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Krásné a klidné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a jen to nejlepší do roku 2021
přeje Městský úřad Napajedla

Vánoční tradice

strana 14
Masarykovo náměstí ozdobil nejen tradiční vánoční strom, ale také tematická
venkovní výstava, kterou připravilo Muzeum Napajedla.
Foto: Marian Vaňáč

Zastupitelé města
schválili nový
rozpočet
i Strategii rozvoje
města Napajedla
do roku 2030

strana 2
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možnosti dalšího rozvoje města Napajedla
Naše město má k dispozici důležitý dokument nazvaný Strategie rozvoje města Napajedla 2030. Jak už z tohoto názvu vyplývá, jde o rozsáhlou listinu, která na základě analýzy aktuální situace naznačuje možnosti a
směry, do kterých oblastí života a chodu města v následujících deseti letech investovat. Obsah tohoto dokumentu je výsledkem více než roční práce odborníků, zastupitelů, úředníků, pracovníků městských organizací
a školských zařízení i občanů, kteří o jeho zrod a náplň projevili zájem.
Strategie rozvoje města je třetím nejdůležitějším dokumentem – po územním plánu a rozpočtu – který určuje
možnosti dalšího rozvoje Napajedel.
„Na rozdíl od prvních dvou není tento dokument závazný. Je směrný a má
sloužit odbornému aparátu a politickým
stranám či sdružením, které vstoupí do
rozhodování o dění ve městě. Předkládá odborně zpracovaný přehled reálných možností dalšího rozvoje města,
které mohou strany prostřednictvím
svých volebních programů nabídnout
občanům a poté se zasadit o jejich realizaci,” vysvětluje starostka Napajedel
Irena Brabcová. Nicméně i pro každého z nás – občanů (nejen) Napajedel –
může být tento strategický dokument
zdrojem zajímavých informací a určitě
stojí za nahlédnutí.
Prvním a velmi důležitým krokem
směřujícím k tvorbě nové strategie rozvoje bylo dotazníkové šetření, v jehož
rámci mohli sami napajedelští občané
vyjádřit svůj postoj a názor k mnoha
oblastem života města a zároveň připojit své představy o jeho budoucnosti.
Za tímto účelem byly na jaře loňského
roku doručeny do každé napajedelské
domácnosti tištěné dotazníky, jejichž
prostřednictvím se autoři strategie ptali
lidí na spokojenost se životem v Napajedlích, na to, co se jim ve městě líbí či
nelíbí, a především na to, co jim nejvíce schází a na co by tedy měly být
v nejbližších letech vynaloženy finanční prostředky, které mají Napajedla
k dispozici.
Poté, co se stovky vyplněných dotazníků vrátily zpět, začala práce na jejich
vyhodnocení. Zlínská Agentura Modifo, která se ujala odborného zpracování Strategie rozvoje města Napajedla
2030, následně předložila výsledky
dotazníkového šetření napajedelským
občanům. Doručeny byly znovu tištěnou formou a do každé z domovních
schránek. Současně pokračovala tvorba
samotného dokumentu.
Ten má dvě základní části – analytickou a návrhovou. V první z nich agentura shromáždila, analyzovala a předložila sumu údajů a dat, zajímavých
nejen pro zainteresované, ale také pro
každého obyvatele města. Obsahuje
totiž řadu pozoruhodných faktů o nás
samotných. Například o vývoji průměrného věku Napajedlanů, který za
poslední dvě desetiletí vzrost o více než
pět let – na hodnotu dosahující bezmála 44 roků. Anebo zprávu o tom, odkud
a kam se stěhujeme. Z ní je patrné, že
v posledních pěti letech odešlo nejvíce
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občanů Napajedel do Zlína či Otrokovic. V menší míře se Napajedlané stěhovali do okolních vesnic, ale také do
Prahy. Podobně hovoří i tabulka, která
naopak sděluje, odkud do města nejvíce nových obyvatel přibylo. Znovu
to byly v prvé řadě Otrokovice a Zlín,
poté okolní menší obce a následovala
velká města Brno či Praha.
Analytická část obsahuje také odhad
budoucího vývoje napajedelské populace (který mimochodem nevyznívá
příliš dobře, neboť mluví o našem stárnutí) a informuje také o míře bezpečnosti či o nabídce bydlení, vzdělávání,
zdravotní a sociální péče i o možnostech ke kulturnímu a sportovnímu vyžití v Napajedlích. Za prohlédnutí stojí i
následující kapitoly hovořící o dopravě,
podnikatelském klimatu, životním prostředí i o kvalitě řízení a správy města.
Stručnou, ale velmi zajímavou kapitolou strategického dokumentu je
SWOT analýza, která shrnuje silné a
slabé stránky města. Dobrou zprávou
je, že v případě Napajedel převažují ty
první jmenované. Najdeme mezi nimi
třeba funkční školství, široké spektrum
sociálních služeb i – vzhledem k velikosti města – dostatečné zastoupení
zdravotnických služeb. Řeč je také o
nízké kriminalitě, dostatku pracovních
příležitostí anebo dobré dopravní do-

Kompletní znění dokumentu
STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA
NAPAJEDLA 2030 je k dispozici na
webových stránkách města (www.
napajedla.cz/ostatni/rozvoj-mesta/
plan-rozvoje-mesta) .
Na tomto místě najdete i výsledky
dotazníkového šetření a video
záznam na kanálu YouTube, který
dokumentuje průběh zářijového
veřejného projednání strategického
dokumentu v sále městského kina.

stupnosti. Zmíněno mohlo být i bezproblémové hospodaření Napajedel
dané dlouhodobě přebytkovými rozpočty i momentálně nulovým dluhovým
zatížením. A ty slabé stránky? Stárnutí
populace, hraniční kapacita mateřské
školy, nedostatečná nabídka bytů a
domů k pořízení či k pronájmu anebo
rostoucí produkce odpadu. A pak také
napajedelská specifika – citelně chybějící plně funkční divadelní a společenský sál anebo třeba nevhodná poloha
vlakového nádraží.
Na stránkách dokumentu se lze dočíst také o příležitostech a hrozbách,
které před námi vyvstávají. Právě tato
dvě témata jsou zároveň dokladem o
tom, jak rychle se dnes situace – a s ní
i některá rizika – mění. Ostatně aktuální hrozba zákeřnou virovou nákazou
stála také za několika problémy, které
musel tým tvůrců strategického dokumentu v procesu jeho tvorby řešit.
Vládní nařízení směřovaná proti šíření
nového typu koronaviru totiž v březnu znemožnila konání veřejného projednání analytické části dokumentu.
Díky zveřejnění na webových stránkách města jej však mohli jak členové
pracovní skupiny, tak široká veřejnost
posuzovat a připomínkovat. Hrozba
rychlého šíření nákazy málem zhatila i
další veřejné projednání strategie na
podzim letošního roku. To se však podařilo urychleně svolat a na konci září
uskutečnit v sále napajedelského kina.
Zde již byla příležitost připomínkovat
kompletní znění Strategie rozvoje města Napajedla 2030 včetně její návrhové
části.
Ta obsahuje řadu cílů a doporučení směrem k dalšímu zlepšení života
v Napajedlích. První z nich směřuje
k zajištění – či spíše k udržení - kvalitní veřejné služby v oblasti školství,
zdravotnictví a sociální oblasti. Následují cíle sledující vytvoření vhodných
podmínek pro bytovou výstavbu a také
dalších příležitostí k aktivnímu trávení volného času obyvatel. Návrhová
část strategie rozvoje zohledňuje také
zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání a zachování zaměstnanosti, zvýšení
potenciálu cestovního ruchu, rozvoj
dopravy i technické infrastruktury a
samozřejmě také udržení kvality veřejných prostranství či dalšího zlepšování životního prostředí na území města.
Závěrečné téma pak obsahuje doporučení k modernímu řízení a správě města
Napajedla i k tvorbě jeho dobrého jména v očích široké veřejnosti.
Michal Forst
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www.napajedla.cz

Rozpočet města Napajedla na rok 2021

Zastupitelstvo města Napajedla na svém jednání dne 25. listopadu 2020 projednalo a následně schválilo rozpočet města na rok 2021. Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 145 216 000 Kč, výdaje jsou
stanoveny ve výši 178 576 000 Kč a saldo rozpočtu vychází záporné ve výši 33 360 000 Kč. Financování
celého schodku rozpočtu ve výši 33 360 000 Kč bude pokryto finančními prostředky města z minulých
let. V objemu 13 mil. Kč je část schodku použita k profinancování výdajů dotačních programů, u nichž
výdaje budou realizovány v roce 2020, ale proplaceny budou až v následujícím roce. Očekávané příjmy
schváleného rozpočtu budou v průběhu roku 2021 navýšeny o částku 10,2 mil. Kč za přijaté dotace na
výdaje realizované již v roce 2020. Zbylou část schodku ve výši 10,1 mil. Kč představují nerozdělené rezervy. Město Napajedla ve schváleném rozpočtu na rok 2021 nesplácí úvěr a nečerpá nový.

Příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:
125 200 000,- Kč

třída 1 – Daňové příjmy

12 683 000,- Kč

třída 2 – Nedaňové příjmy

0,- Kč

třída 3 – Kapitálové příjmy

7 333 000,- Kč

třída 4 – Transfery

143 534 000,- Kč

třída 5 – Běžné výdaje
třída 6 – Kapitálové výdaje

35 042 000,- Kč

třída 8 – Financování

33 360 000,- Kč

Podrobnější údaje o členění a obsahu schváleného rozpočtu města Napajedla na rok 2021 budou publikovány v lednovém vydání Napajedelských novin.
Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru
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Silvestr
stránkách města
a zábavní
pyrotechnika
a zábavní
pyrotechnika
je k dispozici tzv. Silvestr
se koncem roku bychom
tou pyrotechniku, kterou se pak snaží
klikací rozpočet rádiS blížícím
varovali občany před nesprávným
použít. Upozorněte proto vaše děti na
Vedle Napajedelských novin, které každoročně přinášejí základní (v
prosincovém vydání) a následně i
podrobnější (v lednovém vydání)
informaci o skladbě rozpočtu města, jsou informace o tomto zásadním
dokumentu k dispozici i na webu
www.napajedla.cz v sekci ÚŘAD /
Hospodaření města.
Pro každého je zde k dispozici i
tzv. klikací rozpočet, jehož prostřednictvím je možné zjistit aktuální informace rozdělené na příjmy a výdaje a členěné na skupiny, paragrafy
a položky. Úřad jej aktualizuje jedenkrát měsíčně - poté, co sestaví a
odešle tuto informaci do Centrálního systému účetních informací státu. Do tohoto systému odesílá město
a jeho příspěvkové organizace i své
roční a čtvrtletní účetní závěrky.
Ty jsou pak k nahlédnutí na webových stánkách s názvem monitor.
statnipokladna.cz.
red.

používáním zábavné pyrotechniky a
otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější nešťastné události.
Jde především o požáry v bytech,
které vznikají od hořících svíček, například od adventních věnců, případně
vánočních stromků.
Problém může nastat již při prodeji
tohoto zboží. Mnohdy se lidé kupují
pyrotechniku, která nemá odpovídající povolení či atesty nebo k ní není
přibalen leták s návodem na použití
v českém jazyce. Pak se stává, že nesprávným použitím dochází k vážným
zraněním a požárům.

Velkým problémem, se kterým se
setkáváme, je prodej rachejtlí dětem.
Často pak vznikají u dětí úrazy kvůli
tomu, že petardy neumí používat nebo
například po Silvestru sbírají nepouži-

nebezpečí zmíněných výrobků a dohlédněte, aby je používaly pouze pod
vaší kontrolou.

Na to, kdy je možno na veřejných
prostranstvích použít zábavnou pyrotechniku, pamatují vyhlášky měst a
obcí. Podle obecně závazné vyhlášky
města Napajedla o veřejném pořádku
je na vymezených veřejných prostranstvích ve městě zakázáno používat
pyrotechnické výrobky určené pro
zábavné účely. Ve dnech 31. prosince a 1. ledna je možné pyrotechnické
výrobky určené pro zábavné účely
na vymezených veřejných prostranstvích používat, a to pouze v souladu
s příslušnými právními předpisy a při
zachování bezpečnosti osob a zajištění
ochrany zvířat a majetku. Dodržování
této vyhlášky je kontrolováno městskou policií a v případě jejího porušení
bude postihováno.
Petr Škopík, SDH Napajedla
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Emeritní rektorka JAMU prof. MgA. Alena Štěpánková Veselá
získala medaili Za zásluhy (o stát v oblasti umění a výchovy).
První rektorka JAMU po roce 1989 byla oceněna prezidentem republiky dne 28. října 2020.
Paní profesorce, která je pravidelnou návštěvnicí a velkým příznivcem napajedelského hudebního festivalu Pocta Rudolfu
Firkušnému – a již patnáct let poskytuje této akci čestnou záštitu – blahopřála i starostka našeho města Irena Brabcová.

4

Festival Pocta Rudolfu Firkušnému
prosinec 12/2020

Letos se měl uskutečnit už 13.
ročník tradičního festivalu, který
je věnován slavnému napajedelskému rodákovi Rudolfu Firkušném.
Jako mnoho dalších podobných událostí
narušila však řadu koncertů pandemie
koronaviru. Člověk pořád doufá. Nechce
uvěřit, že to, na co se těšil a co každoročně významně obohacuje kulturní život
v Napajedlích, se nebude konat. Bohužel,
okolnosti nebyly pro koncertní činnost
příznivé. Avšak umělci, které jsme oslovili pro letošní ročník, přislíbili účast na
ročníku příštím. Vedle stálice festivalu
– komorního souboru a sólistů kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského, se
můžeme těšit na České trio a soubor Janáček Ensemble. České trio v obsazení: Milan Langer klavír, Dana Vlachová housle,
Miroslav Petráš violoncello, už na festivalu vystoupilo. Pamětníci jistě budou souhlasit, že jejich vystoupení bylo skvělé a
že České trio patří mezi špičkové komorní soubory. Soubor Janáček Ensemble
bude na napajedelském festivalu poprvé
a splatí „dluh“ vůči některým dechovým
nástrojům, jako je například fagot a další, které zatím neměly mnoho příležitostí
zaznít v Koncertní síni R. Firkušného Klášterní kapli

www.napajedla.cz

Život Rudolfa Firkušného ovlivnilo
mnoho zásadních událostí. Ve třech letech mu zemřel otec. Záhy si chlapcovo
okolí všimlo jeho neobyčejného hudebního nadání a maminka to přijala jako výzvu. Měl štěstí na setkání s významnými
lidmi, kteří jej mohli podpořit, umělecky
posunout dál. Byl pracovitý, vytrvalý.
Proto si dokázal poradit ve světě, kam jej
zavály události v souvislosti s 2. světovou
válkou. Stal se světoznámým sólistou, žádaným profesorem hry na klavír. Nikdy
nezapomněl na zem, kde se narodil, ba
ani na své rodné město. Přestože se Firkušní brzy z Napajedel odstěhovali, zůstalo jim zde mnoho osobních vazeb. Když
v roce 1991 Rudolf Firkušný Napajedla
navštívil, měli jsme vzácnou možnost
setkat se s noblesním člověkem, kterému
bylo blízké vše lidské. Jsem si jistá, že ani
koronavirus by jej nedostal na lopatky. A
určitě by nám letošní festivalový „výpadek“ odpustil. Napajedelská NTV Cable
odvysílala vzpomínkový dokument a
možná nám situace v únoru dovolí uskutečnit tradiční narozeninový koncert pro
Rudolfa Firkušného.
Lenka Hanáčková, ředitelka
ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

Foto: archiv Klubu kultury Napajedla
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Vážení
spoluobčané

Vánoce ve městě

Foto: Marian Vaňáč

Vánočním stromem na Masarykově náměstí je letos sekvoj vždyzelená. Jedná se o stálezelený jehličnan původem ze Severní Ameriky. Sekvoj je stará dvacet tři let a vysoká osm metrů. Poděkování za darování
patří manželům Radce a Františkovi Kubíčkovým. K vánoční výzdobě
už tradičně patří také kinetický betlém před Kinem Napajedla. Novinkou v letošním roce je speciální vánoční výstava umístěná na náměstí,
kterou vytvořilo Muzeum Napajedla.
red.

Poděkování

Foto: NTV Cable

PF 2021
Napajedelští hasiči
přejí všem
občanům města
veselé Vánoce
a šťastný nový rok
bez požárů
a živelních pohrom
6

Za okny padá sníh, doma voní
cukroví a jehličí.
Tak jako každý rok, nastává čas
vánoční.
Pro někoho byl letošní rok veselý, plný hezkých okamžiků, pro
někoho byl zase plný nepříjemných událostí. Ale tak už to prostě v životě chodí. Každý z nás
na konci roku vzpomíná, co
všechno se mu podařilo udělat,
co nestihl a dává si předsevzetí
pro ten následující rok. Letošní
rok byl pro všechny občany
naší země ve znamení zákazů a
omezení v důsledku pandemie.
Nikdo z nás si takovou situaci
nedovedl představit, ale dokázali jsme se s ní vypořádat. Věřme,
že to nejhorší je za námi a nadcházející rok již bude jen plný
pozitivních zpráv a událostí.
Sbor pro občanské záležitosti
vám všem přeje hezké prožití
svátků vánočních, hodně štěstí,
spokojenosti a zdraví do roku
2021. Snad budeme moci tyto
svátky slavit i se svými rodinami
a přáteli. Vánoce jsou kouzelné
hlavně pro děti, ale také dospělí
se těší na pohodu, televizní program a spoustu akcí, které se
svými rodinami každoročně pořádají. Užijte si tyto sváteční dny
v pohodě a do roku 2021 vstupte
vesele a s nadějí, že bude lepší,
než byl ten letošní.
Přeje kolektiv
Sboru pro občanské záležitosti

Výzva pro
manželské páry
Jste manželé, kteří v roce 2021
oslaví zlatou nebo diamantovou
svatbu? Pokud jste nebyli oddáni
v Napajedlích, přihlaste se prosím
na matrice u paní L. Obdržálkové,
MěÚ Napajedla. Vaše přihlášení
poslouží pro evidenci manželských párů, které oslaví v roce
2021 tato jubilea. Děkujeme.
Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti

Děkuji všem, kteří s námi po
celý rok pracovali a pomohli
nám při zajišťování akcí, které
jsme, i když s určitými omezeními, uspořádali. Poděkování
patří i členkám SOZ, které chodily popřát jubilantům přesto, že
sami patří do rizikové skupiny
obyvatel. Děkuji vedení města za
finanční prostředky, které nám
na naši činnost každoročně poskytuje a v neposlední řadě patří
poděkování všem, kteří se
starají o to, aby se nám v našem
městě dobře žilo.
Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti
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Více na www.darcovskasms.cz

Tříkrálová koleda letos v novém kabátě

do několika míst ve vaší obci tříkrálomístě. Proto jsme se s ohledem na souProžíváme dobu plnou různých
vé kasičky. V rozmezí vánočních svátčasnou situaci rozhodli letošní sbírku
omezení a nejistot. V záplavě událostí
ků budou lidem do schránek distribupojat zcela novým způsobem,“ uvedl
dnešních dní s nadějí očekáváme asovány tříkrálové letáky s aktuálními
za otrokovickou Charitu koordinátor
poň trochu dobrých zpráv. Jednu velinformacemi, přehledem míst i termísbírky Jan Žalčík. „Připravili jsme pro
mi dobrou zprávu vám přinášíme už
nem, dokdy bude možné přispět,“ dovás novinku v podobě online koledy.
teď – tříkrálová koleda zazní!
dal Žalčík.
Na stránkách www.trikralovasbirka.
Již teď je však jisté, že letošní koBližší informace budou postupně
cz bude možno shlédnout online koledování bude tentokrát poněkud jiné,
přibývat v místních mediích, na webu
ledu a také přispět do virtuální kasičnež jsme všichni zvyklí. „Jsme si velotrokovické Charity i na sociálních síky. Zde bude možné zadat vaše PSČ
mi dobře vědomi toho, že osobní kontích. Prosíme, pomozte nám tyto infora tím bude váš příspěvek automaticky
takt s koledníky přímo u vás doma,
mace šířit dál mezi své blízké.
přesměrován na místní Charitu, aby
jejich hřejivý úsměv i zpěv koledy
tak vaše pomoc mohla sloužit přímo
s přáním všeho dobrého je nenahraDěkujeme, že pomáháte s námi!
lidem z vašeho okolí. Pro ty z vás, pro
ditelný. Zdraví vás všech, i našich
Vladana Trvajová, Charita Otrokovice
něž by toto bylo obtížné, připravíme
koledníků, je však pro nás na prvním
V Napajedlích se uskuteční sbírka prostřednictvím příspěvků do kasiček v době od 6. ledna 2020 do 24. ledna 2020.
Aktuální informace, kde budou kasičky umístěny, budou zveřejněny na webových stránkách města www.napajedla.cz,
na infokanále kabelové televize a plakátovacích plochách.

Martin Kot uspěl v celosvětové soutěži
Vynikajícím úspěchem se může pyšnit mladý akordeonista Martin Kot. Na jubilejním 70. ročníku celosvětové akordeonové soutěže „Trophée Mondial de l‘Accordéon 2020 Online“ se v juniorské kategorii umístil
na skvělém druhém místě. A to pouhých devět setin za čínskou vítězkou.

Online soutěže světové asociace
CMA, která se konala 4. prosince 2020
se zúčastnilo celkem 750 hráčů z celého světa.
Gratulujeme k tomuto skvělému
umístění a přejeme spoustu dalších hudebních úspěchů!
Velké poděkování patří paní ředitelce Lence Hanáčkové a paní zástupkyni
Petře Strašákové za umožnění natáčení
videa na tuto soutěž v prostorách ZUŠ
Rudolfa Firkušného.

Martin Kot se narodil v roce 2002
ve Zlíně. Hře na akordeon se věnuje
od šesti let. Své první hudební vzdělání
získal v ZUŠ Rudolfa Firkušného v Napajedlích, kde se rozvíjel pod vedením
paní učitelky Petry Strašákové.
Je vítězem mnoha soutěží v České
republice i v zahraničí. Díky výborným
soutěžním úspěchům měl příležitost
vystoupit např. s Filharmonií Brno,
Filharmonií B. Martinů, s Václavem
Hudečkem, Jaroslavem Svěceným či
Lubomírem Brabcem. Je držitelem
prestižního ocenění Zlatý oříšek udělovaného nejtalentovanějším dětem
České republiky. Od roku 2018 je žákem Pražské konzervatoře, kde studuje
u pana profesora Ladislava Horáka.

Martin získal celou řadu předních významných ocenění v rámci mezinárodních akordeonových soutěží např.
v Chorvatsku, Polsku, Německu, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Slovensku,
Bosně a Hercegovině, Portugalsku a
Belgii. K jeho dalším mimořádným
úspěchům patří 4. místo na světové

akordeonové soutěži v italském Castelfidardu (2017), v roce 2014 a 2016
se stal absolutním vítězem celostátních
kol ZUŠ v Pardubicích a Plzni. Koncertoval na mnoha hudebních festivalech,
např. Mezinárodní hudební festival
vážné hudby Dvořákova Praha, Hudební festival Svátky hudby v Praze,
Akordeonový festival Stockholm, Hudební festival Znojmo, Hudební festival
Concentus Moraviae, Festival Preludium Aloise Motýla Šumperk, Festival
vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému Napajedla. V ČT vystoupil v pořadu
Sama doma, Terra Musica, Planeta Yo,
Zlatý oříšek.
V roce 2019 získal 1. cenu a titul absolutního vítěze na mezinárodní soutěži ve Vídni, německém Klingenthalu a
Ostravě. Druhou příčku vybojoval na
mezinárodních soutěžích v Portugalsku
(Alcobaca) a Belgii (Mons). Obsadil
také první místo v prestižní mezinárodní soutěži konané v Praze, kde získal
1. místa v sólové kategorii a komorní
hře. V září 2019 koncertoval jako vůbec první akordeonista na jednom z
největších festivalů klasické hudby v
Čechách, festivalu Dvořákova Praha.
red.
Foto: archiv autora
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Co jinde je standardní a normální
ale v Napajedlích nejde?
Na jednáních zastupitelstva města jsme učinili již několik pokusů k
transparenci a většího otevření města a
městského úřadu v Napajedlích. Avšak
naše snahy byly odmítnuty, pojďme si
to shrnout.
Dobrým vzorem může být město
Rožnov pod Radhoštěm. Zde právě
také řeší jeden z nejdůležitějších dokumentů, který ovlivní dění na několik
let, a to Strategický plán města. Jedná
se o základní rozvojový dokument,
který stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity,
kterými se těchto cílů dosáhne. Je to
druhý nejdůležitější dokument hned
po rozpočtu města. Rozdíl v prezentaci
tak důležitého dokumentu je obrovský,
u nás ve městě proběhlo jen zveřejnění na Úřední desce, že bude veřejné
projednání v pětidenním předstihu. V
Rožnově probíhá kampaň, která občany upozorňuje na chystané projednání,
mluví o možnosti sledování online na
Facebooku, YouTube kanálu, na webu
města a kabelové televize a samozřejmě i live vysílání kabelové televize.
Radní města prostě dělají vše proto,
aby občané měli možnost se zúčastnit
a tento dokument připomínkovat, a to
několik dní před plánovaným projednáním. V Napajedlích došlo ke zveřejnění
ani ne týden před konáním a to pouze
jen na Úřední desce.
Při pohledu na web města Rožnov pod Radhoštěm má občan ihned
možnost vidět rozklikávací rozpočet,
možnost shlédnout záznam z jednání
zastupitelstva města, přečíst si zápisy z
jednání všech orgánů (rady i zastupitelstva) a všech komisí. Vidí podklady pro
budoucí jednání zastupitelstva. Vidí
smlouvy města v Centrálním registru
smluv, vidí aktuální i archivní veřejné
zakázky. Vidí rozklikávací rozpočet na
stránkách Státní pokladny. Vidí faktury
města. Jak jsou na tom naše Napajedla?
Tady uvidíme pouze rozklikávací rozpočet, proč se vedení radnice tolik bojí
zveřejňovat informace svým občanům?
Z webu je dále patrné že město je
členem asociace Zdravých měst. To je
sdružení aktivních měst, obcí a regionů
v Česku s mezinárodní certifikací Světové zdravotní organizace WHO. Společně rozvíjí know-how, jak na kvalitu
života, udržitelný rozvoj a zdraví ve
městě.
Města, které jsou členy této asociace chtějí dobře komunikovat s veřejností, kvalitně strategicky plánovat a
8

řídit, mít k dispozici data pro hodnocení postupu svého města, mít úředníky a zastupitele, kteří rozumí kvalitě
života, udržitelnému rozvoji a zdraví,
mít možnost konzultací a podpory „na
míru“ pro různé oblasti rozvoje a v neposlední řadě chtějí využívat zdarma
moderní online nástroje. Proč tohle
všechno Napajedla nechtějí?
Rožnov je také členem MA21. Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992.
Jedná se o globální strategický a akční
plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Veřejná správa – jak
úředníci, tak především politici – má
prostředky k vytváření prostoru a dobrých podmínek ke spolupráci, dialogu a
vzájemné komunikaci. A měla by mít,
bez ohledu na politickou orientaci, zájem takovéto prostředí vytvářet, neboť
kvalita života a spokojenost občanů
jsou jistě nadstranickými cíli, společnými napříč politickým spektrem. MA21
je procesem, jehož je udržitelný rozvoj
základním cílem. Nezbytnou součástí
fungující MA21 bezesporu jsou: kvalitní strategické plánování a řízení včetně
systému financování; průběžná a aktivní komunikace s veřejností – budování partnerství; systémové a měřitelné
směrování k udržitelnému rozvoji.
Napajedla by mohly být i členy
Otevřených měst a používat aplikaci
Cityvizor. O co Jde? Jde o spolek 16
obcí, které chtějí být otevřené vůči
svým občanům. Chtějí na řešeních
spolupracovat a ušetřit tím prostředky
svých obcí. Obce se potýkají s velmi
podobnými problémy – nedostupnost
dat, závislost na dodavatelích uzavřeného software, slabost při vyjednávání,
utajování informací, chybějící srovnání
Cityvizor je aplikace, která přehledným
způsobem vizualizuje rozpočet a plnění
obcí s vazbou na konkrétní dodavatele.
Naleznete zde také provázání na úřední
desky a registr smluv. Dalších 10 měst
aplikaci momentálně zavádí třeba i
Kroměříž.
Napajedelští Piráti podali návrhy
na zveřejnění podkladů pro jednání
zastupitelstva všem občanům v anonymizované podobě nejméně 7 dní
před jednáním, občané by pak věděli z
jakých podkladů se zastupitelé rozhodují a mohli lépe kontrolovat jednání
představitelů města. Podali i návrh na
zavedení interpelací, tedy práva občanů vznášet dotazy, připomínky a pod-

něty (dále jen „interpelace občanů“) na
radu a její jednotlivé členy, na předsedy
výborů zastupitelstva, tajemníka, na ředitele příspěvkových organizací města
a jednatele společností, jichž je město
jediným společníkem (dále jen „interpelovaný“). Interpelace občanů by byli
zařazeny jako pevný bod jednacího dne
zastupitelstva v době od 17:00 hod. do
17:30 hod. Občan tak nečeká na konec
jednání, které je mnohdy několika hodinové a ví že jeho dotaz bude zodpovězen v předem daný čas.
Stejně tak jako zřízení transparentního bankovního účtu, se všemi pohyby
finančních plateb. Dále, aby zápisy ze
zastupitelstva obsahovaly audio či video záznam, který doslova vyjadřuje
proběhlé jednání zastupitelstva a je tak
kontrolním mechanismem proti korupci a nekalému jednání.
V minulém volebním období jsme
usilovali o vyhlášení referenda a o
připojení města právě k Agendě 21
a asociaci Zdravých měst, avšak
bezúspěšně. Věříme, že občané našeho krásného města chtějí transparentní vedení a vidět politikům pod ruce
a mít město, které bude jejich pýchou.
Hýčkejme a rozvíjejme Napajedla a nebojme se nových postupů, když to jinde
už dávno všechno jde.
Více informací najdete i na našem
webu www.napajedla.pirati.cz
Michal Štěpaník, Tomáš Čabla
Pozn. redakce: Tento materiál není redakčním
materiálem a nebyl stylisticky ani gramaticky
upravován.

Oprava údajů v ročence
„Naše Napajedla 2019“
týkajících se Místní skupiny
Českého červeného kříže
Napajedla
V roce 2019 působily v Napajedlích dvě místní skupiny Českého
červeného kříže:
1. původní místní skupina, která
v Napajedlích aktivně působila déle
než deset let a která po neshodách
s oblastní výkonnou radou ČČK
Zlín byla 27. března 2019 zrušena,
2. nová místní skupina, která byla
v Napajedlích založena ve 2. polovině roku 2019.
Petr Škopík
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Letošní rok se jistě zapíše do historie především vypuknutím celosvětové pandemie nového typu koronaviru.
Jedná se zároveň o první rozsáhlejší epidemii, která po delší době zasáhla naše území a zásadně ovlivnila
život celé společnosti. Naši předkové však podobné ataky zažívali od nepaměti, zpravidla ovšem s mnohem
vážnějšími důsledky. Není přitom nutné putovat až do středověku k notoricky známým morovým ranám – článek Petra Škrabaly se vrací o pouhých 150 let zpět.

Napajedla za časů cholery

Zdánlivě vzdálené události pruskorakouské války v roce 1866 se velmi
rychle staly krutou realitou života obyvatel Napajedel a vlastně celé Moravy.
Jen několik týdnů po vpádu do Čech
byli Prusové doslova „za humny“. A
s nimi drancování a rabování zásob
potravin, krádeže dobytka a zabavování koní pro vojenské účely. Za vojáky
však postupovalo daleko větší nebezpečí.
Tím byla cholera. Ta se na Moravě nevyskytla poprvé, žádná z předchozích vln nemoci však nebyla tak
prudká. V Napajedlích se pruská vojska objevila 19. 7. 1866, ubytovala se a brzy zde vznikl i polní lazaret
pro zraněné a nemocné vojáky. Odtud
se cholera do města rozšířila. V úmrtní
matrice Napajedel z let 1846–1878 se
první úmrtí na choleru objevuje 31. 7.
1866. Obětí byl Petr Koutný, domkář
a tesař (viz obrázek). Od začátku srpna pak mrtvých přibývalo. Nemoc se
šířila v několika vlnách – nejdříve byl
postižen střed města, následně i okrajové části (Žabinec, Kalvárie, Podzámčí…). Tragická bilance každým dnem
narůstala. V průběhu měsíce září se vyšplhala až na průměr čtyř mrtvých za
den. Prusové Napajedla opustili kolem
10. 9. 1866, ale cholera řádila ve městě
dál. Na konci září táhli přes Napajed-

la znovu vojáci – tentokrát příslušníci
pěších a jezdeckých pluků rakouské
armády. A i mezi nimi si nemoc vybrala daň. Každopádně většinu obětí
tvořili obyvatelé města. Od 31. 7. 1866
(kdy zemřel první člověk) do 17. 10.
1866 (poslední zápis o úmrtí na choleru – mrtvým byl Jan Hásník, půlláník a
výměnkář) v Napajedlích zemřelo celkem 178 osob. Z tohoto počtu bylo 141
obyvatel Napajedel. Jak obrovské číslo
to bylo, si člověk uvědomí ve chvíli,
kdy se podívá na další zápisy v úmrtní matrice. Za uvedené časové období
je zde zapsáno 178 úmrtí na choleru a
pouze 18 úmrtí s jinou příčinou smrti.
Zajímavostí je, že tuto epidemii bez
úhony přežili ti, kteří se o umírající starali po stránce duchovní – napajedelský
farář František Fádrus a kooperátor Ignác Sauer.
Je třeba připomenout, že stejně postiženy byly i okolní obce a města –
v nepoměrně větším Holešově bylo
100 obětí, v Hulíně 139. Na jih od Napajedel pak byla situace ještě horší (s
ohledem na velikost obcí) – Bílovice
57 mrtvých, Mistřice 69, Březolupy 73.
Snad nejvíce pak byla zasažena Topolná – tam zemřelo 92 lidí; za obcí dokonce vznikl zvláštní cholerový hřbitov, kam byli tito lidé pohřbíváni (dnes
však již neexistuje).

Zápis o prvním úmrtí – 31. 7. 1866, Petr Koutný, domkář a tesař v Napajedlích,
ve věku 54 let, příčina – cholera asijská (brechdurchfall).

Co je vlastně cholera?

Cholera je infekční onemocnění,
doprovázené bolestmi břicha, průjmy,
zvracením a rozsáhlou dehydratací. Inkubační doba je 1–3 dny. Nemoc způsobuje bakterie Vibrio cholerae (ta však
byla objevena až roku 1883). Nemoc se
nejčastěji přenáší vodou, znečištěnou
fekáliemi. Nejlepší ochranou před nákazou je mytí rukou, převaření vody
nebo její dezinfekce. Původ nemoci
je v Indii, kde se poprvé objevila roku
1817.

Prusko-rakouská válka

Prusko jako nejsilnější stát v oblasti
dnešního Německa se rozhodlo sjednotit roztříštěné německé státy a vytvořit
jednotný stát pod svým vedením. V létě
1866 vypovědělo válku Rakousku, aby
oslabilo jeho pozici. Prusové vpadli do
východních Čech a zvítězili 3. 7. 1866
v bitvě u Hradce Králové (zvané též
u Sadové). Rakouská armáda se dala
na zběsilý útěk směrem na Moravu,
Prusové se rozhodli ji pronásledovat. Po
dalším vítězství v bitvě u Tovačova (15.
7. 1866) se pruská vojska vydala na jih
směr Vídeň. Krátká a nesmírně krvavá
válka skončila rakouskou kapitulací
23. 8. 1866. Prohra znamenala začátek
pomalého úpadku rakouské monarchie,
který byl dovršen jejím rozpadem
v roce 1918.
Petr Škrabala

Zápis o posledním úmrtí – 17. 10. 1866, zemřel Jan Hásník, půlláník a výměnkář, ve věku 57 let.
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Na vrcholu Makové stojí nová Socha přátelství

Vrchol Makové, anebo – chcete-li – místo zvané Na Hvězdárně, má samo o sobě krásnou i tajemnou atmosféru. Kromě nádherných výhledů do kraje jihovýchodní Moravy ji znovu dotváří a podtrhuje také umělecké
dílo, které jeho autorka nazvala Sochou přátelství.
Poblíž nejvyššího bodu napajedelského katastru, v místě, které nabízí
překrásný výhled, se na počátku nového milénia objevil dřevěný, umělecky ztvárněný objekt, složený ze dvou
stylizovaných postav s rozpaženýma
rukama. Stál na plošině ve tvaru kruhu, v němž byla vyskládána mozaika
z navzájem se střídajících bílých a černých kamínků. Uprostřed byly kameny černé, symbolizující centrální bod
duše, emoce. Následující bílý a černý
kruh znázorňoval mentalitu a vnější
černý věnec představoval tělesnost.
Okolo největšího kruhu bylo ještě
osm menších kroužků. Bližší z nich
symbolizovaly základní elementy –
ZEMI, OHEŇ, VODU a VZDUCH,
krajní kruhy pak čtvero ročních období
– zima byla orientována na sever, léto
na jih…
„Zrod této instalace ovlivnila řada
faktorů, jako je láska k rodnému kraji či vnímání kouzla prvních výběžků
chřibských kopců a reliéfu Napajedelské brány,” svěřuje se autorka původní
i nové instalace, absolventka Zlínské
soukromé vyšší odborné školy umění a
také fakulty umění Ostravské univerzity Eva Langrová Plaširybová.
Po patnácti letech své existence však
její dílo neslo nepřehlédnutelné stopy

Foto: Lenka Vozobulová

času i působení živlů (a vlastně i lidské
mentality), jimž vzdalo hold. Dřevěné
části ztrouchnivěly, mnohé kameny se
zkrátka vytratily… Jelikož bylo znát,

Dřívější podoba Sochy přátelství na vrcholu Makové

Foto: Eva Langrová Plaširybová
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že se ztrátou symbolického monumentu se z vrcholu Makové vytratila i notná část jeho mystické atmosféry, město
Napajedla iniciovalo obnovu sochy,
která zde dlouhá léta stávala.
Dnes již stojí na místě původní plastiky socha nová, kterou vytvořil napajedelský truhlář a řezbář Miloš Vích.
Nejde však o věrnou kopii té původní,
naopak – Eva Langrová Plaširybová
novou podobou svého díla ještě více
zdůraznila a rozšířila symbolický odkaz, který má socha znázorňovat. Již
při tvorbě první sochy ji vedle čtyř
přírodních živlů anebo symboliky
času skryté ve střídání ročních období
inspirovaly i starobylé runy – znaky
odvozené pravděpodobně z etruského
a řeckého písma. Její nové dílo pak
rozehrává především symboliku runy
MANNAZ. „Každý jedinec je strůjcem svého vlastního osudu, byť je součástí velkého lidstva. Právě tento znak
může symbolizovat ČLOVĚKA či celé
LIDSTVO, mezilidské vztahy, vztah
JEDINEC – JEDINEC a JEDINEC
– SPOLEČNOST,” vzkazuje Eva Langrová Plaširybová a dodává: „V neposlední řadě se zde nabízí i myšlenka
(ne)ukotvení člověka v krajině, jejich
vzájemného vztahu a působení – ať už
ve smyslu dobrém či ve smyslu zlém.”
Michal Forst

Napajedelští
hokejisté se
těší na led
Získali tři tituly v řadě. Vzápětí přidali čtvrtý, a tímto ojedinělým úspěchem nesmazatelně zapsali jméno
města Napajedla do historie Zlínské
amatérské hokejové ligy. Před několika
měsíci chybělo málo, aby si na své konto připsali i titul pátý. Ten však zůstává
partě hokejistů působících pod hlavičkou klubu SKA Napajedla prozatím
odepřen.
„Na jaře chyběl opravdu jen krůček
k tomu, abychom pro Napajedla ten kýžený pátý titul získali,” vzpomíná kapitán týmu David Černoch a pokračuje:
„Sezónu, která začala stejně jako každá
předtím, jsme měli skvěle rozehranou.
Z dvaadvaceti zápasů základní části jsme jich jedenadvacet vyhráli a na
vítězné vlně jsme zůstali také v play-off. Vedli jsme tabulku a když zbývalo
odehrát pouhé dva zápasy, hokejovou
sezónu předčasně ukončila šířící se nákaza novým typem koronaviru.”

Foto: Jiří Hejtmánek

Letošní sezóna, která se rozběhla
v září, byla ze stejného důvodu přerušena už po čtvrtém kole a vzhledem
k aktuální situaci není jasné, jestli – a
kdy – bude pokračovat. „Figurujeme
na prvním místě tabulky a věříme, že
se ještě v této zimě vrátíme na led,
užijeme si hokeje, a budeme bojovat
o další úspěchy,” věří David Černoch
a dodává: „Chtěl bych touto cestou

pozdravit všechny hráče našeho týmu
i naše příznivce a všem popřát hodně
zdraví. Doufám, že se brzy sejdeme na
zimním stadionu a na led budeme moci
vzít i napajedelské děti, které se už řadu
let snažíme získat pro bruslení a zdravý
pohyb. Zároveň děkuji městu Napajedla za to, že naši aktivitu a snahu dlouhodobě podporuje.”
Michal Forst

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1. 1. 2021
Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokrát zaměřenou na autobusy. Po spuštění
jednotného tarifu na železnici v prosinci minulého roku se jedná o druhý ucelený balíček služeb.

Hlavní změny

Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy (z celkových 350).
Za jízdenku bude možno zaplatit i prostřednictvím mobilního telefonu nebo bankovní karty, a to také přímo v autobusu či vlaku.
Vlakové i autobusové spoje budou jezdit častěji.
Díky lepší návazností spojů se rovněž zvýší možnosti přestupování.
Platit bude stále kilometrický tarif, který už cestující znají z letošního roku.
Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu, přestanou platit.
Při přestupu mezi autobusy nebudou cestující muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky z předchozího spoje).
Během roku bude postupně probíhat výměna dopravních značek autobusových zastávek, které budou pro cestující přehlednější.
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Koho aKtuálně
hledáme?

PRÁCE,
která má

SMYSL

Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

Dělník plastikářské výroby
provozní elektromechanik
� 7,5 hod. fond pracovní doby
� 25 dní dovolené
� Dotované stravování
� Odměny zaměstnancům
� Výhodné telefonní tarify od 20 Kč
� Akce pro zaměstnance
� Benefit Plus karta s 6.000 Kč

Více se o nás dozvíte na www.fatra.cz/kariera

inzerce

inzerce

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558

Protokol o ekologické
likvidaci

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA
e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.sluzby-obchod.cz/kromeriz
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Vyplatíme vám

prosinec 12/2020

www.napajedla.cz

V. Napajedelský výtvarný salon prodloužen
Říjnové uzavření muzeí, vynucené zhoršenou epidemickou situací, bohužel nastalo těsně před plánovanou vernisáží V. Napajedelského výtvarného salonu. Od té doby muselo být Muzeum
Napajedla uzavřeno. S radostí sdělujeme, že návštěvníci o výstavu
nepřijdou, protože bude prodloužena až do neděle 31. 1. 2021.
V. Napajedelský výtvarný salon prezentuje výběr z tvorby čtrnácti regionálních autorů, kteří se představují rozmanitými výtvarnými
technikami – od malby a grafiky přes sochařství a keramiku až k instalaci a oděvní tvorbě.
Muzeum Napajedla

Srdečně zve Muzeum Napajedla

Otevření středisek
Klubu kultury Napajedla

Od čtvrtka 3. 12. 2020 se návštěvníkům opět otevřela Knihovna Boženy
Benešové Napajedla, Muzeum Napajedla, Café Klášter a také Informační
centrum Napajedla. Právě v informačním centru mohou návštěvníci zakoupit krásné vánoční dárky. Ať už historickou publikaci Průmysl a řemesla
v Napajedlích, knížku s fotografiemi
– Napajedla, město, které přinesla řeka,
hravého průvodce městem Tripper, originální deskovou hru či legendární nafukovací hračky.
Informační centrum Napajedla
Foto: Marian Vaňáč

Vánoční otevírací doba 2020
Infocentrum
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9–12, 13–16
9–12, 13–17
9–12, 13–16
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
14–18
9–12, 13–16
9–12, 13–17
9–12, 13–16
9–12, 13–17
Zavřeno
Zavřeno
14–18

Muzeum
Zavřeno
9–12, 13–17
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
14–18
9–12, 13–16
9–12, 13–17
9–12, 13–16
9–12, 13–17
Zavřeno
Zavřeno
14–18

Knihovna

Café Klášter

13–17.30
8–12, 13–17.30
13–17.30
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
13–17.30
8–12, 13–17.30
13–17.30
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno

Zavřeno
14–21
14–21
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
14–21
14–21
Zavřeno
Zavřeno
14–21
14–20

Otevírací doba středisek se může změnit dle aktuálních vládních nařízení.
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115 let loutkového souboru
Podle původního výstavního plánu
měly touto dobou v Muzeu Napajedla
ožívat loutky. Výstavu k 115. výročí loutkového souboru však musíme přesunout
na letní období, a proto vás na Masarykově náměstí čeká alespoň interaktivní
pozvánka. Improvizované loutkové divadélko v životní velikosti je klausurním
projektem Moniky Drbalové z ateliéru
Prostorová tvorba Univerzity T. Bati ve
Zlíně. Pro použití v Napajedlích byla instalace upravena a osvětlena, aby se v ní
mohly střídat tematické loutky, které potěší malé i velké diváky.
Muzeum Napajedla, foto: Marian Vaňáč

Vánoce z depozitáře
Po celý adventní čas bude na Masarykově náměstí nainstalována venkovní výstava „Vánoce z depozitáře“
z dílny Muzea Napajedla.

Prosincové procházky nebo čekání
na autobus si můžete zpříjemnit prohlídkou panelů, které vás seznámí se
zajímavostmi z historie slavení vánočních svátků. Víte například, odkud se
vzala vánočka nebo proč „na Štěpána
není pána“? Výstava prozradí mnohem
více. Přijďte se podívat, jak vypadala
zasněžená Napajedla před 70 lety a kde
se bruslilo, anebo se inspirujte dobovými recepty na zadělávané žáby a kapra
na paprice. Budeme se těšit na vaše
postřehy, a pokud doma naleznete další zimní fotografie Napajedel z období
před rokem 1960, budeme velmi rádi,
když se o ně s námi podělíte.
Muzeum Napajedla, foto: Marian Vaňáč
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, 30. léta 20. st.

Na Kapli „v kútě“

Ohlédnutí za kulturou
Kvůli epidemiologické situaci se v letošním roce 2020 nemohlo uskutečnit mnoho tradičních a oblíbených kulturních
událostí. Loutková, divadelní a folklorní představení, přednášky v knihovně, projekce s hosty v kině, akce klubu kultury a mnoho dalšího. Připomeňte si alespoň drobné střípky
ve fotoreportáži z předešlého roku. Věříme, že hvězdy v roce
2021 budou kultuře více nakloněny a zase se s vámi všemi
setkáme.
Krásné prožitky sváteční atmosféry, mnoho hezkých okamžiků a hřejivé energie vám přeje Klub kultury Napajedla

Divadelní festival ochotnických souborů
Svatováclavské slavnosti

Farmářské a řemeslné trhy na náměstí

Festival malých pivovarů

Vánoční koledování v kapli
Muzejní noc

Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému
Koncerty a besedy v klášterní kapli

Velký dětský karneval
Foto: archiv Klubu kultury Napajedla
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Kino Napajedla

Dárek pod stromeček?

Dárková karta

Klubu kultury Napajedla!

Dětský filmový festival Malé oči online
Moje kino LIVE I Kino Napajedla 14.–18. 12. 2020

Vydejte se s námi na pořádný filmový výlet. Sedmý ročník dětského filmového
festivalu Malé oči přináší náročným zrakům i uším malých diváků opět pestrý a
bohatý program – letos s mottem „Cesta je cíl“. Po prvním úspěšném ročníku se
Kino Napajedla zapojí i tento rok. Letošní ročník se uskuteční online formou na
platformě Moje kino LIVE. Festival se uskuteční v termínu 14.–18. 12. 2020
a začátky streamů jsou vždy v 18:00.

Program je sestaven následovně:
Po 14. 12. Virtuální prohlídky zapojených kin - KINO VŠEMI SMYSLY
Út 15. 12. Putování s Adélou Elbel, která děti vtipně a zábavně provede
knihou Princ a princ, za jejíž překlad získala mnohá ocenění
St 16. 12. Živý dabing profesionálních herců filmu Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon
Čt 17. 12. Mlsné medvědí příběhy + animační workshop
Pá 18. 12. Diskotéka pro děti s živým DJ a VJ

Milí diváci, i když se nemůžeme vídat osobně v kině nebo na
akcích klubu kultury, rádi bychom vám popřáli aspoň touto
formou klidný adventní čas, veselý Štědrý den i vánoční svátky
a v novém roce 2021 kromě zdraví a štěstí také krásné kulturní
zážitky a dobré lidi kolem sebe.

Přichází čas Vánoc, a tak vám chceme
představit malou inspiraci na dárek.
Jde o předplacenou dárkovou kartu
Klubu kultury Napajedla, kterou můžete platit nejen vstupenky do Kina Napajedla, ale také koncerty, přednášky,
besedy či festivaly pořádané klubem
kultury. A to není vše, kartou bude
možné zaplatit také vstupné do Muzea
Napajedla.
K zakoupení bude od poloviny prosince na pokladně Informačního centra
Napajedla. Je přenosná a lze ji opakovaně nabíjet. Karta funguje na principu
kreditů: 100 kreditů zakoupíte za 100
Kč, tedy 1 kredit = 1 Kč.
Minimální hodnota dobíjené částky
při aktivaci karty činí 150 Kč, horní
limit je pak už čistě na vás, tedy neomezený.
Nákupem dárkové karty uděláte nejen radost svým blízkým, ale také podpoříte třeba právě své oblíbené kino
a jeho aktivity. Jako poděkování navíc
dostanete skrze e-mail pozvánky na
slavnostní premiéry či jiné speciální
akce, které v kině plánujeme.

Jak do online kina napaJedla?
nemůžete do kina? nevadí! díky Moje kino liVe kino dorazí až k vám
domů. o své filmové zážitky nepřijdete a zároveň podpoříte své oblíbené
kino napajedla. Všechny projekce navozují atmosféru kinosálu se vším,
co k němu patří – šum z kinokavárny, živé úvody kinařů či tvůrců, skvělá
hudba a navíc uváděné filmy častou nejsou jinde legálně k vidění.
Sledování je jednoduché – vyberte si film z našeho programu na stránkách
www.kino.napajedla.cz a kupte si e–vstupenku úplně stejně, jako byste
si kupovali lístek k nám do kina. odkaz na live stream vám pošleme necelou
půl hodinku před začátkem projekce. Stejně tak půl hodiny před začátkem
představení kino online otevírá svůj sál i chat, kde si můžete „popovídat“
s ostatními.

prograM naJdete na www.kino.napajedla.cz
lístek do online kina stojí obvykle 100 kč, ale pokud jste srdcař, můžete
nám zaslat také 150, 200 či dokonce 500 kč – volbu naleznete při platbě
v košíku pod tlačítkem „vyberte si slevu“.
Co je na programu, najdete také na Facebooku a instagramu.

Sleduj filmy online na

kino.napajedla.cz

i když situace není lehká, nevzdáváme to a pracujeme na tom, abychom toto
období překonali a mohli se s vámi i nadále setkávat nejen u dobrého filmu,
ale také na dalších kulturních akcích.
děkujeme za vaši podporu, spolu to zvládneme!
Zdraví tým kina napajedla

Nový termín přednášky
Jiřího Kolbaby 26.5.2021
V minulém čísle novin jsme avizovali
opětovný posun termínu v případě,
že se nepodaří přednášku Ukradená
země – cesta napříč USA uskutečnit
v náhradním termínu 2. 12. 2020.
Stalo se tak, a proto se na Jiřího
Kolbabu můžete těšit 26. 5. 2021
v 18:00. Vstupenky zůstávají
v platnosti, případně je možné
vrácení do 14. 2. 2021.
Více informací naleznete na našich
webových stránkách a sociálních sítích.

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: 00284220, tel.: 577 944 247, e-mail: noviny@napajedla.cz.
Den vydání 15. 12. 2020. Vychází jednou za měsíc v nákladu 3350 ks. Uzávěrka do 15. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele.
Placená inzerce 5000 Kč
+ 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz.
Grafická úprava a sazba: Oldřich Pink, grafické studio,
tel.: 602 747 975. Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: 577 430 187, 577 437 349.
Povoleno MK ČR E12958. http://www.napajedla.cz

16

Periodický tisk územního samosprávného celku

