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Vedoucí folklórního souboru Radovánek Jitka Šohajková (čtvrtá zprava) získala Ocenění dobrovolných pracovníků
Zlínského kraje 2019 za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Foto: Zlínský kraj

20. Setkání s hudbou

Komorní soubor KlariVeroni
Neděle 9. 2. v 17.00
Koncertní síň Rudolfa Firkušného – Klášterní kaple

Foto: Archiv KlariVeroni

Pocta mistru Rudolfu Firkušnému

Světovému klavíristovi, napajedelskému rodákovi Rudolfu
Firkušnému je věnován již po dvacet let tradiční koncert, kterým si připomínáme narozeniny tohoto významného hudebníka (11. února 1912).
Trio KlariVeroni je komorním seskupením tří mladých talentovaných umělkyň, které si připravily pro tento koncert speciální program. Tvoří jej houslistka Veronika Pospíšilová, klarinetistka Klára Míčová a pianistka Veronika Davidová. Těleso
má ve svém repertoáru pestrý, avšak interpretačně náročný
program z děl českých i světových autorů.
Vstupné dobrovolné. Rezervace míst na tel. 577 941 073.
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Mojí současností je budoucnost města,
říká starostka Napajedel Irena Brabcová
V úvodním vydání roku 2020 přinášejí Napajedelské noviny rozhovor
s paní Irenou Brabcovou, starostkou
města Napajedla.

žeb. V těchto oblastech se snažíme jít
občanům vstříc a v okamžiku, kdy se
v některé z nich objeví problém, tak ho
urychleně řešíme. Příkladem je vítězný
boj za zachování existence obvodního
oddělení Policie ČR anebo postupná
rekonstrukce našeho zdravotního střediska. Ta je skutečně velmi náročná
a od nás všech vyžaduje velkou míru
tolerance. Významnou měrou však
přispívá ke stabilizaci obsazenosti napajedelských ordinací dobrými lékaři.
V oblasti dopravy pocítili pozitivní
změny především obyvatelé severní
části sídliště Nábřeží a řady okolních
ulic, kteří již několik týdnů užívají moderní autobusové zastávky a nové parkovací plochy.”

Paní starostko, v jakém rozpoložení jste prožila období svátků?
„Loňský rok byl hodně náročný, a
tak jsem si na jeho konci udělala čas na
odpočinek, na pěknou knihu, na procházky v přírodě blízko našeho města i
na výlety dále za jeho hranice. Omezila
jsem telefonickou a emailovou komunikaci a teď se cítím mnohem lépe než
v předvánočním období. Myslím, že to
tak má hodně z nás a že právě proto se
na vánoční svátky tolik těšíme.”
Čím byl rok 2019 z Vašeho pohledu
tak náročný?
„Když si prolistuji Napajedelské noviny a ohlédnu se zpět, musím říct, že
opravdu nepamatuji jiný rok, v jehož
průběhu jsme četli tolik vzpomínek a
nekrologů, jako v roce 2019. Opustili
nás lidé, kterých jsem si nesmírně vážila, kteří pro město pracovali srdcem
a kteří mi dodávali nezměrné množství energie pro mou práci. Je opravdu
těžké se s těmito ztrátami vyrovnat.
Nový rok tak očekávám s radostí a nadějí, ale zároveň i s obavami.
Na druhou stranu – vloni se nám
podařilo učinit několik zásadních
rozhodnutí a kroků, které jsme slibovali při vstupu do tohoto volebního
období. Při sledování naší kabelové televize, která přinesla průřez důležitými
akcemi loňského roku, jsem si také
uvědomila, jak je život v našem městě bohatý a pestrý. A v jak hojné míře
se na něm různou formou podílí naše
občanská společnost. Mimochodem tento přehled lze snadno získat i díky
tištěné ročence našeho města, kterou
jste v minulém roce již podruhé dostali
do svých domovů.”
Jaká je aktuální kondice města
z hospodářského pohledu?
„Z předběžných výsledků hospodaření města za rok 2019 vyplývá, že
jeho výsledek je lepší, než jsme předpokládali. Ačkoliv byl rozpočet města
původně schválen se schodkem 50
milionů korun, naše hospodaření bylo
vyrovnané. Jelikož se objevují signály,
které varují před nástupem ekonomicky horšího období, chceme dále hledat
možnosti úspor. Deset procent z provozních výdajů musí v roce 2020 ušetřit městský úřad a podobný přístup požaduje rada města i od příspěvkových
organizací.”
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Starostka města Napajedla
Irena Brabcová
Nicméně stále prožíváme období
ekonomického růstu a všichni očekáváme, že se tento fakt projeví i na
počtu a výši potřebných investic…
„V loňském roce se nám podařilo
dokončit ke dvacítce investičních akcí.
Jednoznačně nejvíce se investovalo
do modernizace sportovišť a jejich zázemí. Šlo o práce v hodnotě více než
35 milionů korun. V areálu škol bylo
vybudováno nové sportoviště pro volejbalisty, jehož součástí je i moderní sportovní zázemí, které vzniklo
přestavbou nevyužívané kotelny. Na
sousedním fotbalovém hřišti byla
kompletně vyměněna umělá tráva. Ve
fotbalovém areálu na Sadové byla vybudována nová kanalizační přípojka
a příjezdová komunikace, přistaveny
nové šatny a umývárny a opraveny
prostory bufetu.”
A co další oblasti života města?
„V rozpočtu máme dlouhodobě
plánované nemalé výdaje v oblasti
školství. Byly realizovány velké investice do toalet, umýváren a šaten v budovách obou škol. V uplynulém roce se
intenzivně pracovalo také ve venkovním areálu mateřské školky. Bohužel –
všude, kde kopneme do země, nás čeká
nějaké překvapení v podobě nefunkční
kanalizace anebo třeba nečekaně vedených sítí. Tato úskalí veškeré práce prodražují a zároveň komplikují, jak z hlediska personálního, tak časového. Pro
život ve městě pokládám za nesmírně
důležité také zajištění bezpečnosti, fungování lékařské péče a sociálních slu-

Jaké investice jsou připraveny
k realizaci letos?
„V první polovině letošního roku
bude dokončena rekonstrukce bývalého
tzv. chudobince v ulici Jiráskova. Střechu nad hlavou tam najdou lidé z osmi
neúplných rodin. Budou pokračovat
práce v budově zdravotního střediska.
V ulici Pod Kalvárií bude postaveno
nové parkoviště. Chystá se rozsáhlá
rekonstrukce veřejného osvětlení atd.
Ostatně – přehled všech investic a
oprav zahrnutých do letošního rozpočtu
lze vyčíst z přehledných tabulek na
straně 5.”
Zdánlivě utichla debata o výstavbě
bazénu.
Jak pokračuje její příprava?
„Věřím, že letos bude vrcholit dlouhá přípravná fáze stavby bazénu a tréninkové haly v areálu škol. Na základě
připomínek dotčených orgánů a stavebního úřadu byla dopracována rozsáhlá
dokumentace pro územní řízení a podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Provedeny byly první práce na
budoucím parkovišti pro návštěvníky
bazénu a podařilo se zajistit legislativu
pro vymístění stávající trafostanice.”

V Napajedlích jsou právě realizovány anebo připravovány také
velké investice v režii státu či kraje.
Jakou úlohu při nich hraje napajedelská samospráva a městský úřad?
„Především hájí zájmy obyvatel
města a koordinují postup prací se zástupci příslušných institucí a firem.
Město, které občany informuje prostřednictvím obecních novin či kabelové televize, je v tomto směru pouze
tlumočníkem a o podrobnostech a termínech výstavby může sdělovat pouze
fakta poskytnutá samotnými investory.

leden 01/2020
V loňském roce se naplno rozjela
výstavba úseku dálnice D55 z Otrokovic do Napajedel a také celková rekonstrukce plynovodní sítě v našem
městě. Obě tyto stavby pokračují s malými odchylkami v souladu s časovým harmonogramem. Rekonstrukce
plynovodních sítí již proběhla v části
Nábřeží a Maliny a letos bude pokračovat v dalších ulicích. Postup výstavby
dálnice na severním okraji Napajedel
lze dobře sledovat na vlastní oči. Státní
podnik Ředitelství silnic a dálnic zároveň pokračuje v přípravě dalších úseků
dálnice D55. Příspěvková organizace
Ředitelství silnic a dálnic Zlínského
kraje současně připravuje rekonstrukci
krajských komunikací v ulicích Dr. Beneše a Bartošova. Podrobné informace
o této akci, která s výstavbou dálnice
úzce souvisí, přinesly na jaře Napajedelské noviny. Zahájeny byly rovněž
přípravy rekonstrukce mostu k Fatře
a výstavby kruhového objezdu u prodejny LIDL. Ještě se mohu zmínit o záměru stavby lagunového přístaviště na
Pahrbku, kde státní podnik Povodí Moravy dokončuje dokumentaci potřebnou k územnímu řízení. Přípravy těchto
staveb probíhají v nezbytném souladu
s našim platným územním plánem.”

Rýsují se nějaké nové možnosti
v oblasti bydlení?
„O bydlení v našem městě je velký
zájem, nicméně možností, jak tento
zájem uspokojit, v současnosti mnoho

není. Řešení vidím ve stanovení nových ploch pro bydlení v rámci změny
územního plánu, ale pouze ve vzájemném a jednoznačném souladu s vlastníky pozemků. Další možnosti nabízejí
postupné dostavby ploch vhodných pro
menší bytové domy v souladu se stávajícím územním plánem ve spolupráci
s developerskými a stavebními firmami
či družstvy.
Město nyní připravuje k zasíťování
několik pozemků nad Malinou III a zajišťuje vypracování územní studie pro
budoucí využití lokality U hřbitova.
Ta je z hlediska polohy pro novou výstavbu velmi zajímavá, ale panují zde
složité majetkoprávní vztahy. Jednotliví majitelé pozemků mají na budoucí podobu tohoto území různé názory.
Územní studie nám snad brzy napoví,
jak se bude tato část města vyvíjet.”

V souvislosti se záměrem bytové
výstavby se mluví také o výbězích
napajedelského hřebčína. Jak se
vyvíjí toto ožehavé téma?
„V minulém roce se majitelé hřebčína obrátili na město se žádostí o změnu
územního plánu, protože chtějí změnit
určení sedmi hektarů plochy výběhů
nad areálem hřebčína z plochy zemědělské na plochu určenou k bydlení.
Zastupitelstvo schválilo vypracování
návrhu úpravy územního plánu a přišlo
i s požadavkem na vypracování územní
studie. Proti požadavku majitelů hřeb-

Přejeme mnoho štěstí
v roce 2020,
pevné zdraví,
hodně osobních
a pracovních úspěchů

www.napajedla.cz
čína se zvedl odpor významné části
obyvatel města a příznivců chovu koní
z různých koutů republiky. Obávají se,
že by to mohl být první krok k ukončení chovu anglického plnokrevníka
v Napajedlích. Na druhou stranu je
třeba říci, že se jedná o území, které se
z hlediska své blízkosti k centru města,
orientace, vcelku snadné možnosti napojení na technickou infrastrukturu a
také vlastnickým potenciálem jeví jako
jedinečná příležitost pro bytovou výstavbu, která je a bude v našem městě
žádána.
Osobně se domnívám, že rozhodnutí
zastupitelstva ohledně požadavku na
změnu územního plánu majitele hřebčína v otázce dalšího pokračování chovu anglického plnokrevníka zásadně
neovlivní. Bude-li chtít, udrží chov za
každou cenu. Ale zrovna tak ho může
ukončit bez ohledu na postoj napajedelských zastupitelů.”

Zastupitelé vloni znovu jednali
také o budoucím umístění městského kulturního zařízení, tedy
divadel a společenského sálu. Je
v této otázce konečně jasno?
„V nejbližší době bude v tomto smyslu zadáno zpracování předprojektové
dokumentace na rekonstrukci objektů
čp. 94 a 95 v centru města. Společně
s TJ Fatra Slavia a společností Zámek
s.r.o. budeme zároveň hledat optimální možnosti dalšího využití někdejších budov Klubu kultury Napajedla
v zámeckém areálu.”

Můžeme na závěr nahlédnout do
ještě vzdálenější budoucnosti?
„Za účasti občanů byly v loňském
roce zahájeny práce na novém Strategickém plánu rozvoje Napajedel pro
další desetiletí. Platnost toho stávajícího vypršela, a pokud porovnáte vize,
které jsme si v jeho rámci v roce 2012
vytyčili, tak se téměř všechny podařilo
naplnit. Teď se těším na chvíli, kdy se
všichni seznámíme s vyhodnocením
podzimního dotazníkového šetření a s
analytickou částí strategického plánu,
která bude brzy dokončena. Na tomto
základu se bude odvíjet zpracování a
výstupy jeho návrhové části. Vše pak
bude letos schvalováno zastupitelstvem. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se do práce na tomto dokumentu zapojili, našli si čas k vyplnění
dotazníku a využili tak možnosti aktivně se zapojit do plánování budoucí
tváře našeho města.”

Šťastný rok 2020 vám všem!
Děkuji za rozhovor. Michal Forst
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Rozpočet města Napajedla na rok 2020
Zastupitelstvo města Napajedla na
svém zasedání dne 27. listopadu
2019 schválilo rozpočet města na
příští rok. Schválený rozpočet má
následujících podobu – příjmy ve
výši 153 088 000 Kč, výdaje ve
výši 174 589 000 Kč a financování
ve výši 21 501 000 Kč. Rozpočet
je schválen jako schodkový a
na jeho pokrytí jsou použity
úspory města z minulých let.
Město Napajedla ve schváleném
rozpočtu nesplácí úvěr a nečerpá
nový. Schválený rozpočet má
podobu následujících závazných
ukazatelů.
Závazné ukazatele – v příjmové části
rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy na položce 8115 a ve
výdajové části rozpočtu to jsou objemy finančních prostředků schválených
v jednotlivých oddílech 10 až 64.
Při hospodaření podle rozpočtu se
rada města řídí těmito výše uvedenými
závaznými ukazateli schváleného rozpočtu města na rok 2020.
V rámci schváleného rozpočtu jsou
schváleny i závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla.
Závaznými ukazateli jsou výše neinvestičních příspěvků na jejich provoz.

I. Závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2020
Příjmy
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4
Příjmy celkem

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
Financování
Změna stavu na bankovním účtu
položka
Financování celkem
8115
Financování celkem
Zdroje celkem
Výdaje
oddíl 10
oddíl 21
oddíl 22
oddíl 23
oddíl 31
oddíl 32
oddíl 33
oddíl 34
oddíl 36
oddíl 37
oddíl 43
oddíl 52
oddíl 53
oddíl 55
oddíl 61
oddíl 63
oddíl 64
Výdaje celkem

21 501 000
21 501 000
174 589 000

Zemědělství, lesní hospodářstvá a rybářství
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Vzdělávání a služby
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Územní samospráva a státní správa
Finanční operace
Ostatní činnost

konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

II. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla – neinvestiční příspěvky
oddíl/§/položka název a IČ příspěvkové organizace

31/3111/5331
31/3113/5331
31/3113/5331
33/3392/5331
34/3421/5331
36/3639/5331
43/4351/5331

129 810 000
11 814 000
0
11 949 000
153 573 000
485 000
153 088 000

Mateřská škola Napajedla, 70979995
1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043
2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572
Klub kultury Napajedla, 70286736
DDM Matýsek Napajedla, 75044862
Služby města Napajedla, 71240063
Pečovatelská služba Napajedla, 04294548
celkem

ORJ

2413
2411
2412
2415
2414
2416
2417

celkem Kč
200 000
900 000
5 710 000
1 500 000
25 267 000
6 000
12 465 000
4 179 000
58 229 000
5 800 000
2 649 000
220 000
3 982 000
4 447 000
32 031 000
5 465 000
12 024 000
175 074 000
485 000
174 589 000

Kč

2 766 000
2 478 000
5 465 000
10 370 000
1 379 000
17 501 000
2 481 000
42 440 000

Schváleny byly i závazné ukazatele rozpočtu města vůči třetím subjektům, které pro město za poskytnuté finanční prostředky
formou dotace zajištují určitý druh služby
III. Závazné ukazatele pro třetí subjekty – příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla
oddíl/§/položka název a IČ příjemce, účel dotace

22/2292/5323
22/2292/5193
36/3636/5169

Zlínský kraj, 70891320, dopravní obslužnost
ČSAD Vsetín a.s., 45192120, dopravní obslužnost
Zlínský kraj, 70891320, Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje
celkem

ORJ

2664
2663
2445

Kč

850 000
700 000
28 000
1 578 000

Město Napajedla má vytvořen jeden fond – Fond zaměstnavatele a pro rok 2020 byly pro tento fond také schváleny závazné
ukazatele.
IV. Závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele
oddíl/§/položka

63/6330/4134
63/6330/5342
položky 5xxx
p. 8115

4

tvorba fondu
krytí fondu
použití fondu dle statutu fondu
financování fondu

ORJ

3601
3601
3601

Kč

485 000
485 000
494 000
9 000

V. Přehled stavebních oprav
Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města dle rozpočtové skladby na příjmy a výdaje města na rok
2020 schválila rada města následně
na svém jednání dne 16. prosince
2019.
Rozpis schváleného rozpočtu na
příští rok mimo jiné zabezpečuje
provozní výdaje městského úřadu ve
výši 27,3 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 295 tis. Kč,
městské policie ve výši 3,9 mil. Kč a
výdaje na činnost zastupitelů ve výši
4,4 mil. Kč. Pro bytové hospodářství
(bez stavebních oprav) je vyčleněna
částka ve výši 899 tis. Kč a pro nebytového hospodářství (bez stavebních oprav) je to částka ve výši 2,0
mil. Kč. Na provozní činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města
je určeno 347 tis. Kč.
Na údržbu a opravy stávajícího nemovitého a movitého majetku města
byla vyčleněna částka 24,18 mil. Kč.
Přehled stavebních oprav uvádí následující tabulka.
poznámka:
*1) - částečně bude kryto odvodem
z investičních fondů příspěvkových
organizací

Na investice je ve schváleném rozpočtu vyčleněna částka 37,528 mil.
Kč, což je 21,5 % všech výdajů na
rok 2020, přehled je uveden níže
v tabulce.
VI. Přehled investic
oddíl/§/položky/ORJ

2143/6121/3108
21
2219/6121/5001
2219/6121/5008
22
2310/6121/5009
23
3111/6121/5007
3113/6121/5003
3113/6121/5004
3113/6121/1905
3113/6121/1907
3113/6121/1905
3113/6121/1905
3113/6121/1907
31
3412/6121/1801
34
3612/6121/1903
3612/6121/1903
3612/6121/1903
3612/6121/1903
3632/6121/2624
3635/6119/2203
3635/6119/2204
3636/6119/5013
3636/6121/2710
3639/6121/5012
3639/6130/2107
36
5512/6122/3202
5512/6122/3210
55
6171/6122/2144
61
6409/6901/2402
64
6

oddíl/§/položky/ORJ

2212/5171/2644
2213/5171/2645
2212/5171/2666
22
2310/5171/2643
2321/5171/2660
23
3111/5171/2701
3113/5171/2702
3113/5171/2703
31
3326/5171/2670
33
3412/5171/2119
3421/5171/2635
34
3612/5171/2111
3612/5171/2137
3612/5171/2138
3612/5171/2139
3612/5171/2140
3612/5171/2711
3613/5171/2112
3613/5171/2116
3613/5171/2134
3613/5171/2135
3613/5171/2136
3613/5171/2142
3613/5171/2143
3613/5171/2145
3613/5171/2146
3613/5171/2150
3613/5171/2151
3613/5171/2704
3613/5171/5005
3613/5171/5006
3613/5171/5014
3631/5171/2712
3639/5171/2128
36
5171

l e d e n 0 1 / 2název
0 2 0akce

350 000,00
50 000,00
850 000,00
1 250 000,00
čištění a obnova studní
100 000,00
oprava kanalizací a vpustí
1 000 000,00
1 100 000,00
opravy a údržba v areálu MŠ *1)
1 200 000,00
opravy a údržba v areálu 1. ZŠ *1)
900 000,00
opravy a údržba v areálu 2. ZŠ *1)
900 000,00
3 000 000,00
opravy drobných památek
50 000,00
50 000,00
opravy sportovního areálu u základních škol
100 000,00
dětská hřiště, opravy, údržba
200 000,00
300 000,00
neplánované opravy byty
500 000,00
oprava, údržba č. 717-9, rekonstrukce 1 bytu
655 000,00
oprava, údržba č.1531, rekonstrukce 2 bytů
730 000,00
oprava, údržba č. 90, DPS Pod Kalvárií, výměna oken
530 000,00
oprava, údržba č. 1554, DPS Na Kapli
655 000,00
oprava soc. zázemí u 4bj. v DPS č. 90
2 100 000,00
neplánované opravy nebyty
570 000,00
servis klimatizací
50 000,00
oprava, údržba č. 87 spořitelna
370 000,00
oprava, údržba č. 1042 zdravotní středisko
535 000,00
oprava a údržba č. 304-5, klášter, ZUŠ
615 000,00
oprava, údržba č. 459 kino
50 000,00
oprava, údržba č. 519 budovy KK v zámku
100 000,00
oprava, údržba č. 94-5 bývalá knihovna a stavební úřad
50 000,00
opravy kotelen B, C, střechy
300 000,00
oprava, údržba prostory hasiči č. 89, dvůr radnice
10 000,00
oprava, údržba č. 637, sídlo SMN p.o., nátěr oken0
260 000,00
oprava, údržba č. 89 radnice
1 300 000,00
č. 1042, zdravotní středisko, budova II, opravy zázemí
2 700 000,00
č. 89, radnice, oprava oken
2 000 000,00
č. 459, oprava elektro loutkový sál
1 000 000,00
opravy veřejného osvětlení
3 300 000,00
opravy stavební dvůr Pahrbek
100 000,00
18 480 000,00
Opravy nemovitostí celkem
24 180 000,00

název investiční akce

stezky napajedelských emirátů

parkoviště v ulici Pod Kalvárií
prodloužení chodníku v ulici Jiráskova
vodovod do chat Junáka a turistů
generální klíč budovy mateřské školy
úprava místností ŠJ v 2. ZŠ
retenční nádrže na vodu, areál 2. ZŠ, podíl obec*1)
modernizace učebny a výtah na 1. ZŠ, podíl obec
modernizace učeben 2. ZŠ, podíl obec
modernizace učebny a výtah na 1. ZŠ, podíl stát
modernizace učebny a výtah na 1. ZŠ, podíl EU
modernizace učeben 2. ZŠ, podíl EU
sportovní areál 3. et. - bazén a hala
rekonstrukce byty 737, podíl obec, neuznatelné výdaje
rekonstrukce byty 737, podíl obec
rekonstrukce byty 737, podíl stát
rekonstrukce byty 737, podíl EU
úprava pietních míst a kaple
pořízení územních studií
pořízení regulačního plánu plochy u hřbitova
strategický plán města 2030
projekty a žádosti o dotace
sanace lomu Kalvárie
výkup pozemků
hasiči, nové auto, zásahová cisterna, podíl obec *2)
hasiči, investice stroje
městský úřad, investice přístroje a zařízení
rezerva kapitálová
výdaje investiční celkem

w w w . n a p a j e d l a . cKčz

oprava lávky Chmelnice
oprava lávky cyklostezka u pálenice, nátěr
drobné opravy místních komunikací

návrh v Kč

900 000,00
900 000,00
2 000 000,00
700 000,00
2 700 000,00
400 000,00
400 000,00
60 000,00
200 000,00
620 000,00
522 000,00
42 000,00
261 000,00
4 436 000,00
802 000,00
6 943 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 265 000,00
962 500,00
481 000,00
8 181 500,00
500 000,00
300 000,00
450 000,00
300 000,00
2 700 000,00
300 000,00
1 000 000,00
17 440 000,00
4 000 000,00
100 000,00
4 100 000,00
250 000,00
250 000,00
2 292 000,00
2 292 000,00
37 525 000,00

poznámka:
*1) - celkové výdaje 3 100 000 Kč, podíl
obce 620 000 Kč, podíl z dotace ve výši
2 480 000 Kč do vydání rozhodnutí o
přidělení dotace není zahrnut v rozpočtu
*2) - celkové výdaje 7 000 000 Kč, podíl
obce 4 000 000 Kč, podíl z dotace ve výši
3 000 000 Kč do vydání rozhodnutí o
přidělení dotace není zahrnut v rozpočtu

Rozpočet také obsahuje prostředky
vyčleněné jako rezerva na krizové
stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) a to ve výši 220 tisíc Kč.
Do rezervy na běžné výdaje příštího
roku bylo schváleno 1,7 mil. Kč a do
rezervy kapitálové 2,3 mil. Kč.
Zastupitelé jako každoročně vyčlenili částku na podporu aktivit spolků a organizací působících v oblasti
sportu, kultury, ochrany přírody,
práce s dětmi ve výši 6,5 mil. Kč a
na podporu sociální péče ve výši
1,3 mil. Kč. Rozdělení těchto dvou
částek mezi jednotlivé žadatele bude
schváleno na jednání zastupitelstva
v roce 2020.
Text: Ivo Šlíma,
vedoucí finančního odboru
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Vítání občánků
Poslední vítání občánků v roce
2019 bylo dne 23. 11. Přivítali jsme
15 nových občánků našeho města.
Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví, klidný a spokojený život v našem
krásném městě. Pokud mají rodiče zájem o fotografie z tohoto aktu, mohou
si je zakoupit ve Fotoateliéru Lucie u
p. Cívely.
Děkuji všem, kteří se podíleli na
průběhu tohoto slavnostního aktu.
Další vítání občánků se připravuje na
měsíc únor 2020. Informace o termínu
proběhne v kabelové televizi a na stránkách města. Rodiče, kteří budou mít o
vítání zájem, se mohou přihlásit na matrice u paní Obdržálkové.
Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti

Benefiční koncert
ZUŠ R. Firkušného

Ocenění dobrovolných pracovníků
Zlínského kraje 2019

Jitka Šohajková získala Ocenění
dobrovolných pracovníků Zlínského
kraje 2019 za dlouhodobou a kvalitní
činnost v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže.
Za dlouhodobou a kvalitní činnost
v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže bylo v úterý 10. 12. 2019
v Baťově vile ve Zlíně oceněno celkem
16 dobrovolných pracovníků Zlínského
kraje. Mezi oceněnými nechyběla vedoucí Folklórního souboru Radovánek
Jitka Šohajková.
Dětský soubor Radovánek vznikl
v roce 1971. Jitka Šohajková na jeho
zkoušky pravidelně docházela již od
roku 1992, kdy pomáhala tehdejší vedoucí souboru a jeho zakladatelce paní
Věře Holubové. V průběhu času se
stále více zapojovala do zpracování
materiálu pro děti, tvorby pásem a do

organizace souboru a postupně přebírala jeho vedení. V týmu Radovánku se
pod vedením Jitky Šohajkové podařilo
vychovat velkou řadu dětí – tanečníků,
zpěváků a muzikantů, kteří dále pokračovali (a pokračují) v dospělých souborech a muzikách v Napajedlích a okolí.
Od roku 2000 do roku 2018 úspěšně
vedla také Slovácký soubor Radovan.
Pod jejím vedením se soubor zúčastnil
mnoha přehlídek a vystoupení jak v České republice, tak i v zahraničí. V roce
2000 se stala spoluorganizátorkou
Setkání folklórních souborů Valašska,
Slovácka a Hané – Moravské
chodníčky, které budou v tomto roce
slavit svůj 20. ročník.
Děkujeme Jitce Šohajkové za čas
a energii, kterou do této krásné práce
vkládá.

Kateřina Tilšerová, Klub kultury Napajedla
Foto: Zlínský kraj

Předvánoční akce SOZ
Dne 13. 12. 2019 byla pořádána každoroční předvánoční beseda se seniory.
V předvánoční době se konal koncert,
jehož výtěžek byl věnován Středisku
rané péče EDUCO ZLÍN. V programu
vystoupily téměř všechny soubory školy. Sál Koncertní síně R. Firkušného –
Klášterní kaple praskal ve švech. I přes
početné publikum je vybraná částka peněz nevídaná. Je radostné zjistit, že většina z nás má srdce otevřené k osudům
jiných – v tomto případě dětí, jejichž
vstup do života nebyl jednoduchý.

Výtěžek koncertu byl 12 227 Kč.
Děkujeme!

Lenka Hanáčková,
ředitelka ZUŠ Rudolfa Firkušného
Foto: ZUŠ Rudolfa Firkušného
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Program zajišťujeme již od počátku
roku. Vybíráme hudební soubory tak,
abychom uspokojili co největší část
občanů. O kulturní vystoupení v roce
2019 jsme oslovili DH Topolanku,
která svým koncertem vytvořila v sále
příjemnou atmosféru. V kulturním
programu zazněly dechové písničky
i písničky vánoční. Na stolech bylo
drobné pohoštění, o které se postaraly
členky S0Z.
Odpoledne dne 10. 12. 2019 se
uskutečnil kulturní program v Domově pro seniory Napajedla na ul.
Husova. Zde k poslechu zahrála cim-

bálová muzika Radovan. Jistě jsme
seniorům toto odpoledne zpříjemnili
a oni mohli alespoň na chvíli zapomenout na svoje problémy. Potěšila
je i přáníčka, která jim byla členkami
sboru předána.
Obě tyto akce jsou náročné na přípravu a jsou již SOZ zajišťovány
několik let. Odměnou jsou spokojení
občané (alespoň většina). Za zdárný
průběh chci touto cestou poděkovat
všem, kteří se na těchto akcích podíleli. Věřím, že naše spolupráce bude
i v následujícím roce.

Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti

leden 01/2020

www.napajedla.cz

Vánoční koledování v Klášterní kapli
V pátek 13. 12. 2019 se znovu rozezněla Klášterní kaple v Napajedlích
slováckými písničkami.
Slovácké soubory Radovánek, Radovan a Pozdní sběr připravily pro diváky
pásmo pranostik, koled, tanců a zvyků
s názvem Od svatého Martina po Nový
rok. Příjemnou atmosféru zaplněného
sálu doplnila krásná výzdoba.
Společně jsme se vrátili na konec
zemědělského roku, kdy v našem kraji probíhá hodové období, které končí
svatou Kateřinou, kdy bývaly poslední hodové zábavy, připomněli jsme
si zvyky spojené se svatou Lucií, navštívil nás také svatý Mikuláš se svojí
družinou, který obdaroval návštěvníky
výbornými a krásnými perníčky, které
napekly děti pomocí maminek a vedoucích na jedné ze svých zkoušek. Koledníci i pastýři v podání dětí i dospělých
zazpívali řadu koled, některé nacvičili
nově pro letošní vystoupení. Nechyběly ani koledy tradiční a na závěr lidové
vinšování.
Celým programem nás provázela
hudecká muzika Maliny pod vedením
Jany Hrubé s primáškou Kateřinou Galatíkovou.
Děti z Radovánku rozdávaly radost
v celém adventním čase. Zpívaly a
tancovaly při rozsvěcování vánočních
stromečků v Napajedlích a Halenkovicích, zpříjemnily hezké odpoledne
seniorům v Kudlovicích a Karlovicích.
Za jejich čas, ochotu a pěkná vystoupení patří velké díky dětem, rodičům,
kteří nám velmi vychází vstříc, muzikantkám a velké díky patří všem ve-

Foto: Klub kultury Napajedla

doucím Radovánku, kteří věnují dětem
hodně ze svého volna a dělají to s láskou a nadšením.
Velmi si vážíme podpory Klubu kultury Napajedla a města Napajedla.
Na závěr Vám všem přejeme:
Štěstí, zdraví v tomto domu a všeho
dobrého k tomu.
Co ještě přát si?
Aby se vlkům zamkla tlama a neškodili stádům, aby nám zarodily stromy
léta neplodné a plamen svíčky neznamenal bolest a naděje už zrozená vám
byla zachována.
Vinšujem Vám dobrý den, výš vodičku,
jak oheň, vinšujem Vám dobrý rok, ať
sejdem se zas napřesrok.
Jitka Šohajková, vedoucí souboru Radovánek

Sváteční koncert

Na tradičním Svátečním koncertě v Klášterní kapli se v pátek 27. 12.
rozezněl komorní ansámbl Musicorum Aurum.
Foto: Marian Vaňáč

Rozdávání

Betlémského světla
v Napajedlích
„Odvaha k míru,“ tak zní motto letošního ročníku Betlémského
světla.
Předvánoční rozdávání Betlémského světla se už v Napajedlích
natolik vžilo, že ani deštivé počasí
neodradilo desítky zájemců, aby si
pro něj v pondělí 23. 12. odpoledne
přišli. Vánoční atmosféru celé akce
dotvářelo tradiční cukroví, teplý čaj
a vzájemné přání lidí, kteří se tu setkali. I přes nepřízeň počasí následně úspěšně proběhla i druhá tradiční akce – Stromek pro zvířátka, při
které mladší i starší skauti, jejich
ratolesti a kamarádi odnesli pochutiny pro zvěř na Kalvárii. Děkujeme
městu Napajedla, Klubu kultury Napajedla a Službám města Napajedla,
že nás opět při pořádání akce podpořily. Věříme, že všem účastníkům
akce doplnilo světlo tu správnou domácí pohodu a svátečně je naladilo.
Do nového roku přejeme všem, aby
byli zdraví, nezapomínali snít a něco
pro své sny dělali.
Zdeňka Čeleďová, Junák – český skaut
Foto: Junák – český skaut
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Dlouhé zimní večery s knihovnou
Zimní večery jako stvořené k četbě jsou zase tady, a proto bychom vás
chtěli pozvat k nám do knihovny. Můžete si vybrat z 30 000 knih různých
žánrů. Každý měsíc knižní fond doplňujeme o novinky, které pečlivě sledujeme tak, aby nám některá obzvlášť
žhavá neutekla. V poslední době je největší zájem o knihy Aleny Mornštajnové, vede Hana následována posledním
autorčiným románem Tiché roky. Velké
oblibě se těší knihy Dominika Dána,
Michaely Klevisové, Radky Třeštíkové, Patrika Hartla, Vlastimila Vondrušky a Kláry Janečkové. Ze zahraničních
autorů se nejvíce půjčují knihy Nory
Roberstové, Frederika Backmana,
Dana Browna, Petera Maye, Wilbura
Smitha či Guillauma Mussa. Rezervace
přibývají rovněž u knihy Jerzyho Kosinského Nabarvené ptáče, především
díky stejnojmennému filmu Václava
Marhoula, který se na podzim promítal v českých kinech a nyní se dostal
do užšího výběru deseti filmů, z něhož
vzejde 5 nominací na Oscara v kategorii cizojazyčný hraný film.

O veliké řepě, dramatizace pohádky pro mateřskou školu

Jak to chodí v knihovně – beseda pro 6. řídy

Pokud raději posloucháte, než čtete,
můžete si u nás vypůjčit audioknihy,
kterých má knihovna v současné době
k dispozici 85. Třicet pět knihovna
vlastní, ostatní jsou vypůjčeny
z Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně formou výměnného souboru.
Knihovna Boženy Benešové Napajedla je moderní kulturní zařízení, neustále vylepšující své služby. Od roku
2018 využíváme nový knihovnický
8

program Verbis 2.0, na který jsme získali dotaci z VISKu 3 Ministerstva kultury České republiky. Sice chvíli trvalo, než jsme vyřešili všechny technické
problémy, které s přechodem na nový
systém souvisejí, ale dnes jej umíme
vyžívat efektivněji, což jistě ocení i
naši uživatelé. Program například posílá předupomínky na emailové adresy a
upozorňuje čtenáře, že jejich výpůjční
doba brzy vyprší; emailem nebo SMS

oznámí čtenářům, že kniha, kterou si
zarezervovali, je již k dispozici a mohou si pro ni přijít apod.
Součástí Verbisu je webový katalog
Portaro. Čtenáři si tak mohou z domu
prodlužovat výpůjčky, rezervovat knihy, o které mají zájem, či sledovat, zda
se již vrátily do knihovny. Prostřednictvím Portara si mohou stahovat elektronické knihy do svého zařízení – čtečky,
tabletu nebo mobilního telefonu. O tuto
službu je stále větší a větší zájem. Přestože spousta čtenářů dává přednost papírové knize, i e-knihy si své příznivce
našly.
Uživatelům knihovny je k dispozici
pět PC připojených k internetu. Prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi je
možné k internetu připojit i své vlastní
zařízení – mobil, tablet, případně notebook.
Knihovna nabízí příjemné prostředí, kde se můžete pohodlně posadit,
přečíst si denní tisk a na čtyřicet druhů různých časopisů. V čítárně můžete
počkat, až vaše dítko absolvuje zájmový kroužek nebo hodinu v Základní
umělecké škole Rudolfa Firkušného.

Půjčovní doba:
Pondělí 13.00 – 17.30
Úterý
8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Středa 13.00 – 17.30
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Pátek 13.00 – 17.30

leden 01/2020

Beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou
v Klubu aktivních seniorů

Žáci základních škol bydlící v okolních
obcích již zjistili, že lépe je na autobus
počkat u nás, než zmrzat na zastávce.
Mohou si zde například napsat úkoly a
připravit se na zítřejší vyučování.
Aby k nám chodilo co nejvíce uživatelů, pořádáme nejrůznější akce
pro všechny věkové kategorie. Jen za
měsíc říjen se u nás na besedách vystřídalo 318 dětí z napajedelských devítiletek. Našimi čtenáři se stalo 53
z nich, z čehož máme velkou radost.
V říjnu přijel do Napajedel současný
český spisovatel Stanislav Češka. Na
téma Jak se píší detektivky debatoval
v Klubu aktivních seniorů. V listopadu
navštívily knihovnu téměř všechny děti

www.napajedla.cz

Vítězky seniorského kvízu paní Miroslava Bambuchová
a paní Drahomíra Javorková

ze zdejší mateřské školky. Již tradičně
byla součástí besedy dramatizace pohádky, letos O veliké řepě. Byl vyhodnocen seniorský kvíz s názvem Slavné
výroky a jejich autoři v Klubu seniorů
Sadová. Letošními vítězkami se staly
paní Miroslava Bambuchová a paní
Drahomíra Javorková, které získaly
drobnou odměnu.
Již v lednu 2020 zapojíme všechny
napajedelské prvňáčky do celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj
čtenářských návyků žáků od prvního
ročníku školní docházky. V březnu to
bude 17. ročník Burzy knih, na kterou
bude moci veřejnost nosit knihy, které

již má přečtené a nabídnout je dalším
zájemcům. Besedy připravujeme pro
žáky obou napajedelských základních
škol, děti z mateřské školy i pro klub
seniorů.
Pokud jste naši knihovnu ještě nikdy nenavštívili, napravte to. Vaší pozornosti by takové příjemné kulturní
zařízení, jehož zřizovatelem je město Napajedla a provozovatelem Klub
kultury Napajedla, nemělo uniknout.
Na setkání s vámi se těší napajedelské
knihovnice.

Svatava Ondrášová, vedoucí
Knihovny Boženy Benešové Napajedla
Foto: archiv Knihovny
Boženy Benešové Napajedla

Silvestrovské odpoledne 2019

Foto: MÚ Napajedla

Lidé se přišli slavnostně
rozloučit s rokem 2019.
Silvestrovské odpoledne
na radničním nádvoří
ovládla příjemná
atmosféra, o kterou se
postarala kapela
The Pohoda.
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Cena Klubu vojáků
v záloze Napajedla
Jubilejního 40. ročníku střelecké soutěže s názvem Cena KVZ Napajedla se
zúčastnilo na dvacet závodníků z Valašskoslovácké oblasti. Závodníci soutěžili v disciplínách na přesnost a na
rychlost – mířené střelbě 15 ran z velkorážné pistole, 12 ran v akční střelbě
na vojenský terč a z malorážky10 ran
na puškový terč vzdálený 50 m.
V soutěži se dařilo napajedelským
střelcům, kteří obsadili první tři místa
– zvítězil Vratislav Doležal, druhý byl
Pavel Galatík a třetí Karel Řezanina.
Mistrovskou třídu v mířené na 15 ran
nastřílel domácí Jiří Maňásek výkonem
146 bodů, akční střelbu nejlépe zvládl
Karel Jajtner z Kroměříže s výsledkem
86,55 bodů.
Vítěz 40. ročníku soutěže Cena KVZ
Napajedla získal pohár, první tři závodníci medaile, diplomy a věcné ceny.
Jaromír Strmiska,
předseda ZO AVZO TSČ

Cena KVZ Napajedla – zleva Pavel Galatík,
vítěz Vratislav Doležal, Karel Řezanina

Napajedelský brok
Klub brokových střelců při Klubu
vojáků v záloze Napajedla uspořádal
na střelnici na Zámoraví zajímavou
soutěž ve střelbě z krátkých a dlouhých malorážných zbraní a brokovnic
na různé druhy terčů. Závodníci stříleli vlastními a zapůjčenými zbraněmi a
střelivem.
První disciplínou byla střelba z malorážné pistole 15 ran na mezinárodní
pistolový terč, dále střelba vstoje z malorážné pušky10 ran na terč kanec vzdálený 35 m, střelba z brokovnice 5 ran na
5 padacích terčů, poslední disciplínou
byla střelba z malorážné pušky vleže 10
ran na terč 16/11 vzdálený 50 m.
Soutěž se konala již jako 26. ročník a
byla pouze pro napajedelské závodníky.
Nejlépe střílel ze všech zbraní na různé terče Vratislav Doležal, druhé místo
překvapivě získal Zdeněk Běhal, třetí
místo obsadil Karel Řezanina.
Dařilo se i Stanislavu Košařovi, který měl nejlepší výsledky ve střelbě na
kance /94 bodů/ a střelbě z malorážky
/83 bodů/, bohužel ani to nestačilo na
přední medailová místa.
Závodníci na předních místech získali medaile, diplomy, věcné ceny, vítěz
také pohár.
Za přípravu a zabezpečení této zajímavé tradiční soutěže patří poděkování
všem rozhodčím a pořadatelům.
Jaromír Strmiska,
předseda ZO AVZO TSČ
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O partyzánský
samopal

Třetí ročník branného trojboje O partyzánský samopal se konal na střelnici
v Napajedlích na počest 75. výročí přechodu Partyzánského oddílu Jana Žižky ze Slovenska na Moravu a 75. výročí Slovenského národního povstání.
Čestnými hosty této soutěže byli
plukovník v.v.Ing. Jan Hronek, bývalý
partyzán, předseda Historické skupiny 1.čs.PBJŽ podplukovník v.v. Karel
Vaculík, Ing. Stanislav Kolář, starosta obce Žlutava a spoluautor knihy O
lidech statečných, popisující zpravodajskou činnost partyzánské skupiny
Bohuš, působící v Napajedlích a na
Žlutavě.
Závodníci soutěžili ve třech disciplínách, a to střelbě z velkorážné pistole
na 25 m, střelbě z malorážné pušky na
50 m a hodu granátem na cíl.
Po vyhodnocení všech tří náročných
disciplín zvítězil Vratislav Doležal
z Napajedel, druhý byl Josef Sklář ze
Vsetína a třetí místo si vybojoval Jiří
Maňásek opět z Napajedel.
Z žen dosáhla nejlepších výsledků
praporčice Beáta Králová z Krajského
vojenského velitelství Zlín, která byla
celkově na 6. místě.
První tři závodníci získali z rukou ředitele soutěže pohár, medaile, diplomy
a věcné ceny.
Celá soutěž měla bezchybný průběh,
přítomnými byla vysoce hodnocena, za
což patří poděkování organizátorům –
členům Klubu vojáků v záloze Napajedla a Vsetín-město.
Jaromír Strmiska,
předseda ZO AVZO TSČ

Napajedelský brok – pohled na terče KANEC
O partyzánský samopal – zleva Josef Sklář,
vítěz Vratislav Doležal, Jiří Maňásek

Napajedelský brok – zleva Zdeněk Běhal,
vítěz Vratislav Doležal, Karel Řezanina

O partyzánský samopal – prap. Beata Králová z KVV Zlín
Fotoreportáž: Libor Kubíček

O příčinách a možnostech léčby bolestí zad – 1.díl
Většina lidí starších třiceti let už zakusila nějaký druh bolesti zad - civilizačního onemocnění šířícího se ruku
v ruce s moderním životním stylem. Bolest přitom bývá jen symptomem – příznakem, který obvykle nemá jednotnou příčinu. Léčba bolesti má pak pestrou škálu variant a forem. Napajedelské noviny připravily na toto téma
populárně pojatý seriál textů, jejichž autorem je MUDr. Pavel Stuchlík, který se ve své otrokovické ordinaci věnuje léčebné rehabilitaci. V prvním díle se věnuje samotné páteři, její úloze v lidském těle a nejčastějším zdrojům
problémů, které mohou v souvislosti s páteří nastat.
Páteř je klíčovou strukturou tělesné
stavby. Tvoří ji sloupec obratlů, který
propojuje oba konce trupu - hlavu a oblast pánve. Střídají se na ní úseky volněji pohyblivé (krční a bederní) a tužší
(hrudní úsek). Obratle, meziobratlové
ploténky, svaly a vazy mezi těmito úseky jsou namáhány více a proto jde o
klasické bolestivé lokality. Kdo by neznal „housera” - bolesti v dolní bederní
oblasti leckdy vystřelující i do nohou?
Anebo bolesti za krkem, jež mohou vyzařovat do rukou? Ty jsou typické při
problémech v oblasti dolní krční páteře. Horní krční páteř u lebky se zase
ozývá bolestí šíje a někdy i vyzařováním bolesti do hlavy.
Vlivem zátěže i ubíhajícího času se
páteř opotřebovává a problémy se stávají častějšími. Příčinou bývají zejména
postupná degenerace meziobratlových
plotének, artróza drobných meziobratlových kloubů a přetížení úponů vazů
a svalů. V důsledku jejich vzájemného
propojení nezůstává porucha fungování
některé části páteře izolována a ovlivňuje přinejmenším své bezprostřední
okolí. Prostřednictvím dlouhých svalů
nebo míšních reflexů může dokonce
zasáhnout i vzdálené oblasti těla. Tato
vazba je obousměrná, takže se může
stát i to, že nějaký vzdálený problém se
naopak promítne do páteře.

Meziobratlové ploténky (disky)

Meziobratlový disk funguje jako kulový čep umožňující vzájemné naklánění a posun obratlů. Zároveň hydraulicky pruží nárazy. To vše díky svému
rosolovitému nestlačitelnému středu,

Meziobratlové klouby

Meziobratlové klouby jsou významné hlavně pro zajištění pohybu sousedních obratlů; z pohledu nosnosti mají
menší význam. Jsou to klouby stejné
jako jinde v těle a podléhají opotřebení,
které zpočátku nebývá patrné na rentgenovém snímku. Až s postupem jejich
opotřebení se může vyvíjet artróza, kdy
pohyb v kloubu už nejde hladce, zúží se
kloubní štěrbina, chrupavka je opotřebená a dochází ke změnám kostí v okolí. Ty již lze zpozorovat na rentgenech.

Svalové úpony

MUDr. Pavel Stuchlík
odborný rehabilitační lékař
který je ohraničen pevným vazivovým
prstencem.
Opotřebením ploténky dochází k
praskání jednotlivých vrstviček zevního prstence. Pokud prasklina dosáhne
až k centru ploténky, rosolovitá hmota pod tlakem projde ven a na zevním
okraji ploténky se vyboulí. Tento jev je
známý jako výhřez ploténky. Následným tlakem hmoty na obal míchy či
nervů anebo blokádami meziobratlových kloubů dochází k bolestem. Ještě
větší problém nastane, pokud vyhřezlá
ploténka tlačí na nervové kořeny nebo
dokonce na míchu samotnou. Tehdy
se už mohou projevit i neurologické
příznaky.

Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
pořádá jubilejní 20. tradiční

HASIČSKOU ZÁBAVU
v sobotu 25. ledna 2020 od 19.30
v sále sokolovny v Napajedlích
občerstvení bohatá tombola hraje skupina AVENTIS
rezervace míst u p. Miroslava Mikeše
tel.: 605 241 044 vstupné 100,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé!

Svaly a vazy se potřebují upnout na
pevnou oporu, kterou je většinou kost.
Pokud je takový úpon dlouhodobě
nebo opakovaně přetěžován, dojde zde
k tvorbě mikrotrhlinek. Tělo má naštěstí mechanismus, kterým tyto trhlinky
zhojí a zpevní. Jde vlastně o zánět, na
jehož konci je malá jizvička. Je to velmi podobné hojení povrchových ran,
které také chvíli svědí, pobolívá a vede
k jizvě.
Pokud ale dochází k opakovanému
přetěžování úponů a následně k trvalé
tvorbě těchto prasklinek, organismus
má v takovém místě tendenci k ukládání vápenatých solí, které tvoří výrůstky
viditelné na rentgenu.
V následujícím dílu vám povím o
důležitosti správné funkce svalového
komplexu, který udržuje vzpřímené postavení těla.
MUDr. Pavel Stuchlík, www.rehadoktor.cz

Fotografická
soutěž pro školy
Sdružení historických sídel vyhlašuje další ročník mezinárodní soutěže
Mladí fotografují památky. Soutěž
fotografií, které mají vyjádřit hlavní
myšlenky Dnů evropského dědictví,
je určena žákům a studentům do 21
let. Tématem je architektonické dědictví. Celá akce má podpořit zájem a
znalosti českého kulturního dědictví,
rozšířit povědomí o historických budovách, zahradách, venkovských a
městských krajinách. Uzávěrka pro
zasílání soutěžních fotografií v České
republice: 15. 3. 2020. Více informací
naleznete na www.ehd.cz.
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„Byl
jsem závislý na automatech.“
Příběh Patrika, mladého muže, který našel cestu ven

Dvaadvacetiletý Patrik ještě před nedávnem čelil závislosti na hraní. Výherní automaty ho připravily o všechny finanční
prostředky, potýkal se s narůstajícími dluhy a neviděl žádnou perspektivu. Naštěstí zkusil kontaktovat zlínské Centrum
komplexní péče Společnosti Podané ruce a vše se postupně obrátilo.
Začalo to jako sranda. Pracoval sem
Co teď, zase si půjčit? Další úžasná věžádat o úvěr na takovou částku, která
jako pokladní asi pátý měsíc. Můj plat
cička je kreditní karta. Celý limit jsem
ty moje předchozí dluhy pokryje. Na
nikdy nepřesáhl 10 000 Kč a najednou
„inteligentně“ vyčerpal tím, že jsem
splátky budu dávat na místo 6 500 Kč
přišla výplata a tam se zjevila částka
ho vybral z bankomatu a zase postupjen 3 200 Kč, ale splácení se protáhne
15 790 Kč. Nějaký prémie v tom byly,
ně vše naházel do beden. Zase došly
ze 4 na 7 let.
už nevím pořádně ani za co. Tak sem si
prachy. Našel jsem si půjčku na 50
V Podaných rukách mi pomohli pořekl, že zkusím automat. Že tam hodím
000 Kč. Za měsíc zase skoro všechno
dívat se na mou situaci realisticky.
tak 50 Kč a když to vyjde, tak potěší, a
v bednách. Pak jsem asi 14 dní nehrál.
Mají tam taky dluhové poradenství, a
když ne, tak ani moc nenaštve. Jenže
A u té půjčky 50 000 Kč si nechal odnakonec mi přes terapii pomáhají s tím,
bral jenom bankovky… tak sem hodil
ložit 4 splátky. Tím jsem ale pohromu
abych se k automatům už pokud možno
kilčo. A co se nestalo! Za deset minut
jen posunul v čase. A navíc jen o malou
nikdy nevrátil.
odcházím se sedmičkou. Tak jsem si
chvilku.
řek‘, panečku asi mám slušnej vedlejRozhodnutí o odložení splátek totiž
Znáte podobný příběh z vlastní
šák.
přišlo domů, našla to moje matka. To
zkušenosti?
Připomíná vám to někoho
Měsíc jsem vyhrával víc, než prohrábylo rachotu, na co jsem potřeboval
z vašeho okolí nebo z rodiny? Pokud
val. Den před výplatou mi tehdy zbytolik peněz. Vždyť nic nemáš kromě
ano, i vy máte možnost využít našich
lo 8000 Kč, jindy tak maximálně dvě
nového mobilu… Snažil sem se vyodborných služeb. Centrum komplexkila. Tak jsem zase šel na bedny. Nevím
krucovat, jak jen to šlo, ale stejně jsem
ní péče ve Zlínském kraji (tř. Tomáše
proč, těch 8 litrů sem tam na ex hodil.
nakonec musel kápnout božskou. No,
Bati 202 ve Zlíně v Loukách) se zabýPo chvilce otáček za 50 Kč sem se doseřvala mě, jestli jsem vůbec normální
vá léčbou nelátkových závislostí – to
stal na 12 000 Kč a nějaký drobný. A
atd. Odpřisáhnul jsem, že už tam nevlejsou třeba právě automaty, sociální
místo toho, abych to vybral a vypadnul,
zu. Ale stejně jsem zas šel.
sítě, počítačové hry, pornografie nebo
tak sem si řekl, že to ještě rozmnožím.
Následovala další půjčka u lichvářnakupování.
Za chvilku jsem se dostal zpátky na
ky, ale od jiné a „jenom“ na 10 000
8 000 Kč a místo toho, abych odešel
Kč. Kde to z velké části skončilo, nemá
Nabízíme kvalifikovanou pomoc a
aspoň v tu chvíli s tím, že jsem si chvilsmysl ani zmiňovat. Mezitím jsem odezcela bezpečný a anonymní prostor.
ku pěkně zahrál, jel jsem dál. Jak to
šel pracovat ke konkurenci, kde mám
Naše služby jsou bezplatné!
skončilo, si asi každý domyslí. Druhý
15 000 Kč bez prémií a v tom byl ten
Nacházíme se u zastávky MHD –
den přišla výplata, ale už jen něco málo
háček. Došly prachy, tak co teď? Jsem
Louky Křižovatka a poblíž je i vlakové
přes 12 000 Kč. Tak jsem tam šel s tím,
ve zkušebce a nikde mi nepůjčí. Do
spojení. Ve stejných prostorách sídlí
že se dostanu zpátky na 20 000 Kč. Jak
toho se blížila splátka kontokorentu, na
také naše Terapeutické centrum. Je tu
to dopadlo, je asi jasné. Během večera
kterou jsem neměl. Tak jsem se v noci
pro lidi, kteří mají problém s látkovou
sem prohrál výplatu.
chtěl uškrtit na šále. Nevyšlo to, prozávislostí, tedy především s alkohoA už to jelo! Nejdřív půjčka od litože to byla taková bolest, že jsem to
lem, drogami, kouřením nebo závischvářky na 13 000 Kč. První splátku
vzdal.
lostí na léky.
2 000 Kč na měsíc sem jí hned zaplatil
Za dva dny jsem šel za dědou, má
a týden jsem to vydržel. Pak sem si
něco našetřeno. Když viděl můj seznam
řek‘, že to zase zkusím za kilo a ejhle,
půjček, málem dostal infarkt. Ve finále
byly z toho dva litry a jelo to nanovo.
mě z nejhoršího vysekal. Nalil do mě
Za týden sem prohrál 6 000 Kč. Teď
něco přes 11 000 Kč. Mamka dalších 7
mám i dluh kontokorent na 15 000 Kč.
500 Kč. Teď čekám na pondělí, až mi
Ten také skončil více méně v bednách.
skončí zkušebka, v úterý pak půjdu za-

inzerce
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inzerce

www.podaneruce.cz
tel.: 777 293 960

leden 01/2020

KOHO AKTUÁLNĚ
HLEDÁME?

www.napajedla.cz

• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• DĚLNÍK SKLADU
Staňte se součástí našeho týmu v provozovnách Napajedla a Chropyně

Více
se dozvíte na

www.fatra.cz
/kariera

37,5

Týdenní pracovní fond
37,5 hod.

Dotované
stravování

Týden dovolené
navíc

Odměny
zaměstnancům

Výhodné
telefonní tarify

Akce pro zaměstnance

Inovace

Cafeterie

Rozvoj

Příspěvky pro
zaměstnance

PŘIJĎTE K NÁM SPOLEČNĚ VYTVÁŘET TRVALÉ HODNOTY PRO ŽIVOT
inzerce

ŠPERKAŘSKÝ
FESTIVAL

A RUKODĚLNÉ TRHY
VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ
1. – 2. 2. 2020
www.hobbyvystaviste.cz

inzerce

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

Protokol o ekologické
likvidaci

inzerce

inzerce

e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

inzerce

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA
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NAPAJEDELSKÉ

NOVINY
Operní lahůdka
NORMA

na filmovém plátně!

Na co se můžete těšit
v muzeu v roce 2020

Výstavy
Belliniho nejznámější dílo Norma
se dostává v podání Opéra Royal de
Wallonie-Liege na filmová plátna! Nenechte si proto ujít tuto mimořádnou
příležitost v sobotu 1. 2. v 17.00 v Kině
Napajedla. Tento operní kus získal proslulost díky mimořádně vysoké kvalitě své hudby, vzkvétajícímu bel cantu,
pěveckému mistrovství propojující svrchovanou techniku s emotivním přednesem a nejpřitažlivějším, ale zároveň i
nejtěžším melodiím. Sezónu oper a baletů zakončíme pak v březnu, konkrétně 28. 3. krásným baletem KORZÁR
v podání Bolšoj balet Moskva.

Výstavní sál Muzea Napajedla právě nabízí vhled do oděvní tvorby mladých oděvních návrhářů pod názvem #Fashion #Design #Zlín, která potrvá
do neděle 16. února. Na jaře si připomeneme dlouhou tradici včelařského
spolku v Napajedlích a nebude chybět ani výstava absolventů výtvarného
oboru ZUŠ R. Firkušného. Muzejní noc tentokrát ovládne Fatra, jejíž tematickou výstavu budete moci navštívit také v průběhu prázdnin. Vystřídá
ji folklorní téma Moravských chodníčků a historie napajedelských souborů.
Podzim bude patřit V. výtvarnému salonu, který představí díla současných
regionálních autorů. Předvánoční atmosféru dokreslí výstava věnovaná
loutkovému souboru Klubíčko.

Publikace

Mnozí z vás jistě stále mají v paměti výstavu Průmysl a řemesla v Napajedlích, na které se zásadní měrou podílel Karel Kysilka. Jsme velmi rádi, že se
texty z expozice, rozšířené o další poznatky a fotografie, dočkají tištěné podoby ve stejnojmenné brožuře, která se na jaře objeví v nabídce Informačního
centra Napajedla

Text: Tereza Gomolová Kovaříková, vedoucí Muzea Napajedla. Foto: Marian Vaňáč

Ježíškova vnoučata

Klub kultury Napajedla se i letos zúčastnil projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Tentokrát se rozhodl splnit vánoční přání obyvatelů z Domova
seniorů na ulici Husova v Napajedlích. Den před Štědrým dnem jim tak přišel
vyčarovat úsměv na rtech kouzelník Waldini.

Klub kultury Napajedla. Foto: Klubu kultury Napajedla
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Jiří Kolbaba

v Kině Napajedla
i v říjnu 2020!
Divácky oblíbený cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba zavítá do napajedelského kina mimo beznadějně
vyprodaný květnový termín také
v říjnu 2020. Po první přednášce,
která se uskutečnila v říjnu 2019,
budou mít tak diváci opět šanci si
poslechnout neuvěřitelné příběhy
z celého světa. Říjnové téma je zatím v jednání, každopádně už nyní
se mohou všichni diváci těšit na
dechberoucí zážitek!

Srdečně zve tým Kina Napajedla

Přehled akcí 1- 6 / 2020
leden 01/2020

OSCAR 2020
Nabarvené ptáče
se probojovalo
do užších nominací
na Oscara
Po mnoha festivalových úspěších
a účasti v Hlavní benátské soutěži
se nyní Václav Marhoul se snímkem Nabarvené ptáče probojoval do
užší nominace na Oscara. Americká
filmová a televizní akademie vybírala
z 91 přihlášených filmů a zveřejnila
deset, které postoupily do užší nominace na Cenu za Nejlepší neanglicky
mluvený film. V nejužší desítce zahraničních filmů je například i jihokorejský Parazit nebo španělský Almodóvarův film Bolest a sláva, které jste také
mohli zhlédnout v Kině Napajedla.
Dalšími nominovanými filmy jsou Joker, Le Mans ´66, Jojo Rabbit, Judy,
Parazit atd.
Snímek Nabarvené ptáče a další
nominované filmy uvedeme v únoru
v rámci cyklu Nominace Oscar 2020.

www.napajedla.cz

18. 1.

10. Cestovatelský mišmaš / Kino Napajedla

1. 2.
8. 2.

Opera: Norma / Kino Napajedla
Vepřofest - Slavnosti masopustu

9. 2.
16. 2.
22. 2.
28. 2.
29. 2.

/ nádvoří Nového Kláštera

20. Setkání s hudbou – KlariVeroni / Klášterní kaple
Velký dětský karneval / sokolovna
6. Narozeniny Café Klášter / kavárna Café Klášte
Koncert napajedelských kapel / sokolovna
Creative ples / Klášterní kaple

3. - 31. 3.
6. 3.
28. 3.

Březen měsíc knihy / Knihovna Boženy Benešové
Koncert: Khoiba / Klášterní kaple
Balet: Korzár / Kino Napajedla

18. – 24. 4.

62. Divadelní festival ochotnických souborů

25. 4.

/ Kino Napajedla

Jarní slavnosti, RUN UP 2020 – Napajedelské schody

6. 5.
12. 5.
22. 5.
29. 5.
31. 5.

Přednáška: Jiří Kolbaba / Kino Napajedla (vyprodáno)
Radovánek rodičům / Klášterní kaple
Koncert: Thom Artway / nádvoří Nového Kláštera
Kácení máje / nádvoří Nového Kláštera
Promenádní koncert ZUŠ R. Firkušného

12. 6.
14. 6.
20. 6.

Muzejní noc / Muzeum Napajedla
BMX závody & Scootering Cup
Festival malých pivovarů + koncert AC/DC Tribute

26. 6.

/ nádvoří Nového Kláštera
Koncert: Acute Dose / Park Na Kapli

Vstupenky na koncerty Klubu kultury Napajedla
již v předprodeji! A co vás čeká?

KHOIBA

6. 3. / 20.00 / Klášterní kaple

Hudební skupina Khoiba, která hrála na české klubové scéně důležitou roli v prvních letech nového milénia se nyní vrací s novou stejnojmennou deskou, kterou
pokřtila na jaře roku 2019. Ema Brabcová a Filip Míšek kombinují ve své hudbě
zvuky elektroniky a melodických kytar, které v souhře s downtempovou rytmikou
tvoří výjimečnou atmosféru. Khoiba sama popisuje svůj styl jako „atmosferický pop
plný melancholie a pozitivních emocí“. Přijďte si vychutnat tento speciální hudební
zážitek do Klášterní kaple.
Vstupné 150 Kč / 130 Kč v předprodeji v Informačním centru Napajedla.
Foto: archiv skupiny

THOM
THOM ARTWAY
ARTWAY solo
solo show
show
22. 5. / 20.00 / nádvoří Nového Kláštera

Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway patří aktuálně k nejuznávanějším mladým
muzikantům české hudební scény. Ve své tvorbě dokonale propojuje moderní zvuk
s klasickým písničkářstvím. Jeho skladby jsou podmanivé díky charakteristickému
hlasu a jasně rozpoznatelným melodiím, za které byl v roce 2016 oceněn cenou
Anděl v kategorii Objev a Zpěvák roku. Svým sólovým vystoupením zahájí sezónu
venkovní zahrádky Café Klášter.
Vstupné 200 Kč / 170 Kč v předprodeji v Informačním centru Napajedla.
V případě deště se koncert uskuteční v Klášterní kapli.
Foto: archiv hudebníka
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Premiéra

Bijásek

Mama
Kino

Kino
Senior

Kino
Cykly

Filmový
klub

Alternativní
obsah

Titulky

Dabing

Změna programu
vyhrazena.

leden/únor

Pátek /24. 1., 20.00/
Pod vodou
akční, thriller, horor, sci-fi
USA, 2020, 95 min., 130 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Sobota /25. 1., 15.00/
Dolittle
komedie, rodinný,
dobrodružný, fantasy
USA, 2020, 106 min., 130 Kč
Přístupné bez omezení.

Pátek /17. 1., 18.00/
Cats
muzikál, komedie, drama,
rodinný
GB, USA, 2019, 106 min.,
140 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pátek /17. 1., 20.00/
Případ mrtvého nebožtíka
krimi, komedie
ČR, 2020, 95 min., 130 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Sobota /18. 1., 12.00/
10. Cestovatelský mišmaš
Kino Napajedla
vstupné: 180 Kč / 150 Kč
studenti a senioři
12.00 - otevření Food zóny
13.00 - začátek přednášek
Neděle /19. 1., 16.00/
Špióni v převleku
animovaný, rodinný,
komedie, USA, 2019,
104 min., 130 Kč
Přístupné bez omezení.
Neděle /19. 1., 18.00/
Můj příběh
romantický, drama
ČR, 2019, 90 min., 120 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pondělí /20. 1., 10.00/
Ženská na vrcholu
romantický, komedie
ČR, SR, 2019,
105 min., 65 Kč
Přístupné bez omezení.
Pátek /24. 1., 18.00/
Cats - projekce zrušena
Nahrazujeme filmem
Šťastný nový rok
romantický, komedie, SR,
ČR, 2019, 90 min., 120 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Vysvětlivky

3D obraz

Kino Napajedla
Pátek /31. 1., 17.30/
Dolittle
komedie, rodinný,
dobrodružný, fantasy
USA, 2020, 106 min., 130 Kč
Přístupné bez omezení.

Pátek /31. 1., 20.00/
Příliš osobní známost
komedie, romantický
ČR, SR, 2020,
Z ráje na Tahiti a Marké107 min., 130 Kč
Nepřístupný mládeži do 15 let. zách až do nejslavnějších
Sobota /25. 1., 17.30/
muzeí v amerických metPřípad mrtvého nebožtíka
Sobota /1. 2., 15.00/
ropolích. Příběh geniálníkrimi, komedie
Tlapková patrola:
ho malíře i životního rebeČR, 2020, 95 min., 130 Kč
Vždy ve střehu
la Paula Gauguina přibližuje
Nevhodný pro děti do 12 let. animovaný
snímek Gauguin na Tahiti
CAN, 2019, 70 min., 120 Kč – ztracený ráj.
Sobota /25. 1., 20.00/
Přístupný bez omezení.
Příliš osobní známost
Nezkrotná touha po svokomedie, romantický
Sobota /1. 2., 17.00/
bodě přivedla talentovaného
ČR, SR, 2020,
OPERA
umělce až na druhý konec
107 min., 130 Kč
Norma (záznam)
světa. Jeho odkaz nyní uchoNepřístupný mládeži
Kino Napajedla
vávají nejslavnější muzea
do 15 let.
Opéra Royal de Walloniesvěta – Metropolitní muzeLiège Raimondi / Bellini,
um v New Yorku, Institut
Neděle /26. 1., 16.00/
170 min. Vstupné: 220 Kč
umění v Chicagu, NárodDolittle
dospělý, 180 Kč senioři,
ní galerie ve Washingtonu
komedie, rodinný,
děti, studenti, ZTP
a Muzeum výtvarného umění
dobrodružný, fantasy
Přístupný bez omezení.
v Bostonu.
USA, 2020, 106 min., 150 Kč
Přístupné bez omezení.
Sobota /1. 2., 20.00/
Příliš osobní známost
Filmový začátek roku
Neděle /26. 1., 18.15/
komedie, romantický
Cyklus umění na plátně
2020 ve znamení
ČR, SR, 2020,
Gauguin na Tahiti
107 min., 130 Kč
české produkce
- ztracený ráj
Nepřístupný mládeži do 15 let.
dokumentární, životopisný
Celovečerní hraný film Můj
IT, 2019, 87 min., 120 Kč
Neděle /2. 2., 15.00/
příběh, který se částečně naPřístupné bez omezení.
Tlapková patrola:
táčel ve Zlíně, je inspirován
Vždy ve střehu
skutečným životním příběPondělí /27. 1., 10.00 a 15.00/ animovaný
hem. Film vypráví o neuvěřiCyklus osobnost
CAN, 2019, 70 min., 120 Kč telné snaze dostat se ze dna, o
Jiří Suchý
Přístupný bez omezení.
síle přátelství a o vůli otevřít
- Lehce s životem se prát
srdce a nezanevřít na lásku.
dokumentární
Sobota /2. 2., 17.00/
Tímto příběhem by chtěli
ČR, 2019, 102 min., 65 Kč
Příliš osobní známost
tvůrci inspirovat ty, kteří v
Přístupný bez omezení.
komedie, romantický
sobě sílu zatím nenašli.
ČR, SR, 2020,
Pondělí /27. 1., 17.30/
Česká komedie Případ
107 min., 130 Kč
Příliš osobní známost
Nepřístupný mládeži do 15 let. mrtvého nebožtíka, která je
komedie, romantický
parodií na tuzemské i zahraČR, SR, 2020,
Neděle /2. 2., 19.00/
niční kriminálky, vstoupí do
107 min., 130 Kč
Cyklus nominace OSCAR 2020 kin 16. ledna. Příběhem režiNepřístupný mládeži
Králíček Jojo
séra a producenta Miloslava
do 15 let.
komedie, drama, válečný
Šmídmajera nás provedou
USA, 2019,
čtyři hlavní vyšetřovatelé v
Úterý /28. 1., 19.00/
108 min., 130 Kč
podání herců Hany VagneCyklus severského filmu
Přístupný bez omezení.
rové, Davida Novotného,
Daleko od Reykjavíku
Martina Pechláta a Lukáše
komedie, drama
Pondělí /3. 2., 10.00/
Příkazkého.
IS, DK, DE, FR, 2019,
Šťastný nový rok
Na konec měsíce je pro
92 min., 110/90 Kč pro
romantický, komedie
členy FK. Nevhodný pro děti SR, ČR, 2019, 90 min., 65 Kč vás připravena romanticdo 12 let.
Nevhodný pro děti do 12 let. ká komedie, Příliš osobní
známost, kde se v hlavních
Více informací o programu kina najdete na kino.napajedla.cz
rolích potkají Eliška Balzea facebook.com/kinonapajedla nebo v tištěných programech Klubu
rová, Taťána Dyková a Petra
kultury Napajedla.
Hřebíčková.
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