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Naše Napajedla
Město Napajedla
Starostka: Ing. Irena Brabcová
Místostarosta: Zbyněk Ohnoutek
Zastupitelstvo města Napajedla (dále jen ZM)
V roce 2019 se konalo celkem 5 veřejných zasedání ZM.
ZM pracovalo pod vedením starostky Ing. Ireny Brabcové.
Složení zastupitelstva - řazeno abecedně dle příjmení (účast
na jednání): Ing. Irena Brabcová (5), František Cívela (5),
Tomáš Čabla (4), Jiří Čižmař (5), Ing. Stanislav Fojtů (4), Tomáš Harník (5), Marie Hlochová (5), Mgr. Denisa Kalmárová
(4), Ing. arch. Kamil Koláček (4), Jiří Krkoška (3), Mgr. Roman Kuča (4), Ing. Karel Kysilka (1), Lucie Lompejová, BA
(Hons), Executive MBA (4), Zbyněk Ohnoutek (5), MUDr.
Karel Pavelka (4), Ing. Pavel Ratiborský (5), Vilém Skála (5),
Ing. Lukáš Smyček (4), Josef Sukup (5), Zbyněk Tilšer (5),
Mgr. Taťána Trvajová (4). Na dubnovém zasedání ZM nahradil pana Ing. Karla Kysilku na pozici zastupitele Ing. Michal
Forst (4).
Rada města Napajedla (dále jen RM)
RM se v roce 2019 sešla na 13 schůzích. Složení rady
(účast na jednání): Ing. Irena Brabcová (13), František Cívela
(10), Ing. Karel Kysilka (4), Zbyněk Ohnoutek (13), MUDr.
Karel Pavelka (8), Vilém Skála (13), Zbyněk Tilšer (12). Na
květnovém zasedání RM nahradil pana Ing. Karla Kysilku na
pozici radního Ing. Michal Forst (9).

Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ)
Tajemnice: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Městský úřad Napajedla (dále jen úřad) tvoří starosta města, místostarosta města, tajemník a další zaměstnanci města
zařazení do úřadu. V čele úřadu je starosta. Úřad se ve své
činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Veškeré činnosti, které úřad zajišťuje v oblasti tzv. samostatné i přenesené působnosti, jsou upraveny v organizačním
řádu úřadu, včetně jeho organizační struktury a rozdělení pravomocí. Organizační řád úřadu je zveřejněný na webových
stránkách města, schvaluje ho rada města, která také v rámci organizačního řádu stanovuje celkový počet zaměstnanců
úřadu. V roce 2019 na úřadě pracovalo 32 zaměstnanců.
Pracovní místa byla rozdělena následovně – odbor správa
majetku 5 pracovních míst, odbor stavební úřad 6 pracovních
míst, odbor sociálních věcí 3 pracovní místa, odbor finanční
5 pracovních míst, odbor investice a rozvoj města 4, oddělení
tajemníka 9 pracovních míst.
Úřad i v roce 2019, na základě schváleného rozpočtu města,
zabezpečoval realizaci přijatých usnesení a plnil úkoly,
které mu uložila rada nebo zastupitelstvo města. V rámci
samostatné působnosti pomáhali pracovníci úřadu po
stránce administrativní a technické zajišťovat činnost výborů
zastupitelstva města a komisí rady města.
Jako pověřený obecní úřad zabezpečoval úřad výkon státní
správy pro obce ve svém správním obvodu - Halenkovice,
Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutavu.
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Práce jednotlivých odborů a oddělení úřadu v rámci samostatné působnosti lze hodnotit kladně, a to nejen na základě
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla
za rok 2018. V rámci přenesené působnosti kontrolují výkon státní správy na úřadě příslušné odbory Krajského úřadu
Zlín. Ze závěrečných zpráv provedených kontrol vyplynulo
pro úřad pozitivní hodnocení i v této oblasti působnosti úřadu.

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)
1383
Počet sňatků uzavřených představiteli města Napajedla: 57
Napajedla (z toho: radnice 34, zámek 9, církevní 5, jiné 9), 5
Pohořelice (zámecký park 3, církevní 2), 6 Spytihněv (rekreační středisko Skleníky 5, církevní 1), 1 církevní Komárov
Prohlášení o určení otcovství u nesezdaných párů: 32 (k
dosud nenarozenému dítěti), 6 (k narozenému dítěti). V roce
2019 se v naší obci doma nenarodil žádný napajedelský občánek.
Zápisy o úmrtí do matriky: 31 Napajedla, 2 Pohořelice, 2
Oldřichovice, 4 Komárov, 3 Spytihněv, 3 Žlutava
Výpis z rejstříku trestů 69, výpis z katastru nemovitostí
61, autorizovaná konverze dokumentů 114, ostatní úkony
v Czech POINTu 34.
Pracovnice matriky pracuje i ve sboru pro občanské záležitosti (komise RM) - setkání se seniory, gratulace jubilantům,
vyřazování předškoláků z MŠ, vítání občánků, zlaté a diamantové svatby.
Akce s představiteli města: ocenění dárců krve, přijetí nejlepších žáků základních škol na radnici, vyřazení žáků z 9.
tříd.
Úsek evidence obyvatel a podatelny: Počet obyvatel k 31.
12. 2019 byl 7145 + 130 cizinců s trvalým pobytem, + 77
cizinců s přechodným pobytem. Zemřelo 77 občanů města
a narodilo se 61 dětí. Počet přihlášených k trvalému pobytu
129, odhlásilo se 192 občanů. Počet rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 23, vydaných údajů z ISEO 10. Ohlášení ztrát
a nálezů 18. Počet zásilek zaevidovaných v podacím deníku
úřadu: doručená pošta 5832 písemností, 4296 odeslaných písemností prostřednictvím doručovatelky a České pošty, 4450
datovou schránkou.
Úsek sekretariátu: Byly vydány 3 obecně závazné vyhlášky. Organizačně, technicky a administrativně zajišťuje schů-
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ze rady města (13) a zasedání zastupitelstva města (5). Zveřejněno 247 dokumentů na úřední desce a 17 smluv v registru
smluv.
Úsek přestupkový: Doručeno 96 podnětů k projednání přestupku, vydáno 40 sdělení (posudky ke zbrojním průkazům)
a 98 sdělení (zprávy o pověsti).
Oddělení tajemníka zajišťuje úklid kancelářských prostor
města.
Bylo provedeno archivační a skartační řízení úřadu.

Výkon pověřeného stavebního úřadu:

Odbor stavební úřad

Vedoucí: Ing. Libor Čabla
Počet pracovníků: 5
Výkon na úseku územního rozhodování a stavebního
řádu: 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. 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 31.12.2019 trvalé bydliště
13581 obyvatel.
Činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu: 1325 podání - Územní rozhodnutí 24,
Územní souhlas 30, Územně plánovací informace 4, Stavební povolení (samostatné, společné, dodatečné) 64, Souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru (samostatný,
společný) 14, Veřejnoprávní smlouva (územní, stavební, společná) 0, Kolaudační rozhodnutí 7, Kolaudační souhlas 23,
Sdělení k užívání 28, Rozhodnutí o předčasném užívání, o
zkušebním provozu 12, Rozhodnutí o zákazu užívání 0, Rozhodnutí o změně stavby před dokončením 11, Rozhodnutí o
výjimce 14, Souhlas se změnou v užívání stavby 3, Ověření skutečného provedení stavby („pasport“) 16, Rozhodnutí
(souhlas) o povolení odstranění stavby 5, Usnesení o přerušení řízení 30, Usnesení o zastavení řízení 18, Usnesení o
spojení řízení 0, Souhlas pro speciální stavební úřad (vodohospodářský, silniční a železniční) 4, Dělení, scelování pozemků, geometrické plány - jiná opatření 51, Přidělení čísla
popisného nebo evidenčního (k.ú. Napajedla) 8, Vyjádření
a informace k pozemkům 33, Stížnosti a petice 0, Odvolání
8 (Odvolání – rozhodnutí (usnesení) potvrzeno 1, Odvolání
– rozhodnutí (usnesení) změněno 1, Odvolání – rozhodnutí
(usnesení) zrušeno vráceno k novému projednání 5), Žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 8, Kontrolní prohlídky
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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 Napa-

jedla 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).
Zastupitelstvo města Napajedla dne 24.04.2019, usnesením
č. 58/4/2/1/2019, rozhodlo podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) a
podle ust. § 55a stavebního zákona o pořízení změny č. 1
Územního plánu Napajedla zkráceným postupem pro lokality:
- Návrh č. 5 - lokalita Pahrbek, změna funkčního využití z
plochy zemědělské na plochu bydlení individuální, pozemek
parc. č. 7154/5 (trvalý travní porost) a stavba ubytovacího
zařízení č. p. 1690 na pozemku st. 3268 (zastavěná plocha
a nádvoří), pozemek parc. č. 7154/6 (trvalý travní porost) a
stavba ubytovacího zařízení č. p. 1689 na pozemku st. 3269
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 7154/8 (trvalý
travní porost) a stavba ubytovacího zařízení č. p. 1691 na pozemku st. 3267 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc.
č. 7154/7 (trvalý travní porost) a stavba ubytovacího zařízení
č. p. 1688 na pozemku st. 3270 (zastavěná plocha a nádvoří),
vše v katastrálním území Napajedla
- Návrh č. 18 - lokalita Zámoraví, změna funkčního využití z plochy smíšené obytné vesnické, plochy bydlení individuální, plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady,
plochy veřejného prostranství s převahou zpevněné plochy,
plochy výroby zemědělské a lesnické, plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství, plochy technické infrastruktury - energetika, spoje, plochy krajinné zeleně a plochy
zemědělské na plochu silniční dopravy (náhrada přejezdů
P8166 v KM 150,962 a P8168 v KM 151,931 trati Břeclav-Přerov) a plochy smíšené obytné na plochu drážní dopravy,
navrhovatel - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 779
00 Olomouc.
- Návrh č. 19 - lokalita severní průmyslová zóna, změna
funkčního využití z plochy technické infrastruktury TE 135
(koridoru pro veřejně přístupnou stavbu) na plochu průmyslové výroby a skladů, navrhovatelé - AGRIGENTO s.r.o.,
se sídlem Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s., se sídlem Kvítkovická 583,
763 61 Napajedla.
- Návrh č. 20 - lokalita Výběhy, změna funkčního využití z
plochy zemědělské a plochy výroby zemědělské a lesnické,
pozemky parc. č. 2063/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2035
(ostatní plocha), parc. č. 279 (ovocný sad) a st. 795 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Napajedla, na
plochu bydlení - hromadné a plochu občanského vybavení,
navrhovatel - SYGNUM, s.r.o., se sídlem Moravní 1636, 765
02 Otrokovice,
- Úprava podmínek prostorového uspořádání – maximální
výšky zástavby v ploše pro průmyslovou výrobu a sklady
areálu Fatra, a. s., Napajedla - současný hlavní areál závodu
na ulici Třída Tomáše Bati s maximální výškou zástavby 40
m, stávající areál závodu na ulici Zámoraví a nově přistavěná průmyslová zóna na ulici Zámoraví s maximální výškou
zástavby 20 m, navrhovatel - Fatra, a.s., se sídlem Třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla.
Zastupitelstvo města Napajedla dále rozhodlo podle ust. §
6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o návrzích na pořízení
změny Územního plánu Napajedla tak, že pro předmětné lokality nebude pořizovat změnu Územního plánu Napajedla.

Jedná se lokality:
- Návrh č. 15 - lokalita Luh, změna funkčního využití z plochy zemědělské na plochu rodinné rekreace, pozemek parc.
č. 3362/1 (zahrada), v katastrálním území Napajedla
- Návrh č. 16 - lokalita Radovany, změna funkčního využití
z plochy zemědělské na plochu rodinné rekreace, pozemky
parc. č. 3788/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3788/2 (trvalý
travní porost) a parc. č. 3791 (zahrada), v katastrálním území
Napajedla
- Návrh č. 17 - lokalita U Makové, změna funkčního využití z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou vesnickou, pozemky parc. č. 4843/14 (trvalý travní porost), parc. č.
4843/15 (trvalý travní porost) a parc. č. 4862/8 (orná půda), v
katastrálním území Napajedla
- Návrh č. 21 - lokalita Pod Dubovou, změna funkčního
využití z plochy zemědělské na plochu rodinné rekreace,
pozemek parc. č. 5795/3 (orná půda), v katastrálním území
Napajedla
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Napajedla, příslušný podle ust. §
6 odst.2 stavebního zákona v souladu s ust. § 55b odst. 2,
za použití ust. § 52 odst. 1 a ust. § 22 odst. 1 stavebního
zákona ve spojení s částí šestou - ust. § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
přípisem ze dne 29.11.2019, sp.zn.: SÚ/2019/5941/Č doručil
a oznámil veřejnou vyhláškou návrh změny č. 1A Územního
plánu Napajedla (dále jen „návrh změny č. 1A ÚP Napajedla“) a Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny č.
1A Územního plánu Napajedla na udržitelný rozvoj území
(dále jen „vyhodnocení“) a konání veřejného projednání.
Návrh, byl zpracován na základě schváleného obsahu změny č. 1A ÚP Napajedla zkráceným postupem schváleným
usnesením Zastupitelstva města Napajedla dne 25.04.2018,
usnesením č. 288/20/11/1/2018; schváleným usnesením Zastupitelstva města Napajedla dne 20.06.2018, usnesením č.
310/21/12/3/2018; schváleným usnesením Zastupitelstva
města Napajedla dne 24.04.2019, usnesením č. 58/4/2/1/2019;
v souladu s ust. § 55a a ust. § 55b odst. 1 stavebního zákona.
Předmětem návrhu změny č. 1A ÚP Napajedla bylo:
- Aktualizace zastavěného území – vymezení zastavitelných ploch:
- Územní rezerva VP č. 352 určená pro průmyslovou výrobu a sklady se mění na zastavitelnou plochu průmyslové
výroby a skladů VP č. 74.
- Územní rezerva T č. 350 se mění na návrhovou plochu
těžby nerostů T č. 198.
- Stávající plocha zemědělská se mění na zastavitelnou plochu bydlení - individuální Bl č. 15.
- Stávající plocha zemědělská se mění na zastavitelnou plochu individuální rekreace - zahrádkářské osady RZ č. 37.
- Návrhová plocha těžby nerostů T č. 195 se mění na návrhovou plochu krajinné zeleně K č. 321
- Návrhová plocha T č. 195 se mění na zastavitelné plochy
specifická rekreace RX č. 460, č. 461 a č. 462, návrhovou
plochu krajinné zeleně K č. 322 a návrhovou plochu silniční dopravy DS č. 189. Pro příjezd do lokality je vymezena
plocha silniční dopravy DS č. 190 s doprovodnou zelení K
č. 323.
- Návrhová plocha krajinné zeleně Kč. 317 se mění na zastavitelnou plochu pro průmyslovou výrobu a sklady VP č.
73.
- Stávající plocha občanského vybavení se mění na zastavitelnou plochu veřejných prostranství s převahou zpevněné
plochy PV č. 58.
- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu:
- Změna č. 1A ÚP Napajedla navrhuje nový druh plochy s

rozdílným způsobem využití - plochy specifické rekreace RX
č. 460, č. 461 a č. 462 a pro tyto plochy stanovuje podmínky
pro jejich využití. Zavedení nového druhu plochy s rozdílným způsobem využití je vyvoláno návrhem rekreačního využití území po ukončené těžbě štěrkopísku v návrhové ploše
těžby nerostů T č. 195.
- Změna č. 1A ÚP Napajedla navrhuje pro stávající výrobní
areál Fatra, a.s., Napajedla pro plochy průmyslové výroby a
skladů nové podmínky prostorového uspořádání.
Prostorové podmínky jsou upřesněny pro maximální výšku
stávající zástavby:
- Maximální výška zástavby 40 m pro stávající areál závodu Fatra, a.s., Napajedla na ulici Třída Tomáše Bati (označený VP č.1).
- Maximální výška zástavby 20 m pro stávající areál závodu Fatra, a.s., Napajedla na ulici Zámoraví (označený VP č.2)
a nově vystavěný areál závodu Fatra, a.s., Napajedla na ulici
Zámoraví (označený VP č.3).
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.
1A Územního plánu Napajedla a Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny č. 1A Územního plánu Napajedla na udržitelný rozvoj území přípisem ze dne 29.11.2019,
sp.zn.: SÚ/2019/5941/Č oznámil Městský úřad Napajedla,
odbor stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Napajedla, jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a
sousedním obcím.
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Napajedla, zajistil vypracování
Územní studie Napajedla - lokalita Jižní spojka na základě
podmínky stanovené v Územním plánu Napajedla. Součástí
řešeného území jsou zastavitelné plochy DS 121, DS 125,
DS 126, DS 127, DS 128, které jsou vymezené v hlavním
výkrese ÚP Napajedla.
Cílem pořízení územní studie je návrh nové trasy komunikace III/49724 v prostoru jižního okraje města Napajedla,
která propojí stávající silnici I/55 se silnicí III/49724. Územní studie bude řešit kromě míst napojení na stávající silnici
I/55 a III/49724 případně ostatní dopravní infrastrukturu také
prostor křížení s plánovanou dálnicí D55 a přemostění řeky
Moravy.
Navrhované přeložky komunikace III/49724 – obchvat
Napajedel by měl odvést automobilovou dopravu ze silnice
III/49724 ve směru od Topolné přímo na stávající silnici I/55
tak, aby tato doprava již nezatěžovala centrální část města.
Účelem zpracování územní studie je zhotovení územně
plánovacího podkladu, který bude sloužit pro rozhodování v
území.

Výkon silničního správního úřadu:
Pověřený pracovník: Ing. Libor Čabla
Počet pracovníků: 1
Silniční správní úřad rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o vyřazení
místních komunikace 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.
Ve správním obvodu města Napajedla mělo k 31.12.2019
trvalé bydliště 7145 obyvatel.
Činnost: 129 podání - Uzavírky místních komunikací 7,
Zvláštní užívání místních komunikací (umístění inženýrských sítí, provádění stavebních prací) 19, Zvláštní užívání
místních komunikací (provádění sportovních, kulturních a
zábavních akcí) 4, Povolení komunikačního připojení 5, Vyjádření k dokumentaci (plynofikace) 11, Odvolání 0
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Odbor sociálních věcí
Vedoucí: Alena Kašná
Počet pracovníků: 3 (z toho 1 pracovnice úklid obou
DPS)
Odbor poskytoval obyvatelům, v rámci jeho kompetencí, základní i odborné sociální poradenství, aktivní pomoc
s řešením životní situace klienta, pomoc při zajišťování
náhradního bydlení nebo ubytování při ztrátě bydlení (dluhy,
exekuce). Zajišťoval primární prevenci (depistáž, přednášky),
agendu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), poradenství a
kontakty na sociální služby, pro účely důchodového pojištění
vydával potvrzení o pobírání dřívějšího příspěvku na péči, dle
potřeby prováděl sociální šetření, kontroloval hospodaření
zvláštním příjemcům dávek důchodového pojištění, které
svým rozhodnutím ustanovil. Zajišťoval poradenství a pomoc
soudem ustanoveným opatrovníkům v rodinách s osobami
bez nebo s omezením ve svéprávnosti při ročním vyúčtování
a podání zprávy o opatrovnictví a pomoc osobám blízkým
při vyřizování dávek a příspěvků pro zdravotně postižené
občany. Vykonával funkci veřejného opatrovníka 1 občance,
kde město Napajedla bylo ustanoveno usnesením Okresního
soudu ve Zlíně veřejným opatrovníkem.
Bylo sepsáno 20 podání k Okresnímu soudu Zlín ve věci
opatrovnictví zdravotně postižených občanů.
Při své činnosti pracovnice odboru spolupracovaly se státními i nestátními subjekty včetně dluhové poradny, soudy a
exekutory, registrovanými sociálními službami, sociálním
kurátorem a OSPOD MěÚ Otrokovice.
Největší soc. problémy: zadluženost, exekuce, ztráta bydlení, zdravotní postižení, duševní onemocnění. Trvá nedostatek pobytových služeb pro nemocné s Alzheimerovou nemocí, narůstá potřeba odlehčovacích služeb.
K 31. 12. 2019: Spisová dokumentace v OK systému
MPSV – nově zaevidovaných klientů 55, počet klientů celkem 183, počet krizových intervencí 192 (z toho 141 opakovaných). Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 73 –
míra nezaměstnanosti 1,36%. Počet nově podaných žádostí
občanů o insolvenci v roce 9, celkový počet napajedelských
občanů v insolvenci ke konci roku 62.
Kontroly odboru: Dotace na sociální práci (MPSV –
12/2018 - 1/2019) - bez závad. Pracovnice odboru dále zajišťovaly agendu žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou, spolupracovaly se sociální komisí, metodicky
vedly 3 Kluby seniorů v Napajedlích a pomáhaly jim při organizaci jejich činnosti.
Domy s pečovatelskou službou: počet bytů celkem 66
(z toho DPS Pod Kalvárií 44, DPS Sadová 22), počet nově
podaných žádostí 9, vyřazeno 5 (odstěhování, úmrtí, zrušení žádosti), počet přidělených bytů v roce celkem 3 (z toho
DPS Pod Kalvárií 2, DPS Sadová 1), počet žadatelů na konci
roku 27.
Sociální komise: Pod vedením Jiřího Čižmaře se sešla na
7 jednáních. Jako poradní orgán RM se zabývala soc. problémy ve městě, připomínkami a podněty občanů a komunitním
plánováním soc. služeb v mikroregionu Otrokovicka. Dále
se zabývala žádostmi občanů o přidělení bytu v domech s
pečovatelskou službou a po prošetření podávala RM návrhy
na přidělení uvolněných bytů v DPS. Vzhledem k tomu, že
po volbách v září 2018 začala pracovat až od ledna 2019,
neprojednávala v tomto období žádné podklady pro RM na
přidělení dotací nestátním subjektům.

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 2019 bylo na místních poplatcích vybráno: za psy
168 tis. Kč, z ubytovací kapacity 30 tis. Kč a za zábor veřejného prostranství 9 tis. Kč. Na správních poplatcích za povolení hazardních her a hracích automatů bylo vybráno 13 tis.
Kč. Za komunální odpad bylo od občanů vybráno 3,1 mil. Kč.
Město Napajedla vyhlásilo výzvu na poskytnutí dotace
nebo 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. Bylo
zpracováno celkem 51 žádostí pro vyplacení dotací nebo
daru a po schválení radou města a zastupitelstvem města bylo
postupně sepsáno 45 smluv s různými spolky a organizacemi
a následně vyplaceno 5 064 000 Kč přímé podpory.
Rozpočet města Napajedla za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města Napajedla v prosinci roku 2018. V průběhu
roku 2019 bylo přijato zastupitelstvem nebo radou města celkem 36 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 2019 ukazuje následující tabulka.

Tabulka plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2019
Příjmy dle tříd
třída 1 daňové příjmy
třída 2 nedaňové příjmy
třída 3 kapitálové příjmy
třída 4 přijaté dotace
Příjmy celkem

schválený
rozpočet
v tis. Kč

upravený
rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

skutečnost
/upravený
v%

125 307
1 174
0
6 000
142 481

127 610
11 612
0
17 363
156 858

134 303,6
14 649,7
122,9
17 468,1
166 544,3

105,2
126,2

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

43 290
0
0
0
43 290
185 771

50 152
75 000
-75 000
0
50 152
207 010

378,3
75 000,0
-75 000,00
611,6
989,9
167 534,2

0,8
100,0
100,0
0,0
2,0
80,9

Výdaje dle oddílů
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
22 Doprava
23 Vodní hospodářství
31 Vzdělávání
32 Vzdělávání a 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
61 Územní samospráva a státní správa
63 Finanční operace
64 Ostatní činnost
Výdaje celkem

0
5 620
1 155
23 123
6
11 731
37 437
0
44 936
5 575
2 307
220
3 171
479
30 026
4 672
15 313
185 771

170
11 320
1 155
30 695
36
12 206
44 196
66
46 169
5 985
5 492
40
3 327
639
30 447
6 206
8 861
07 010

169,7
8 905,1
337,7
29 501,6
30,0
12 056,2
32 942,1
66,4
37 484,6
3 658,7
5 473,5
0,0
3 229,2
602,7
27 284,9
5 617,5
174,3
167 534,2

99,8
78,7
29,2
96,1
83,3
98,8
74,5
100,0
81,2
61,1
99,7
0,0
97,1
94,3
89,6
90,5
2,0
80,9

z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

132 541
53 230

150 597
56 413

123 707,5
43 826,7

82,1
77,7

Z plnění rozpočtu města k 31.12.2019 je vidět, že rozpočet města za rok 2019 skončil schodkem v částce 0,9 mil.
Kč. Přitom předpokladem byl deficit rozpočtu ve výši 50,1
mil. Kč, což je dohromady lepší výsledek o 49,2 mil. Kč. Na
tomto výsledku se podílely vyšší příjmy částkou 9,7 mil. Kč,
nečerpané kapitálové výdaje částkou 12,6 mil. Kč a úsporou
běžných výdajů ve výši 26,9 mil. Kč viz níže.
Plán celkových příjmů byl 156,8 mil. Kč a skutečnost byla
166,5 mil. Kč, tj. více o 9,7 mil. Kč.
Daňové příjmy byly překročeny o částku 6,7 mil. Kč, z toho
1,6 mil. Kč na dani z příjmů fyzických osob, na dani z příjmů
právnických osob o částku 2,6 mil. Kč, na dani z DPH o částku 1,9 mil. Kč a o částku 0,5 mil. Kč na dani z nemovitostí.
Nedaňové příjmy byly vyšší o částku 3,0 mil. Kč, kapitálové příjmy o částku 0,1 mil. Kč a naopak přijaté dotace nebyly
naplněny o částku 0,1 mil. Kč.
U kapitálových výdajů byl plán 56,4 mil. Kč a skutečnost

99,0
106,2

je 43,8 mil. Kč. Zůstalo nečerpáno 12,6 mil. Kč, přičemž
největší nečerpanou položkou byla výstavba haly a bazénu
u škol za 9,0 mil. Kč a také byla nedočerpaná kapitálová
rezerva ve výši 4,6 mil. Kč. Naopak realizace rekonstrukce
areálové komunikace v prostorách mateřské školy v objemu
2,9 mil. Kč byla čerpána jako kapitálový výdaj, přestože byla
v rozpočtu plánována původně jako oprava.
U běžných výdajů byl plán 150,6 mil. Kč a skutečnost je
123,7 mil. Kč, zůstalo nečerpáno 26,9 mil. Kč, z toho nečerpané rezervy tvoří částku 3,1 mil. Kč.
Financování mělo upravený rozpočet 50,1 mil. Kč (záporné saldo), skutečnost je 0,9 mil. Kč (záporné saldo), nečerpaný rozdíl v částce 49,2 mil. Kč odpovídá součtu překročení
příjmů (9,7 mil. Kč) a součtu nedočerpaných kapitálových a
běžných výdajů (39,5 mil. Kč).
Nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu za rok
2019, tj. na straně výdajové nebyly překročeny jednotlivé od-
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díly rozpočtu, viz tabulka plnění rozpočtu města za rok 2019.
K 31.12.2019 byl celkový zůstatek finančních prostředků
města ve výši 155 989 656,43 Kč. V loňském roce to byla
částka 156 367 956,99 Kč, meziročně došlo ke snížení o částku 378 300,53 Kč, což odpovídá v části financování položce
8115 ve výši 378,3 tis. Kč v přehledu plnění rozpočtu města
za rok 2019.
Město Napajedla ze svého rozpočtu finančně zajišťovalo
činnost svých příspěvkových organizací a to formou investičních a neinvestičních příspěvků. Přehled neinvestičních
a investičních příspěvků poskytnutých v roce 2019 ukazuje
následující tabulka.
název a IČ příspěvkové organizace

Kč

neinvestiční příspěvky
Mateřská škola Napajedla, 70979995

2 673 000

1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043

2 478 000

2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572

5 430 000

Klub kultury Napajedla, 70286736
DDM Matýsek Napajedla, 75044862
Služby města Napajedla, 71240063
Pečovatelská služba Napajedla
celkem

10 150 000
1 217 000
16 287 928
990 000
38 203 000

investiční příspěvky
Pečovatelská služba Napajedla

180 000

V průběhu byl dokončen přezkum hospodaření města Napajedla za rok 2018. Přezkum provedl Krajský úřad Zlínského kraje s výsledným konstatováním, že nedošlo k závažným
porušením předpisů a drobné pochybení byly v průběhu roku
2018 odstraněny. To bylo jedním z hlavních předpokladů
pro schválení účetní závěrky města za rok 2018 a stejně tak
pro schválení závěrečného účtu města za rok 2018. Oba tyto
zásadní dokumenty pro odsouhlasení hospodaření města za
uplynulý kalendářní rok 2018 byly Zastupitelstvem města
Napajedla projednány a schváleny na jeho jednání v červnu
2019.

Odbor správa majetku (dále jen SM)
Vedoucí: Mgr. Jiří Šulc
Počet pracovníků: 5
Největší akce: Koupě pozemků pod pálenicí za účelem
dořešení vlastnických vztahů k cyklostezce. Zavkladování
smluv do katastru nemovitostí - lokalita Výhledy. Uzavření
dodatků k nájemní smlouvě a smlouvě směnné se společností
Cemex Sand, k.s.. Prodej spoluvlastnických podílů pozemků
pod bytovými domy jejich vlastníkům.
Odbor SM řešil prodeje, koupě, výpůjčky, pachty a pronájmy pozemků, pronájmy bytů a nebytových prostor, věcná
břemena, dohody o napojení na místní komunikaci, dohody
o uložení inženýrských sítí, zábory veřejného prostranství a
vyjádření k projektovým dokumentacím (stavby rodinných
domů, rekonstrukce plynovodů, uložení sítí do pozemků
města aj.).
Veškeré majetkové záležitosti města týkající se jejich projednání v radě a zastupitelstvu města, správu lesních pozemků, přípravu a realizaci dalších investičních akcí a oprav
menšího rozsahu (větší akce jsou svěřeny odboru IRM). Dále
odbor SM zastupoval město jako účastníka řízení (doprav-

ní řízení, stavební řízení a životní prostředí), spolupracoval
při řešení pojistných událostí, zabezpečení provozu a oprav
budov ve vlastnictví města Napajedla. V průběhu roku byly
průběžně zajišťovány opravy, údržba a pravidelné revize
(elektro, plynu, komínů, hydrantů, hromosvodů apod.) bytových prostor a prostor sloužících k podnikání v majetku
města, dále pravidelné kontroly BOZP a PO vyplývajících z
právních předpisů. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo zdravotní
středisko, při níž došlo k celkové rekonstrukci zubních ordinací a taktéž ordinací praktických lékařů.
V rámci činnosti odboru SM byly uzavřeny následující počty smluv: smlouvy o věcném břemeni 20, směnné
smlouvy 1 , darovací smlouvy 1, výpůjčka + nájemní + pachtovní smlouvy 17, kupní smlouvy 23, dohody o uložení
inženýrských sítí 26. Počet vydaných záborů 44.
Odbor SM – životní prostředí (dále jen SM-ŽP)
Bylo vydáno 11 rozhodnutí ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, 1 závazné stanovisko k územnímu řízení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les, 74 rybářských lístků.
Bylo vydrceno 1053 t betonu na recyklát. V rámci příspěvku
města na kastraci koček a kocourů byl příspěvek přidělen 29
občanům v celkové výši 5 000 Kč. Město zajistilo kastraci
u 8 toulavých koček a eutanazii 1 kočky za celkovou cenu
4 613 Kč. Uzavřelo 12 dohod o napojení na místní nebo účelovou komunikaci ve vlastnictví města Napajedla. Vydalo 21
povolenek k vjezdu na cyklostezku nebo k výškovým bytovým domům v ulici Nábřeží v rámci stěhování nebo rekonstrukcí bytových jader. Odbor SM–ŽP řešil během roku drobné opravy komunikací v majetku města v celkové výši cca
229 500 Kč a spolupracoval s dalšími majiteli komunikací
jako je ŘSD ČR (stavba D55), ŘSZK (komunikace III. třídy
a některé mosty). Poskytoval součinnost při kontrole jízdních
řádů před vydáním do tisku, tvorbě plánu zimní údržby, řešil
havárie vodovodů a kanalizací na území města.

Odbor investice a rozvoj města
(dále jen IRM)

Vedoucí: Ing. Monika Chrástová
Počet pracovníků: 4
Náplní odbor IRM je připravovat od A do Z investiční záměry či velké opravy majetku města, které vycházejí z jeho
dlouhodobých či aktuálních potřeb, v rámci možností koordinuje městské akce s akcemi jiných subjektů např. ŘSZK,
ŘSD či správců jednotlivých sítí. S touto činností je spojeno
i hledání vhodných dotačních titulů z evropských či národních programů a jejich celková administrativa, tzn. od podání
žádosti, přes realizaci a celou její administraci vč. zpráv o
udržitelnosti. Následně po ukončení takového projektu se každoročně po dobu 5, 8 nebo 10 let připravují a podávají tzv.
zprávy o udržitelnosti projektu.
Dále má odbor ve své správě tři školské komplexy – 1. ZŠ,
2. ZŠ, MŠ a objekt radnice. Současně odbor zajišťuje opravy
veřejného osvětlení na území města a aktualizuje rozvojový
dokument města.
Větší investiční akce: v lednu byly opětovně zahájeny
práce na třech akcích a to, úprava bývalé kotelny 2. ZŠ na
zázemí sportovců a vybudování volejbalových kurtů v ul.
Hřbitovní (12,99mil. Kč), dostavba sociálního zázemí v
rámci fotbalového areálu v ul. Sadová (7,41mil. Kč), na rekonstrukci 4 bytových jednotek v objektu DPS čp. 90 v ul.
Pod Kalvárií (1,4mil. Kč) a byla zahájena akce v areálu MŠ
na obnově a doplnění zahradních objektů (5,10mil. Kč).
V průběhu roku se připojovaly další připravené akce jako
oprava areálová komunikace v MŠ (2,98mil. Kč), vybudování parkovacích stání v ul. Chmelnice (10 míst) vč. rozšíření parkoviště s asfaltovým povrchem (9 míst), v ul. Nábřeží

lace v 5 učebnách a ve 2 kabinetech i vč. osvětlení (469tis.
Kč), na vyšším stupni proběhla výměna umyvadel a baterií
vč. obkladu stěn (213tis. Kč) a ve školní kuchyni byla provedena výměna chladírenské technologie (289tis. Kč).
V objektu MŠ byla dokončena výměna oplocení venkovního malého bazénku (368tis. Kč), byly provedeny úpravy
vnitřních výtahů pro převoz jídla z patra do patra v budově
A a B (40tis. Kč), montáž venkovního senzorového osvětlení
(12tis. Kč).
V objektu radnice proběhla obnova podlah tří kancelář
(568tis. Kč), v obřadní síni byly za podpory Ministerstva kultury ČR (dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) restaurovány
3 velká vitrážová okna (388tis. Kč), ve dvou místnostech proběhla repase oken (445tis. Kč).
Za podpory Zlínského kraje (dotace z Fondu Zlínského
kraje-program BESIP Zlínského kraje) byly instalovány dva
informační měřiče rychlosti, a to v ul. Dr. Beneše a ul. Lány
(175tis. Kč).
V průběhu roku se připravovala řada projektových dokumentací (dále jen PD) a studií: připravovaly se projekty
1. ZŠ, Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ, Nádstavba
zdravotního střediska pro účely bydlení – DPS, PD Úpravy
hygienického zázemí zdravotního střediska - 2. etapa (nižší budova), dopracovávala se Urbanisticko-architektonická
studie ulice Husova a lokality Maliny I, PD na kontejnerové
stání Malina II, PD veřejného osvětlení v areálu MŠ. V rámci
přípravy městského bazénu se vytvářely za účasti pracovní
skupiny a autora díla podklady pro technickou specifikaci
prvků spojených s interiérem. Zahájila se příprava PD na
Rozšíření hřbitova, PD na opravu veřejného osvětlení Malina
II - 2. etapa. V září byly zahájeny postupné práce na aktualizaci strategického dokumentu města s názvem „Napajedla
2030“, dokument bude dokončen v r. 2020.
Průběžná příprava společných akcí na rekonstrukce ulic Dr.
Beneše, Bartošova a okružní křižovatky u LIDLu. V průběhu
roku probíhala koordinace projektů města s projekty připravovanými správci sítí např. GasNet, s.r.o., VaK, E.ON, CETIN atd.
nové parkovací stání (10 míst) vč. rozšíření stávajícího parkoviště u bloku XIII. (8 míst) a u DPS čp. 90 v ul. Pod Kalvárií (5 míst). Celkem bylo vybudováno 42 míst (1,9mil. Kč).
V srpnu a září proběhla realizace opravy obou autobusových
zastávek v ul. Zábraní (2,3mil. Kč).
V červnu byla v objektu zdravotního střediska zahájena oprava hygienického zázemí pro zdravotnický personál vč. vybavení šatními skříněmi a oprava WC u odběrů
(1,2mil. Kč).
Ve sportovním areálu u 2. ZŠ proběhla v červenci až srpnu
výměna umělého trávníku a v září proběhlo jeho atestační
řízení FAČR (4,37mil. Kč).
V objektu 1. ZŠ proběhla 2. etapa rekonstrukce sociálních
zařízení – dívky (3,73mil. Kč), dále oprava podlah ve 2 učebnách a výměna osvětlení ve 3 učebnách. V objektu 2. ZŠ
proběhla 1. etapa modernizace šaten a umývárny ve 2. NP v
pavilonu tělocvičny a úprava šaten uklízeček a prádelny v 1.
NP (3,93mil. Kč).
Na podzim proběhla 1. etapa opravy veřejného osvětlení v
části Maliny II (ul. Dvořákova a Janáčkova) (2,02mil. Kč).
Na základě získané dotace z IROP z výzvy č. 80 na projekt
„Stavební úpravy objektu čp. 737 na sociální bydlení“ byly
podnikány všechny potřebné kroky směřující k její realizaci.
Ta byla zahájena v září 2019 a bude dokončena v květnu 2020.
Náklady na realizaci dle uzavřené SOD činí 12,6mil. Kč.
Další akce: v objektu 1. ZŠ proběhla výměna osvětlení
ve 3 učebnách (113tis. Kč) a oprava podlah ve 2 učebnách
(568tis. Kč).
V objektu 2. ZŠ proběhla další etapa výměny elektroinsta-

Události ve městě v roce 2019
Neurologii rozezvučel Bach

Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati
připravilo v lednu akci, na které zpříjemnili žáci ZUŠ Rudolfa Firkušného pacientům neurologického oddělení pobyt
v nemocnici.

Absolutní vítěz

V únoru se ve Vídni konala prestižní akordeonová soutěž,
jejímž absolutním vítězem se stal Martin Kot, student prvního ročníku Pražské konzervatoře. Mezi dvěma desítkami
mezinárodních soutěžících zaujal povinným Preludiem a fugou BWV 871 od J. S. Bacha a virtuózním provedením Lovecké etudy, pod kterou jsou podepsáni skladatelé Paganini,
Liszt a Dmitriev.

Poděkování učitelům

Na společnou oslavu Dne učitelů pozvala všechny současné i bývalé učitele a ředitele všech školských zařízení v Napajedlích starostka města, která všem přítomným poděkovala
za jejich práci a vyzdvihla jejich záslužné povolání vzdělávat
děti a mládež.

Jarní slavnosti spojily trhy a běžeckou soutěž

Poslední dubnová sobota patřila ve městě Jarním slavnostem, v rámci kterých návštěvníci nejen nakoupili zboží na tradičních trzích, na blešáku, ale také navštívili místní památky.
Odpoledne si užili při projížďkách lodí po řece Moravě nebo
se zúčastnili závodů v běhu po kostelních schodech RUN-UP.
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Rákosníčkovo hřiště

V Napajedlích se otevřelo hřiště od společnosti LIDL.
Město jej získalo díky hlasování občanů, kteří poslali ve své
kategorii 27 095 hlasů, a po zásluze se dočkali nového hřiště.
Děti si při otevření vyzkoušely nové houpačky a prolézačky
s motivem Rákosníčka, k tomu si zasoutěžily a mohly také
tvořit. Velké i malé návštěvníky bavil bohatý program včetně
vystoupení Michala z Kouzelné školky a divadelního souboru Scéna.

Legiomarš uctil památku slavného rodáka

V sobotu 27. července se ve slezských obcích Bystřice
nad Olší a Nýdek uskutečnil 7. ročník Legionářského marše.
Tento tradiční výstup na horu Polední se konal při příležitosti 100. výročí tzv. Sedmidenní války o Těšínsko. Československým jednotkám velel v těchto bojích napajedelský
rodák generál Josef Šnejdárek, jemuž Československá obec
legionářská vystavila ve spolupráci s obyvateli obou obcí ve
Slezských Beskydech památník.

Dobrá duše

Z několika desítek přihlášek z celé republiky vyhráli 7. ročník projektu Dobrá duše dva dobrovolníci z Alzheimercentra
Zlín. Jedním z nich byl Josef Přikryl z Napajedel, který se
věnuje klientům v oblasti udržování moravských lidových
tradic.

Lepší podmínky pro sportovce

Během roku investovalo město Napajedla téměř 30 milionů Kč do oprav či výstavby sportovišť a jejich zázemí. Díky
tomu se mohli do zcela nových prostor přestěhovat napajedelští volejbalisté. Členové fotbalového klubu dostali do užívání
moderní sociální zázemí a novou příjezdovou komunikaci v
areálu na Sadové. Spolu s rekreačními fotbalisty a školáky se
těší i z kvalitní umělé trávy na hřišti u 2. ZŠ.

20. výročí

Studna vzpomínek. Tak zněl podtitul 20. ročníku Svatováclavských slavností. Tato mimořádná událost, která přilákala
návštěvníky z celé republiky, nabídla řemeslný jarmark, dobový kolotoč, středověké herní stanoviště pro děti, rytířské
souboje, ohňovou show aj. Vyvrcholením oslav byl večerní
kostýmovaný průvod sv. Václava s jeho družinou a zdravice
sv. Václava, starostky a místního kněze občanům.

Přijela dcera Rudolfa Firkušného

Ve dnech 14. - 17. 11. se konal 12. ročník Festivalu vážné
hudby Pocta Rudolfu Firkušnému. Letošní festival se nesl v
duchu 30. výročí od sametové revoluce. Tuto událost si přijela do České republiky připomenout také dcera Rudolfa Firkušného Veronika, která se zúčastnila koncertů v klášterní kapli
a kostele sv. Bartoloměje.

Ve městě se natáčel další film

Celovečerní debutový snímek s názvem ERHART režiséra
a scénáristy Jana Březiny se na podzim natáčel v Kroměříži, Holešově a Napajedlích. Film, ve kterém budou otevřeny
otázky ohledně stavu společnosti po 30 letech po pádu komunismu, by měl jít do kin v roce 2020.

Bolestné loučení

V průběhu roku nás opustili lidé, kteří svojí prací významně ovlivnili chod města. Rozloučili jsme se s paní Josefou
Pavlíkovou, panem Petrem Verbíkem, Ing. Karlem Kysilkou,
Ing. arch. Michaelem Klangem a panem Milošem Sudolským.

Obrovský kus práce

Představitelé Zlínského kraje ocenili v prosinci 16 dobrovolných pracovníků, kteří se ve volném čase bez nároku na
finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží. Mezi oceněnými byla také Jitka Šohajková, která rozvíjí v dětech lásku
k folkloru a tradicím v souboru Radovánek.

Společenská kronika
V Napajedlích se narodilo 61 dětí, z toho 36 chlapců a 25
děvčat. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem byl Jakub, Lukáš, Matěj a Ondřej. Nejoblíbenějším dívčím jménem byla
Karolína. Nejstarším občanem města byla žena ve věku 99
let. Průměrný věk 44,35 let. Zemřelo 77 občanů, z toho 28
žen a 49 mužů.
Počet obyvatel ke konci roku celkem: 7145
Obyvatel nově přihlášeno: 129
Obyvatel odhlášeno: 192

Příspěvkové organizace
Klub kultury Napajedla,
ředitelka Mgr. Kristýna Frascaová, v zast. Kateřiny Barešové
Služby města Napajedla,
ředitel Ing. Aleš Jirků
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. Irena Horková

Organizační složky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Napajedla,
velitel: Petr Škopík

Společnosti města
NTV cable s.r.o., ředitel Ing. Lubomír Náplava
NBTH, s.r.o., jednatel Ing. Milan Kozmík
Technická správa města, s.r.o., ředitel Ing. Aleš Jirků

Služby města Napajedla,
příspěvková organizace (dále jen SMN)
Ředitel: Ing. Aleš Jirků
Pracovníci: 25 kmenových zaměstnanců na HPP + 1 na
dohodu o pracovní činnosti. Během roku se u SMN navíc
vystřídali 3 pracovníci na dohodu o provedení práce. Během
prázdninových měsíců vypomáhali 2 brigádníci.
Objem obsluhovaného majetku: vzrostl o novou část Napajedel – Výhledy (komunikace 6000 m2, zeleň 2300 m2)
chodníky: celkem 23 999 m, 35 985 m2, z toho udržováno
17 555 m, 26 332 m2, neudržováno 6 435 m, 9 652 m2
komunikace: celkem 20 940 m, 97 645 m2 (cca 9 hektarů),
lávka přes Moravu – Chmelnice, cca 80 metrů, dřevěná lávka
na cyklostezce, nad břehem Moravy, délka cca 40 m
udržovaná zeleň: 26 hektarů, sečeno převážně 7x ročně
Hřbitov: 2168 obsazených hrobů, 242 urnových míst
V evidenci je 4235 pohřbených v rakvi a 1201 uložených
uren
Nejvíce pohřbených: Marie 463, František 477, Josef 419
2 zemřelí byli uloženi do hrobu v rakvi, dále bylo na hřbitově uloženo 17 uren, v obřadní síni proběhlo 41 rozloučení.
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Nejstarší pohřbená osoba zemřela ve věku 96 let.
Veřejné osvětlení: cca 830 světelných bodů,(včetně Výhledů) příkon cca 80 kW
Veřejné WC: na Masarykově náměstí, na hřbitově
Odpadové hospodářství: odpady z kontejnerů ve sběrných
dvorech jsou odpady města (eviduje MěÚ SM-ŽP).
Zeleň (tráva a větve) z kontejnerů ve městě, ze sběrných
dvorů a ze sečení není odpad, ale surovina pro další využití,
sloužící na výrobu kompostu. Na kompostárnu bylo z ploch
města nebo od občanů uloženo cca 1200 tun.
Lesopark Kalvárie zaujímá rozlohu cca 5 hektarů. Kvůli
kůrovcové kalamitě a suchu muselo být pokáceno cca 20 m3
smrků a borovic a větrem povalených listnatých stromů. Byl
prováděn úklid od větví z předchozího kácení. Byla také zbudována nová páteřní komunikace přes lesopark, od pomníku
padlých k lesnímu hřišti. Umožní lepší obslužnost při nové
výsadbě a zpříjemní chůzi přes lesopark méně pohyblivým
občanům.
Objem prací pro cizí firmy a občany města: byly provedeny
práce za 388 362 Kč pro 177 zákazníků. Při této činnosti bylo
odvezeno 240 tun odpadu.

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, 25 externích pracovníků na tábory
Počet členů a kroužků: 1156 členů v 88 zájmových kroužcích
Nejžádanější kroužky: Keramická dílna a Dílnička, Dětská
televize, Florbal, Klub Matýsek, Sportík pro ZŠ i MŠ, Šrumec aj.
Činnost: DDM připravil pro veřejnost 148 akcí, které navštívilo 18.369 účastníků, ve spolupráci s organizacemi a
firmami ve městě a také s rodiči dětí, např. Halloween (315
účastníků), Vánoční koncertík (355 účastníků), Karneval
s divadelníky (236 účastníků), Přehlídka tanečních skupin
(466 účastníků), Talent-show + Talent-show rodinných týmů
(1319+163 účastníků), Den Země CEMEX (1164 účastníků),
Dětský den „Poletíme“ (530 účastníků). DDM se opět zapojil
do sbírky Světluška, uskutečnil mnohá taneční a pěvecká vystoupení na soutěžích a přehlídkách, plesech a veřejných akcích. DDM uspořádal na pokyn MŠMT další Okresní okolo
Celostátní přehlídky dětských recitátorů pro 112 žáků ze základních škol z blízkého i dalekého okolí (Otrokovice, Zlín,
Luhačovice, Vizovice, aj.). DDM spolupracuje řadu let s dalšími organizacemi ve městě – školami (výukové programy,
bezpečnostní akce), Klubem kultury (Jarní slavnosti, Svatováclavské slavnosti, příměstské tábory), Divadelním souborem Z. Štěpánka (Karneval pro děti) i firmami (CEMEX –
Den Země, Fatra – hra na příměstských táborech).
Ve školním roce 2018/2019 jsme nabídli a uskutečnili celkem 13 táborů (11 letních a 2 zimní), z toho 1 tábor s kratší
dobou trvání pro pobyt rodičů s dětmi. Příměstských táborů
proběhlo celkem 8, z toho 1 jarní. Pobytových akcí se zúčastnilo celkem 360 osob, příměstských táborů celkem 236
účastníků.
Rozvoj DDM: Ve školním roce 2018/2019 dobíhalo
několik aktivit vztahujících se k projektu Nadace SYNOT
na podporu dětské kapely. Kromě toho DDM Matýsek
spustil svůj velký projekt s názvem «Kvalifikovaný pedagog
- klíč ke kvalitnějšímu vzdělávání» z prostředků Evropské
unie. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících
témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora

mimoškolních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s
rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Pečovatelská služba Napajedla,
příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Irena Horková
Počet klientů a zaměstnanců: 131 uživatelů, 10 zaměstnanců
Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům Napajedel
a obcím Halenkovice, Žlutava, Oldřichovice, Pohořelice a
Komárov.
Během roku se podařilo zrekonstruovat 4 byty na DPS Pod
Kalvárií.

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Napajedla (dále jen JSDHM)
Velitel: Petr Škopík
Zástupce velitele: Marek Šiška
Počet členů JSDH Napajedla: 13 členů, z toho 1 velitel, 2
velitelé družstev, 3 strojníci a 7 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,
téměř všichni členové se v říjnu zúčastnili společné odborné
přípravy organizované Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje v Lípě a ve Slušovicích pro celou jednotku, členové určení jako řidiči uskutečňovali dle potřeby kondiční
jízdy, nositelé dýchací techniky pak absolvovali pravidelný
výcvik.
Technika: cisterna Avia D75 (CAS 8), dopravní automobil
Fiat Ducato, dopravní automobil Tatra 805 (záložní)
Výjezdy: 44 výjezdů, z toho požár 10, technická pomoc
22, požární asistence 7, planý poplach 3, taktické cvičení 1 a
pohotovost na stanici 1
Největší zásah: celodenní odstraňování naplaveniny na
pilíři lávky přes řeku Moravu na Chmelnici 3. 6. 2019 a mnohonásobný zásah při likvidací následků silné bouře v Napajedlích 1. 7. 2019

NTV Cable, s.r.o.
Jednatel: Ing. Lubomír Náplava
Počet zaměstnanců: 4 zaměstnanci, 4 externí pracovníci,
5 externích hlasatelů
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.

Společnost zajištuje 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
hod. Premiéra zpravodajství je vysílána vždy v pátek v 16:00
hod. V ostatních časech je vysílána smyčka videotextu.
Redakce NTV: Bylo odvysíláno 160 nových reportáží, 1
záznam vystoupení, 138 repríz zpráv, 3 vzpomínky na zemřelé osobnosti, 27 pozvánek na kulturní a sportovní akce,
6 dokumentů, 2 speciály, 5 přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva města a 2 spoty k akcím. Byla zařazena převzatá
týdenní zpravodajství MTV Otrokovice 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.
Nejsledovanější zpravodajství na YouTube: 5.7.2019
(739 zhlédnutí), 8.2.2019 (586 zhlédnutí), 22.3.2019 (574
zhlédnutí) a 20.12.2019 (566 zhlédnutí). Sledovanost zpravodajství s ohledem na věk diváků bylo zaznamenáno 37,6%
13 – 17 let, 33,2% 18 – 24 let, 20,4% 25 – 34 let a 8,8% 45
– 54 let. Celkem bylo zaznamenáno 14 644 zhlédnutí. Sledovanost dále roste, protože se na vysílání mohou lidé podívat
kdykoli mají čas a to i opětovně. Zaznamenáno sledování
zpravodajství v televizích, počítačích, herních konzolách,
tabletech a mobilních telefonech.
Další činnost: K práci redakce patří dále výroba a
zveřejňování stránek Videotextu. V roce 2019 jich bylo
vyrobeno a zveřejněno 549.
Novinky: Stránky videotextu jsou zveřejňovány také na
Facebooku. Navýšení natáčení rozhovorů s respondenty k
jednotlivým zprávám. Nové grafické prostředí videotextu s
více informacemi pro diváka. Zpestření vysílání o pozvánky
na chystané akce a nové pořady. Nasazení nových technologii při zprostředkování přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva města.
Přípravná činnost: Nová znělka vysílání. Nové grafické
titulky ve vysílání.

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: Situace v ochraně veřejného pořádku ve
městě spočívala částečně v omezených možnostech pokrýt
hlavně výkon služby v noční době, vyjma pátků a sobot.
Strážníci MP přijímali od občanů oznámení o porušení pravidel veřejného pořádku, občanského soužití, porušování obecně závazných vyhlášek MěÚ Napajedla. Dále vlastní činností
zjistili a řešili události, převážně nerespektování právních
norem (v případech dopravních přestupků, porušování pravidel veřejného pořádku, nerespektování vyhlášek a nařízení
města).
Strážníci také poskytovali součinnost s PČR OR ZLÍN a

PČR Napajedla při dodržování veřejného pořádku a nápadu
trestné činnosti ve městě Napajedla. Dále zajišťovali asistenci pro složky IZS nebo pomoc v nouzi pro občany, spolupracovali při zabezpečení sportovních a kulturních akcích ve
městě, např. IN-LINE závody, Svatováclavské slavnosti atd.
Také projednali přestupky v příkazním řízení na úseku dopravy, veřejného pořádku a dodržování vyhlášek města, kdy
uložili pokuty ve výši 100 000 Kč. Do správního řízení strážnicí postoupili MěÚ Napajedla a Otrokovice k projednání 32
přestupků. Dále provedli odchyty 64 volně pobíhajících psů
a jejich následné umístění do útulku, nebo předání majitelům.
Strážníci MP dohlíželi na silniční provoz, regulaci dopravy a
parkování ve městě. Dále se podíleli na zajištění veřejného
pořádku při výkonu služby a mimořádných akcích společenského a sportovního charakteru.
Spolu s policisty PČR, prováděli kontroly dodržování
zákazu podávání alkoholu mládeži a podnapilým osobám
vyplývajícího ze zákona. Taktéž plnili úkoly vyplývající z
placené veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcí Topolná. V
rámci prevence strážníci pravidelně dohlíželi na bezpečnost
dětí při příchodu a odchodu ze ZŠ, aktivně se podíleli na akcích Týden bezpečnosti, Dětská policie. Uspořádali besedy s
žáky ZŠ a seniory. Již tradičně věnovali zvýšenou pozornost
pohybu osob a páchání drobných krádeží včetně řízení dopravy v okolí hřbitova v období svátku Památky zesnulých. Dále
prováděli koncem roku kontroly chatových oblastí a zvýšený
dohled v rámci nápadu trestné činnosti a porušování veřejného pořádku v období vánočních svátků ve městě Napajedla.

Obvodní oddělení
Policie ČR Napajedla
Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Luděk Ševčík
Zástupce vedoucího – pověřen zastupováním: nprap. Aleš
Varmuže Dis.
Činnost: Teritorium obvodního oddělení je 73,26 km2, kdy
do našeho obvodu kromě města Napajedla spadá i 6 obcí a to
Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice a
Komárov.
V průběhu roku jsme zpracovali 89 trestných činů, 742
přestupků, z uvedeného počtu přestupků bylo 544 přestupků vyřešeno v příkazním řízení, ostatní přestupky byly spáchány proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Součástí zpracovaných trestných činů bylo prověření
a vypátrání pachatelů sprejerství, jízdy pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, v trestně právní rovině jsme trestně
stíhali 17 řidičů. Dále jsme oznámili do správního řízení 37
řidičů řídících vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Policisté zdejšího obvodního oddělení se podíleli na zajištění kulturních a sportovních akcí na teritoriu Územního
odboru PČR Zlín, např. Barum Czech Rally Zlín, Master of
Rock Vizovice, utkání v ledním hokeji a na zajištění fotbalových utkání.
Personální obsazení: Zdejší obvodní oddělení je zařazeno do nepřetržitého provozu, kdy tabulkový stav má být 13
policistů. Z důvodu personální nedostatečnosti je ale tento
stav naplněn ze 2/4 a z uvedeného důvodu nelze trvale zajistit
nepřetržitý provoz. V době, kdy nejsme schopni službu obsadit vlastními silami, přebírají naše povinnosti okolní útvary,
zejména pak Obvodní oddělení Otrokovice.

Naše Napajedla2019
Informační centrum Napajedla
(dále jen IC)

Vedoucí: Bc. Lenka Orálková
Počet zaměstnanců: 1,5 úvazku, 3 brigádníci
Počet návštěvníků: 8 365
Činnost: IC nabízelo kompletní informační servis a služby spojené se zajištěním potřeb nejen turistů, ale i občanů
Napajedel. Např. informace o možnostech ubytování, stravování, o dopravních spojích, o 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 letáčky 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, úschovnu zavazadel, skenování dokumentů, wifi připojení, služby
Cyklisté vítáni.
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.
Účast na konferencích cestovního ruchu, veletrzích, akcích
Jarní slavnosti, Odemykání Baťova kanálu, Muzejní noc,
Svatováclavské slavnosti.
Uspořádány akce: Brány památek dokořán, Dny evropského dědictví, Den informačních center.

Počasí v roce 2019
prvek/měsíc

průměrná měsíční
teplota vzduchu (oC)

měsíční úhrn
srážek (mm)

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

-1,4
2,4
6,8
11,4
12,1
22,2
20,3
21,1
14,9
11,2
8,0
2,7
11,0

52,0
34,6
24,6
21,4
128,1
48,8
81,6
104,9
60,9
48,0
45,3
49,0
699,2

rok

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
Absolutní maximum teploty vzduchu 34,4 °C bylo naměřeno dne 1.7. Absolutní minimum teploty vzduchu -12,1 °C
bylo naměřeno dne 30.1.

Nejvyšší denní úhrn srážek 38,0 mm byl naměřen dne 28.5.
Nejvyšší sněhová pokrývka 16 cm byla zaznamenána dne
29.-31.1.
Celkem bylo zaznamenáno 77 dnů letních (s minimální
teplotou 25 °C a vyšší), 24 dnů tropických (s minimální teplotou 30 °C a vyšší), 80 dnů mrazových (minimální teplota
se dostala pod -0,1 °C), 13 dnů ledových (maximální teplota
se nedostala nad -0,1 °C), 121 dnů bylo se srážkami většími
než 0,1 mm, 97 dnů se srážkami většími než 1 mm, 44 dnů se
srážkami nad 5 mm, 22 dnů se srážkami nad 10 mm, 8 dnů se
srážkami nad 20 mm. Zaznamenáno bylo 22 dnů s bouřkou a
11 dnů se sněhovou pokrývkou 1 cm nebo vyšší. Převládající směr větru byl severní (22,8 %), severovýchodní (14,2%)
a severozápadní (15,4% případů). Celkový úhrn slunečního
svitu byl 1982,1 hodin.

Školství
Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159,

okres Zlín, příspěvková organizace (dále jen MŠ)
Ředitelka: Bc. Martina Švandová
Zaměstnanci:
leden – srpen: 17 pedagogů, 13 správních zaměstnanců
září – prosinec: 16 pedagogů, 13 správních zaměstnanců
Počty dětí: k 31. srpnu bylo 198 dětí v 8 třídách, z toho 7
běžného typu a 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, od 1. září 2018 bylo 183 dětí v 7 třídách a 14
integrovaných dětí (děti s vadami řeči) ve třídě pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami
Dlouhodobé projekty: škola se zapojila do využití projektů
Šablony pro MŠ a ZŠ II, ze kterého se jí podařilo zajistit
pozici školního asistenta a dále šablony, které umožňují
zapojení pedagogů do DVPP a Sdílení zkušeností s jinými
školami v rámci regionu.
Zůstávají projekty: seznamování s cizím jazykem angličtina, otužování a saunování v sauně MŠ, předplavecká
výuka, Týden splněných přání, Veselé dny v MŠ, skupinová
logopedická prevence, kurzy nápravy grafomotorických obtíží. MŠ je zapojena do celostátní sítě MŠ Mrkvička, která se
zaměřuje na enviromentální vzdělávání, Prima vizus - preventivní vyšetření zraku u dětí v MŠ, Kapku šetřím - zapojení
do projektu v rámci města Napajedla přímo v MŠ. Děti pod
vedením svých učitelek vystupují na pravidelných kulturních vystoupeních při příležitosti Vítání občánků města Napajedla (4-5x ročně). MŠ se zapojila do projektu Objevujeme
svět kolem nás (Polytechnické vzdělávání).
Krátkodobé projekty: Tematické projekty v průběhu
školního roku zaměřené na environmentální výchovu a lidové tradice: Čas jablíčkové vůně, Tři kouzelné postavy do
školky se dostaví, To je krásně na světě na té naší planetě,
Jaro, léto podzim, zima v naší školce, to je prima. Celoroční sběr papíru v MŠ, sběr vršků z PET lahví, spolupráce a
mezigenerační setkávání se seniory v DPS a DD Napajedla,
Kniha je můj kamarád (ve spolupráci s Knihovnou B. Benešové Napajedla).
Akce pro děti: pravidelná účast na Divadelní skládance
(divadelní festival v Napajedlích), 2x ročně návštěva filmového představení v Kině Napajedla, divadelní představení v
divadle v Uherském Hradišti. Návštěvy v Knihovně B. Benešové v Napajedlích, napajedelských základních školách,
kostele sv. Bartoloměje, Napajedelském  muzeu, domově pro
seniory, městském úřadě. Účast na výchovných koncertech v
ZUŠ R. Firkušného. Seznamování dětí s hudebními nástroji
v MŠ - ve spolupráci se ZUŠ. Vystoupení ke Svátku matek,
výlety a exkurze. Nově jsme zahájili spolupráci s Mysliveckým sdružením Žlutava, které pro nás připravuje pravidelné
Setkávání s přírodou, formou her a činností v areálu školní
zahrady (myslivecké dovednosti, ochrana a péče o lesní zví-

řata a přírodu). Spolupracujeme i se SDH Napajedla. Každoročně se účastníme akce Hasiči dětem a zapojujeme se do
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
Akce ve spolupráci s rodiči: vánoční a velikonoční
workshopy, rozsvěcování vánočních stromků, předvánoční
programy dětí pro rodiče, Akademie MŠ, rozloučení s
předškoláky, Dny otevřených dveří, besídky ke Svátku matek.
Během července a srpna se podařilo zrealizovat: další
naplňování projektu Zahrada - dětský ráj: dokončení instalace nerezového oplocení kolem venkovních bazénů v areálu
školní zahrady, vybudování 3 venkovních domečků a hygienického zázemí pro děti (u bazénů). Byla vybudována venkovní učebna, která se stane výraznou součástí environmentálního vzdělávání v naší škole a lze ji využívat po celý rok
(za každého počasí). Zejména byla realizována náročná rekonstrukce centrální přístupové komunikace v areálu školní zahrady a byly zahájeny práce pro novou elektroinstalaci
hlavní přístupové brány do MŠ. Byly dovybaveny nábytkem
šatny dětí na budově B a šatna pro zaměstnance školní kuchyně.

1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Dana Pospíšilová
Zaměstnanci:
leden – srpen: 20 pedagogů, 3 vychovatelky ŠD, 4 asistentky pedagoga, 1 asistent pedagoga, 6 nepedagogických
pracovníků, 1 RD, 3 MD
září – prosinec: 20 pedagogů, 3 vychovatelky ŠD, 4 asistentky pedagoga, 1 asistent pedagoga, 6 nepedagogických
pracovníků, 1 RD, 3 MD
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 285 žáků ve 14 třídách, od
1. září bylo 285 žáků ve 14 třídách, ve školní družině bylo
zapsáno 90 dětí
Kapacita školy – 300 žáků = naplněnost 95 %
Školní družina – kapacita 90 dětí, naplněnost 100%
Významné aktivity a projekty: lyžařský výcvik pro žáky
7. ročníku, výuka plavání, škola v přírodě pro žáky 1.-5. ročníku, adaptační pobyt žáků 6. ročníku, motivační pobyt žáků
9. ročníku, Mentoring – společné aktivity žáků 1. a 9. ročníků, nácvik polonézy žáků 9. ročníku na školní ples, vánoční
koledování, Společenský ples, poznávací zájezdy – Praha,
Vídeň, Osvětim, Krakov, týdenní jazykový pobyt – Anglie,
Den otevřených dveří, celoškolní projekt Den Země, preventivní program Týden bezpečnosti, podpora zvířete v ZOO,
projekty Jsem čtenář, Den dětí, Den včel, sportovní dny pro
1. stupeň ve spolupráci se ZŠ a MŠ Žlutava, sportovní den
pro 2. stupeň
Projekty: Ovoce do škol, Mléko do škol, OP VVV Šablony II. pro MŠ a ZŠ Zvyšování kvality vzdělávání žáků na
1. ZŠ Napajedla – projekt zaměřený na podporu osobnostně
profesního rozvoje pedagogů a sdílení zkušeností, tandemovou výuku, na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na kluby zábavné logiky a deskových her, čtenářské
kluby, badatelský klub a klub komunikace v cizím jazyce, na
realizaci projektových dnů ve škole a mimo školu, zapojení
odborníků do výuky, projekt MMR IROP Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla, MAP
II – cílem projektu je sběr individuálních záměrů – investičních i neinvestičních, podpora při jejich přípravě, realizace
dílčího projektu Rodilí mluvčí do škol
Nejvýznamnější sportovní úspěchy: Florbal – 3. a 2. místo v okrsku, basketbal – 3. místo v okrese, tenis – dvě první
místa v okrese, OVOV 1. a 3. místo v okrese, Stříbrný věnec
2. místo v okrese
Nejvýznamnější úspěchy v naučných soutěžích: Recitační soutěž – oblastní kolo 3. místo, pěvecká soutěž třikrát
1. místo v okrsku
Další úspěchy: Dětská vědecká konference, přehlídka prací dětí – nesoutěžní akce určená pro nadané žáky, výtvarné

přehlídky – Voda štětcem a básní, Lidice

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ředitel: PaedDr. Miroslav Veselý
Zaměstnanci:
leden – srpen: 30 pedagogů, 1 asistent pedagoga, 5 vychovatelů, 16 nepedagogických pracovníků
září – prosinec: 30 pedagogů, 1 asistent pedagoga, 6 vychovatelů, 16 nepedagogických pracovníků
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 474 žáků ve 20 třídách, od
1. září bylo 467 žáků ve 21 třídách, ve školní družině bylo
zapsáno 169 dětí
Kapacita školy – 810 žáků = naplněnost 58,5% červen
2019, 57,5% září 2019 (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
80% (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: lyžařský výcvik žáků 7.
ročníku, výuka plavání žáků 2. a 3. ročníku, škola v přírodě žáků 3. ročníku, Kurz pro předškoláky, sběrová činnost
pro Charitu Otrokovice, Společenský ples, Den jazyků, Den
otevřených dveří, zahraniční poznávací zájezdy – Osvětim,
Vídeň, Budapešť, Krakov, Londýn
Projekty: Pohyb nás spojuje – přeshraniční spolupráce,
Místní akční plánování – ORP Otrokovice, Sportovní centra
Nadace Agrofert, Ovoce a mléko do škol (všichni žáci školy),
Šablony I a II., Podpora výuky plavání v ZŠ, Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, Projekt Excelence ZŠ
Nejvýznamnější sportovní úspěchy: Dopravní soutěž
mladých cyklistů – celostátní kolo (7. místo mladší, 8. místo starší kategorie), Atletická soutěž Trnavský vrch – krajské
kolo (2. místo - dívky, 4. místo - chlapci), Atletická soutěž O
pohár rozhlasu - krajské kolo (1. místo - starší žáci, 4. místo
- mladší žačky, 7. místo - mladší žáci), Sportovní gymnastika
- dívky - krajské kolo (2. místo), Přespolní běh - okresní kolo
(2x 1. místo v jednotlivcích, 1. místo v družstvech), krajské
kolo (1., 2., 3. místo v jednotlivcích, 2. místo v družstvech),
Vybíjená - okresní kolo (1. místo), Minikopaná- okresní kolo
(3. místo), Tenisový turnaj - okresní kolo (3. místo)
Nejvýznamnější úspěchy v naučných soutěžích: Mladý
chemik – krajské kolo (1. a 3. místo), celostátní kolo - bez
umístění, Fyzikální olympiáda - okresní kolo (2. místo),
Matík - okresní kolo (1. místo), Prezentiáda - krajské kolo
(3. místo), Logická olympiáda – celostátní kolo (30. místo),
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo (3. místo), Recitační
soutěž – okresní kolo (2. místo), Matematická olympiáda (6.
ročník) – okresní kolo (2. místo), Matematická olympiáda
(8. ročník) - okresní kolo (3. místo), Biologická olympiáda
- okresní kolo (1. místo), Pythagoriáda - okresní kolo (1. místo), Zeměpisná olympiáda - krajské kolo (1. místo, postup
do celostátního kola), Sudoku - krajské kolo, Recitační kolo
- krajské kolo

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného
(dále jen ZUŠ)

Ředitelka: Lenka Hanáčková
Zaměstnanci:
leden – prosinec: 25 pedagogů (z toho 3 na RD, 1 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 2018/2019:
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XIV. ročník výtvarné soutěže ,,Voda štětcem a básní“ Rostislav Bouda - cena Redakční rady, Anna Velísková - cena
Generálního ředitele
Výtvarná soutěž ,,Putování dějinami s Cyrilem a
Metodějem» - Eliška Ondrášová - 2. místo, Karel Vitásek –
3. místo
„Šťastné stáří očima dětí“ účast
Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2018 – Petr Gabriel
- bronzové pásmo ve III. kategorii
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2019 - Petr Gabriel - čestné uznání
Celostátní soutěže žáků:
Ústřední kolo Plzeň - Hra na akordeon – P. Gabriel –
2. místo
Krajské kolo Val. Meziříčí - Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - Smyčcové duo – A. Domincová, M. Gabriel – 2. místo
Krajské kolo Uh. Brod - Hra na akordeon – P. Gabriel, –
1. místo (postup do KK), Akordeonový soubor – 2. místo,
Akordeonové duo Boudová, Jašová – 2. místo
Krajské kolo Kroměříž – Komorní hra s převahou dech.
nástrojů - Kvarteto zobcových fléten IV. kat. - 1. místo
Okresní kolo Luhačovice – Hra na EKN - A. Dokoupilová,
M. Kupková – 2. místo
Okresní kolo Napajedla - Hra na akordeon - P. Gabriel, P.
Ondrůšek – 1. místo (postup do KK), duo Jašová, Boudová,
akordeonový soubor, T. Sedláčková, R. Kašpárková – 2. místo, K. Večeřová – 3. místo
Okresní kolo Zlín-Malenovice - Komorní hra s převahou
dechových nástrojů - Kvarteto zobcových fléten IV. Kategorie (N. Tobolová, Š. Janíková, L. Krátká, E. Blahušová) –
1. místo (postup do KK)
Okresní kolo Zlín (Morava) - Komorní hra s převahou
smyčcových nástrojů - Smyčcové duo I. kat. (Z. Škárová, A.
Hořáková) – 1. místo, Smyčcové duo II. kat. (A. Domincová,
M. Gabriel) - postup do KK,
Smyčcové duo II. kat. (K. Škrabalová, D. Otracovec)
Výše uvedeným soutěžím předcházela školní kola ve hře
na EKN, akordeon a v komorní hře.
Nejvýznamnější akce ZUŠ Rudolfa Firkušného:
Výtvarný obor (dále VO):
Projekt ZUŠkolka - ukázkové hodiny pro MŠ (Napajedla,
Halenkovice, Spytihněv, Topolná, Babice), Účast na vernisáži
„Putování dějina s Cyrilem a Metodějem“ (Staré Město u Uh.
Hradiště), Absolventská výstava (Muzeum Napajedla), Účast
v projektu ZUŠka? ZUŠka! Malí velcí výtvarníci: Detektivní
příběhy všude kolem nás – vernisáž (MD Zlín), Zájezd na
divadelní představení „Povídky z jedné a druhé kapsy“ – ZUŠka? ZUŠka! Malí velcí herci (MD Zlín), Výtvarné dílny v
parku Komenského Zlín (Divadelní zóna při MFF), Zájezd
na výstavu do Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, Návštěva UMPRUM Uh. Hradiště, návštěvy výstav v Muzeu
Napajedla, instalace výstav v budově ZUŠ, 2.ZŠ a na odloučených pracovištích
Hudební obor:
17. ročník Hudebního tábora – týdenní prázdninová aktivita pro 50 dětí, Koncerty táborového orchestru (3x v tělocvičně 2. ZŠ Napajedla), Koncert farnosti Pohořelice (účinkování
dechového oddělení), Koncert ZUŠ v rámci Festivalu vážné
hudby Pocta R. Firkušnému, Adventní koncert v Napajedlích a Topolné, 2x Absolventský koncert, Předvánoční koncert v Babicích, Promenádní koncert (akce v rámci projektu
ZUŠ Open), Třídní besídky a koncerty (14x), Vernisáž Stefan
Milkov – obrazy (hudební číslo), Vernisáž ČS a Česko na
mapových pohlednicích, Vernisáž Absolventské výstavy (vystoupení), Vyřazení absolventů (vystoupení), Vystoupení ke
Dni učitelů, Vystoupení pro důchodce Napajedlích (3x) a Halenkovicích (1x), Vystoupení při oslavách 100. výročí Halenkovic, Vystoupení na neurologickém oddělení KNBT, Pietní

akt (2x), Příběhy našich sousedů, Zlín – vystoupení dechového a kytarového oddělení, Zájezdy: koncert Tria KlariVeroni
(FBM Zlín), opereta Modrovous (Kroměříž), Koncert pro
Evu Jiřičnou (FBM Zlín), Návštěva baletu POPELKA (Kino
Napajedla), třídenní Soustředění žáků hudebního oboru,
Rozsvěcování vánočního stromu v Napajedlích a Halenkovicích, Ukázkové hodiny hudebních nástrojů v MŠ Napajedla
a okolí, Ukázková vystoupení různých hudebních nástrojů
v PHV, Pořad pro MŠ v rámci projektu ZUŠkolka, Vystoupení pro maminky (Babice), Vystoupení žesťového souboru
na akci Zlínského kraje. Účast v projektu ZUŠka? ZUŠka!
– Malí velcí filharmonici (Zlín, Holešov, Uherské Hradiště,
Kroměříž), Knížka pro prvňáčka (vystoupení v Knihovně
Napajedla), Hudba na kolech – vystoupení akordeonistů v
Lednicko–valtickém areálu.
V březnu nás náhle opustil náš milý kolega, vynikající muzikant a pedagog hry na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klavír a varhany, pan Petr Verbík.

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 – 20 dětí, vedoucí
Ivana Foltýnová, Gabriela Babáčková, Pavel Holub
Radovánek II – starší skupina 10-15 let – 20 dětí, vedoucí
Jitka Šohajková, Lenka Pavelčíková
Uměleckými vedoucími obou skupin jsou paní Věra Holubová a pan Cyril Bureš.
Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou Galatíkovou, která má 3 členky. Zkoušky pravidelně
doprovází pan Cyril Bureš, který významně pomáhá s nácvikem. Na zkoušky dochází také Jana Hrubá, která zpracovává
hudební úpravy.
Vystoupení v Napajedlích: 9
Vystoupení mimo Napajedla: 6
Nové nastudování dětských pásem: Kočky a kocúři, Hastrmani, Šlapání stodoly, Na zelenéj lúce sedzí zajac, Palicový, Staroměstský čardáš, Nivnické sedlcké, Hlucké sedlcké,
Bílovské sedlcké, Boršické sedlcké, Vánoční pásmo koled a
říkadel Od svatého Martina po Nový rok.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Jako každý rok jsme se připravili na pěveckou soutěž, kde nás v Uherském Hradišti reprezentovalo 6
dětí.
Snažili jsme se aktivně zapojovat do akcí dospělého souboru. Velmi rádi jsme spolupracovali na stavění a kácení máje.
Děvčata vyrobila růžičky na ozdobení, společně jsme májku
ozdobili, většina se zúčastnila obou akcí.
Nacvičili jsme tradiční květnové vystoupení pro rodiče s
jarní tématikou.
O prázdninách jsme již po desáté společně prožili taneční
soustředění na klášteře, kde jsme zpívali, tancovali, povídali
si o zvycích a řemeslech našeho kraje, ale také soutěžili, vyrazili na výlety a učili se spolu dobře vycházet a vzájemně si
pomáhat. Hodně jsme se věnovali slováckým ornamentům a
tradičnímu pečivu. Jsme velmi dobrým kolektivem. Většina
dětí se účastnila všech vystoupení. Skvělá byla spolupráce s
rodiči. Vystupovali jsme na festivalu v Jankovicích, Dožínkách v Kroměříži, Moravských chodníčcích v Napajedlích
atd.
O Radovánku vyšel článek v časopisu Malovaný kraj.
V naší práci se zaměřujeme na upevňování vztahů dětí
mezi sebou i mezi dětmi a dospělými. Snažíme se jim vštěpovat lásku k naší lidové kultuře, písničkám, tancům, nářečí.
Připomínáme jim naše tradice, proto si před Velikonocemi
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mohli uplést tatar, před Vánoci jsme pekli perníčky, vyráběli lodičky ze skořápek ořechů. Zapojili jsme se do projektu
„Besedy u cimbálu pro teenagery“, kde se starší děti učily
tance a písničky ze Slovácka, ale také nepsaným zákonům
chování před cimbálovou muzikou. Poznaly také další děti,
které mají stejný zájem jako oni.
Významnou náplní naší práce byly vystoupení pro seniory,
kdy jsme je rádi při různých příležitostech potěšili slováckou
písničkou a tancem, nebo pásmem koled. V předvánočním
čase jsme uskutečnili 5 vystoupení v Napajedlích a okolí.
V závěru roku byla vedoucí Jitka Šohajková oceněna krajským úřadem za dlouholetou práci s dětmi a mládeží.

ESCALA, z. s.

Předseda: Sylva Patíková
Spolek má 10 členů ve věku 17 – 35 let, kteří se věnují
práci s mládeží.
Činnost: Během roku spolek pořádal zážitkové programy
zejména pro 1. ZŠ Napajedla a zajišťoval chod klubovny pro
mládež Dok 13, která je samostatným projektem již od roku
2014.
Nejúspěšnější akce: Adaptační pobyt 43 účastníků, Motivační pobyt 27 účastníků, Den otevřených dveří Escala +
Dok 13 - 40 návštěvníků.
Klubovna pro mládež Dok 13 zaznamenala 1718 návštěv
během klasické otvírací doby. Z akcí pořádaných pro Dok
13 byl nejúspěšnější Keltský telegraf a šifrovací hra HROT,
které měly obě přes 50 návštěvníků.
V rámci činnosti spolku (tedy i klubovny) se lektoři setkávali minimálně 1x za měsíc, ať už na interních školeních, supervizích, radách spolku nebo jiných plánovacích schůzkách.
Rada města Napajedla schválila spolku Escala příspěvek
na činnost ve výši 35 000 Kč, na provoz klubovny Dok 13 ve
výši 305 000 Kč.

SAM Napajedla – Sdružení aktivit mladých

Předseda: Pavel Hána
Sdružení má 25 členů ve věku 4 - 15 let a 8 dospělých věnujících se přímé práci s dětmi.
Činnost: Sdružení se zaměřuje na volnočasové aktivity
dětí a mládeže. Během roku jsme se scházeli na místní faře i
mimo ni za účelem kreativních, sportovních a jiných aktivit,
zaměřených na rozvoj osobnosti dětí po stránce duševní i fyzické, např. turnaje ve stolních hrách, řešení rébusů, pletení
pomlázek a zdobení vajíček na Velikonoce, pečení s kavárničkou na faře u příležitosti Dne matek, výtvarné dílničky,
jako například tradiční dušičková výroba svíček, výroba

a zdobení adventních věnců se zapojením rodičů, výzdoba
místního kostela, pečení a zdobení perníčků pro návštěvníky
vánoční mše svaté a podobně.
Za příznivého počasí a dle možností byla činnost přesunuta
v maximální možné míře do přírody (proběhly bojové hry
v terénu, zaměřené na řešení hádanek a práci s mapou a buzolou, také sportovní a taneční aktivity na farní zahradě). Na
závěr školního roku bylo pro děti a rodiče přichystáno tradiční posezení s opékáním špekáčků. Společně jsme navštívili
Aquapark Uherské Hradiště a Kino Napajedla. Uskutečnil se
již 15. ročník   letního stanového tábora, tentokrát na téma
Western. Děti měly při této příležitosti možnost vidět přírodu
CHKO Žďárské vrchy.
Členové se podíleli na přípravě a realizaci kulturních
akcí, jako je například Noc kostelů, či doprovodný program
zaměřený nejen na děti a mládež, ale na celé rodiny, a to u
příležitosti Svatováclavských slavností. Svou účastí podpořili
také akci Tříkrálová sbírka. Do činnosti sdružení se aktivně
zapojili také dobrovolníci z farnosti Napajedla.

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

Vedoucí: Zbyněk Abrhám
Napajedelské středisko je složeno z 5 oddílů, které pod sebou sdružují 86 členů (49 osob do 15 let věku, 2 osoby 15-18
let, 8 osob 18-26 let a 27 osob nad 26 let)
Činnost: Mladší členové (děti do 18 let) se po celý rok
scházeli na družinovkách jednou týdně, společně se zúčastnili několika akcí během školního roku - zimních a jarních
skautských závodů v okolí, výpravy na Ivančenu, užili si
jarní prázdniny na základně v Lidečku, zábavní herní odpoledne, mezistředisková herní setkání, přespávačky v přírodě
a mnohé další. Členové 15-18 let se podíleli na organizaci
roverských akcí Našlapaný roverský tábor – NAŠROT, OBROKu, skautské tančírně a dalších. V roce 2019 proběhl
střediskový sněm, kde se znovu zvolilo stejné obsazení střediskového vedení na následující 3 roky. Starší členové obstarávají chod střediska, vedou mladší členy, zajišťují mnohé
střediskové akce i akce pro veřejnost. Již tradičně proběhl
Memoriál J. Hodného v Napajedlích, 13. ročník skautského
plesu, vycházka do Luhačovic, čištění břehů Moravy, volejbalový turnaj BetlStar, rozdávání Betlémského světla a Stromeček pro zvířátka.
Jako předchozí roky se i v roce 2019 konal opět 14 denní
letní tábor na základně v Karolince (30 dětí a vedoucích) s
tematickým programem starověkého Řecka.

Oblíbenou akcí pořádanou staršími členy střediska - Rakváči, je Silvestrovský výšlap a Novoroční oheň na Makové. Ten
se bohužel poprvé uskutečnil bez toho nejdůležitějšího člena
z řad Rakváčů, bratra Zuba – Miloše Sudolského, který nás
navždy opustil v listopadu 2019. Nikdy nezapomeneme.
Účast v soutěžích: Rikitanův memoriál na Starých Hutích,
Závod vlčat a světlušek, Memoriál J. Hodného, Turnaj o Betlémskou hvězdu
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 napajedelského střediska pracují
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 351 členů navštěvujících 12 oddílů.
Z toho 170 členů ve věku 6 – 23 let a 31 cvičitelů.
Činnost: 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, švihadel a parkouru. Členové v oddílech dospělých se scházejí na sokolovně
1 - 2x týdně. Děti z oddílu gymnastiky 2 - 3x týdně 2h. Děti v
oddíle gymnastiky se věnují závodní činnosti v TeamGymu,
Sokolské všestrannosti a sportovní gymnastice.
V červenci se tento oddíl zúčastnil letního výcvikového tábora Soboňky (stanový gymnastický tábor) v počtu 22 dětí
a 5 cvičitelek. V srpnu se 11 dětí a 4 cvičitelky účastnilo
TeamGym-ového kempu v Itálii vedeného trenéry reprezentace ČR.
Účast v soutěžích: TeamGym: přebory v Olomouci - malá a
velká oblast, celorepublikový přebor ČOS v Praze. Sportovní
gymnastika: závody ČSGS Velikonoční v Hulíně, Valašském
Meziříčí, Bystřici, Mikulášský závod v Hulíně. Sokolská
všestrannost: župní přebor předškolních dětí v Uherském
Hradišti, mladších a starších žákyň ve Zlíně s postupem na
přebor ČOS v Plzni
Akce pro veřejnost: V únoru jsme pořádali Sokolský
ples. Spolupracovali jsme na karnevale pro děti. V průběhu
roku jsme uspořádali závody Napajedelské schody RUN-UP,
Sokolský výlet (turistika), Den Sokola, Běh Napajedelskou
branou. Oddíl gymnastek vystoupil na IN-LINE závodech.
V červenci jsme uspořádali Letní dětský tábor pro 56 dětí. V
průběhu prázdnin spolupořádali 3 týdenní turnusy příměstského tábora na sokolovně
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo TJ příspěvek na
údržbu a opravy sokolovny, materiálové zabezpečení, mzdy
údržbáře a částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve
výši 508 000 Kč.

Zájmová činnost dospělých
Myslivecký spolek Napajedla

Předseda: Antonín Odstrčilík
Počet členů: 17 + 2 čekatelé
Další členové výboru: Viktor Marišler (místopředseda,
hospodář), Roman Žaludek (jednatel), Petr Zelnitius (pokladník)
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
Lov: 11 srnčí zvěře (6 srnců, 3 srny, 2 srnčata), 6 divočáků,
1 laň, 25 lišek, 6 kun, 27 kačen. Ztráty na srnčí zvěři 19 ks.

Bažant a zajíc se nelovil, jelikož stavy v honitbě neodpovídají možnosti jejich lovu.
K výkonu práva myslivosti se používá: Spolek finančně
podporuje majitele loveckých psů, kteří jsou ve vlastnictví
členů spolku (4 ohaři, 2 jezevčíci). Proběhly okresní zkoušky
loveckých psů v naší honitbě za přispění a zapůjčení vodní
plochy MS Přívoz - Spytihněv.
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 s právy a povinnostmi. Proběhlo 11 členských schůzí, z toho 1 výroční.

Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv

Předseda: Ladislav Dundálek
Jednatel: Antonín Přikryl
Hospodář: Radek Miškeřík
Vedoucí mládeže v Napajedlích: Jan Hruboš
Vedoucí mládeže v Halenkovicích: Jiří Doležalík
Rybářský spolek se již více než 109 let podílí na kulturním přínosu pro město Napajedla a je tudíž jeho nedílnou
součástí. Je samostatně hospodařícím subjektem, s čímž je
spojena i vlastní produkce rybí násady za účelem zarybnění
našeho rybářského revíru. S tím souvisí postupná renovace
naší rybniční soustavy, kdy dochází k postupnému zpevňování rybničních hrází, úpravy rovinatosti terénu či pravidelnému odbahnění.
Spolek měl ke konci roku celkem 450 členů a 50 členů
z řad dětí a mládeže.
Další aktivity: Pro malé rybáře jsme opět uspořádali závody s hodnotnými cenami. Pro starší členy se v měsíci červnu
konaly tradiční rybářské závody, kdy vystoupila country skupina Texas z Holešova, která vytvořila v předvečer závodu
skvělou atmosféru. Nový vítr do plachet spolku přinesl moderní formát závodu - Rybářské závody dvoučlenných týmu
v lovu kaprů, jehož délka je 69 hodin. Účastnilo se ho celkem
40 týmů z celé republiky, sousedního Slovenska a Německa.
Konec roku patřil rybářské zábavě, která se konala na místní
sokolovně. Nezapomněli jsme ani na zajištění vánočních tradic a již několikátým rokem uspořádali prodej ryb pro štědrovečerní stůl. Petrův zdar!

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Napajedla (dále jen ZO ČZS)

Předseda: Štěpán Behrik
Počet členů: 41
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: 200 hl kvasu na
ovocnou pálenku. Tuto činnost zajišťovali tři pracovníci. Lisování ovoce zajišťoval jeden pracovník a bylo zpracováno
2600 kg jablek.
Další činnost: V měsíci únoru se konala ochutnávka mladých vín, v dubnu zájezd do salonu vín ve Valticích. V květnu se konala 45. výstava vín a v září Beseda s důchodci ZO.
Společenská místnost na pálenici slouží k pořádání rodinných oslav členů ZO a také zájemcům z Napajedel a okolí.

Základní organizace Český svaz včelařů Napajedla

Předseda: Ladislav Žaludek
Počet členů: 109
Další členové vedení: Jan Pavlík (jednatel), Rostislav
Očadlík (místopředseda), Roman Slovák (pokladník)
Péče o včelstva: celkově 975 včelstev na 135 stanovištích
Včelařský spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic,
Žlutavy, Spytihněvy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova a
Nové Dědiny. Registrujeme i chovatele z Otrokovic a Zlína.

Naše Napajedla2019
Na spolkovém včelíně jsme upravili další prostory, které
používáme ke zlepšení podmínek naší činnosti.
Hodnocení roku: Rok 2019 patřil k průměrným. Podobně jako v minulém roce, kvůli nestálému počasí v průběhu
jarních měsíců, prudkému nárůstu teplot a zasychání květů
bylin a stromů v některých částech působnosti spolku 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 13417 kg medu a získali jsme od nich 653 kg včelího
vosku. Včelstva se jevila zdravá.
Horší situace nastala v podletí včelařského roku. Po
přípravě včelstev na zimní období hlásili chovatelé čím dál
větší úhyny včelstev a v podzimních měsících uhynulo přes
150 včelstev. Některá přeživší včelstva byla oslabena a je
otázkou, zda přežijí zimu.
Aktivity: Na VČS jsme zhodnotili naši činnost, přijali nové
členy a odbornou přednáškou obohatili vědomosti našich
členů. Od předsedy OO Zlín R. Slavíka obdrželi tři vzorní
chovatelé odznak „Vzorný včelař“, svazové ocenění „Vzorný
včelařský pracovník“ pak dva členové našeho spolku.
Po celý rok jsme aktivně přistupovali k dění ve městě i
okolních obcích. Výbor spolku připravil několik přednášek
a besed pro děti i dospělé /pečení medového pečiva, výroba
svíček ze včelího vosku apod/. Stalo se již tradicí, že jsme
v závěru školního roku připravili pro školní mládež „Den
včely“. Spolkový včelín v Napajedlích při této vzdělávací
akci navštívilo na 400 dětí základních a mateřských škol,
ochutnali med a seznámili se s životem včel. Besedy se
včelaři se uskutečnily také v MŠ v Halenkovicích, Žlutavě
a Komárově.
Na řemeslných trzích jsme nabízeli produkty včelařství.
V našem spolku pracuje Včelařský kroužek mládeže. Pravidelně se děti zúčastňují oblastní včelařské soutěže „Zlatá
včela“ a „Dne Země“. Na pravidelné schůzky kroužku jednou za týden docházelo 12 dětí.
Potěšitelná je skutečnost, že se do spolku hlásí noví a hlavně mladí chovatelé. Pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky jsme i v roce 2019 připravili vzdělávací zájezd. Chovatelé včel se seznámili se zpracováním včelího vosku, výrobou
mezistěn, navštívili farmu s ekologickým provozem, také
muzeum hasicí techniky a kočárů. Pro naše chovatele jsme
zajistili vyšetření vzorků včelí měli k zjištění zdravotního
stavu včelstev, sklenice na med, léčivo k udržení dobrého
zdravotního stavu včelstev a ošetření včelstev aerosolem.

Kluby seniorů

Klub seniorů Napajedla (zázemí v jídelně DPS Sadová)

Předsedkyně: Jarmila Lapčíková
Klub seniorů při DPS Pod Kalvárií 90 (společenská
místnost)
Předseda: do 9/2019 Martin Škopík, 10 - 12/2019 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, neuzavírat
se před světem.
Jednotlivé kluby seniorů se scházely pravidelně dle svých
plánů činnosti. Mimo pravidelné schůzky probíhaly každý
týden pro seniory další aktivity (deskové a karetní hry, cvičení seniorů na židlích, dále využívali cvičební stroje na hřišti
pro seniory za lékárnou a nacvičovali na napajedelský a zlínský turnaj hru pétanque). Mnozí z nich se aktivně zapojili do
studia Virtuální Univerzity třetího věku.

Členové všech klubů navštěvovali během roku v rámci
svých možností i kulturní akce pořádané městem a klubem
kultury, muzejní výstavy, akce knihovny a programy kina
(velmi oblíbené a hojně navštěvované Senior kino).
Uskutečnilo se celkem: 44 schůzek všech klubů – přednášky,
prezentace, besedy (témata cestopisná, bezpečnostní, sociální,
zdravotní, vědomostní i zábavná), mezigenerační programy,
hudební vystoupení dětí i seniorů, zábavné tvoření aj. V měsíci
červnu se uskutečnilo 1 sportovní odpoledne - soutěž družstev
3 klubů ve hře pétanque, během roku byly pro seniory
zorganizovány 4 zájezdy: Rájec-Jestřebí (zámek), Svitávka
(vila Löw-Beer), Boskovice (okruh židovských památek);
Loštice-Muzeum Olomouckých tvarůžků a Arboretum Bílá
Lhota; Zlín - komentovaná prohlídka „Poznáváme Baťovskou architekturu města Zlína“; Hluk – procházka okolní krajinou spojená s vyprávěním o tureckých válkách, spisovateli
Fr. Kožíkovi i o Jízdě králů. V měsíci květnu úspěšně reprezentovala dvě seniorská družstva město Napajedla v krajské
soutěži Senior Cup v pétanque v Luhačovicích, zástupci klubů se zúčastnili i Krajské konference ve Zlíně v rámci projektu ZK „Aktivní senioři ve Zlínském kraji“.
Metodickou a organizační činnost pro kluby seniorů zajišťuje odbor sociálních věcí MěÚ. Na klubovní činnost (zajištění autobusové přepravy, vstupného, materiálu a občerstvení
v klubech) bylo v rámci rozpočtu města v r. 2019 vyčerpáno
celkem 66 591 Kč.

Virtuální Univerzita třetího věku – Konzultační
středisko Napajedla (dále jen U3V)

Tutoři: Mgr. Vladimíra Malchárková, Vlasta Čechová
Počet účastníků: 38
Činnost: Na základě smlouvy mezi Českou zemědělskou
univerzitou v Praze a Městem Napajedla pokračuje od r. 2014
vzdělávání napajedelských seniorů.
Vzdělávání probíhalo distanční formou s využitím multimediálních kurzů. Po každém ukončeném semestru (6 přednášek, splněné testy) obdrželi úspěšní účastníci pamětní listy.
Slavnostní promoci v aule ČZU v Praze, která následuje po
6 úspěšných semestrech, již absolvovalo 27 studentů našeho
konzultačního střediska. Virtuální studium probíhá v učebně
Nového kláštera. Školné si účastníci hradili sami (400 Kč/
semestr). V zimním semestru jsme studovali „Michelangela
Buonarrotiho“, v letním semestru „Ikonografii a hagiografii“.
Studium 12. semestru začalo 5. 2. 2020 tématem „Raná renesance v Itálii“.

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

Vedoucí: Jaroslava Dvorníková
Počet členů: 10
Činnost: MS ČČK působí v oblasti zdravotní, sociální a
humanitární. V loňském roce zajišťovala zdravotnické dozory na akcích pořádaných Klubem kultury a městem Napajedla (Jarní slavnosti, Pivní slavnosti, Moravské chodníčky,
Svatováclavské slavnosti), poskytovala zdravotnický dozor
na sportovní akci TJ Sokol Napajedla.
Pod vedením Oblastního spolku ČČK Zlín působí v Napajedlích Domácí ošetřovatelská péče. Péče je poskytována v
přirozeném prostředí občanů a zahrnuje ošetřovatelskou péči
indikovanou ošetřujícím lékařem. Místní skupina je připravena zapojit se v případě potřeby do sociální činnosti a humanitární pomoci občanům (ošacení, potraviny aj.) MS ČČK
spolupracuje s Městským úřadem Napajedla.

Svaz tělesně postižených ČR, z. s.,
Místní organizace Napajedla

Předsedkyně: Zdenka Smolková
Počet členů: 60
Činnost: Členové svazu se sešli celkem na 9 schůzích
(6x výbor, 3x členská). Členské schůze obohatil program
Divadelního souboru Zd. Štěpánka Napajedla a folklórního
souboru Radovánek, Mikulášskou besídku zpestřil program
manželů Čechových. V září se na hřišti za lékárnou uskutečnil 2. ročník turnaje ve hře pétanque, kterého se zúčastnilo
8 tříčlenných družstev. 1. a 2. místo získala družstva z Napajedel, 3. místo obsadilo družstvo z Halenkovic. V měsíci
květnu a září se 5 členek zúčastnilo rekondičních pobytů, pořádaných OV STP Zlín. Finanční dotaci od města Napajedla
využili členové MO na masáže (10x), divadelní festival (3x),
fyzioterapii (5x), dárkový poukaz do lékárny (42x).

Kultura
Přehled kulturních akcí
Cestovatelský mišmaš

9. ročník velkého cestovatelského festivalu nabídl 5 přednášek, workshopy, tombolu o sportovní ceny, herní zónu pro
děti. Festival byl tentokrát obohacen o Food festival a večerní
koncert dvou kapel v napajedelské sokolovně.

Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla

61. ročník soutěžní přehlídky amatérských divadelních
souborů. Návštěvníci zhlédli šest soutěžních představení,
mezi kterými nechyběl Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka.
Poslední sedmé nesoutěžní představení zakončilo závěrečné
slavnostní předávání cen. Nad festivalem převzal záštitu hejtman Zlínského kraje.

Jarní slavnosti

Vítání jara v Napajedlích, při kterém město slaví svátek sv.
Jiří, patrona Napajedel. Celodenní program zahrnoval Farmářský a řemeslný trh, Blešák na radničním nádvoří, vystoupení dětí z kroužků Domu dětí a mládeže Matýsek, běžecký
závod RUN UP Napajedelské schody a prohlídku nejvýznamnějších památek v rámci akce Brány památek dokořán.

Varhanní festival

V průběhu roku uspořádal Klub přátel hudby v rámci Varhanního festivalu 3 koncerty v kostele sv. Bartoloměje.

Festival malých pivovarů

Na nádvoří Nového Kláštera se uskutečnil 6. ročník přehlídky malých pivovarů, dobré hudby a zábavy k tomu. Nechyběly pivní soutěže a soutěž o nejlepší pivovar festivalu.
Vyvrcholením festivalu byl koncert kapely Kiss Forever
Band z Maďarska.

Moravské chodníčky

19. ročník tradičního srpnového setkání folklorních souborů národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané, které
proběhlo v areálu Nového Kláštera. Ve dvoudenním programu vystoupilo 16 folklórních souborů a sólisté.

Svatováclavské slavnosti

Celé město ožilo jubilejním 20. ročníkem největší kulturní události roku, která nabídla celodenní historický program
a na mnoha místech ve městě také bohatý doprovodný program. Celá událost vyvrcholila tradičním kostýmovaným
průvodem městem, rytířskými zápasy a jízdním turnajem.

Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému

Již 12. ročník tentokrát čtyřdenního Festivalu vážné hudby
byl zahájen v Kině Napajedla projekcí dokumentu s dcerou
Rudolfa Firkušného, Veronikou Firkušnou Callegari, vystoupil Pěvecký sbor Véronique, na akordeon zahráli Martin Kot
a Viktor Stocker. V Klášterní kapli vystoupili mladí klavíristé

Jan Schulmeister a Kateřina Potocká, Camerata Cremsiriensis a na varhany zahrál v kostele sv. Bartoloměje Martin
Jakubíček. Svou milou návštěvou nás poctila ze spojených
států Veronika Firkušná Callegari.

Rozsvěcování vánočního stromu

Událost před první adventní nedělí, která doprovázela rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Program
nabídl Farmářský a řemeslný trh, vystoupení dětí z Mateřské
školy, Domu dětí a mládeže Matýsek a Folklórního souboru
Radovánek, mši v kostele sv. Bartoloměje a projekci filmu v
Kině Napajedla.

Sváteční koncert

Na tradičním svátečním koncertu 27. prosince vystoupil
komorní ansámbl Musicorum Aurum ze Zlína. Nechyběla
slavnostní atmosféra a přípitek se starostkou města.

Klub kultury Napajedla (dále jen KKN)

Zástupkyně ředitelky: Kateřina Tilšerová
Činnost: 45 uspořádaných akcí
Nejúspěšnější akce: Cestovatelský mišmaš, Divadelní festival ochotnických souborů, Jarní slavnosti, Festival malých
pivovarů, Oldies party, Moravské chodníčky, Svatováclavské
slavnosti, Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému,
Sváteční koncert.
Další akce: Beseda s Krkavčí matkou, Velký dětský karneval, 8 koncertů, 4 výstavy v Café Klášter a další.
Střediska: Kino Napajedla, Knihovna Boženy Benešové
Napajedla, Muzeum Napajedla, Café Klášter, Informační
centrum
Spolky: Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, Loutkový
soubor Klubíčko, Folklórní soubory Radovan, Radovánek a
Pozdní sběr

Naše Napajedla2019
Kino

Vedoucí: Mgr. Zuzana Némethová
Počet zaměstnanců: 1,5 úvazku, 8 brigádníků
Počet projekcí: 468, diváků: 14 589
Nejúspěšnější filmy: Ženy v běhu, Bohemian Rhapsody,
Teroristka, Zrodila se hvězda, Poslední aristokratka, Vlastníci, Nabarvené ptáče, Ženská na vrcholu, Avengers Endgame
Nejúspěšnější dětské filmy: Ledové království II, Pat a
Mat: Kutilské trampoty, Pokémon: Detektiv Pikachu, Tajný
život mazlíčků 2, Toy Story 4: Příběh hraček, Lví král, Angry
Birds ve filmu 2
Projekce pro školy: 12 projekcí, 1 090 diváků
Projekce pro letní tábory: 8 projekcí, 401 diváků
Animační dílny (v rámci festivalu Malé oči) pro školní družiny: 4 dílny, 107 účastníků; 1 zhodnocení a ukázka výtvorů
z animačních dílen, 150 účastníků
Letní kino: 20 projekcí, 1 079 diváků, nejúspěšnější film:
Ženy v běhu. Letní kino bylo pořádáno na nádvoří Nového
Kláštera (18 projekcí), na nádvoří radnice (1 projekce) a v
prostorách Skate parku Napajedla (1 projekce). Občerstvení
zajišťovala kavárna Café Klášter a bar Kina Napajedla.
Počet divadelních představení: 11 (z toho 7 v rámci Divadelního festivalu), 1 466 diváků (z toho 981 diváků v rámci
Divadelního festivalu)
Nejúspěšnější divadelní představení: Vrátila se jednou v
noci – Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 172 diváků; Dva
na kanapi – Divadlo Haleny 172 diváků
Další činnost: V kině i nadále probíhalo promítání Kino
Senior – pravidelné zlevněné projekce určeny přednostně pro
seniory (10.00 a 15.00 v daný den) a Mama kino – speciální dopolední projekce pro rodiče s dětmi na mateřské/rodičovské dovolené. Bijásek – pravidelné víkendové projekce
pro děti, případně speciální prázdninové projekce (pro tábory a dopolední projekce pro děti) a další akce jako Hurá na
prázdniny, Jarní prázdniny v kině atd. Filmový klub a filmové
cykly – projekce filmů, které se odlišují od komerce, snažící se pracovat s estetikou filmů a filmových postupů. Diváci
si mohli opět zakoupit kartičku do filmového klubu, která je
opravňuje ke slevám na vybrané projekce v našem kině, ale
současně ve všech filmových klubech v ČR a SR. Zařazeny
byly i projekce tzv. naslepo – divák se nechává překvapit výběrem filmového titulu až na místě.
Velmi úspěšnými projekty byly opět cestovatelské besedy,
zejména Cestovatelský mišmaš, přednáška Jiřího Kolbaby,
2 přednášky Tomáše Kubeše na téma Černobyl, Snow Film
Fest + host Martin Lafek, Expediční kamera + host Svaťa
Božák. Velmi vysokou návštěvnost měly i speciální projekce
- Nabarvené ptáče za účasti režiséra Václava Marhoula, projekce restaurovaného snímku Cesta do pravěku v Loutkovém
sále, předpremiéra snímku Amnestie s filmovou delegací či
uvedení rozpracovaného titulu Tady Havel, slyšíte mě? za
účasti režiséra Petra Jančárka či přenosy koncertů, baletů aj.
V roce 2019 se kino zapojilo prvně i do dětského festivalu
Malé oči (projekce + dílny animace). Kino bylo pronajímáno
i k soukromým účelům.

Muzeum Napajedla

Vedoucí: Mgr. Barbora Košutová, od února 2018 zastupuje
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková
Počet zaměstnanců: 2,0 úvazku, 3 zaměstnanci, 3 brigádníci
Celkem návštěvníků: 4 737 (vernisáže, výstavy, doprovodné programy)
Celkem výstav: 8 (Výstava pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště, Zmatené peníze, Zbraně a zbroj od starověku po současnost, Výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ, Malíř
Miroslav Polcer, malíř, Jiří Kaifosz – Sochy obrazy, Nezapomeňme! 30 let svobody v Napajedlích, #Fashion #Design
#Zlín)

Celkem doprovodných akcí: 2 (přednáška Ing. Karla Kysilky – Osudy Napajedel v době Rottalů, Muzejní noc)
Muzeum provozovalo 5 stálých expozic a pořádalo krátkodobé výstavy v multimediálním výstavním sále, uskutečnilo několik doprovodných akcí (viz výše), účastnilo se
akcí Brány památek dokořán a Dny evropského dědictví.
U příležitosti 100 let od zavedení české měny a 30 let od
sametové revoluce uskutečnilo tematické výstavy. V rámci
velkých kulturních akcí ve městě bylo otevřeno pro veřejnost
s kostýmovanými průvodci (Muzejní noc a Noc kostelů, Svatováclavské slavnosti). Muzeum při tvorbě některých výstav
spolupracovalo s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Další činnost: Komentované prohlídky pro skupiny,
edukační programy pro základní i mateřské školy, příměstské
a zájmové tábory, sbírkotvorná činnost, vyřizování badatelských dotazů, sběr materiálů k historickým výstavám, projekt „Natáčení pamětí“, poskytování služeb Cyklisté vítáni,
účast na odborných seminářích a konferencích, Muzejní klub
– schůzky muzejního klubu se uskutečnily celkem 4x.
Noviny: Ve městě vycházely jednou měsíčně Napajedelské
noviny, 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 vyšel územní plán
města, jízdní řád IDS a Ročenka 2018.

Knihovna

Vedoucí: Svatava Ondrášová
Počet zaměstnanců: 3
Služeb využilo celkem čtenářů: 1439 registrovaných čtenářů, z toho 544 dětí, služeb využili celkem 33095x
Celkem zakoupeno nových knih: 895, vypůjčeno: 80
648 dokumentů, z toho časopisů: 17 122, audioknih: 194 a
E-knih: 208
Dospělí čtenáři si nejčastěji půjčovali tituly: Slepá mapa,
Hotýlek, Hana a Tiché roky – všechny od Aleny Mornštajnové
Děti si nejraději půjčovaly tituly: Trosečníci – 3 díly od
Morgana Wintera, komiksy, pro nejmenší děti půjčovali rodiče nejrůznější druhy leporel
Kolektivních akcí: 99, 2 928 účastníků
Knihovna se zapojila do jedenáctého ročníku celostátního
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018.
Projektu se zúčastnili i prvňáčci ZŠ Pohořelice a ZŠ Halenkovice. V rámci projektu se dětem představil známý malíř a
ilustrátor Adolf Dudek s pořadem Pohádkové kreslení III. V
březnu se uskutečnila beseda v Klubu důchodců Sadová –
Co četly naše děti v průběhu 100 let, zároveň byl vyhlášen
seniorský kvíz – Slavné výroky a jejich autoři. Pro širokou
veřejnost knihovna připravila setkání s hercem Zdeňkem
Junákem v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka na cestách, pro
starší školáky besedy Jak to chodí v knihovně, mladší školáci
se seznámili s knihami, podle kterých byly natočeny filmy
a děti ze školky si zahrály pohádku O veliké řepě. V říjnu
přijel do Napajedel současný česky spisovatel, autor mnoha
historických i současných detektivek Stanislav Češka. O své
tvorbě pobesedoval v Klubu aktivních seniorů.
Konaly se také tyto akce: Knihovna zorganizovala 16.
ročník burzy knih – Březen měsíc knihy. Burzu navštívilo
563 lidí a prodalo se 1 691 knih.
V roce 2019 proběhla revize knižního fondu s velmi dobrým výsledkem – nedohledalo se pouze 56 knih.
Pro knihovníky regionu Napajedla připravila knihovna v
červenci setkání, na kterém jsme vzpomněli 100. výročí vydání prvního knihovnického zákona, projednali organizační
záležitosti a seznámili knihovníky s novinkami v knihovnictví a možnostmi programu Verbis 2.0.

Naše Napajedla2019
Radovan

Vedoucí: Jakub Tesař
Počet členů: 31 ve věku 14-55 let
Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou Galatíkovou, která má 3 členky, CM Rováš s primášem
Antonínem Bradáčem, která má 6 členů, Muzika pod vedením Lexy Gazdoše
Vystoupení v Napajedlích: 4
Vystoupení mimo Napajedla: 10
Nové nastudování pásem: Vzhledem k výraznému omlazení, se soubor během celého roku soustředil na doučení kmenových pásem. Nově bylo nacvičeno pásmo tance s koněm,
Klbový, Boršické sedlcké, Sedláček, Přástky, Metlový
Souborové dívky si pod vedením Jany Hrubé připravily zpěvy z Horňácka o nápojích, u příležitosti Moravských
chodníčků.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Rok 2019 byl v mnoha ohledech ve znamení
velkých změn. Po téměř dvaceti letech ke své žádosti skončila, jako vedoucí souboru, Jitka Šohajková a novým vedoucím
byl zvolen Jakub Tesař. Po dvou letech, kdy vedle sebe působil Radovan-Předskok (skupina mládeže stará pro Radovánek, ale mladá pro Radovan) a Radovan jako takový, došlo
k jejich sloučení. Celý rok se pak nesl ve znamení stmelení
obou kolektivů a zejména doučení kmenových pásem Radovanu a zároveň doučení pásem Předskoku, které byly přeneseny do repertoáru souboru.
Pro toto spojení, ve všech ohledech, se uskutečnily dvě
celovíkendové soustředění ve Velkých Karlovicích a v této
tradici bychom rádi pokračovali i nadále.
Dále započala i spolupráce souboru se souborem Okluky z
Hluku, se kterými jsme podnikly čtyři společná soustředění,
ať už v zázemí jednoho, nebo druhého souboru a tato spolupráce vyústila ve společné vystoupení v rámci XIX. Moravských chodníčků, kdy jsme společně zatančili nové pásmo
Boršických sedlckých, jehož choreografii vytvořili společně
vedoucí obou souborů.
Další vítanou událostí bylo pořízení osmi nových krojů, včetně botů dámských i pánských, které byly ušity pro
potřeby souboru z rozpočtu města Napajedla. Kroje byly
slavnostně představeny v rámci XIX. Moravských chodníčků. Nové kroje, bílovského typu, se od standardního krojového vybavení souboru liší zejména u dívčího kroje svojí zdobností, byla vytvořena tzv. těžká varianta, kordulky z brokátu,
fěrtůšky z kašmíru a bohatě skládané šorce s výšivkou. Dále
se členové souboru podíleli na opravách a šití jednoduchých
krojových součástek, údržbě krojů, materiálu a svěřených
prostor. Soubor pořídil nové vyšívané souborové trička, pro
řádnou reprezentaci souboru a města.
Soubor se činil i v počtu vystoupení. Z těch nejzajímavějších
to bylo Otevírání pramenů v Luhačovicích, Krajské dožínky
v Kroměříži, MFF Frenštátské slavnosti a Slavnosti vína v
Uherském Hradišti.
Zahájili jsme novou tradici Kácení máje s besedou u cimbálu, které se uskutečnilo na dvoře Nového kláštera v prvním
ročníku s CM Sudovjan a s výhledem konání v dalších letech.
Největší akcí pořádanou souborem byly Moravské chodníčky, kde se soubor mimo tanečního a pěveckého vystoupení chopil již tradičně i organizační a pořadatelské služby,
stejně tak byl soubor nápomocen s pořadatelskou službou i
během XX. Svatováclavských slavností.
Dále byli členové souboru aktivně zapojeni do tanečního
soustředění Radovánku, které se již tradičně konalo právě po
skončení Moravských chodníčků. Společnou akcí napajedelských souborů bylo Vánoční koledování v klášterní kapli.

Pozdní sběr

Vedoucí: Roman Oharek
Počet členů: 15 členů ve věku 50+
Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou Galatíkovou ze Spytihněvi, CM Rováš, organizačním
vedoucím muziky je Martin Šolar.
Zkoušky pravidelně doprovázel pan Cyril Bureš, který významně pomáhal s nácvikem.
Vystoupení v Napajedlích: 4
Vystoupení mimo Napajedla: 3
Nové nastudování pásem: nastudování tance Kyjovská
skočná k novému pásmu a opakování starších pásem na vystoupení
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Spolu se souborem Radovan jsme zahájili novou tradici Kácení máje s besedou u cimbálu, které se
uskutečnilo na dvoře Nového kláštera. Dále jsme se zúčastnili Moravských chodníčků, Rozsvěcování vánočního stromu a
vánočního koledování v klášterní kapli.
Mimo Napajedla jsme se společně s Radovanem vystoupili
v Jankovicích, zatančili na mezinárodním folklorním festivalu Zlínské besedování a na Slavnostech vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti.
V listopadu jsme se rozloučili s naším dlouholetým tanečníkem a kamarádem Milošem Sudolským, který zemřel po
těžké nemoci.

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

Vedoucí: Miroslava Havalová
Počet členů: 34, z toho dospělí 16, senioři 4, mládež 5,
děti 9
Počet odehraných divadelních představení: 8, z toho pro
děti 3
Nejúspěšnější divadlo: pro dospělé „Dovolená s rizikem“
(odehráno 4x). Zároveň získalo Cenu diváků s hodnocením
4,7171 pro Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla na
61. DFN Napajedla
Další činnost: účast na 17 akcích
Karnevaly: Napajedla, Kudlovice, Huštěnovice a Fryšták
Spolupráce s DDM Matýsek Napajedla: Literární program
při akci „Noc s Andersenem“
Spolupráce s Klubem seniorů Sadová: Literární odpoledne
Pořadatelská činnost: Karneval Napajedla, 61. Divadelní
festival ochotnických souborů Napajedla, XX. Svatováclavské slavnosti Napajedla
Moderování: 4x na Karnevalech, 7x na 61. Divadelním
festivalu ochotnických souborů Napajedla, Neckyáda v obci
Salaš u Velehradu, XX. Svatováclavské slavnosti Napajedla,
Rozsvěcování vánočního stromu Napajedla
Scénky: 4x na Karnevalech, 4x na XX. Svatováclavských
slavnostech, 7x na pěti kostýmovaných prohlídkách v Zámku
Napajedla (Zámek plný skřítků)
Recitace: při pietním aktu u pomníků padlých na Kalvárii a
na Masarykově náměstí
Tanec a zpěv: XX. Svatováclavské slavnosti Napajedla
Chození se sv. Mikulášem za dětmi do rodin (Napajedla,
Topolná, Uherské Hradiště, Zlín, Švábenice, Jarošov)
Předání cen dětem základních škol za Výtvarnou soutěž při
DDF Pohádková skládanka

Loutkový soubor Klubíčko

Vedoucí: Hana Klhůfková
Počet členů: 18
Počet divadelních představení: 9, diváků: 746 (z toho
367 na nedělní představení a 379 na dopolední představení
pro školky a školy)
Nejúspěšnější představení: Ostrov splněných přání

Další činnost:   Budulínek v podání souboru Říše loutek
Kroměříž

Ostatní organizace a společnosti
Fatra, a.s.

Generální ředitel: Ing. Pavel Čechmánek
Počet zaměstnanců: 1240 (z toho v Napajedlích 900, zbývající část v provozovně v Chropyni).
Největší zpracovatel plastů v ČR, součást koncernu Agrofert.
V roce 2019 dosáhly tržby za výrobky a služby výše téměř
3,8 mld. Kč a více než 2/3 produkce směřovaly na zahraniční
trhy.
Modernizace provozů: V napajedelském závodě v současné době probíhá příprava nové kolekce LINO 2020 na
kapacitách nové válcovny.

Domov pro seniory Napajedla,

příspěvková organizace
Ředitel: Bc. David Libiger
Počet klientů a zaměstnanců: 63 uživatelů, 45 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (z toho 26 v přímé péči o
klienty), dále 10 zaměstnanců na dohodu o provedení práce.
Péče: Organizace pečuje převážně o klienty s vysokou
potřebou péče, kterou již rodiny ani za podpory terénní
pečovatelské služby nejsou schopny zajistit. Poskytuje péči
zdravotní, ošetřovatelskou a sociální. Klienti žijí v jedno,
dvou a třílůžkových pokojích. Velká část klientů sociální
služby pochází přímo z Napajedel, ostatní jsou převážně
z okolních obcí a často mají již trvalé bydliště v Napajedlích.
Péče o klienty je velmi fyzicky i psychicky náročná, proto
se organizace snaží ji všemožně svým zaměstnancům ulehčovat. Například pořízením speciálních pomůcek (zvedací
zařízení, speciální kluzné ložní prádlo, rolovací podložky
usnadňující manipulaci s imobilními klienty), 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. Domov spolupracuje
mimo mnoha jiných s MŠ Napajedla, DDM Matýsek Napajedla, ZUŠ R. Firkušného Napajedla, s farním společenstvím
z Pohořelic, CM Radovan, skupinou Návraty z Tlumačova.
Klientům je nabízena velká škála aktivit, např. smyslová aktivizace, cvičení s hudbou, cvičení paměti, ale i individuální
aktivizace u lůžka imobilních klientů. Dále jde například o
canisterapii či hippoterapii. Canisterapii u nás realizuje několik různých psů se svými pány, mj. i skupina Agility Napajedla. Při hippoterapii klienty navštěvuje miniponík Emil, který
ve speciálních „bačkůrkách“ může přijít až k lůžku klienta.
Pro své pohybové aktivity využívají klienti speciální šlapací
stroj motomed. Zapojují se tím do akce „Šlapeme společně
napříč republikou“.
Klienty pravidelně navštěvují zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti v MěÚ Napajedla. V organizaci probíhají
praxe studentů středních i vysokých škol, stáže zaměstnanců
z jiných sociálních služeb.
Investice: V organizaci proběhla velká investiční akce zaměřená na protipožární opatření a bezpečnost klientů domova.
V celé budově byla nainstalována elektrická požární signalizace. Do všech místností domova byla umístěna požární čidla, která signalizují případné požární nebezpečí. Dále byly
na celkem 7 dveřích, tzv. požárních uzávěrech, nainstalovány
speciální magnety, které dveře v případě požárního nebezpečí

automaticky zavřou a zabrání tak šíření požáru. Náklady akce
přesáhly 2 mil. Kč a investorem byl Zlínský kraj.
Úprava prostor domova: Chodby domova byly po
investiční akci vymalovány příjemnými barvami a přibyly
2 velké obrazy malované přímo na zeď, a to zimní pohled
na obec Halenkovice a kostel a zámek v Pohořelicích. Již
dříve byly vytvořeny malby napajedelské radnice, kostela a
hřebčína. Všechny tyto obrazy mohou sloužit i k aktivizaci
klientů.
Pokračovala úprava vnějších i vnitřních prostor domova byly doplněny speciální ochranné prvky proti oděru stěn na
chodbě ve 4. patře a v jídelně, dále bylo vyměněno venkovní
osvětlení domova, byly vyměněny vstupní dveře, čímž byla
dokončena úprava vstupních prostor do domova, byla vyměněna elektroinstalace na vrátnici domova. Dle skromných finančních možností se organizace snažila zútulňovat prostředí
domova také opravou nebo pořízením mnoha drobných doplňků na pokojích klientů, ve společných prostorách, v koupelnách, či jinde (např. přečalounění židlí, výměna dveří u
skříněk, apod.).
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo DS Napajedla
pro rok 2019 příspěvek na neinvestiční výdaje související s
poskytováním sociálních služeb ve výši 250 000 Kč.

Římskokatolická farnost Napajedla

Farář: P. Ryszard Turko
Uskutečnilo se: 11 církevních rozloučení
Přijato: 4 křty, 4 svátosti manželství
Činnost: Dne 13. března jsme se rozloučili s naším varhaníkem p. Petrem Verbíkem, který zemřel 5. března. Dne 25.
března se konala Pouť za nenarozené děti, kterou celebroval
Mons. Antonín Basler. Koná se každoročně u příležitosti Dne
modliteb za úctu k životu a nenarozené děti. Po mši následovala společná modlitba růžence u hrobu Aničky Zelíkové.
V srpnu se konala bartolomějská pouť, připomínající památku zasvěcení kostela. Mši sv. sloužil P. Kamil Obr, děkan
Zlínského děkanátu.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo ŘKF příspěvek
na cyklus varhanních koncertů ve výši 65 000 Kč.

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: Miroslav Mikeš
1. náměstek starosty a velitel: Petr Škopík
Počet členů sboru: 47 členů, z toho 29 hasičů a 18 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. Podílí se dále na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží a na dokumentaci
historie požární ochrany v Napajedlích.
Hlavní akce: tradiční Hasičská zábava se skupinou Aventis
26. ledna v sále sokolovny, Slavnostní nástup u příležitosti
svátku sv. Floriána - patrona hasičů 4. května na Masarykově
náměstí, propagační akce k Mezinárodnímu dni dětí HASIČI
DĚTEM 7. června před hasičskou zbrojnicí, 5. ročník soutěže
mladých hasičů a 12. ročník soutěže hasičů O putovní pohár
města Napajedla 16. června v ulici Na Kapli, prázdninové
Soustředění mladých hasičů 24. - 28. srpna v Morkovicích
- Slížanech, pietní akce Vzpomínka na hasiče z New Yorku
u soukromého památníku 11. září v Zahradní ulici, 5. ročník
soutěže v hasičském silovém víceboji TFA Napajedla 5. října,
v rámci jarního a podzimního úklidu města sběr kovového
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šrotu (Železná sobota); nově v roce 2019 zapojení do programu Dne sportu v Napajedlích 21. září a do branného dne
předškoláků z Mateřské školy 18. října, zabezpečení provozu
bufetu na silvestrovském odpoledni na nádvoří radnice
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo SDH příspěvek
na činnost v roce 2019 ve výši 58 000,- Kč.

Sport
TJ FS Napajedla

Předseda: Roman Hrdina
Další členové vedení: Ing. Lukáš Smyček (sekretář)
Počet členů: 714 z toho 191 dětí a mládeže a 523 dospělých
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo TJ FS Napajedla
příspěvky na částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve výši 200 000 Kč, 375 000 Kč a na částečné pokrytí
přímých nákladů (energie, pronájmy tělocvičen, sportovních
zařízení), nákladů na údržbu, renovaci, opravu infrastruktury,
pojištění majetku a revize ve výši 1 905 000 Kč.

Stolní tenis

Předseda: Jaroslav Škrabala
Oddíl sdružuje 15 členů. Jedná se o registrované hráče ve
věku 27 - 72 let. Oddíl má 2 družstva mužů. Družstvo A hraje
Okresní soutěž II. třídy a družstvo B hraje Okresní soutěž III.
třídy.
Činnost: K tréninku, který máme 1x týdně v čase
20 - 22 hod. využíváme tělocvičnu 1. ZŠ Napajedla. Sobota
je hracím dnem pro mistrovská utkání.
Další činnost: Pravidelný vánoční turnaj pro členy oddílu. V průběhu roku bylo sehráno několik přátelských a pohárových utkání. Dále účast na přeborech regionu.

Klub českých turistů, odbor Napajedla

(dále jen KČT)
Předseda: Karel Janošek
Klub má 144 členů, z toho 38 členů do 26 let. Přímé práci s
mládeží se věnují 2 vedoucí. Pravidelná činnost je zaměřena
na turistiku pěší, lyžařskou, běžeckou a cyklo.
Aktivity: Mimo svou vlastní činnost jsme uspořádali pro

širokou veřejnost se zájmem o turistiku pravidelné akce
- Novoroční výstup, 3 vycházky z cyklu Jarní kilometry,
zúčastnili jsme se společné akce se slovenskými turisty
Přátelství bez hranic na Pulčíně, Svatováclavský pochod, pochod Podzimní Chřiby, Mikulášský pochod a Silvestrovský
pochod. Celkem jsme uspořádali 54 akcí přístupných i široké veřejnosti, kterých se zúčastnilo 1186 zájemců. Členové
se zúčastnili také různých seriálových závodů - lyžařských,
běžeckých, cyklo, MTB, maratonů a triatlonů.
Zázemí KČT je turistické chatě, která je v majetku TJ FS
Napajedla.

Oddíl Azimut 1403

Vedoucí: Karel Janošek
Oddíl má 28 členů, z toho 22 členů do 26 let.
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 pravidelně scházel na svých schůzkách pod vedením dvou vedoucích. Členové se zúčastnili seriálu Turistických závodů - Mistrovství Zlínského kraje, závody Českého poháru. V klubové činnosti jsme se věnovali teoretické
přípravě na turistické závody, deskovým hrám a praktickým
dovednostem. Uspořádali jsme turistické vycházky, výlety,
zájezdy a víkendové pobyty v přírodě. Úzce spolupracujeme
s Klubem českých turistů.

Vodní sporty

Předseda: Milan Mičák
Oddíl má 100 členů různých věkových kategorií. Převážně
se 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.
Činnost: Během roku probíhaly pravidelné schůzky na loděnici, výcvik vodáckých dovedností, expedice a zájezdy.
Účast v soutěžích: Kromě úspěšné reprezentace na MČR
v eskymování jsme se např. zúčastnili a reprezentovali v Českém poháru vodáků, dále v maratonech, jako je Východočeský maraton nebo extrémní závod „ Pádluj O 106“.

Šachy

Předseda: Ladislav Kolomazník
Oddíl má 3 soutěžní družstva - A (hraje krajskou soutěž),
B a C (hraje regionální přebor). Oddíl má 27 členů, z toho 11
dětí. Členové oddílu jsou ve věku 6 – 84 let.
Činnost: Během roku probíhaly pravidelné páteční schůzky, pod vedením L. Kolomazníka a M. Jestříbka, v klubovně
na klášteře. Zde se hrál přebor oddílu (přeborníkem se stal p.
Kozojed). Byly uspořádány každoroční memoriály M. Plška
a J. Kropáčka (1. místo získal B. Pálka) a soustředění talentované mládeže. Žáci se zúčastnili několika turnajů v okolí.
Díky 3. místu na Mistrovství ČR se Adéla Bažantová zúčastnila Mistrovství Evropy v Bratislavě v kategorii do 8 let.

ASPV

Předseda: Libor Kubíček
Oddíl má 7 odborů, které sdružují 130 členů. Z toho je 16
dětí ve věku 10 – 15 let pod vedením Kataríny Marčíkové.
Mají velmi dobré sportovní výsledky. Každý odbor má jinou
sportovní náplň.
Činnost: Během roku proběhlo 10 schůzí, kterých se účastnil osmi členný výbor. Proběhla také valná hromada za účasti
zástupců všech oddílů.
Účast v soutěžích: V průběhu roku jsme se zúčastnili různých soutěží a turnajů (atletické závody, turnaje ve volejbale,
sálové kopané atd.).

Házená

Sekretář oddílu: Vítězslav Dalajka
Oddíl má 5 kategorií: mini žactvo 25 dětí (trenéři
Lubor Vacula, Václav Uhříček), mladší žactvo 15 dětí
(trenéři Martin Chaloupka, David Hnilica), starší žáci 10
chlapců (trenéři Zdeněk Kašný, Roman Hrdina), starší
dorost 15 chlapců (trenéři Renek Blahuš, Ladislav Gajdošík),
muži 20 hráčů (trenéři Petr Juráň, Jindřich Polák). Házená
sdružuje 128 registrovaných členů (68 dospělých hráčů a
funkcionářů, 60 mládež a žactvo).
Činnost: Během roku probíhaly pravidelné soutěže
řízené ČSH u žákovských kategorii ZKSH, každá kategorie
absolvovala 3x tréninkovou jednotku v čase 1,5 hod.
Účast v soutěžích: muži 2. liga, mladší dorost 2. liga, mladší
a starší žáci Zlínská liga, v kategorii mini se zúčastnily děti
turnajů, které pořádají střídavě všechna přihlášená družstva.

Kopaná

Předseda: Jaroslav Laciga
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.

Volejbalový klub Napajedla, z.s.

Předseda: Lubomír Machačka
Klub evidoval 97 členů z toho 42 dospělých a 45 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), Starší žáci (12-15 let).
Činnost: Turnaje v Minivolejbalu v barvách pro nejmenší,
mladší žačky - Přebor Zlínského kraje, starší žačky – Přebor
Zlínského kraje, Český pohár žaček, Mladší žáci - Přebor
Zlínského kraje, Ženy – Přebor Zlínského kraje, Muži
– Přebor Zlínského kraje.
Další novinky: Pořádání turnajů – smíšené, ženské, mlá-

dežnické, turnaj minivolejbal v barvách
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo 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 74 členů. Z tohoto počtu je registrovaných 29 hráčů do 18 let a 15 do 35 let. Klub má v krajských
soutěžích 5 družstev.
Činnost: Klub umožňuje jak závodní činnost pro své hráče,
tak taky rekreační vyžití pro členy klubu i příchozí zájemce
o tenis.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo klubu příspěvek
na práci s mládeží, materiálové zabezpečení a částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve výši 250 000 Kč.

Pobočný spolek AVZO TSČ Napajedla

Předseda: Jaromír Strmiska
Spolek má 45 dospělých členů, kteří se zabývají převážně
sportovní střelbou ze vzduchových, malorážných a
velkorážných krátkých a dlouhých zbraní.
Činnost: Spolek řídí a zabezpečuje 7 členný výbor, který se
schází každý měsíc v souladu s plánem činnosti. Využíváme
sportovní areál střelnice na Zámoraví. Na provozování
střelnice, která je koncesovanou živností, máme vystavenu
zbrojní licenci. K zajištění a zabezpečení provozu je ustaveno
5 správců střelnice, máme vyškolených 5 rozhodčích
sportovní střelby a 3 trenéry a zbrojíře.
Účast v soutěžích: Sportovní soutěže, závody a tréninky
se konaly většinou v sobotu dopoledne. V průběhu roku se na
střelnici konalo více než 10 sportovních a společenských akcí
a soutěží, např. Napajedelská vzduchovka, Krajská soutěž ve
střelbě ze vzduchovky, Napajedelský brok, Mikulášská cena,
Vánoční decinka, aj. Soutěží se zúčastnili také závodníci
z jiných spolků a organizací Zlínského kraje.

Klub vojáků v záloze Napajedla

Předseda: Jaromír Strmiska
Klub má 45 členů starších 18 let. Klub sdružuje zájemce o
vojenství, vojenskou techniku, vojenskou historii a sportovní
střelbu z armádních zbraní. Organizuje také střelbu z malorážných a velkorážných pistolí, revolverů a pušek.
Činnost: Klub řídí 7 členná rada, dle schváleného plánu
činnosti. Ke své činnosti využívá areál Střelnice na Zámoraví
a úzce spolupracuje s AVZO TSČ Napajedla. Pro zabezpečení sportovních soutěží má vyškoleno celkem 10 rozhodčích
sportovní střelby, má dostatek zkušených pořadatelů včetně
obsluhy výpočetního střediska.
Účast na soutěžích: Členové KVZ se v průběhu roku zúčastnili také střeleckých soutěží pořádaných nejen ve Zlínském kraji, ale v celé České republice. Ve svých řadách mají
několik držitelů mistrovské výkonnostní třídy ve střelbě.
Mezi nejvýznamnější sportovní akce patří Klubový přebor,
soutěž Mistři vs. Střelci, kvalifikace Českomoravského poháru, soutěž O partyzánský samopal, Cena KVZ Napajedla,
přebor Svazu vojáků v záloze ČR k vojenským výročím, Silvestrovská desítka a jiné.

Tato ročenka byla sestavena s pomocí údajů a fotografií, které poskytly organizace působící v Napajedlích,
F. Cívela, T. Holeček, P. Ligr, a M. Vaňáč. Děkujeme všem
za spolupráci.
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