpořit svou přítomností.

Loutkový soubor Klubíčko

Vedoucí: Hana Klhůfková
Počet členů: 20
Činnost: Rok 2021 souboru, kvůli pandemii, moc nepřál.
Byla naplánovaná odložená premiéra pohádky Sněhurka, kte-

rá se nakonec nemohla uskutečnit a podobný scénář čekal i
na další období.
Ačkoliv neproběhlo představení pro veřejnost, členové nezaháleli. Jednak si pravidelným zkoušením další pohádky zdokonalovali loutkářské dovednosti, pomáhali také s výstavou k
oslavě 115. výročí od založení souboru.
Výstava Ožívání loutek se uskutečnila v letních měsících v
Muzeu Napajedla, ve spolupráci s KKN a ateliérem Prostorové tvorby UTB ve Zlíně. Součástí výstavy byly i dva workshopy, kde si zájemci (z řad dětí i dospělých) mohli vyzkoušet
vodění loutek pod dohledem členů souboru a vyrobit si papírové loutky.
Další velkou akcí, do které se členové souboru zapojili, byla 3.
září tradiční Muzejní noc, tentokrát loutková. Na účastníky
čekalo deset stanovišť s úkoly – např. nafouknout loutku Širokého, rozsvítit oči Bystrozrakého, s trpaslíkem projít slalom
mezi hvězdami, hádat rekvizity při kimovce, vyzkoušet si předávku váčku mezi loutkami a další.
Od podzimu členové pilně zkoušeli krásnou vánoční pohádku Psaníčko pro svatého Mikuláše, která se každoročně koná
i s mikulášskou nadílkou, a těšili se, že konečně budou moci
zahrát pro plný sál a jejich úsilí se setká s úsměvy malých diváků. Bohužel ani tuto pohádku nebylo možné kvůli vládním
nařízením odehrát.

Ostatní organizace a společnosti
Fatra, a.s.

Generální ředitel: Ing. Pavel Čechmánek
Počet zaměstnanců: 1212 (z toho v dělnické pozici 899, pracovníci THP 313)
Největší zpracovatel plastů v ČR, součást koncernu Agrofert.
V roce 2021 dosáhly tržby za výrobky a služby výše téměř 4,3
mld. Kč a více než 2/3 produkce směřovaly na zahraniční trhy.
Modernizace provozů: Uvedení nové kolekce LINO (vinyl v
rolích) šíře 2m na kapacitách nové válcovny.

Domov pro seniory Napajedla,

příspěvková organizace
Ředitel: Bc. David Libiger
Počet klientů a zaměstnanců: 63 uživatelů průměrného věku
86 let, 49 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (z toho 29
v přímé péči o klienty), dále 14 zaměstnanců na dohodu o
provedení práce
Péče: Organizace pečuje o klienty s vysokou potřebou péče,
kterou již rodiny, ani za podpory terénní pečovatelské služby,
nejsou schopny zajistit. Klientům poskytuje péči zdravotní,
ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální, zajišťuje celodenní stravování, úklid a praní prádla. Klienti žijí v jedno, dvou
a třílůžkových pokojích. Velká část klientů pochází přímo
z Napajedel nebo okolních obcí (po nástupu do sociální služby zpravidla změní trvalé bydliště do Napajedel).
Komplexní péče o klienty je velmi fyzicky i psychicky náročná,
proto se ji organizace snaží svým zaměstnancům zajistit adekvátní pracovní podmínky. Například pořízením speciálních
pomůcek (bylo mimo jiné pořízeno speciální sprchové lůžko,
dvě polohovací postele, do všech koupelen rohové police na
míru pro snadný přístup personálu k potřebným pomůckám,
potřebné množství antidekubitních podložek s kompresorky,
které pomáhají prevenci dekubitů u imobilních klientů, polohovací klíny, bazének na mytí hlavy imobilních klientů, čistička vzduchu), ale také modernizací a úpravou prostor v zařízení. Neméně důležitá je podpora zaměstnanců ve vzdělávání,
které organizace zaměřuje na aktuální potřeby vzniklé v souvislosti s péčí o klienty. Zaměstnanci absolvují pravidelné supervize, školení i stáže v jiných sociálních službách.
Aktivizace: V organizaci se rozvíjí aktivizační činnosti,
které vyplňují volný čas klientů a slouží také k udržení jejich
pohybových i kognitivních schopností. Klientům je nabízena

velká škála aktivit ve skupinové i individuální podobě, např.
smyslová aktivizace, cvičení s hudbou, cvičení paměti,
zahradničení u mobilních vyvýšených záhonů. Dále jde
například o canisterapii či hipoterapii. Canisterapii v domově realizuje několik různých psů se svými pány, mj. i skupina
Agility Napajedla. Při hipoterapii klienty navštěvuje koník
Emil, který ve speciálních „bačkůrkách“ může přijít až k lůžku klienta. Pro své pohybové aktivity využívají klienti speciální šlapací stroj motomed nebo rotoped. Zapojují se tím do
akce „Šlapeme společně napříč republikou“. V organizaci je
také uplatňován pedagogicko-ošetřovatelský koncept bazální
stimulace. Klientům se rozšířila nabídka pomůcek pro taktilně-haptickou stimulaci (podpora jemné motoriky a aktivizace smyslů). Duchovní potřeby mohou klienti uspokojit při
mši svaté, která se koná v zařízení pravidelně díky panu faráři
z ŘKF Napajedla. Dle individuálních požadavků navštěvuje
klienty i přímo na pokojích. Domov spolupracuje mimo řady
jiných s MŠ Napajedla, DDM Matýsek, ZUŠ R. Firkušného,
s farním společenstvím z Pohořelic, CM Radovan, skupinou
Návraty z Tlumačova. Klienty pravidelně navštěvují zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti z MěÚ Napajedla. V organizaci probíhají praxe studentů středních i vysokých škol,
stáže zaměstnanců z jiných sociálních služeb. Velmi přínosnou je i spolupráce s dobrovolníky.
Investice: V organizaci proběhla výměna původního dorozumívacího zařízení pro přivolání sestry klientem z roku 1996
za moderní technologii a také byly opraveny podlahy a položena nová podlahová krytina ve společných prostorech. Obě
investice přispěly k větší bezpečnosti a komfortu pro klienty
i personál. Náklady na tyto akce činily celkem 5,2 mil. Kč a
investorem byl Zlínský kraj.
Úprava prostor domova: Organizace se snaží vytvářet klientům, návštěvám i zaměstnancům příjemné a vzdušné prostředí na chodbách, jídelnách, vstupní hale. Pracovnice v přímé
péči tvoří a upravují výzdobu dle aktuálního ročního období.
Do tvorby se zapojují i klienti. I zahrada domova nabízí v každém ročním období spoustu barev a možnost relaxace. Více
ve fotogaleriích na webových stránkách www.dsnapajedla.cz.
Město Napajedla schválilo DS Napajedla pro rok 2021
příspěvek na neinvestiční výdaje související s poskytováním
sociálních služeb ve výši 480 600 Kč.

Římskokatolická farnost Napajedla

Farář: P. Ryszard Turko
Uskutečnilo se: 16 církevních rozloučení
Přijato: 7 křtů, 4 svátosti manželství
Činnost: Vzhledem k vládním nařízením se na začátku roku
nemohla uskutečnit Tříkrálová sbírka v kontaktní podobě koledování v domácnostech. Nově tak bylo možné přispět pouze
do pokladniček umístěných v kostele a lékárnách. V kostele se
vybralo celkem 16.464 Kč.
V rámci mimořádných opatření bylo začátkem roku pokračováno v omezeném režimu slavení mší svatých, kdy byl omezený počet lidí na bohoslužbě na 20 osob. Přednost měli ti, kteří
měli zadaný úmysl mše svaté. V době velikonočních svátků
se obřadů a mší svatých účastnili pouze ti, kteří se zapsali do
seznamu, aby byl zachován počet osob dle vládních nařízení.
Dne 22. ledna byl na věčnost povolán P. Jiří Změlík, farář
v Bojkovicích, který působil v naší farnosti v letech 2000 –
2005.
Od 26. dubna došlo ke změnám pravidel pro účastníky bohoslužeb, za splnění tří podmínek – ochrana dýchacích cest,
rozestupy 2m a dezinfekce rukou při vstupu do kostela. Z tohoto důvodu došlo ke změně v pořadu nedělních bohoslužeb
– sloužily se v 7:30 a 9:00 hodin a dále v sobotu v 17:45 hodin
s nedělní platností. V neděli 27. června přistoupily 4 děti k
prvnímu svatému přijímání.
V době, kdy došlo k rozvolnění protiepidemických opatření,
organizovala mládež z farnosti schůzky pro děti.
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V neděli 4. července se ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze uskutečnila sbírka určená na pomoc lidem na Jižní
Moravě, postiženým přírodní katastrofou. V této sbírce v našem kostele se vybralo 62.850 Kč. Na pomoc lidem postiženým tornádem se z naší farnosti vydalo několik dobrovolnických skupin.
V měsíci červenci a srpnu se ve spolupráci s Kinem Napajedla
podařilo odvysílat 3 projekce filmu Fatima, který měl premiéru v roce 2020. V neděli 22. srpna byla slavena poutní mše
svatá, kterou sloužil P. Bohumil Kundl. V září bylo zahájeno
restaurátorkou paní Pavlou Hradilovou restaurování bočního
jižního vstupního portálu profilované římsy jihozápadního
sloupu kostela.
V sobotu 11. září jsme si připomněli 80. výročí od úmrtí
Aničky Zelíkové. Večerní mši svatou celebroval olomoucký
biskup Mons. Antonín Basler. Po mši sv. šli věřící v průvodu
na místní hřbitov, kde se modlili růženec u hrobu Aničky Zelíkové za nenarozené děti a úctu k počatému životu.
V neděli 19. září jsme při mši svaté poděkovali jsme za úrodu.
U příležitosti svátku Všech věrných zemřelých dne 2. listopadu, byla sloužena mše svatá na místním hřbitově.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo ŘKF příspěvek na
cyklus varhanních koncertů ve výši 65.000 Kč. Z důvodu
epidemické situace se nemohly uspořádat všechny plánované
koncerty a částka 40.000 Kč byla vrácena městu zpět.

Sbor dobrovolných hasičů Napajedla

(dále jen SDH)
SDH Napajedla je pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, spolku působícího na úseku požární ochrany.
Starosta: Petr Škopík
1. náměstek starosty a velitel: Marek Šiška, DiS.
Počet členů sboru: 58 členů, z toho 35 hasičů a 23 mladých
hasičů
Činnost: Sbor pomáhá městu při zabezpečování požární
ochrany města zejména vyhledáváním členů jednotky. Sbor
navíc ve svém kolektivu mladých hasičů vychovává novou,
mladou nástupnickou generaci, aby byla zabezpečena kontinuita doplňování členů. Dále se podílí na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží a na dokumentaci
historie požární ochrany v Napajedlích.
Na začátku roku výbor sboru zhodnotil činnost SDH Napajedla v roce 2020 a vytyčil úkoly a cíle pro rok 2021.
Činnost SDH byla, jako u většiny spolků, po celý rok utlumena
z důvodu pokračující pandemie Covid-19. Činnost spočívala
zejména v podpoře napajedelské jednotky a několika akcích v
časech rozvolnění.
Hlavní akce: v květnu a říjnu proběhl sběr kovového šrotu,
tzv. Železná sobota. V létě prázdninové Soustředění mladých
hasičů v Morkovicích - Slížanech, 11. září pietní akce Vzpomínka na hasiče z New Yorku u soukromého památníku v
Zahradní ulici a 18. září se hasiči zapojili do akce Den sportu
v Napajedlích.
V době útlumu se členové soustředili na plánování hlavní
akce v roce 2022, kterou budou oslavy 140. výročí napajedelských hasičů. Sbor dobrovolných hasičů Napajedla byl jako 3.
nejstarší sbor v okrese Zlín založen již v roce 1882.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo SDH příspěvek na
činnost v roce 2021 ve výši 60.000,- Kč.

Sport
TJ FS Napajedla

Předseda: Roman Hrdina
Další členové vedení: Ing. Lukáš Smyček (sekretář)
Počet členů: 762 z toho 225 dětí a mládeže a 537 dospělých
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo TJ FS Napajedla příspěvky na částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve

výši 200 000 Kč, 350 000 Kč a na částečné pokrytí přímých
nákladů (energie, pronájmy tělocvičen, sportovních zařízení),
nákladů na údržbu, renovaci, opravu infrastruktury, pojištění
majetku a revize ve výši 2 141 000 Kč.

Stolní tenis

Předseda: Jaroslav Škrabala
Oddíl sdružuje 15 členů. Jedná se o registrované hráče ve
věku 29 - 74 let. Oddíl má 2 družstva mužů. Družstvo A hrálo
Okresní soutěž II. třídy a družstvo B hrálo Okresní soutěž IV.
třídy.
V první polovině roku byla činnost a soutěže z důvodu covidové pandemie zrušena. Byla uzavřena i tělocvična ZŠ. V
rámci okresu se nekonaly i přebory regionu. Teprve od září
byla opět obnovena činnost oddílu a byly zahájeny soutěže
ročníku 2021/2022.
Činnost: K tréninku, který máme 1x týdně v čase 19 - 21
hod. využíváme tělocvičnu 1. ZŠ Napajedla. Sobota je hracím
dnem pro mistrovská utkání.
Další činnost: Po zahájení činnosti oddílu v září bylo odehráno několik přátelských utkání. Dále byl uspořádán předvánoční turnaj pro členy oddílu.

Klub českých turistů, odbor Napajedla

(dále jen KČT)
Předseda: Karel Janošek
Klub má 145 členů, z toho 39 členů do 26 let. Přímé práci s
mládeží se věnuje 1 vedoucí. Pravidelná činnost je zaměřena
na turistiku pěší, lyžařskou, běžeckou a cyklo.
Aktivity: Činnost, která byla ovlivněna pandemií způsobenou
virem COVID-19 a vládními nařízeními, probíhala v 1.
pololetí v menších skupinách a v rodinných kolektivech. Po
rozvolnění v druhé polovině roku jsme uspořádali pro širokou
veřejnost se zájmem o turistiku pravidelné akce: Letní cyklovíkend, Svatováclavský pochod, 50. ročník pochodu Podzimní Chřiby, Podzimní prázdniny, Mikulášský pochod, Vánoční
vycházku, Silvestrovský pochod. Od května do října jsme pořádali pravidelné středeční cyklovyjížďky. Mladší členové se,
pokud to situace umožňovala, zúčastňovali různých seriálových závodů: SKI tour, MTB, běžeckých, triatlonů, maratonů
apod.
Zázemí KČT je na turistické chatě, která je v majetku TJ FS
Napajedla.

Oddíl Azimut 1403

Vedoucí: Karel Janošek
Oddíl má 27 členů, z toho 22 členů do 26 let.
Činnost: Oddíl je pobočným spolkem Asociace turistických
oddílů mládeže ČR, což je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na vyplňování volného času mládeže, turistiku, tábornictví a turistické závody.
Oddíl se, pokud to vládní omezení umožnilo, pravidelně scházel na svých schůzkách. Během prázdnin členové uspořádali týdenní vandr v severních Čechách. Pro ZŠ Pohořelice a
Kněžpole jsme uspořádali Turistický závod do škol. Oblíbený
seriál Turistických závodů se z důvodů pandemie kontaktně
nekonal, pro zájemce byl připraven virtuální Turistický závod.
V klubové činnosti jsme se věnovali teoretické přípravě na turistické závody, deskovým hrám a praktickým dovednostem.
Úzce spolupracujeme s Klubem českých turistů.

Vodní sporty

Předseda: Milan Mičák
Oddíl má 80 členů různých věkových kategorií.
Členové se převážně věnují sjíždění divokých řek v tuzemsku, ale i v zahraničí. Část členů se také věnuje expedicím na
mořských kajacích po celém světě. Nevyhýbají se ani jiným
sportovním aktivitám, jako je plavání, cykloturistika, běžecké
lyžování a pěší turistika.
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Činnost: Během roku probíhaly pravidelné schůzky na loděnici, výcvik vodáckých dovedností, expedice a zájezdy. Všechny akce probíhaly v souladu s vydanými vládními nařízeními.

Šachy

Předseda: Ladislav Kolomazník
Oddíl má 3 soutěžní družstva - A (hraje krajskou soutěž), B
a C (hraje regionální přebor). Oddíl má 33 členů, z toho 14
žáků. Členové oddílu jsou ve věku 6 – 84 let.
Činnost: V první polovině roku se nemohla uskutečnit žádná
činnost šachového oddílu z důvodu covidové pandemie. Od
září začaly pravidelné páteční tréninky a v říjnu začaly soutěže družstev. Družstvo A hraje krajskou soutěž, družstva B
a C regionální přebor. Žáci odehráli několik turnajů v rámci
Zlínského kraje.

ASPV

Předseda: Libor Kubíček, od 01.11.2021 Ing. arch. Pavel Uhrmacher
Oddíl má 7 odborů, které sdružují 132 členů, z toho 4 děti
Každý odbor má jinou sportovní náplň.
Činnost: Z důvodu covidových opatření proběhly pouze 4
schůze, kterých se účastnil osmi členný výbor. Všechny schůze se uskutečnily v souladu s nařízeními vlády.
Účast v soutěžích: Soutěže byly z důvodu pandemických
opatření zrušeny.

Házená

Vedoucí oddílu: Zdenek Kašný
Oddíl má 4 kategorie: příprava 12 dětí (trenéři Tomáš Vrzala,
Václav Uhříček), mini žactvo 25 dětí (trenéři Lubor Vacula,
Pavel Mancl, Ivo Hanáček), starší žáci 16 chlapců (trenéři René Blahuš, David Hnilica), muži 20 hráčů (trenéři Petr
Juráň, Jindřich Polák). Házená sdružuje 130 registrovaných
členů (73 dospělých hráčů a funkcionářů, 57 mládež a žactvo).
Činnost: Během dvou podzimních měsíců probíhaly pravidelné soutěže řízené ČSH u žákovských kategorii ZKSH, každá kategorie absolvovala 3x tréninkovou jednotku v čase 1,5
hod. Jarní část sezony 2020/2021 utlumila krize způsobená
pandemií COVID-19. Sezona 2021/2022 začala podzimními
zápasy, musela se dodržovat přísná pravidla. Většina zápasů
byla odehrána v řádných termínech, část bude dohrána, po
odložení kvůli karanténě, začátkem roku 2022.
Účast v soutěžích: muži 2. liga, starší žáci Zlínská liga, v
kategorii mini se zúčastnily děti turnajů, které pořádají
střídavě všechna přihlášená družstva.

Fotbal

Vedoucí: Jaroslav Laciga
Trenéři: Přípravky - Miroslav Tomek a Jaroslav Kurzer, Žáci
- Robin Holomek, Martin Vykoukal a Šárka Solecká, Dorost Josef Hradil a Libor Machač, Trenér „A“ mužstvo muži - Josef
Pospíšil
Manažer mládeže: Kryštof Saibert
Oddíl má sedm mužstev (pět mužstev mládeže a dvě mužstva
dospělých). Mužstva přípravek hrají okresní soutěž. Mužstvo mladších žáků a mužstvo starších žáků hrají krajskou
soutěž, mužstvo dorostu hraje krajskou soutěž. „A“ mužstvo
dospělých hraje krajský přebor. “B” mužstvo dospělých hraje
okresní soutěž třetí třídy. Mužstva ke svým zápasům využívají travnatou plochu sportovního areálu v ulici Sadová. Fotbal sdružuje 223 registrovaných členů (115 dospělých hráčů
a funkcionářů, 108 mládež a žactvo). V roce 2022 fotbalový
oddíl oslaví 110. výročí založení.

Volejbalový klub Napajedla, z.s.

Předseda: Lubomír Machačka
Klub řídí 5 členný výbor. Bylo evidováno 117 členů z toho
42 dospělých a 75 dětí do 18 let. Děti do 18 let jsou podle
věku rozděleny do 4 kategorií – Minivolejbal v barvách (6-10
let), Mladší žačky (9-12let), Starší žačky (12-15 let), Kadetky
(16-17 let).
Činnost: Volejbalový klub Napajedla je členem Českého
volejbalového svazu, jednotlivé kategorie se účastní soutěží
pořádaných Českým volejbalovým svazem a Krajským volejbalovým svazem Zlín. To zahrnuje turnaje v Minivolejbalu
v barvách pro nejmenší, Přebor Zlínského kraje mladších žaček, Přebor Zlínského kraje starších žaček, Český pohár a Přebor Zlínského kraje kadetek a Přebor Zlínského kraje mužů.
Další novinky: Pořádání turnajů – smíšené, ženské, mládežnické, turnaje Minivolejbalu v barvách, nově Sportování
s volejbálkem pro nejmenší ve věku 5-7 let během školního
roku, příměstské volejbalové kempy pro děti ve věku 5-10 let,
soustředění mládežnických složek.
Volejbalový klub užívá nový sportovní areál v blízkosti 2. ZŠ,
dva antukové kurty a jeden kurt na plážový volejbal, včetně
zázemí v prostoru bývalé kotelny (klubovny, šatny, sociální
zařízení), čímž se značně rozšířily možnosti rozvoje klubu i z
hlediska umístění v blízkosti základních škol, mateřské školy
a centra města.
Na rok 2021 schválilo Zastupitelstvo města Napajedla klubu
příspěvek na materiálové zabezpečení a částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve výši 170 000,- Kč

Tenisový klub Napajedla

Předseda: Ing. Josef Kubičík
Klub sdružuje 72 členů. Z tohoto počtu je registrovaných 49 hráčů do 18 let a 11 do 35 let. Klub má v krajských
soutěžích 3 družstva.
Činnost: Klub umožňuje jak závodní činnost pro své hráče,
tak taky rekreační vyžití pro členy klubu i příchozí zájemce
o tenis. Činnost klubu byla ovlivněna epidemickou situací a
vydanými vládními nařízeními.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo klubu příspěvek na
práci s mládeží, materiálové zabezpečení a částečné pokrytí
nákladů spojených s činností ve výši 250 000 Kč.

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností Napajedla, zkr. AVZO TSČ Napajedla, pobočný
spolek AVZO TSČ Napajedla

Předseda: Libor Kubíček
Spolek má 56 členů dospělých a žádnou mládež. Členové se
zabývají sportovní střelbou ze vzduchových, malorážných a
velkorážných palných zbraní.
Činnost: Pro svoji činnost využívají členové asociace zejména areál střelnice na Zámoraví. Na provozování střelnice má
AVZO TSČ Napajedla vystavenu koncesovanou živnost a
zbrojní licenci. Na střelnici lze střílet až na dálku 50 m z 15
krytých stanovišť. Součástí střelnice je přízemní zděná budova, v níž jsou dvě klubovny, sklady, kryté střeliště a sociální
zařízení. K zajištění a zabezpečení provozu střelnice je vyškoleno 7 správců střelnice, 5 rozhodčích sportovní střelby,
zbrojíř a 3 trenéři. Činnost organizace řídí a zabezpečuje 7
členný výbor dle plánu činnosti, plánu soutěží a schváleného
rozpočtu na příslušný rok.
Účast v soutěžích: Střelecké soutěže, závody a přebory byly
plánovány vždy na soboty. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a uzavření sportovišť, se neuskutečnila
většina plánovaných soutěží – zrušena byla například Napajedelská vzduchovka a některé další soutěže a společenské akce.

Klub vojáků v záloze Napajedla (dále jen KVZ)

Předseda: kpt. v. v. Jaromír Strmiska
KVZ Napajedla má 55 dospělých členů, z toho 7 žen. Klub
sdružuje zájemce o vojenství, vojenskou historii, vojenskou
techniku, brannou výchovu a sportovní střelbu z armádních
zbraní.
Činnost: Klub řídí 7 členná Rada KVZ dle plánu činnosti a
usnesení ÚR SVZ ČR. Ke své činnosti využívá areál střelnice
na Zámoraví a úzce spolupracuje s AVZO TSČ Napajedla. Při
pořádání a zabezpečování branných akcí a soutěží spolupracuje také s Krajským vojenským velitelstvím ve Zlíně, Historickou skupinou 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky Vsetín
a Kluby vojenské historie Zlínského kraje.
Účast na soutěžích: Někteří členové KVZ se v průběhu roku
zúčastňovali různých střeleckých soutěží v ČR, ovšem kvůli vyhlášenému nouzovému stavu a zákazu sportování se od
března řada soutěží zrušila, např. Přebor Svazu vojáků v záloze ČR k 76. výročí osvobození ČR atd.
Tato ročenka byla sestavena s pomocí údajů a fotografií,
které poskytly organizace působící v Napajedlích.
Foto: F. Cívela, T. Holeček, P. Ligr, V. Slanec a M. Vaňáč.
Děkujeme
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