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Napajedla se probouzejí do jara

Na loutkové scéně
na Masarykově
náměstí Broučka
vystřídal Kašpárek

V prostoru náměstí je od konce roku
2020 instalován interaktivní objekt
loutky, jenž připomíná 115 let výročí napajedelského loutkového souboru Klubíčko. V březnových dnech zde
byl instalován již třetí motiv – loutka
Kašpárka. Projekt této venkovní instalace vznikl ve spolupráci s Ateliérem
prostorové tvorby Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně a odkazuje na připravovanou výstavu, která se uskuteční v tomto
roce v Muzeu Napajedla.
Prosíme, chovejte se k loutkám hezky,
jsou pak smutné, když jsou polámané.
Muzeum Napajedla

VÝZVA

Foto: Klub kultury Napajedla

V souvislosti s připravovanými
oslavami 50. výročí založení
dětského folklórního souboru
Radovánek Napajedla prosíme
bývalé tanečníky a muzikanty
o pomoc se sběrem materiálů
a fotografií k historii souboru.
Máte-li doma jakoukoliv fotografii
ze svého působení v souboru,
prosíme vás o její zaslání
v elektronické podobě na e-mail:
sohajkova.radovan@seznam.cz,
vítáme i jiné materiály.
Připojte, prosím, popis. Alespoň
přibližný rok pořízení fotografie,
popř. název akce, ze které
fotografie pochází.

Napajedla mají novou mapovou aplikaci,
kam na procházku po katastru
strana 10
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Náročná údržba silnic v únoru
Letošní únor byl na zajištění sjízdnosti dálnic a silnic I. tříd ve Zlínském
kraje ve srovnání s loňským rokem
velmi náročný. Zatímco v roce 2020
jsme během únorové zimní údržby
spotřebovali 400 tun soli, letos to bylo
téměř 1700 tun soli. Solanky bylo loni
na vozovky aplikováno 148 000 a letos
628 000 litrů. Také počty najetých kilometrů se výrazně liší. V loňském roce
jsme v únoru pluhováním najeli přes
2600 km, letos to bylo 11 800 km.
Navzdory náročnější zimě, kdy nás
v minulém měsíci potrápila i ledovka,
se nám díky preventivnímu ošetření silnic a neustálé pohotovosti všech vozidel údržby podařilo komunikace udržet
sjízdné bez větších komplikací.
Text i foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Chodník podél cesty na Pohořelice bude prodloužen
Začátkem dubna byly v okrajové části
města Napajedla – podél komunikace
III. třídy číslo 4976 ve směru na Pohořelice, zahájeny práce na realizaci
stavby s názvem „Zatrubnění příkopu
– ulice Jiráskova“. Tato akce je rozdělena na dva stavební objekty. V první fázi
probíhají práce na zatrubnění příkopu,
následně v místě vznikne nová komunikace pro pěší.
Do stávajícího příkopu podél cesty
na Pohořelice bude uloženo kanalizační potrubí o délce 28 metrů. Zároveň
bude upraven vtok do této kanalizace,
který bude sloužit jako lapač splavenin
zachycující dešťovou vodu a nečistoty

z výše položených míst podél cesty.
Nad zatrubněným příkopem bude
poté vybudován nový úsek komunikace pro pěší. Délka stávajícího chodníku
se tak prodlouží o 23 metrů. Zároveň
vznikne nové místo pro přecházení do
lokality Výhledy. Chodník, který bude
proveden z betonové zámkové dlažby,
by měl v budoucnu navazovat na zpevněnou polní cestu mezi Napajedly a Pohořelicemi. Tu plánuje v rámci realizace
jednoduchých pozemkových úprav vybudovat Státní pozemkový úřad.
Realizace této stavby, jejíž dokončení
bude ve vysoké míře záviset na průběhu
počasí, si na komunikaci III. třídy

směrem na Pohořelice vyžádá částečné
omezení silničního provozu. V určitém
okamžiku se omezení provozu dotkne
i lokality Výhledy. Jelikož se tato stavba nachází v poměrně nepřehledné
zatáčce, bude v tomto místě třeba
– s ohledem na bezpečnost silničního
provozu - po nezbytně nutnou dobu
řídit dopravu semafory. Právě v této
fázi realizace stavby nebude umožněn
výjezd z lokality Výhledy na uvedenou komunikaci III. třídy. Jinými slovy
– výjezd vozidel z celé této lokality
bude po nezbytně nutnou dobu možný
jen do ulice Husova.
Odbor investice a rozvoj města

Pokračují opravy bytových jednotek v DPS Pod Kalvárií
Koncem měsíce února byla zahájena
již 5. etapa oprav bytových jednotek situovaných v pravém křídle Domu s pečovatelskou službou Pod Kalvárií. Řemeslníci se pustili do oprav vždy dvou
a dvou bytových jednotek nacházejících
se ve dvou podlažích nad sebou. Toto
řešení je z hlediska průběhu stavebních
prací velmi výhodné, především proto,
že nevyžaduje zásah do bytových jednotek obývaných klienty.
Stejně jako tomu bylo v předchozích
etapách, je předmětem prováděných
oprav především kompletní obnova sociálního zařízení, spočívající v odstra-

nění starých dožitých umakartových
jader a jejich výměně za jádro zděné,
s širším průchodem do koupelny. Instalována je rovněž zcela nová kuchyňská
sestava včetně zařízení. Zároveň jsou
realizovány nové rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky. V každé bytové jednotce je pokládána nová podlahovina a v místě chodby instalován
sádrokartonový podhled. Práce jsou
zakončeny celkovou výmalbou.
Opravy probíhají za úplného vystěhování dotčených bytových jednotek,
přičemž jejich dosavadní nájemníci se
mezitím zabydleli v jiných – již dříve

kompletně rekonstruovaných bytech na
stejném podlaží.
Velké poděkování patří jak klientům a
jejich rodinným příslušníkům, kteří vypomohli s přestěhováním, tak příspěvkové organizaci Pečovatelská služba
Napajedla, jejíž pracovnice poskytují ve
fázi příprav a realizace oprav bytových
jednotek důležitou součinnost. Jelikož
stavební práce narušují běžný chod celého objektu a poklidný život jeho nájemníků, patří poděkování za pochopení a toleranci i všem obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou Pod Kalvárií.
Odbor investice a rozvoj města

12. 4. 2021 bude zahájena jarní vlna celoplošné deratizace města.

Výskyt hlodavců je možno hlásit přímo deratizační společnosti na tel. 604 898 977 nebo na MěÚ Napajedla odbor správa majetku – životní prostředí, tel. 577 100 922, e-mail: kozmikova@napajedla.cz
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Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů,
můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19
V souvislosti vládou vyhlášeným
mimořádným opatřením k nošení
ochranných prostředků dýchacích
cest Ministerstvo práce a sociálních
věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19)
na jejich zakoupení. Nutné je, aby
lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku
Úřad práce ČR.

V rámci poskytování dávky MOP
COVID-19 se uznává na náklady na
ochranné prostředky dýchacích cest
částka ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc.
Vše je možné zařídit elektronickou cestou, žádost o MOP COVID-19
lze nalézt na webových stránkách
https://www.mpsv.cz/.
V žádosti v položce „Za jakým účelem
žádáte o MOP“ je možné mj. zaškrtnout
„Jiný účel“ a popsat, že se jedná např.
o pořízení respirátorů. Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem
i bez ověřeného elektronického
podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou
s vlastnoručním podpisem na adresu
pobočky Úřadu práce ČR podle místa
faktického pobytu žadatele.
Podání žádosti o MOP COVID-19
lze uskutečnit i standardními způsoby,
tzn. zasláním prostřednictvím pošty,
vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu tohoto úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za
užití datové schránky.
U osob, které nejsou příjemci opakujících se sociálních dávek, je potřeba maximální spolupráce s Úřadem
práce ČR, tj. zejména předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů (pokud bude žádáno
i o další saturaci nákladů, jako je např.
bydlení), a v neposlední řadě také uvedení kontaktů, jako je adresa, telefon
nebo e-mail, aby zaměstnanci Úřadu
práce ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit
s ním případné doplnění žádosti.
Nárok a výši MOP COVID-19 (stále
jde o dávku, která má pomoci lidem
v nouzi) ovlivňuje jen příjem (započítává se pouze z 50 %) a dostupná
finanční hotovost. Proto je nutné k
žádosti doložit i aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny.
Úřad práce ČR ale nepřihlíží k celému
zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě. Žadatelé nemusí mít

obavu výpisy předkládat. I nadále
bude MOP COVID-19 poskytována
tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí. Výše
uvedené potřebné doklady platí pro
žadatele, kteří nejsou dosavadními příjemci sociálních dávek a Úřad práce ČR
tedy o nich doposud nemá potřebné informace.
MOP COVID-19 je dávkou nenárokovou a kromě respirátorů se poskytuje i na pokrytí základních životních
potřeb, mezi které v této situaci patří
především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby včetně ochranných prostředků dýchacích cest), nájem
a služby spojené s bydlením, hypotéka,
internet a služby spojené s telefonováním.
U osob, které jsou příjemci opakujících se sociálních dávek, Úřad práce ČR již potřebnými údaji disponuje,
a proto je možné MOP COVID-19 na
výdaj spojený s pořízením ochranných
prostředků dýchacích cest vyhodnotit
bezodkladně. Máte-li problémy s úhradou nákladů na ochranné pomůcky dýchacích cest či máte vlivem poklesu či
ztráty příjmů vlivem pandemie potíže
s úhradou základních potřeb, neváhejte se obrátit na Úřad práce ČR, který je
připraven Vám pomoci.
Pro osoby, které si nebudou moci
dávku vyřídit, nebo nárok na tuto dávku nemají, budou prostřednictvím potravinových bank, jejich partnerů, především tedy poskytovatelů sociálních
služeb a obcí, distribuovány ze státních
hmotných rezerv respirátory FFP2.
Tiskové oddělení MPSV

Město Napajedla má
k dispozici respirátory
FFP2 pro potřebné
Město Napajedla ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Zlínský kraj
zajistilo a má k dispozici respirátory
FFP2.
RESPIRÁTORY jsou určeny pro seniory v nouzi nebo ohrožení, kteří si je
nejsou schopni zajistit jiným způsobem
anebo pro osoby/rodiny sociálně slabé,
osoby/rodiny v hmotné nouzi.
Zájemci o tyto respirátory mohou
kontaktovat odbor sociálních věcí na
tel. číslech 577 100 940, 577 100 942
a po domluvě si je zde vyzvednout.
Pracovnice odboru respirátory (do
vyčerpání zásob) vydají a v případě potřeby poskytnou i další poradenství.
MOP COVID - 19
V souvislosti vládou vyhlášeným
mimořádným opatřením k nošení
ochranných prostředků dýchacích cest
upozorňujeme dále na možnost podat
si žádost o mimořádnou okamžitou
pomoc na úhradu těchto ochranných
pomůcek – na nákup respirátorů.
O dávku lze žádat na Úřadu práce v Otrokovicích, a to až do výše 500 Kč na
osobu. Mohou ji podat jak osoby, které
aktuálně pobírají opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, tak i osoby, které
opakující se dávky aktuálně nepobírají.
Je však třeba splnit určité požadavky.
Více informací naleznete v přiložené
tiskové zprávě.
Alena Kašná, vedoucí odboru soc. věcí
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Telefonní
NOVINY informační a krizové
linky a online pomoc v ČR
Linky zřízené speciálně ke koronaviru

CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU (Ministerstvo zdravotnictví): 1221
(v pracovních dnech 8.00–19.00, o víkendu 9.00–16.30)
LINKA KOLEGIÁLNÍ PODPORY pro pracovníky ve zdravotnictví: 607 400 591, 720 219 618
SOCIÁLNÍ KLINIKA - PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (lékaři, zdravotníci, sociální
pracovníci, učitelé, hygienici, hasiči a policisté atp.) tel.: 733 644 268, online: https://www.socialniklinika.cz
INFORMAČNÍ LINKA Zlínského kraje: tel. 577 043 770

Linky pro seniory - celostátní působnost

Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA
Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
Tyto linky aktuálně zajišťují koordinaci praktické pomoci seniorům (donáška léků, nákupů, venčení psů), zprostředkování
psychopomoci (telefon či online) seniorům po celé ČR a koordinaci dobrovolníků pro pomoc seniorů.

Národní krizové linky (bezplatné) - celostátní působnost

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče,
příbuzné, učitele, vychovatele)
Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA krizová pomoc pro dospělé
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA pomoc pro oběti
a pozůstalé
Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny 10–18.00), ZDARMA pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu,
drogách, gambling apod.; https://chciodvykat.cz/, poradte@chciodvykat.cz (Od 17. 3. 2020 do odvolání odpovídá i na otázky
týkající se COVID-19.)

Krizová linka Zlínský kraj

Linka SOS Zlín | nonstop | 778 400 170 577 431 333

ONLINE pomoc zřízená po dobu koronaviru:

Online krizové konzultace: https://delamcomuzu.cz
Psychologická pomoc studentů psychologie UP email: up.intervence@gmail
com, Skype: UP Intervence
Psychologická podpora pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením a pro
dospělé neslyšící - www.tamtam.cz konzultace v českém jazyce či písemnou
formou: 605 100 400, 734 674 853
Psychologická pomoc FN Brno (pro rodiče a děti): https://fnbrnoprorodice.cz,
tel. 775 863 258, 775 863 522
Poradna Unie rodinných advokátů ke koronaviru http://www.uracr.cz/koroporadna, koroporadna@uracr.cz
SOS centrum Diakonie - https://jsmesvami.diakonie.cz
Interaktivní mapa pomoci v ČR - https://jsmesvami.diakonie.cz/#potrebuji-pomoc
Registrace dobrovolníků - https://jsmesvami.diakonie.cz/#nabizim-pomoc

Důležité odkazy
Vláda ČR

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-kekoronaviru-2019-ncov-179250/

Ministerstvo zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Sbírka zákonů

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Krajská hygienická stanice Zlín

http://www.khszlin.cz/25307-novy-koronavirus-2019-ncov

Informační leták odboru sociálních věcí MěÚ Napajedla
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Finanční úřad zahájí
provoz v nově
zrekonstruované
budově
Územní pracoviště v Otrokovicích
Finančního úřadu pro Zlínský kraj
od pondělí 29. března 2021 zahájí
provoz v nově zrekonstruované
budově na nové adrese Otrokovice,
Jožky Jabůrkové čp. 491.
Jedná se o budovu, která sousedí
s nynějším pracovištěm.

Aktuální úřední hodiny
podatelny:
pondělí a středa 8.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.00–15.30
pátek 8.00–14.00
Pokladna pro placení daní
v hotovosti je otevřena pouze
na Územním pracovišti ve Zlíně,
třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín:
pondělí a středa 8.00–15.30 hodin.
Redakce

Tříkrálová sbírka

stále probíhá, vaše pomoc má své první adresáty!
Může se zdát, že jakmile Tři králové opustí naše domovy, končí jejich
práce. Ono to tak úplně není. Okolo tříkrálové sbírky je stále rušno.
Letošní koledování přineslo spoustu výjimečností například to, že až
do konce dubna, je možné přispívat do online kasičky na stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Jedním, nikoliv jediným úkolem
tříkrálové sbírky je pomáhat potřebným
z našeho okolí. Proto se hned po sečtení pokladniček rozběhla Přímá pomoc,
která má již i konkrétní příběhy.
„V letošním roce jsme již řešili žádost maminky tělesně postiženého
syna. Tento její syn je upoutaný na lůžko, je plně odkázán na celodenní péči,
např. několikrát denně je připojován
na plicní ventilaci. Díky štědrosti dárců
jsme mohli přispět na nákup speciálně
upraveného kočárku, který mamince umožní syna aspoň na chvíli dostat
ven a užít si sluníčka. Také nás oslovila

maminka 1,5leté holčičky, která trpí genetickou vadou a je od narození prakticky nepohyblivá, dýchá pomocí plicní
ventilace a jídlo dostává pomocí zavedené sondy. Maminka nás požádala
o příspěvek na speciální rehabilitace,
které její malé dcerce pomáhají k udržení svalové aktivity. Rádi jsme její
žádosti vyhověli,“ přibližuje příběhy
z Přímé pomoci Jan Žalčík, koordinátor
Tříkrálové sbírky v Otrokovicích.

„Oba tyto příběhy nás velmi oslovily,
rodiče mají náš hluboký obdiv a jsme
rádi, že jsme jim díky štědrosti dárců mohli přinést aspoň trochu radosti
a naděje,“ uzavírá Žalčík.
Pokud vy sami znáte někoho z vašeho
okolí, kdo potřebuje jakoukoli pomoc,
nebojte se nám ozvat.
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Vladana Trvajová, Charita Otrokovice

Mobilní hospic Strom života je tu pro
vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc
a strach, že už se nikdy neuvidíte
a možná se ani nestihnete rozloučit,
může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je
všechno naruby a mění se ze dne na
den, organizace Mobilní hospic Strom
života se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard
specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny
pacientům s nevyléčitelnou nemocí
v posledním stádiu, u nichž už byly
vyčerpány všechny možnosti léčby,
a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným
nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid-19. Ostatní neakutní péče
je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky
hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí
v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici
nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu. Služby poskytujeme v rámci
Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom

života dbá o maximální ochranu svých
pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat
se i o nevyléčitelně nemocné pacienty
s podezřením nebo nemocné Covid-19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci,
ulehčit přeplněným nemocnicím a
přepracovaným zdravotníkům. Proto
nemusíte mít obavu, nebudete na to
sami!

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života
kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle
553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu,
zaskočí nás, ale měla by být důstojná
a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků
Mobilního hospice Strom života
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Foto: DDM Matýsek

ztracené vločky

Z pohádky do pohádky

Kdo z nás by neměl rád pohádky. Hrané, animované, loutkové, české nebo i zahraniční. Třeba princeznou chce být každá malá holčička. Mít dlouhé blonďaté
vlasy, krásné šaty, bydlet ve 20 + 1, být nádherná, štíhlá a čekat, že si pro ni jednou
přijede stejně krásný a bohatý princ. S čarodějnicí už je to horší. Ta krásy moc
nepobrala, do „fitka“ také nechodí a na bohatého prince může zapomenout. Za to
ale umí čarovat, a to je mnohdy vlastnost k nezaplacení.
Kluky pohádkové postavy nějak neberou, ti se spíše vtělí do postaviček počítačových her. Proto bylo velmi složité vybrat tři nejoblíbenější pohádkové postavy.
Nakonec zvítězila krásná princezna, zlý čaroděj a roztomilý vodník.
Tak a jdeme na to! Nastává zábava v podobě stříhání, lepení, barvení, malování
– prostě zábava. Domů jsme chodili upatlaní od lepidla, sem tam s bolístkou od
tavné pistolky nebo s nějakou tou barevnou čmouhou na oblečení.
Simona Šulcová, vychovatelka 1. ZŠ
Ale stálo to za to. Nemyslíte?
Foto: Simona Šulcová

CO JE TO ZUŠ?

Škola. Základní umělecká škola. Má
stejný status jako základní školy bez
přívlastku umělecká. Má svůj školní
vzdělávací program, školní řád, vnitřní
předpisy, rozvrh hodin… Hradí se zde
školné – příspěvek na provoz školy. Nepoměrný zbytek nákladů hradí stát.

CO POSKYTUJE?

Umělecké vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, podle toho, které obory
jsou zřízeny.

KOMU JE URČENA?

Dětem od pěti let. Těm, kterým rodiče chtějí poskytnout hlubší humanitní vzdělání.
V případě napajedelské školy dětem, které rády kreslí, zpívají, modelují, mají touhu
naučit se hrát na hudební nástroj.

ZUŠ R. Firkušného Napajedla má kapacitní číslo 465 žáků. Vyučuje zde 20
učitelů hudebního oboru, 3 vyučující výtvarného oboru. Děti se mohou učit zpívat,
hrát na celou škálu dechových, smyčcových, klávesových, strunných, bicích nástrojů a to včetně cimbálu, varhan, violoncella, lesního rohu, pozounu, příčné flétny aj.
Ve výtvarném oboru se věnují malbě, kresbě, grafice, modelování. Vytvářejí trojrozměrné objekty, koláže; pracují se smaltem a sklem.
Za dobu své existence – v příštím roce to bude 70 let – škola vychovala řadu profesionálních muzikantů a výtvarníků. Za svůj prvotní cíl však považuje předávání
dovedností a znalostí včetně lásky k umění všem dětem bez rozdílu.
Lenka Hanáčková, ředitelka ZUŠ R. Firkušného Napajedla
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Dům dětí a mládeže Matýsek připravil v únoru zajímavou pátrací hru, při
které děti hledaly ztracené vločky. Hra
děti zavedla z náměstí přes Žerotínovu
ulici až ke hřbitovu, kde je poslední indicie navedla k objevení vloček. Ty byly
v podobě nabarvených kamínků a děti
si je mohly vzít na památku. Nalezeno
bylo více jak dvě desítky vloček, což
nás velmi potěšilo, stejně jako fotky,
které nám rodiče posílali jako zpětnou
vazbu. Chtěli bychom proto poděkovat
všem, kteří se hry zúčastnili. Až nám to
situace dovolí, můžete se těšit na další
podobné aktivity.
Pavlína Škrabalová, DDM Matýsek

POŽÁRNÍ OCHRANA
Vypalování porostů
Na rozdíl od rozdělávání ohníčků,
které je s výjimkou zákazů týkajících
se konkrétního prostředí (např. lesa)
nebo období (např. doba mimořádného sucha) jinak na vyhrazených
místech povoleno, je vypalování porostů všeobecně zakázáno.
Vypalování znamená spalování suché trávy a křovisek na ploše, nikoliv
na hromadě. Právě v tom, že jde o
plošné vypalování, spočívá jeho nebezpečnost, pokud se do této činnosti pustí jednotlivec. Stačí prudší
závan větru a oheň se vymkne jeho
kontrole a rozšíří se tak, že se jeho
uhašení nedá zvládnout. Za větru se
pak oheň rychle šíří a vůbec mu nejsou na překážku drátěné či dřevěné
ploty soukromých a jiných pozemků. Od vypalování vzniká každoročně obrovský počet požárů.
Vypalování je podle zákona o
požární ochraně samostatným přestupkem, za který může být fyzické osobě uložena pokuta ve výši až
25.000,- Kč. Dojde-li ke škodě většího rozsahu, zranění, usmrcení nebo
k přímému ohrožení většího počtu
osob, je vypalování překvalifikováno
na trestný čin.
Vypalování velmi často nezpůsobí
hmotné škody, má ale za následek
vážné zranění nebo i smrt viníka
přestupku.
Občané, nevypalujte plošně porosty. Vyhnete se tak nejenom možnosti uložení pokuty, ale především
nebudete ohrožovat život a majetek
svůj ani svých spoluobčanů!
(www.hasicinapajedla.cz)

Územní plán (ÚP) je z hlediska města
nejdůležitějším nástrojem územního
plánování a je pro trvale udržitelný
rozvoj města nepostradatelný. Bez něj
nelze naplňovat představy o rozvoji
města. Územní plán tak mapuje území
města a vymezuje v něm plochy
skutečného stavu území (souhrnně
nazývané tzv. stabilizované plochy)
a zastavitelné plochy, kterými je právě
určen rozvoj města. Současně pak
pro všechny tyto plochy stanovuje
funkční využití – tedy jakou činnost lze
v jaké ploše provozovat. Zde je nutné
poznamenat, že vlastnické vztahy
k pozemkům v daném území nejsou
pro vymezování ploch v územním
plánu rozhodující ani limitující.
Pouhých šest měsíců po komunálních
volbách, v dubnu 2019 se na zastupitelstvu poprvé objevil návrh na změnu
územního plánu (ÚP) v lokalitě historického hřebčína (Výběhy), tedy přímo v jeho areálu mezi zámeckým parkem na severní straně a na jižní straně
obytnou zónou Malina I., který usiluje
o změnu využití této lokality.
Překvapením bylo, že firma Sygnum
s.r.o. podala návrh na změnu ÚP v této
lokalitě na hromadné bydlení, a ještě
větší překvapení bylo, že zastupitelstvo,
tento návrh na pořízení změny v ÚP
podpořilo a tím zahájilo první krok k
realizaci možné změny, místo toho, aby
napřed vedlo veřejnou debatu s občany.
Jak víme, zvedla se vlna občanské
angažovanosti a vytvořila se petice
(podpis připojilo 1469 petentů nejen
z Napajedel, ale také 2462 z řad občanů

ČR). Ta deklarovala, že petenti nesouhlasí se zástavbou, která v této historické části města ukončí jak chov koní,
tak se zhorší kvalita životního prostředí
v průmyslovém městě, jakým Napajedla
jsou. Lokalita Výběhy není jen zemědělská půda, jak je označeno v Územním
plánu, ale především živý organismus,
který působí pro město Napajedla blahodárně a zmenšuje dopady znečištění.
O ploše hřebčína s přilehlým historickým parkem můžeme hovořit jako
o plicích našeho města zachytávajících
prach, hluk, vlhkost. Zkrátka “čistička
vzduchu”.
Zastupitelstvo města, na svém jednání 26.2.2020 o vydání Opatření obecné
povahy změny č.1A ÚP Napajedla, bylo
informováno, že 4 návrhy (lokalita Horní díly, lokalita Zámoraví – nahrazení
železničních přejezdů, lokalita Severní
průmyslová zóna a lokalita Výběhy)
budou řešeny v návrzích na pořízení
změny označeném 1B. Při projednávání jsme i my namítali, že tyto lokality
nelze projednávat a o nich rozhodovat
společně. Po připomínkách zastupitelů
na rozdělení návrhu č. 1B paní starostka sdělila, ”že se na tom bude pracovat,
aby to byl samostatný bod”.
V prosinci 2020 Rada města schválila
smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci “Územní plán
Napajedla – změna č.1B”. Na stavebním úřadě, jsme se dozvěděli, že zatím
k rozdělení nedošlo a že architektonická kancelář vypracovává změnu č. 1B
jako celek.
A zde vidíme kámen úrazu, že návrhy

změny č.1B nejdou již rozdělit a hlasovat tak o lokalitě Výběhy zvlášť. To znamená buď všechno nebo nic.
Jako Piráti Napajedla budeme při
budoucím projednávání hlasovat proti
schválení návrhu změny č.1B a budeme navrhovat nové zpracování těchto
změn a to odděleně, tak jak bylo deklarováno starostkou města na veřejném
jednání zastupitelstva. A budeme prosazovat místní Referendum, aby o tak
závažném zásahu do Územního plánu
o plánované výstavbě cca319 bytů rozhodli občané a nikoliv 21 exotů zvolených do zastupitelstva.
Na druhou stranu, máme nyní
v územním plánu několik lokalit, které nejsou zastaveny a jsou určeny pro
výstavbu. Celková navrhovaná výměra zastavitelných ploch je v Územním
plánu Napajedla cca 20,5 ha. V územně analytických podkladech pro ORP
Otrokovice je potřeba zastavitelných
ploch stanovena pro Napajedla na cca
6,33 ha, v Napajedlích jsou tedy tyto
plochy naddimenzovány. Pokud chceme další místa na možný rozvoj města,
tak jsme několikrát hovořili o lokalitě
Jižní spojka (plánované spojení silnice
Napajedla-Topolná na silnici I/55 přes
Moravu kolem Pahrbku), kde bylo jak
místo pro hromadnou rekreaci (sportoviště), tak by zde byla rezerva pro bydlení (za ulicemi Příční a K Pahrbku)
A každý občan by si měl položit otázku, jestli při budoucím rozvoji města
chce další sídliště či rodinné domy.
Příspěvek najdete i s odkazy na našem webu napajedla.pirati.cz či na sociální síti.
Michal Štěpaník a Tomáš Čabla,
Piráti Napajedla

Pozn. redakce: Tento materiál není redakčním materiálem a nebyl stylisticky ani gramaticky upravován.

Názor zastupitelů

Změny v územním plánu Napajedel

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli
ujasnit řadu věcí, například k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné či světlomilné. To vše
je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují
děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis.
Zvýšenou pozornost výběru druhů by
měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše či vrby jsou silné alergeny
takže na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím,
zda se výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například akát,
který pochází ze Severní Ameriky, se

v podmínkách České republiky velmi
dobře šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je
tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny
zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby nebyla tato
povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů

na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě
pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují
žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.

Anna Poledňáková, PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
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Koho aKtuálně
hledáme?

PRÁCE,
která má

SMYSL

Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

Dělník plastikářské výroby
provozní elektromechanik

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

inzerce

� 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

Blahopřání ke Dni matek
V neděli dne 9. 5. 2021 oslavíme

Den matek.

Přejeme všem ženám hodně štěstí,
zdraví, pohody a přikládáme
pomyslnou kytičku.
Věříme, že nám všem jarní sluníčko
zlepšilo náladu.
Tak se ženy usmívejte, vždyť s úsměvem jde všechno líp.
Snad si na Vás v tento den vzpomenou i Vaši blízcí a dle možností
spolu svátek oslavíte.
Za kolektiv členek SOZ, Marie Hlochová

Kvasice
Vyplatíme v

ám

inzerce

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
tel.: 603 972 558
Vystavíme na místě
ihned platný protokol
o ekologické likvidaci

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

VaK
Zlín
fakta a zajímavosti
Významné projekty:
Lukoveček připojen na vodovod
Rekonstrukce ČOV Kašava
Rekonstrukce ČOV Luhačovice

Dodáváme
600 litrů vody
za sekundu

100 miliónů Kč
do infrastruktury
v roce 2021

Celoroční
pitný režim
90 Kč/osoba

Cena za kubík
vody je cca
3 piva

Vyrábíme
7 500 000 000
litrů vody ročně

Špičková kvalita
vody zajištěná
unikátní technologií
aktivního uhlí

Krizové a manažerské
centrum HUBGRADE®
centrum významně zvýšilo
efektivitu řízení vody
v regionu

Skryté úniky vody
hlídá nejmodernější
technologie, která
mj. hledá vodu
na Marsu

Slon vypije klidně
150 litrů denně

Kohoutková voda
je cca 100x levnější
než voda balená

Cena vody
ve Zlíně je 3 koruny
pod průměrem
ceny v ČR

Kubík vody
vám vystačí
na sprchování
skoro celý měsíc

Veškerá technologie,
trubky, vodojemy,
čerpací stanice jsou
v majetku měst a obcí

Máme 2 500
kilometrů potrubí
a 200 objektů

Více než
170 000
odběratelů
pitné vody

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
www.facebook.com/vakzlin

inzerce
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„Jako“ skautský ples

Info z oficiální pozvánky:

Termín konání:
sobota 6. března 2021.
Zahájení: 19.30
Délka trvání: 4 h 25 min.
Cena: zdarma (resp. v ceně za domácí internetové připojení a elektřinu:-)
Společně si připomeňme jedinečnou
atmosféru naší tradiční akce. Zavzpomínáme na předchozí ročníky – nasdílíme fotky plesového outfitu, přípitku – jak jinak než na pevné zdraví,
sesuneme doma nábytek a zatančíme
si, pošleme si playlist hitů... Rezervace
lístků není letos nutná.
Grafický motiv pro pozvánku na historicky první virtuální ples není třeba
představovat – na plakátu (letos pouze
v digitální podobě) se objevila zvětšenina dnes vše ovlivňujícího koronaviru.
Ples se konal jako virtuální akce v podobě události na Facebooku, byl veřejný a aktivita probíhala formou přidávání příspěvků do společné diskuze akce.
Hlavní organizace se chopila rázná
oldskautka a postupně na sebe nabalila řadu dalších tváří našeho střediska. Před samotným zahájením se na
stránce akce objevily tradiční perníčky,
které jsou pravidelným doplňkem plesové výzdoby. Protože přípravy našich
plesů jsou spojeny s návštěvou oblíbené napajedelské cukrárny, vyvolala jistě
v mnohých fotka z jejích zákuskových
regálů v ústech sladkou chuť i vzpomínku na lepší časy.
Již během sobotního dopoledne ukázala skautská manželská dvojice zveřejněním fotografie naleštěných plesových
botiček u domácího zrcadla, že plesové přípravy neberou na lehkou váhu.
Tombola nemohla ani letos chybět,
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ačkoli jen ve vzpomínkoSice jsme doma, ale s parádou.
vé podobě – na výzvu, co
zajímavého kdo kdy na
skautském plese vyhrál,
se virtuální návštěvníci
pochlubili deseti tunami
štěrku, toaletní taškou
od Avonu, kterou od té
doby vozí pravidelně na
výlety, rumem či pracovními rukavicemi. Někteří
si dokonce letos doma
udělali vlastní skromnou
tomboličku pro své děti
a vyfotili ji, jiní zase nabídli zachráněné pokojové květiny do tomboly na
příští rok.
Asi hodinu před začátkem plesu se v éteru objevil nostalgický pohled do
prázdného nazdobeného
sálu. Několik návštěvníků se vyjádřilo ke svému
oblíbenému místu – ať už
to byl hlučný stůl pod pódiem, kde repráky bijí do uší a je málo
mu samby na skladbu Havana D´Prirozumět, nebo společenská pozice u bamera – Me Dicen Cuba. Další návštěvrového pultu.
ník, jehož partnerka bohužel zůstala v
jiném okresu, sděluje, že našel v saku
V 19 hodin se objevuje první pár
zajímavou hotovost, jiný plesající se
v gala. Vysoká kráska v červeném
zase s ostatními dělí o životní moudrost
a chlapík ve vypasovaném sáčku a s červetknutou do citátu na nevýherním
veným motýlkem, krátce nato přichátombolovém lístku, který skrývalo jeho
zejí hlavní organizátoři, kteří nás vítají
sako.
se sklenkou bílého v ruce. Záhy se objevuje fotografická vzpomínka na nácvik
Jako obohacení společenského propředtančení mezigeneračního tance
gramu přidávají organizátoři doporuz prvního skautského plesu v roce 2007.
čení, zajít se provětrat s odpadkovým
Zanedlouho poté vplouvá do plesové
košem či se psem do 500 m od domova,
atmosféry mladičká dívenka, oddávajíkulturní vložku zajišťuje malý klučina
cí se tanci, za doprovodu svého mladšís kladivem a autíčkem ještě před svým
ho bratra v pozadí - bohužel pro diváky
odchodem na kutě.
– bez zvukového doprovodu.
Pro soutěživé návštěvníky se objevuNení ani devět hodin a někteří již
je fotografický retrokvíz, ve kterém je
musí na kutě s potomstvem, tak z plesu
třeba seřadit chronologicky fotky pleodcházejí ještě v době, kdy jiní teprve
sových uvaděčů z minulých ročníků.
dokončují přípravy. Stylový nástup volí
Krátce před půlnocí zazáří v sále ještě
mladá dvojice, která protančí krátké
vzpomínka jedné studentky na fotce
sólo na pozadí plesového sálu promítaz roku 2012 následovaná odkazem na
ného na stěnu obýváku. Rozjíždějící se
hudební pecku Live is Life a její původtaneční večer připomínají také zátylky
ní zábavný klip.
našich tradičních muzikantů z kapely
Narůstající množství vypitých skleMadusong. Se zpožděním do sálu donic či snad společenská únava způsobíhá další manželský pár a připíjí ostatbily předpůlnoční ticho ve virtuálních
ním červeným vínem. Dobrá nálada
plesových vlnách, do kterých poslala
podpořená sklenkou alkoholu je znát
dvojice odcházejících návštěvníků na
i u další skupiny – mladé dámy a jejích
rozloučenou Nohavicovu píseň Přítel.
dvou společníků.
Ještě těsně před ukončením plesu vběhV průběhu večera si otrokovický
la do sálu jedna naše sestra, aby aspoň
skautský vedoucí pochvaluje nápad
na chvíli nasála tu nezapomenutelnou
s virtuálním plesem a navrhuje jej poatmosféru společné akce, po které touskytnout jako inspiraci ostatním střežíme.
diskům. To už se ale řeč točí zase kolem
Těšíme se na brzkou shledanou. Mějbaru, nápojového lístku a vzpomínek
te se co nejlépe.
na tradiční barovou obsluhu.
Martin Čeleďa – Čelka, Skauti Napajedla
Usínající zábavu na parketu se snaží
rozproudit pár, který se rozvlnil v ryt-

Foto: Skauti Napajedla
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- virtuální ples v době covidové konaný na Facebooku

Kam vyrazit na
procházku v katastru
Napajedel v těchto
dnech? Napajedla
mají novou mapovou
aplikaci.
Informační centrum Napajedla ve spolupráci s firmou Mapujme.cz připravilo
pro občany Napajedel mapovou aplikaci,
která nabízí občanům města řešení, kam
se vydat na procházku či kolo v rámci katastru. Mapa je dostupná zdarma na adrese www.mapujme.cz/napajedla.
„Tipy na procházky a běh jsou označeny zelenou barvou (černá s šedou konturou) a na cyklovýlety růžovo-fialovou
(bordó) barvou. Při kliknutí na trasu
se dozvíte, jak je dlouhá, za jak dlouho
ji můžete zdolat a pro koho je vhodná.
Vlevo nahoře je menu, kde můžete
vypínat a zapínat vrstvy v mapě a měnit
podkladové mapy. Vpravo nahoře najdete
nástroje jako je zoom, tisk mapy a určení
polohy pomocí GPS,“ upřesnil tvůrce
mapy Martin Gabryš.
„Najít vhodnou trasu na procházku či
cykloprojížďku v současné situaci není
jednoduché. Tímto chceme občanům
města ukázat možnosti, kam se vydat
po katastru města. Budeme se těšit na
zpětnou vazbu od občanů na e-mailu
infocentrum@napajedla.cz nebo na Facebooku: Informační centrum Napajedla,“
uvedla vedoucí infocentra Barbora Košutová.
Informační centrum Napajedla

Pomozte nám tvořit Muzeum Napajedla
Nevíte, co se starými věcmi na půdě a ve sklepě? Zeptejte se v muzeu.
Muzeum Napajedla každoročně uvádí
několik historických výstav, při kterých
využívá vlastního sbírkového fondu uloženého v depozitáři. Letos zpracováváme
témata sport, loutkářství, kinematografie
nebo hudba. Tematické předměty do sbírek však přijímáme bez ohledu na aktuální výstavní plán. Máme zájem zejména
o písemnosti, fotografie a různé trojrozměrné předměty, které se vztahují k městu Napajedla, stavbám, místním spolkům
a organizacím.
Stejně tak rádi přijmeme časopisy,
zvláštní tisky (např. k výročím), předměty osobní potřeby, vybavení domácnosti,
textil, hračky, apod., a to od nejstarší doby
až do konce 20. století. Pokud si nevíte
rady, stačí se zeptat e-mailem (kovarikova.muzeum@napajedla.cz) nebo telefonicky (733 182 240).
Veškeré materiály mohou být muzeu
darovány nebo jen zapůjčeny pro potřeby
dokumentace historie města. Všem zájemcům děkujeme!
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková,
Muzeum Napajedla
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V online promítání pokračujeme i v dubnu. Filmy z online platformy Moje kino LIVE jsou
vždy aktuálně zveřejněny na našem webu. #Kinaspolu chystají v druhé polovině dubna speciální filmové delikatesy. Těšit se můžete na týden francouzského filmu „Créme de la créme“
nebo oblíbený cyklus Oscar, nezapomněli jsme ani na narozeniny Charlie Chaplina nebo
Trine Dyrholma. Užijte si s námi filmový duben!

Program #kinaspolu
15. 4.
15. 4.
16. 4.
16. 4.
17. 4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.
25. 4.
25. 4.
26. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.

18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30

LEPŠÍ SVĚT | Narozeniny Trine Dyrholm
SRDCOVÁ KRÁLOVNA | Narozeniny Trine Dyrholm
KRÁLOVÉ VIDEA
CENA SLÁVY | Narozeniny Charlie Chaplin
GRETA | Ekologie
RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI | Severské filmové jaro
RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI | Severské filmové jaro
GRETA | Ekologie
JE MI FAJN S.R.O. | Crème de la Crème
DELETE HISTORY | Crème de la Crème
OBÁVANÝ | Crème de la Crème
MILENCI| Crème de la Crème
JANIČKA | Crème de la Crème
JANIČKA Z ARKU | Crème de la Crème
MODLITBA | Crème de la Crème
TEDDY | Crème de la Crème
TEDDY | Crème de la Crème
LUX AETERNA | Crème de la Crème
JE MI FAJN S.R.O. | Crème de la Crème
DELETE HISTORY | Crème de la Crème
OBÁVANÝ | Crème de la Crème
MILENCI | Crème de la Crème
ZLODĚJI | Ocenění OSCAR
CHLAST | OSCAR (vítěz)
SAULŮ SYN | OSCAR (vítěz)
CHLAST | OSCAR (vítěz)
CHLAST | OSCAR (vítěz)
ČTVEREC | OSCAR (nominace)
CHLAST | OSCAR (vítěz)
VELKÁ NÁDHERA | OSCAR (vítěz)
JANIČKA | 590. výročí upálení Johanky z Arku
JANIČKA Z ARKU | 590. výročí upálení Johanky z Arku

Veškerý program naleznete na webu Kina Napajedla www. kino.napajedla.cz.
Lístek zakoupíte tak, že v aktuálním programu na webových stránkách kina
si vyberete film a rovnou si koupíte e-vstupenku.
Na zadaný e-mail posléze obdržíte instrukce pro vstup do virtuálního sálu.
Děkujeme, že jste nám v těchto chvílích oporou.

Výběr z české filmové
produkce aneb co
zamíří do kin
Ve světe, ale i v Česku, navzdory složité
situaci vzniká řada domácích, zahraničních
či hollywoodských filmů a seriálů. Filmový
průmysl jede dál a některé novinky už jen čekají až budou moci vstoupit na velké plátno.
My vám představíme 5 snímků, přímo z pera
české produkce, které zamíří do kin hned po
otevření.
Prvním z titulů je netrpělivě očekávaný dokument Karel. Celovečerní film Olgy Špátové
Malířové přináší ojedinělý pohled do soukromí legendárního zpěváka Karla Gotta.
Matky. Název, který mluví za vše, patří nové
české komedii, jež slibuje pořádnou dávku
smíchu a emocí. Petra Hřebčíková, Sandra
Nováková, Hana Vágnerová a Gabriela Marcinková jsou kamarádky, které momentálně
spojuje téma dětí, ať už to své mají, právě jej
očekávají nebo teprve plánují.
Mnozí z vás v této době vyplňují volný
čas knihou, a tak vám jistě neunikl titul Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
S vtipným nadhledem nabízí příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě položí
otázku, jestli žijí opravdu tak, jak si v osmnácti plánovali. Sám spisovatel se v tomto případě ujal scénáře i režie.
Stejně tak se dočkal filmového zpracování knižní bestseller Gump - pes,
který naučil lidi žít z roku
2019 a do kin by měl přijít začátkem června. Jaké
to je, když rodinný příběh
vypráví toulavý pes, zjistíte
ve filmu plném známých
hereckých tváří. Účinkují
Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková
a další.
Divadlo Sklep není třeba představovat,
a stejně tak jednoho ze zakládajících členů,
režiséra Tomáše Vorla. Do kin se chystá poslední díl jeho lesní trilogie. Po filmech Cesta
z města a Cesta do lesa přichází snímek Cesta
domů.

Zdraví vás celý tým Kina Napajedla!
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