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Na Baťův kanál se vrátily pravidelné plavby, které lze kombinovat s cykloturistikou, výlety do přírody či návštěvou
napajedelských památek.
Foto: Informační centrum Napajedla

Divadlo na radničním nádvoří
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka
Napajedla si na 20. červen nachystal
rovnou dvě divadelní představení.
Od 16.00 pohádku Zvířátka a loupežnice
a od 20.00 veselohru Dovolená s rizikem.
Srdečně zve soubor Zdeňka Štěpánka

75. výročí 2. světové války

strana 15

Léto v Napajedlích

strana 2
Dne 30. dubna se u pomníků na Kalvárii a na náměstí uskutečnil
pietní akt za přítomnosti zástupců města a Městské policie Napajedla.
Foto: Klub kultury Napajedla

Po městě i do přírody. Napajedla letos nabízí tištěného průvodce městem i nové turistické stezky.
Foto: Informační centrum Napajedla
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75. výročí 2. světové války
Mimořádná bezpečnostní opatření
spojená s výskytem nemoci Covid-19
bohužel výrazně poznamenala také
připomínku významného výročí
75 let od ukončení 2. světové války
a osvobození našeho města.
Dne 30. 4. 2020 tak proběhl pietní akt
u pomníků na Kalvárii a na náměstí za
přítomnosti starostky Ireny Brabcové,
místostarosty Zbyňka Ohnoutka a příslušníků Městské policie Napajedla –
ovšem bez účasti veřejnosti. Pamětníků
těchto událostí nezadržitelně ubývá,
proto je třeba si tato důležitá výročí
stále připomínat, alespoň na základě
historických pramenů. A jak tedy vypadaly poslední týdny a dny nacistické
okupace v Napajedlích?
Jejich průběh byl podobný vývoji
v okolních městech a vesnicích. Napajedla byla naštěstí ušetřena ničivých leteckých náletů spojeneckých letadel, na
rozdíl od Otrokovic a Zlína. V průběhu
dubna tak městem nejprve protáhly ustupující maďarské jednotky, následované těmi německými. Německé oddíly
se v Napajedlích zastavily a obsadily
všechny významnější budovy a opěrné
body (především Makovou a Kalvárii),
s cílem zpomalit postup nepřítele. Toho
představovaly jednotky 2. ukrajinského frontu, pod velením maršála Malinovského, blížící se k městu od jihu po
levém břehu Moravy a 1. rumunské armády – ta postupovala po pravém břehu řeky. Napajedelské nádraží bylo vyřazeno z provozu 1. května 1945, toho
dne byl vyhozen do povětří i železniční
most směrem na Otrokovice. První sovětské dělostřelecké granáty dopadly
do města toho dne večer, ale hlavní část
bojů se odehrála nazítří 2. května 1945.
Již okolo 5. hodiny ranní byl Němci

zničen železný most přes Moravu, ale
postup osvobozeneckých jednotek se
jim zastavit nepodařilo. Během dopoledne začala hlavní část německých
oddílů ustupovat a po 15. hodině odpoledne se na napajedelském náměstí
objevily předsunuté jednotky Rudé
armády. Následujícího dne pak byly
osvobozeny bez větších bojů také Kvítkovice a Otrokovice. Válka pro město
skončila – během okupace bylo dle zápisů v kronice města zatčeno 75 občanů
Napajedel, z nichž 11 bylo popraveno a
11 zemřelo ve vězeních nebo koncentračních táborech. K tomu je třeba připočíst i oběti z řad židovské a romské
komunity Napajedel.

Petr Škrabala
Foto: Klub kultury Napajedla
a archiv Muzea Napajedla

Oslavy ukončení 2. světové války v Napajedlích
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Železný most u Fatry byl ustupujícími
německými vojsky vyhozen do povětří.

červen 06/2020

Chmelnická lávka
projde rozsáhlou opravou

Důležitý most přes Moravu bude mimo provoz až do prosince

Chmelnická lávka, kterou pro přechod přes řeku Moravu využívají denně desítky
pěších i cyklistů, bude o prázdninách a v průběhu podzimu uzavřena. Pro všechny,
kteří přes ni často míří do chatových osad na březích slepých ramen Moravy anebo
jen tak na procházku přírodou na pravém břehu řeky, to bude představovat nemalý
problém. Tím spíše, že nedaleký most, který je součástí silnice I/55, není pro pěší
vůbec vhodný. Lemují jej velmi úzké chodníky a ze stezek vedoucích po březích
Moravy se na něj nelze pohodlně dostat.
Nicméně stav Chmelnické lávky již větší opravu vyžaduje. Platí to zejména o
povrchu její pochozí části. Starý litý asfalt, který jej tvoří, je na mnoha místech
nerovný a porušený. To představuje nejen komplikaci pro chůzi či jízdu na kole, ale
také riziko zatékání do konstrukce lávky.
Oprava, jejíž cena je předběžně vyčíslena na částku zhruba 400 tisíc korun, si
vyžádá kompletní uzavření Chmelnické lávky, které je naplánováno od 1. července do 30. listopadu letošního roku. S podrobnostmi a přesným termínem uzavření
lávky budou občané seznámeni prostřednictvím kabelové televize, webu města a
úřední desky.
Text: Michal Forst, foto: Michal Fusek

Město
Napajedla
spustilo
nové
webové
stránky

Kromě moderního designu skýtá
nová verze webu širší možnosti uživatelského využití.
Jednou z nich je režim mluveného
slova, který umožňuje hlasovou reprodukci textu jednotlivých zpráv. Další
novinkou je modul SENIOR, který lze
jednoduše aktivovat kliknutím na symbol brýlí v pravém horním rohu titulní
strany. Tento režim umožňuje starším
spoluobčanům a osobám se sníženou
zrakovou schopností takové zobrazení
obsahu stránek, které by mělo lépe vyhovovat jejich potřebám. V jeho rámci
je použita větší velikost písma a minimum grafických prvků. Tato verze je

vhodná i pro ovládání prostřednictvím
dotykového displeje.
Zásadním přínosem, který nová verze webu města umožňuje, je spuštění
mobilní aplikace V OBRAZE. Tato
novinka přináší rychlý přehled aktualit
z webu našeho města, upozorní na nově
vložené zprávy, s předstihem informuje o chystaných akcích a nabízí i přehled o fotografiích anebo textových
dokumentech vyvěšených na úřední
desce. K jejímu stažení je potřeba mít
chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS, přístup na internet a
volnou kapacitu úložiště telefonu o velikosti cca 13 MB.
Michal Forst

www.napajedla.cz

Myslivci
hodnotili

Dne 7. 3. 2020 se konala výroční
členská schůze Mysliveckého spolku
Napajedla. Schůzi vedl předseda MS
Antonín Odstrčilík. Přivítal hosty z MS
Žlutava paní Pešlovou a pana Gabryše,
z MS Podlesí Halenkovice pány Jadrníčka a Plška a z MS Přívoz Spytihněv
pány Poznera a Korunu.
Ve zprávách členů výboru byly zveřejněny výsledky lovu za rok 2019: 6
ks černé zvěře, 11 ks srnčí zvěře, dále
25 ks lišek, 6 ks kun, 25 ks kačen. Zvěř
bažantí a zajíci se nelovili, jelikož stavy neodpovídají možnostem lovu. Ztráty na zvěři srnčí byly 11 ks.
Ve zprávě finanční byla zvýrazněna
dotace od MěÚ Napajedla, která byla
využita na pokrytí výdajů spolku. Stav
členské základny je 18 členů a 1 čekatel. Průměrný věk členů spolku činí 56
let. Za uspořádání zkoušek loveckých
psů byl náš spolek poctěn uznáním
Okresního mysliveckého spolku Zlín.
Po plodné diskusi se sousedními zástupci mysliveckých spolků byl vyřčen
závěr, že stavy zvěře, zvláště bažantí a
zajíců, jsou až kritické. S přáním „myslivosti zdar“ byla výroční členská schůze ukončena.
Antonín Odstrčilík,
předseda Mysliveckého spolku Napajedla

Květnoví jubilanti,
předškoláci
a žáci devátých tříd
Jelikož nám nouzový stav neumožnil
ani v měsíci květnu osobně popřát našim jubilantům, přejeme jim tímto do
dalších let hodně pohody, štěstí a zdraví.
Přání patří také všem ženám, ať už
měly to štěstí stát se maminkami, nebo
jim byla tato radost odepřena, dodatečně ke Dni matek. Přejeme jim pohodu
v práci i v rodině a pevné zdraví.
V měsíci červnu končí bezstarostné
dny dětem, které půjdou po prázdninách do školy. Začíná nová etapa jejich
života. Naučí se číst, psát a spoustu
užitečných věcí pro další život. Přejeme předškolákům, aby se jim ve škole
líbilo a dařilo.
Také žáci devátých tříd ukončí v měsíci červnu svou docházku na ZŠ. Opustí své kamarády, učitele a po prázdninách nastoupí na školy a učiliště, kde
se budou připravovat na budoucí povolání. Určitě si svá nastávající povolání
vybrali podle svých zájmů a představ.
Přejeme jim hodně úspěchů nejen ve
škole, ale i v životě.
Marie Hlochová
Sbor pro občanské záležitosti
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Budeme na Vás vzpomínat s láskou
Odešla velká žena, paní Eva Kolomazníková (*14. 8. 1928 †15. 4. 2020)
V nedožitých dvaadevadesáti letech
život nekončí jako když spadne opona.
To jen scéna ztichne a světla potemní.
Bolest a smutek nejsou však o nic menší. Jako daň za to, že svět se stane o něco
lepší, když odchází člověk s laskavým
srdcem. U paní Evy Kolomazníkové
je třeba dodat – člověk plný nesmírné
životní síly, odpovědnosti a vytrvalosti.
Je obtížné říct, zda ji formovaly role,
které musela hrát, nebo zda hrála role,
které by nikdo slabší nezvládl. Ani divadelní režiséři ani režisér samotného
života ji pranic nešetřili. K divadlu ji
přivedl tatínek, aniž tušil, že ji postavil
na dráhu historicky nejstálejší členky
ochotnického souboru v Napajedlích.
S plným nasazením se práci v souboru věnovala téměř 70 let. Soupis rolí,
pokud by si nějaký vedla, by překročil
120. Co po celý život uchovávala, byla
ocenění za nejlepší ženský herecký výpomáhat. Napajedelské ochotníky nikdy neopustila. Vždy pečlivě připravená přicházela se srdcem na dlani mezi
své přátele a kolegy a neúnavně předávala své zkušenosti. Pro mladé a začínající byla láskyplnou babičkou, pro
starší harcovníky kolegyní, která měla
každou roli pečlivě nastudovanou. K
jejím nesporným kladům patřil i vtip,
se kterým vyrukovala v nejneočekávanější chvíli, aby snížila napětí a zažehnala svár. Ve světě materiálních potřeb
byla skromná, vůči svému okolí však
doslova hýřila povzbuzením a slovy
podpory. A když jí zdraví v pozdějších
letech bránilo vyjít na jeviště, zajímala
se stále o život souboru. A dnešní kolegové, ve věku jejích pravnuků, s ní rádi
sdíleli lásku k ochotnickému divadlu.

kon z šesti divadelních festivalů. Současně se podílela i na čtyřech hlavních
cenách poroty pro napajedelský soubor
a v roce 2003 převzala cenu Svatopluka
Skopala za celoživotní dílo. Divadlo a
divadelní soubor byly láska i závazek,
dřina i odpočinek, útěcha v zármutku
a přístav v bouři. V prvních padesáti
letech to chtěla několikrát vzdát, ale
pak přišel zlom: „Když jsme se těžce vyrovnávali s rodinnou tragédií,
byla jsem rozhodnutá, že definitivně
skončím. Musela jsem se vrátit, abych
uprostřed souboru znovu začala žít. Divadlo mne pořád baví a už neříkám, že
skončím. Budu hrát, dokud budu moct,
dokud neumřu.“ Zapomněla dodat, že
pokud nebude moci hrát, nepřestane
4

Veřejné rozloučení s paní
Evou Kolomazníkovou
se uskuteční 17. 7. v 17.00
v Kině Napajedla.

Paní Eva Kolomazníková zemřela v
měsíci, který již přes 60 let patří Divadelnímu festivalu ochotnických souborů v Napajedlích. Možná někteří diváci
a rozhodně její divadelní přátelé budou
ještě dlouho slýchat její hlas. A posílají
jí svou poslední narážku: „Za světlem
spěcháš? To nejsou světla ramp. To
světla jsou věčnosti. A potlesk slyšíš?
To není potlesk diváků. To tleskají křídla andělů. Čeká tě nová role, tam, kde
je věčná blaženost. Tvá role na Zemi je
dohrána, děkujeme...“
Miroslava Havalová
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

červen 06/2020

www.napajedla.cz

Napajedla lákají na nové pěší stezky
i na zážitkovou poznávací hru
V pondělí 18. května se v budově
Nového Kláštera v Napajedlích uskutečnila schůzka subjektů cestovního
ruchu. Setkání, které se koná každý
rok před začátkem turistické sezóny,
pořádá Informační centrum Napajedla.
Zúčastnili se ho zástupci ubytovacích,
stravovacích, kulturních a jiných, na
turismus navázaných subjektů. Nechyběli ani představitelé města Napajedla
– starostka města Irena Brabcová, místostarosta Zbyněk Ohnoutek či ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petra Psotková.
Cílem těchto setkání je informování
o novinkách a možnostech spolupráce
na poli cestovního ruchu v Napajedlích.
V letošním roce jsou to nové videoprezentace „Navštivte město Napajedla“ a
„Mozaika“ z Baťova kanálu.
Novým projektem Informačního centra Napajedla je například zapojení do
mobilní mapové aplikace Arthur, která
umožní svým uživatelům bezkontaktní
prohlídku města a jeho památek a nabídku kulturních i sportovních akcí.
Další novinkou, která se již brzy
objeví v napajedelském informačním
centru, je zážitková poznávací hra Tripper, určená nejen pro turisty, ale pro
každého, kdo si chce připomenout či
objevit zajímavosti Napajedel. Jedná
se o populárního tištěného průvodce
s úkoly a tajenkou. Po jejím vyluštění
si mohou zájemci přijít pro speciální
sběratelskou turistickou vizitku z jinak
neprodejné série. Nové tváře se dočkají
také webové stránky Klubu kultury Napajedla a jeho středisek.
Hravou formou chce zaujmout návštěvníky také Sdružení obcí Baťova

Na setkání subjektů účastníci zhlédli videoprezentace i nové aplikace.

kanálu. To si na léto přichystalo mobilní hru, která bude uživatele provázet Baťovým kanálem po stopách J. A.
Bati a jeho rodu.
Pro milovníky pěší turistiky si město Napajedla připravilo nové turistické stezky. Cílem projektu je obnovit
historické pěší stezky mezi Napajedly
a okolními obcemi, které se vyhýbají
silnicím i cyklostezkám, ale procházejí
kolem zajímavých míst či výhledů.
Dopady koronavirové krize významně zkrátily letošní sezónu. Provoz Baťova kanálu se proto prodloužil až do
konce září, o víkendech dokonce do
poloviny října.Loď Morava na trase

Cyklisté, kteří projíždí kolem Baťova kanálu, si mohou odpočnout ve stínu stromů v cyklobistru na Pahrbku.

Spytihněv-Napajedla-Otrokovice zatím
jezdí v omezeném režimu.
Veřejnosti se otevřel i oblíbený rekreační areál Pahrbek, který nabízí k ubytování bungalovy. Napajedelský hřebčín poskytuje exkurze na objednávku
pro skupiny min. 15 osob. Úspěšně
probíhá rekonstrukce zámku Napajedla. V provozu je také zámecká kavárna
s venkovní terasou a zámecký hotel.
Petra Psotková z Centrály cestovního
ruchu Východní Moravy vidí průběh
sezóny nadějně. Věří, že s uvolněním
protiepidemických opatření se situace
bude opět zlepšovat.

Text, foto: Klub kultury Napajedla

Plavební řád lodí zatím funguje v omezenějším „covid“ režimu.
Je snížen i počet stolů pro bezpečnější vzdálenost mezi cestujícími.
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Otázka: „Kam s ním?” zní stále naléhavěji
V časech karantény vyvstala v mnoha městech – Napajedla nevyjímaje – naléhavá otázka likvidace nebývalého množství komunálního odpadu, jehož běžný objem narostl o desítky procent. Problém, který dlouhodobě nabírá na významu, se tentokrát přihlásil především nepořádkem kolem přeplněných kontejnerů. Časem
se stav zlepšil, ale důvody, které vedly k jeho vzniku, zůstávají do budoucna varovně zdviženým prstem.
Kolem přeplněných kontejnerů se
vršily pytle i volně ložený odpad poházený všude kolem. Možná za tím stála
touha lidí uspořádat si v době karantény
své věci, možná změna našeho chování
v době koronavirové krize, možná požadavek omezit třídění odpadu a možná
to byl zkrátka jarní úklid ve stylu roku
2020. Ale – přinejmenším u několika
jedinců – to byly také bezohlednost, sobectví a ztráta morálních kvalit.
Ano, byla to výjimečná situace, ale
zároveň i další doklad potřeby radikálně
řešit systém odpadového hospodářství
nejen na úrovni města, ale především
na úrovni celého státu. A zcela určitě to
byl varovný signál pro každého z nás
změnit své nákupní chování směrem
k tvorbě menšího množství odpadu.
Odpověď na pověstnou otázku: „Kam
s ním?” bude totiž stále složitější a řešení stále dražší.
V našem městě byla situace s likvidací
nebývalého množství odpadu v čase
karantény o něco komplikovanější než
v jiných obcích. Na přelomu dubna
a května totiž museli zůstat doma
pracovníci příspěvkové organizace
Služby města Napajedla (SMN, p. o.),
které do přísnější karantény poslalo
rozhodnutí Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje. Důvodem byla
nepříznivá epidemiologická situace ve
městě i nákaza, která se přes všechna
provedená opatření objevila přímo
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mezi pracovníky organizace. V tu
chvíli bylo třeba situaci naléhavě řešit.
Ředitel SMN, p. o. Aleš Jirků se proto
ve spolupráci se starostkou Irenou
Brabcovou a s pracovníky městského
úřadu obrátil na své otrokovické
a kroměřížské kolegy, kteří pak
zajišťovali vývoz vanových kontejnerů
umístěných v napajedelských ulicích.
Zároveň je požádal i o úklid kolem

těchto kontejnerů. „Citelný problém
byl snad jen s velkými vanovými
kontejnery na papír, plasty a kontejnery
na větve a listí. Zdá se, že všichni doma
uklízeli a vynášeli nebývalé množství
odpadu. Tyto kontejnery nám v tu
chvíli vyvážela externí firma. Takže
na požadavek: „Odvezte kontejner od
hřbitova,“ následoval dotaz řidiče: „Kde
je hřbitov?“ „Od Lidlu na Pohořelice a
před Bernardem doprava,“ znělo mé
vysvětlení. A přišel dotaz: „Kde je Lidl,
Pohořelice a Bernard?“ vzpomíná – teď
už s úsměvem - Aleš Jirků a dodává:
„Nakonec jsme se domluvili, když jsem
jim odeslal souřadnice umístění všech
kontejnerů.“ S úklidem odpadkových
košů pak pomohla jedna z místních
firem.
Že ne všichni lidé se řídí zásadami
slušného chování a že před úkolem zlikvidovat v době karantény velké množství odpadu nestáli jen zodpovědní pracovníci v Napajedlích, svědčí jak četné
příspěvky, které se objevily v médiích,
tak docela zajímavý dopis do obecních
novin Prahy 6, který se v květnu díky
jedné z našich spoluobčanek objevil na
napajedelském městském úřadu. Nějaký pán z Hanspaulky, což je od nepaměti výstavní vilová čtvrť, píše: „Procházím kolem několika míst s kontejnery
na tříděný odpad. Často jsou přeplněné,
nedá se do nich již nic vložit a vytříděný odpad bývá položen do jejich blízkosti. A tady začíná moje práce – trhám
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krabice na jednotlivé desky, protože
již byly pouze obalem vzduchu. Po
krátkém úsilí lze do kontejneru vložit
vše papírové, co bylo položeno vedle.
Tu asijskou potvůrku to nezahubí (pán
píše, že tímto způsobem se zapojil do
boje proti novému nebezpečnému koronaviru, který k nám dorazil z Číny –
pozn. autora), ale další občané mohou
bez problémů vložit do kontejnerů svůj
odpad a kolemjdoucí se nebudou muset
dívat na nepořádek. Za dvě nebo tři hodiny je kontejner obložen dalšími taškami s papírem. S tím již nic neudělám,
to je starost odvozu. Tato činnost mi
přinesla úžasné podklady pro sociální
studii o chování občanů. Závěry jsou
nepotěšující. Řada občanů je líných,
spíše až hloupých. Svou nepořádnost
skrývají za ekologické třídění. To však
není ekologické třídění, ale sobecké,
rychlé a snadné odhazování nepotřebných věcí a obalů. Vhození veliké
krabice se směsicí vzduchu, papíru,
plastických hmot, skla a často i směsného odpadu do kontejneru na tříděný
odpad opravdu není ekologické chování. Že by byli nakaženi virem lenosti,
hlouposti a sobeckosti?” Svérázně,
ale trefně napsané. Zdá se, že pražská
Hanspaulka a napajedelská Malina či
Nábřeží mají leccos společného…
O pár řádků dále se onen pán –
opět docela trefně – zmiňuje o dalším
aspektu nevhodného přístupu k likvidaci tříděného odpadu. „Nemáme čas
se zabývat nějakým vytíráním obalů a
vyléváním nápojů důkladně a do dna.
K virům lenosti a hlouposti přibyl virus plýtvání a virus úplně zbytečného
spěchu. Řada občanů snad neví, že
prázdné obaly se dají zmáčknout, aby
se výrazně zmenšil jejich objem. První

návod – neutahujte víčka prázdných
krabic od mléka a džusů – obal se
pak chová jako míč a nelze jej stlačit.
Kontejnery jsou plné takových „míčů“
a proto jsou hned přeplněné,“ píše
muž, který v závěru dodává: „Za svou
práci se nestydím a konám ji s hlavou
vztyčenou. Umožnilo mi to získat
pocit, že umím a dělám práci, kterou
řada občanů neumí nebo nechce umět,
protože ji považuje za nedůstojnou.
Nebo ji nedělají kvůli spěchu či osobní
nadutosti. „Já mám dost peněz a mohu
si to dovolit. Neotravujte mne takovými prkotinami, nemám čas, pospíchám,” říkají si.”

www.napajedla.cz
Pán z Prahy nám takhle na dálku znovu zopakoval pár zásad, které přinesly
Napajedelské noviny v dubnu roku
2016. Text – tehdy s ještě s lichotivě
znějícím titulkem „S odpady to docela
dobře umíme”, který se problematikou
správného zacházení s tříděným odpadem zabýval, je k dohledání v archivu
novin na webu města. Onen občan Prahy 6 nám – přesněji řečeno těm, kteří se
nerozpakují porušovat zásady slušného
chování a tím, že dělají nepořádek
kolem nádob na odpad, vlastně zakládají černé skládky - však připomíná
především to, že ten nepořádek po těch
horších z nás musí taky někdo uklidit.
Ti, co to v našem městě nakonec udělají (pracovníci SMN či pracovníci
svozových firem), to rozhodně nedělají
rádi a je otázka, jak dlouho to ještě dělat budou.
Dlouhodobé řešení? Může se zdát,
že se nabízí spousta možností. Třeba
zvýšit počet kontejnerů či sběrných
hnízd, navýšit frekvenci vývozu, najmout další pracovníky na úklid, instalovat kamerové systémy, zpřísnit
postihy za znečišťování prostranství
a tvorbu černých skládek, zdražit poplatky za likvidaci odpadu… Jenže
každá z těchto variant má své ale,
a podoba dlouhodobě fungujícího
odpadového systému bude zcela určitě
předmětem dlouhých diskusí. Přitom to
nejjednodušší, nejčistší a nejrychlejší
řešení má ve své moci každý z nás –
chovat se slušně a s rozmyslem, snažit
se produkovat co nejméně odpadu
a jeho likvidaci řešit ohleduplně ke
svému životnímu prostředí, k ostatním
lidem a nakonec i sám k sobě.
Text: Michal Forst
Foto: Služby města Napajedla, p. o.
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Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku
a pokusy radnice o otevřenost.
Takto lze jednoduše shrnout období,
které uplynulo od komunálních voleb v
říjnu 2018 do března 2020. Napajedelská radnice učinila jen malý krok k otevřenosti a transparenci, pokusy Pirátů
o změnu jednacího řádu Zastupitelstva
byly skoro vyslyšeny. Náš návrh na pořizování audio-video záznamu z jednání nebyl přijat a je opět v čekací lhůtě.
Rovněž jsme nebyli podpořeni v návrhu na zřízení transparentního účtu či
rozklikávacího rozpočtu na faktury.
Probíhající změny v Územním plánu (ÚP) pokročily dále a návrh číslo
1A byl zastupitelstvem v únoru 2020
schválen. Byl učiněn významný krok
k možnému rozšíření těžby štěrkopísku
směrem ke hranici katastru s obcí
Topolná. Mé námitky, že plochy k těžbě
jsou dostatečné a že zastupitelstvo
svým rozhodnutím podporuje byznys
nadnárodní firmy, nebyly vyslyšeny. Po
veřejném projednání Návrhu na pořízení změny ÚP zkráceným postupem na
podzim 2019 bylo vzneseno více připomínek, a tak další dvě lokality, kde se
má rozšiřovat průmyslová výroba, budou ještě zastupitelstvem projednány.
Jde o změny VP č. 74 a č. 352 oblast
Zámoraví (navrhovatel Fatra, a.s.) a VP
č. 73 oblast průmyslová zóna Napajedla (navrhovatel Sygnum Immo, s.r.o.
Otrokovice).
Asi největším a nejdiskutovanějším
je návrh 1B na pořízení změny ÚP v lokalitě Výběhy, kde pastviny legendárního 133 let fungujícího hřebčína mají
být nahrazeny výstavbou bytových
domů. Majitelé pozemků a navrhovatelé změny (Sygnum s.r.o.) již vykáceli
39 kusů z celkového povoleného počtu
45 kusů dřevin. Pokáceny byly převážně několik desítek let staré jasany
a taky stoleté duby.
17. 4. 2019 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla kontrolu.
Zastavila kácení a zbývajících 6ks bylo
zatím ušetřeno. Dalších 7ks (jiných
než povolených) stromů označila ČIŽP
za nepovolené kácení, poté zahájila
jednání o přestupku. Byly pravomocně
uděleny dvě pokuty: 60 tisíc Kč
společnosti Sygnum s.r.o. a 40 tisíc Kč
odborné firmě, která provedla pokácení. Se společností Sygnum s.r.o. bylo
zahájeno správní řízení o nápravném
opatření o uložení náhradní výsadby
za ekologickou újmu za pokácení výše
uvedených 7ks dřevin. Dále byl podán
podnět k přezkumnému řízení Krajskému úřadu Zlínského kraje (KÚZK).
V červnu 2019 proběhlo přezkumné
řízení KÚZK k prvotnímu povolenému
kácení, načež rozhodnutí úseku Život8

ního prostředí MěÚ Napajedla (ŽP)
nebylo shledáno správným, jelikož
nebylo zřejmé, zda úsek ŽP požádal o
dendrologické posouzení stavu stromů
a v části rozhodnutí o uložení náhradní
výsadby. KÚZK tak rozhodnutí zrušil
a věc vrátil k novému projednání, a to
v části dosud nepokácených 6ks jasanů
a v části náhradní výsadby.
KÚZK uložil úseku ŽP, aby při novém rozhodování o žádosti v rozsahu
vráceném k novému projednání, při
stanovení povinnosti žadatele zajistit
náhradní výsadbu za vykácené dřeviny,
určil počty a druhy dřevin, jejich umístění a termín, do kdy má být výsadba
provedena. Což v prvotním rozhodnutí
chybělo.
K 18. 3. 2020 nebylo zatím úsekem
ŽP rozhodnuto. Je zvláštní, že při prvotním povolování začátkem roku
2019 úsek ŽP MěÚ Napajedla povolil
kácení bez nutnosti provedení vlastního odborného stanoviska k posouzení
zdravotního stavu stromů, zatímco nyní
si stanovisko bude muset vyžádat.
Napajedelští občané dokonce uspořádali konferenci na podporu chovu „133
let hřebčína Napajedla“, kde zaznělo
mnoho odborných rad a připomínek
z úst znalců na chov anglického plnokrevníka. Také zastupitelstvu předložili
petici, ve které nesouhlasí s návrhy na
pořízení změny 1B v ÚP. Petici podepsalo 1469 petentů nejen z Napajedel
(což je téměř 25% z možných voličů),
ale také 2462 z řad občanů ČR. Pod peticí se objevují jména jako osminásobný vítěz Velké pardubické (VP) Josef
Váňa, čtyřnásobný vítěz VP ing. Vác-

lav Chaloupka, dvojnásobný vítěz VP a
dlouholetý vynikající trenér napajedelských koní František Vítek, dlouholetý
trenér napajedelských koní a správce
dostihového závodiště v Pardubicích
MVDr. Jiří Janda, špičkový trenér dostihových koní František Holčák a jiní.
Území hřebčína, tak jak je vidím
nejen já, 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. Pokácením tak vzrostlých
stromů je narušením tohoto organismu
a zhoršením životního prostředí. Argument, který zazněl na zastupitelstvu,
že došlo k pádu větví a tím k úmrtí
koně je sice politováníhodný, nicméně pokud se majitelé pozemků o stromy budou řádně a včas starat, mohou
pak předejít těmto nebezpečím třeba
včasným ořezem. Pokácené stromy
tvořily stromořadí a vytvářely tak
i ucelený obraz v krajině. Pod stromy
žijí živočichové a rostou rostliny
a stromy jim vytvářejí životní prostor.
Svévolným pokácením nedošlo jen
k likvidaci desítek let starých, většinou
zdravých stromů, ale také k narušení
prostředí pod nimi či v jejich okolí.
Michal Štěpaník, zastupitel města
Napajedla za Piráty od února 2020
Pozn. redakce: Tento materiál není redakčním
materiálem a nebyl stylisticky ani gramaticky
upravován.

Foto: Josef Sukup
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Střediska Klubu kultury Napajedla opět vítají návštěvníky
informační centrum a muzeum má otevřeno i v soboty
Jednotlivá střediska Klubu kultury Napajedla obnovila v květnu svůj
provoz. Jako první otevřela Knihovna
Boženy Benešové Napajedla, a to 11.
května. Otevírací doba zůstává stejná,
jaká byla před koronavirovou krizí.
„Ihned po otevření se nám začali ozývat studenti, kteří sháněli povinnou četbu do školy. Čtenáři také projevili zájem o nově nakoupené knihy, zejména
o hit poslední doby Šikmý kostel autorky Karin Lednické,“ přiblížila situaci
vedoucí knihovny Svatava Ondrášová.
Od 25. května přivítalo návštěvníky
také Informační centrum Napajedla.
„Zajímají se o turistické vizitky, památky, chtějí tipy na výlety a na kulturní
akce,“ uvedla pracovnice Informačního
centra Napajedla Veronika Horáková.
V provozu je také Muzeum Napajedla, které má od června, stejně jako informační centrum, otevřeno i v sobotu.
A to 9.00–12.00 a 13.00–17.00. „Máme
pozitivní ohlasy na výstavu 115 let včelařství v Napajedlích. Návštěvníci jsou
rádi, že jsme ji prodloužili,“ doplnila
vedoucí muzea Tereza Gomolová Kovaříková.
Koncem května otevřela také kavárna Café Klášter a Kino Napajedla.
„Diváky čekají nové filmové premiéry a v rámci Cyklu Dokument jsme
pozvali zajímavé hosty,“ nastínila vedoucí kina Zuzana Némethová. Také
připomněla, že ani letos diváci nepřijdou o letní kino, které se uskuteční na
nádvoří Nového Kláštera. „Promítat
budeme pravidelně od 27. 6. do 2. 8.
– hlavně o víkendech. Chybět nebude
ani Cyklus Promítej i ty!, dětské filmy a české komedie. Takže se diváci
rozhodně mají na co těšit.“

Pod jednou střechou. Muzeum Napajedla, informační centrum, knihovna i Café
Klášter obnovily v květnu provoz.

Text, foto: Klub kultury Napajedla

Návštěvníci informačního centra se mohou v létě těšit na novou turistickou vizitku
navázanou na průvodce Tripper.

Kino Napajedla si přichystalo filmové
premiéry a zajímavé hosty.

Foto: Vít Slanec

Čtenáři napajedelské knihovny si mohou vybrat z nových titulů.
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Informační centrum
Napajedla

www.ic.napajedla.cz
tel.: 577 944 247
Po, St, Pá 9.00–12.00, 13.00–16.00
Út, Čt, So 9.00–12.00, 13.00–17.00
Ne
14.00–18.00

Muzeum Napajedla

www.muzeum.napajedla.cz
tel.: 577 944 247
Út, Čt, So 9.00–12.00, 13.00–17.00
Neděle
14.00–18.00

Hřebčín Napajedla

Letošní sezóna se
nese ve znamení
procházek přírodou,
poznávání památek,
sportu a relaxace

www.napajedlastud.cz
tel.: 606 696 666.
Exkurze do hřebčína jsou určeny pro
skupiny min. 15 osob a musí se objednat předem. Pokud je zájemců málo,
mohou být přiřazeni k jiné nahlášené
skupině.

Zámek Napajedla
a zámecká kavárna
www.zameknapajedla.cz
tel.: 733 191 735

Pravidelné plavby
po Baťově kanále

S postupným uvolňováním státních nařízení se od května začala
v Napajedlích rozjíždět turistická sezóna.

Aktuální jízdní řády najdete na:
www.hamboat.cz

Na Baťův kanál vypluly první výletní lodě, které nabízí pravidelné plavby. Postupně se přidávaly menší lodě, čluny a na cyklostezku podél řeky se vrátili také
cyklisté. Kouzlo Baťova kanálu spočívá právě v tom, že nabízí sportovní vyžití i
relaxaci. Navíc lze plavbu po řece krásně kombinovat právě s cykloturistikou.

www.hamboat.cz, tel.: 603 802 691

Kromě cesty vedoucí podél Baťova kanálu lze využít také trasy silničních i horských napajedelských cyklookruhů. Kola, koloběžky i vozíky za kolo lze zapůjčit
přímo v Napajedlích.
Sport spojený s relaxací nabízí také rekreační areál Pahrbek. Můžete si zahrát
beach volejbal, minigolf nebo si zapůjčit šlapadla.
Lákají vás spíše procházky přírodou? Město Napajedla si pro vás přichystalo
nové značené turistické trasy. Stezky napajedelských emirátů jsou 70 kilometrů
dlouhé a spojují Napajedla s osmi okolními obcemi. Cesty vedou po klidných
komunikacích bez silniční dopravy, většinou po polních cestách a pěšinách kolem
krásných výhledů. Jsou určeny jak pro pěší, tak pro cyklisty, kteří mají rádi různé
povrchy. Stezky postupně doplní rozcestníky a informační tabule. Zdarma bude
k dispozici také mobilní aplikace. Chystají se webové stránky a tištěné mapy.
Dáváte přednost památkám a pěším procházkám městem? Právě pro vás je určen
nový tištěný průvodce Tripper, který se během léta objeví na pultech Informačního
centra Napajedla. Tripper vás provede po Napajedlích, odhalí vám historii města
a jeho zajímavosti.
Historii Napajedel, osídlování města, průmysl a více poznáte také při návštěvě
muzea. Kromě stálých historických expozic a oblíbeného Hřiště hraček zde můžete až do konce července zhlédnout interaktivní včelařskou výstavu. Ve výstavním
sále na vás čekají úly, stroje na výrobu medu a mnoho her a edukačních aktivit.
Výstava je určena pro všechny věkové kategorie.
Text, foto: Informační centrum Napajedla

Půjčovna lodí a hausbótů

Půjčovna člunů a lodních
motorů

www.ulodenice.cz, tel.: 603 724 845

Půjčovna kol, stanů
www.napabike.cz
tel.: 773 141 624

Půjčovna kol a koloběžek
Centrum u Přístavu
tel.: 608 768 805

Relax, sport a zábava

Pahrbek Napajedla
www.pahrbek.cz, tel.: 731 102 690

Cyklotrasy pro horskou a
silniční turistiku

Napajedelské cyklookruhy si můžete
prohlédnout na: www.ic.napajedla.cz

Stezky napajedelských
emirátů

Značené stezky vedou po klidných
komunikacích bez silniční dopravy,
většinou po polních cestách a pěšinách.Najdete na: www.dobramesta.
cz a www.martingabrys.cz/stezky/

Letní kino

www.kino.napajedla.cz
tel.: 577 944 247, 730 899 569
Letní kino bude promítat od konce
června do začátku srpna na nádvoří
Nového Kláštera.

Kulturní akce

10
10

Přehled kulturních akcí najdete na
www.kknapajedla.cz či v tištěném
kulturním přehledu „Napajedla a kultura“, který je k dispozici v Informačním centru Napajedla a v Knihovně
Boženy Benešové Napajedla.

červen 06/2020

www.napajedla.cz
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O příčinách a možnostech léčby bolestí zad – 3.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 třetím díle srovnává pohled rehabilitačního lékaře a běžné medicínské praxe na diagnostiku a léčbu bolesti zad.
Klasickou metodou, která většinou
odhalí, zda je pacient skutečně nemocný, nebo je to jen nespokojený
kverulant, je rentgen. Na rentgenovém
obrazu je přímo postavená diagnostika
některých nemocí, hlavně závažnosti kloubní artrózy. Na snímku vidíme
změny kostní tkáně – výrůstky či přiblížení kostí k sobě, což bývá nepřímá
známka opotřebení kloubu nebo meziobratlové ploténky.
Pokud někoho postihnou bolesti zad
a na rentgenu páteře se zobrazí výrůstky, zpravidla nejsou příčinou bolesti
– vznikly dlouho předtím a jsou spíše
jejím doprovodným znakem. Naopak –
i lidé se zcela normálním snímkem páteře mohou mít bolesti zad a neznamená to, že by simulovali. Podobné je to
dokonce i s výhřezy meziobratlových
plotének, kdy je odhadováno, že 30 až
40 procent lidí v produktivním věku má
nebolestivé výhřezy plotének, které je
neomezují.

Zdroj bolesti

Bolesti v pohybovém aparátu nemají jedinou příčinu. Zdrojem bolesti je
dráždění ve šlachách a vazech, kloubních pouzdrech, obalech nervů a míchy
či ve svalech, které jsou jednostranně
zatěžované (někdy se podráždění šíří
daleko po těle v navazujících svalových řetězcích). Stejně tak se může
dráždění do pohybového aparátu přenášet z vnitřních orgánů anebo může
mít zdroj v jizvách po starých poraněních či operacích. V neposlední řadě
bývá bolest zhoršována stresem, nejen
po psychické zátěži, ale například i při

akutním onemocnění nebo po velkém
fyzickém výkonu. Někdy se ale setkáme s tím, že je příčina čistě psychická,
s jakousi projekcí fyzických problémů
do těla.

„To máte od páteře“

Občas slyším, že tato věta je pacientům sdělena jako univerzální vysvětlení
nevysvětlitelných potíží. Když jsem je
pak vyšetřoval, zhodnotil jsem to často
jinak –třeba jako celkovou pohybovou
poruchu, která vedla k blokádě obratlů.
Jindy může být příčinou jizva a jindy
je pacient zkrátka celkově rozhozený,
s oslabenou imunitou, co se už třetí měsíc dává dohromady po nachlazení. A
někdy bývá porucha skutečně v páteři
samotné...

Kde vzniká bolest

Máme přirozenou tendenci hledat
příčinu bolesti v místě, kde ji cítíme.
Ale ne vždy je to cesta k úspěchu.
V pohybovém aparátu je velmi běžná
tzv. přenesená bolest, která se projevuje daleko od původního zdroje a někdy
příčina ani neleží přímo ve svalově
kloubním aparátu. Jako příklad uvedu
bolest ramenou při poruchách v oblasti
jater nebo žlučníku, bolest v kříži nebo
pravém podbřišku při bolestivé menstruaci, bolest hlavy při spoušťových
bodech v krčních svalech, bolest horní končetiny jdoucí až do prstů při zablokovaných žebrech, bolesti beder při
oslabené funkci břišní stěny a tak dále.
Tento výčet je jen ilustrační, zdaleka
není úplný a nelze se podle něj pokoušet stanovit diagnózu. Jen tím vysvět-

MUDr. Pavel Stuchlík
odborný rehabilitační lékař
luji, že léčení přímo v bolestivém bodě
nemusí vést k úspěchu.

Jak se bolesti zbavit

V zásadě se medicína snaží o dvě
cesty – potlačení bolesti pomocí léků
anebo hledání a ovlivnění příčiny. Potlačení bolesti léky vypadá jako čiré
zlo, ale má v léčbě své místo. U akutní
bolesti často postačí dopřát si několikadenní odpočinek a pomocí léků narušit
bolestivý reflex, který udržuje svaly
stažené. Regenerační schopnost organismu pak dokončí léčebný proces. Pokud ale byl problém v nesprávném držení těla nebo v jeho nerovnoměrném
zatěžování – což je velmi často - pak je
nezbytné se pokusit o změnu pohybového programu. To je úkolem rehabilitace a fyzioterapie.
Příště vás seznámím se soustavou
blan uvnitř těla zvaných povázky (fascie), které chrání vnitřní orgány a pomáhají udržet tělo pohromadě.
MUDr. Pavel Stuchlík, www.rehadoktor.cz

Muzeum Napajedla pátrá po historických fotografiích
Máte doma fotografie interiérů a exteriérů napajedelského zámku z období, kdy byly jeho prostory používány jako jesle a internát? Nebo dokonce jakékoli
starší? Podělte se o ně v Muzeu Napajedla! Snímky
můžete darovat do sbírek, anebo jen na pár minut
zapůjčit k oskenování.
Veškeré dotazy ráda zodpoví vedoucí muzea
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková, na tel.
733 182 240
nebo e-mailu: muzeum@napajedla.cz
Všem zájemcům děkujeme!

Foto: archiv Muzea Napajedla
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Koho aKtuálně
hledáme?
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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
Vyplatíme vám

inzerce

Protokol o ekologické
likvidaci

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

inzerce

inzerce
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25. 6. / 19.00 /
Země medu v Kině Napajedla
s úvodem včelaře Ladislava Žaludka

Kromě muzejní výstavy 115 let včelařství v Napajedlích můžete zhlédnout také
makedonský dokument Země medu, který si pro vás připravilo Kino Napajedla s úvodním slovem předsedy napajedelské organizace Českého svazu včelařů
Ladislava Žaludka.
Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké včelařce Atidže nabízí nejen pohled
na mizející řemeslo v krásných sceneriích hornaté oblasti Severní Makedonie, ale
je i silným podobenstvím o stavu naší civilizace. Na festivalu Sundance FF získal
několik cen, z nichž nejprestižnějším je ocenění za nejlepší světový dokument.
Srdečně zve tým Kina Napajedla

Výstava 115 let včelařství
v Napajedlích se prodlužuje

Horké novinky
v knihovně
Boženy Benešové
Po téměř dvou měsících, kdy byla uzavřena nejen knihovna, ale i naše dodavatelské knihkupectví, jsme pro vás
nakoupily nové knihy.
Toto je pár našich horkých tipů:
Šikmý kostel / K. Ledecká – autentický, syrový román o tom, jak nelehký
byl úděl obyčejných lidí žijících v Karviné na přelomu 19. a 20. století.
Foukneš do pěny – nejnovější kniha
od oblíbené české spisovatelky Radky
Třeštíkové.
Ženy bez slitování / C. Läckberg – tři
různé ženy, tři manželství plná chladu
a násilí. Vyřeší to tři dokonalé vraždy?
Mlsná huba / M. Váňová – co způsobí
v manželství, rodině i podnikání jedna
nová přítelkyně.
Na okraji propasti / B. Minier – 592
stran plných napětí. Thriller o zneužívání moderních technologií ukazuje
nejtemnější stránky digitálního světa.
Underground / F. Kotleta – novinka
kultovního českého spisovatele fantasy.
Baletky / M. Čechová – autorka vychází z vlastních zkušeností. Kniha je
sebeironickým a nelítostným obrazem
studií na Taneční konzervatoři a pražského života v divokých 90. letech.

Nestihli jste výstavu včel? Nevadí, vzhledem k tomu, že Muzeum Napajedla muselo být během koronavirové krize uzavřeno, se vedení muzea rozhodlo, že výstava včel se prodloužuje až do 2. srpna. Interaktivní výstava je určena pro všechny
věkové kategorie. Návštěvníci mohou nahlédnout do úlů, prohlédnou si stroje na
výrobu medu, vyzkoušet včelařské kukly či si zahrát některou z edukačních her.
Připomínáme, že muzeum je od června otevřené také v sobotu.
Muzeum Napajedla

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla vyhlašuje

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021
Přihlášku najdete na: www.zusrf.cz
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím elektronicky.
O dalším průběhu zápisu do hudebního nebo výtvarného oboru vás vyrozumíme.
14

Nový začátek / N. Roberts – fantasy román o záhadném viru, konci a novém
začátku světa a především o lásce.
Návrat do divočiny / A. Palán – krásné fotografie a další osudy šumavských
samotářů z knihy Raději zešílet v divočině.
Křišťálový klíč – Vídeňský sen
/ V. Vondruška – o osudech členů rodu,
kteří se stanou sklářskými a textilními
podnikateli, umělci, úředníky i učenci,
se prolínají s příběhy zajímavých severočeských postav.

Přijďte si vybrat.

Radmila Viceníková,
Knihovna Boženy Benešové Napajedla

červen 06/2020
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17. 6. v 18.00
Jak se točilo Nabarvené ptáče v dokumentu
11 barev ptáčete + hosté režisér
Vojtěch Kopecký a režisér Václav Marhoul
Vydejte se s námi do zákulisí úspěšného filmu prostřednictvím dokumentu 11 barev ptáčete. Unikátní dokument nabízí pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které
zanechalo stopu nejen na evropských a světových festivalech, ale hlavně v srdci diváků, kteří již film zhlédli. A není
to pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný.
Vyprávění režiséra Václava Marhoula a (ne)herce Petra
Kotlára se proplétají rozličnými peripetiemi vzniku filmu a
nabízí své subjektivní pohledy od začátku až do poslední
klapky. Svůj přínos Nabarvenému ptáčeti poodhalují i
známé tváře světové kinematografie.
Díky laskavému, ale neúprosně otevřenému vyprávění,
rozdělenému do jedenácti kapitol, se divák stává dalším
členem filmového štábu. Zážitek umocní i přítomnost obou
režisérů V. Kopeckého a V. Marhoula, který se ocitl také
v roli (ne)herce.

Srdečně zve tým Kina Napajedla

Divadlo na radničním nádvoří
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla si na 20. červen nachystal rovnou dvě divadelní představení. Prvním z nich
je pohádka Zvířátka a loupežnice, která vás okouzlí nejen svým
příběhem, ale i spoustou písniček. Představení začíná v 16.00
a vstupné je 60 Kč.
Večer bude patřit ztřeštěné situační komedii o tom, co všechno se může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam,
kde si nezajistili ubytování. Veselohra Dovolená s rizikem začíná ve 20.00 a vstupné je 100 Kč.
Vstupné bude možné zakoupit pouze na místě.
V případě deště se představení odehrají v náhradním termínu.

Oldies party
/ 18. 7. / radniční nádvoří

Zveme všechny milovníky skvělé hudby na stylově laděný
retro večer, kdy se společně vrátíme do dob 60. a 70. let. Napajedelské bigbítové revival kapely The Pohoda a Aventis
vám zahrají hitovky, které bouraly příčky hitparád. Provětrejte svůj šatník a ohákněte se do šedesátkového kostýmu.
Chybět nebude ani projekce fotografií z kulturního života
v Napajedlích. Těšíme se na vás 18. července v 19.00 na
radničním nádvoří. Vstupné je 100 Kč a prodává se pouze
na místě. V případě deště se událost ruší.

Klub kultury Napajedla

TADY VARY

3.–11. 7.
v Kině Napajedla

Ve Velkém sále hotelu Thermal se letos nepotkáme, ale část festivalové atmosféry spolu zažijeme v rámci přehlídky TADY VARY, která se od 3. do 11.
července uskuteční v 96 kinech po celé ČR.
Bude promítnuto 16 výrazných snímků, které zaznamenaly mimořádný ohlas
na světových festivalech a které dramaturgové festivalu zařadili do exkluzivního výběru. Do programu přehlídky se dostaly také dva divácky velmi populární
tituly labelu KVIFF Distribution – dlouho očekávaný film Proxima s Evou
Green v hlavní roli, a také originální australské drama Než skončí léto. Těšit se
můžete také na energický filmový portrét Meky o slovenském zpěvákovi Miro
Žbirkovi. Film natočil Šimon Šafránek, který za svůj předchozí dokument King
Skate získal Českého lva.
Každý z vybraných filmů bude mít pouze jedno exkluzivní představení, které
proběhne ve všech zúčastněných kinech ve stejný okamžik. Každá projekce
bude koncipovaná ve festivalovém duchu, bude doplněna úvody i participací
tvůrců prostřednictvím komunikačních kanálů.

Srdečně zve tým Kina Napajedla

Klub kultury Napajedla

V parku s Acute Dose

Nenechte si ujít letní koncert v Parku
Na Kapli, tentokrát v podání zástupců
brněnské kytarové scény. V pátek 26.
června hrábnou do strun Acute Dose,
kteří se postarají o skutečnou dávku
hudebního zážitku. Koncert začíná
v 19.00. Vstupné je dobrovolné.
V případě deště se koncert ruší.

Vrácení vstupného

Vstupenky na filmy Kina Napajedla
a akce Klubu kultury Napajedla, které
musely být z důvodu koronavirové
krize zrušeny, můžete vrátit v informačním centru nebo na pokladně
kina. Pokud jste zakoupili vstupenky
on-line, byly vám peníze automaticky
vráceny na účet.
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Vysvětlivky

Pondělí /15. 6., 10.00/
Cyklus dokument
V síti
dokumentární, ČR, 2020,
100 min., 120/100 Kč pro
členy FK. Nepřístupný
mládeži do 15 let.

Kino Napajedla

ČERVEN / 21.30

10. 7. Zelená kniha / 80 Kč / titulky / 12+
ČERVENEC / 21.30 Pá
So 11. 7. Samotáři / 80 Kč / 12+
Ne 12. 7. Ženy v běhu / 80 Kč / 0+

St 15. 7. Krajina v tísni I Promítej i ty! ZDARMA
Čt 16. 7. Čertí brko / 80 Kč / 0+
Pá 17. 7. Přes prsty / 80 Kč / 12+

Pondělí /15. 6., 15.00/
Cyklus dokument
V síti I ZA ŠKOLOU
dokumentární
ČR, 2020, 100 min.,
120/100 Kč pro členy FK
Nevhodný pro děti do 12 let.
Středa /17. 6., 18.00/
Cyklus dokument
11 barev ptáčete + hosté
Vojtěch Kopecký a Václav
Marhoul
dokumentární, ČR,
2020, 120 min.,
110/90 Kč pro členy FK
Přístupný bez omezení.
Pátek /19. 6., 17.00/
Lassie se vrací
rodinný, dobrodružný, drama,
DE, 2020, 100 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.
Pátek /19. 6., 20.00/
Bourák
komedie, ČR, 2020, 105 min.,
130 Kč. Nevhodný pro děti
do 12 let.
Neděle /21. 6., 16.00/
Lassie se vrací
rodinný, dobrodružný, drama,
DE, 2020, 100 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.
Neděle /21. 6., 18.30/
Kalifornský sen
drama, hudební, romantický
USA, 2020, 113 min., 130 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Čtvrtek /25. 6., 19.00/
Cyklus dokument
Země medu + host L. Žaludek
dokumentární
MK, 2019, 87 min.,
110/ 90 Kč pro členy FK
Přístupný bez omezení.

So 27. 6. Ježek Sonic / 80 Kč / dabing / 0+
Ne 28. 6. Vlastníci / 80 Kč / 12+

20
20

Pá 24. 7. Tiché místo / titulky / 80 Kč / 12+
So 25. 7. Pomáda / titulky / 80 Kč / 0+
Ne 26. 7. Příliš osobní známost / 80 Kč / 15+
Čt 30. 7. Na sever od slunce I Promítej i ty! ZDARMA / titulky

SRPEN / 21.00

So 1. 8. Tarantino naslepo / titulky / DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
Ne 2. 8. 3BOBULE / 100 Kč / 0+

Sobota /27. 6., 18.30/
3Bobule
komedie, ČR, 2020,
103 min., 130 Kč
Přístupný bez omezení.
Sobota /27. 6., 20.30/
3Bobule
komedie, ČR, 2020,
103 min., 130 Kč
Přístupný bez omezení.
Neděle /28. 6., 16.30/
Lassie se vrací
rodinný, dobrodružný, drama,
DE, 2020, 100 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.
Neděle /28. 6., 18.30/
3Bobule
komedie, ČR, 2020,
103 min., 130 Kč
Přístupný bez omezení.
Pondělí /29. 6., 10.00/
Chlap na střídačku
komedie, ČR, 2020,
109 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pondělí /29. 6., 15.00/
Chlap na střídačku
komedie, ČR, 2020,
109 min., 80 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Pondělí /29. 6., 18.00/
Pátek /26. 6., 15.30/
3Bobule
Medvídci Boonie:
komedie
Cesta do pravěku
ČR, 2020,
animovaný, CHN, 2019,
103 min., 130 Kč
90 min., 70 Kč
Přístupný bez omezení.
Přístupný bez omezení.
Další filmy budou uvedeny v měsíčním programu
KAM ZA KULTUROU V NAPAJEDLÍCH.
Více informací o programu kina najdete na kino.napajedla.cz
a facebook.com/kinonapajedla nebo v tištěných programech
Klubu kultury Napajedla.

3. – 11.7. TADY VARY PROGRAM
Unikátní přehlídka TADY VARY ve vašem kině
nabídne 16 filmových titulů v průběhu 9 dnů.
Pátek /3. 7., 20.00/ Než skončí léto
Režie: Shannon Murphy, AUS 2019, 117 min.
Sobota /4. 7., 17.00/ Jalda, noc odpuštění
Režie: Massoud Bakhshi, FR, DEU, CHE,
LBN, LUX, 2019, 89 min.
Sobota /4. 7., 20.00/ Luxor
Režie: Zeina Durra, EGY, GB, 2019, 85 min.
Evropská premiéra
Neděle /5. 7.,17.00/ Mogul Mauglí
Režie: Bassam Tariq, GB, 2020, 90 min.
Neděle /5. 7., 20.00/ Jsme jedné krve
Režie: Jeanette Nordahl, DNK, DEU, 2020, 88 min.
Pondělí /6. 7., 17.00/ Kubrick o Kubrickovi
Režie: Gregory Monro, FR, PL, 2020, 72 min.
Pondělí /6. 7., 20.00/ Ema
Režie: Pablo Larraín, CHL, 2019, 107 min.
Úterý /7. 7., 17.00/ Proxima
Režie: Alice Winocour, FR, DEU, 2019, 107 min.
Úterý /7. 7., 20.00/ Zlovolné historky z předměstí
Režie: Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo,
ITA, CHE, 2020, 98 min.
Středa /8. 7., 17.00/ Teplouš
Režie: Oliver Hermanus, GB, 2019, 104 min.
Středa /8. 7., 20.00/ Meky
Režie: Šimon Šafránek, ČR, SR, 2020, 80 min.,
Světová premiéra
Čtvrtek /9. 7., 17.00/ Na palubu!
Režie: Guillaume Brac, FR, 2020, 95 min.
Čtvrtek /9. 7.,20.00/ Zumiriki
Režie: Oskar Alegria, ESP, 2019, 122 min.
Pátek /10. 7., 17.00/ Tajný agent
Režie: Maite Alberdi, USA, DEU, NLD, CHE,
CHL, 84 min., Evropská premiéra
Pátek /10. 7., 20.00/ Bez zvláštních znamení
Režie: Fernanda Valadez, MEX, ESP, 2020,
97 min., Evropská premiéra
Sobota /11. 7., 20.00/ Honey Boy
Režie: Alma Har'el, USA, 2019, 94 min.

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: 00284220, tel.: 577 944 247, e-mail: noviny@napajedla.cz.
Den vydání 10. 6. 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
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Změna programu vyhrazena.
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