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Náměstí v Napajedlích rozzářil vánoční strom, který spolu s vánočním jarmarkem, kinetickým betlémem a vánoční
venkovní výstavou Muzea Napajedla zahájil adventní čas ve městě.
Foto: Marian Vaňáč

Program bohoslužeb
o vánočních svátcích

strana 3

Ceník svozu odpadu
strana 4
pro rok 2022
Formulář ohlašovací povinnosti
o svozu komunálního odpadu
uvnitř čísla - prosíme, vyplňte
V Napajedlích bylo dne 17. listopadu
slavnostně otevřeno nové ledové kluziště.
Více o provozní době a ceníku na straně 2.

Foto: František Cívela

Betlémské světlo 23.12.
v Napajedlích
strana 10
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Provozní doba od 25.11.

Pracovní dny
13.30–14.30
Led k pronájmu
15.00–16.30
Bruslení veřejnosti
17.00–18.30
Bruslení veřejnosti
19.00–20.00
Led k pronájmu
20.30–21.30
Led k pronájmu

Víkendy
Ve středu 17. listopadu, v den státního svátku výročí Sametové revoluce,
bylo ve 13 hodin slavnostně otevřeno
nové umělé kluziště! Své místo získalo
na parkovišti rekreačního areálu Pahrbek. V rámci slavnostního otevření
bylo bruslení pro veřejnost zpřístupněno zdarma a až do 17 hodin prvním
nadšeným bruslařům zpříjemňovala
volný čas hudební produkce a občerstvení z dílny Café Klášter.
Od 18. listopadu až do 31. prosince je
ledová plocha zpřístupněna v tzv. zkušebním provozu. Venkovní ledová plocha má rozměry 26 x 10 metrů a lze ji

provozovat do venkovní teploty až + 15
°C. Bruslení je rozděleno do časových
bloků. Mezi jednotlivými bloky probíhá úprava ledu. Mimo veřejné bruslení
si můžete plochu pronajmout např. na
hokej nebo jen pro soukromé bruslení.
V případě nepříznivého počasí může
být provoz uzavřen.
Rezervaci pronájmu je nutné provézt minimálně den dopředu. Po čas
zkušebního provozu bude možné led
rezervovat pouze telefonicky (denně od
12.00–19.00) na tel. čísle 703 146 149,
případně osobně na pokladně kluziště
během provozní doby.
red.

08.30–09.30
Led k pronájmu
10.00–11.30
Bruslení veřejnosti
13.00–14.30
Bruslení veřejnosti
15.00–16.30
Bruslení veřejnosti
17.00–18.30
Bruslení veřejnosti
19.00–20.00
Led k pronájmu
20.30–21.30
Led k pronájmu
Změna provozní doby vyhrazena!

Ceník

Bruslení veřejnosti:
50,-Kč/blok (90 minut)
děti do 6 let zdarma
Pronájem ledové plochy:
1.000,-Kč/hodina

Foto: František Cívela
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Provozovatel:
NBTH, s.r.o.
Masarykovo náměstí 87
763 61 Napajedla
IČO: 25584456, DIČ: CZ25584456
Odpovědná osoba: Ing. Milan Kozmík
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Silvestr

a zábavní
pyrotechnika

Vážení spoluobčané,

tak nám utekl další rok. Pro
někoho byl dobrý, někteří se
potýkali s různými nepříjemnostmi. Na to jsme si už zvykli
a nastává konec roku a s ním
vidina toho, že v tom dalším
roce bude všechno lepší. Každý
z nás se jistě těší na Vánoce, na
to, jak obdaruje své blízké alespoň malým dárečkem. Z dětství známe to kouzlo, když na
stromečku zazvonil zvoneček
a rodina se sešla k rozbalování
dárků. Tak snad jste zvládli
předvánoční nákupy a v tom
vánočním čase už se budete
jen dívat na pohádky, chodit
na procházky a věnovat se
svým zálibám.
Jménem Sboru pro občanské
záležitosti Vám přeji, vážení
spoluobčané, radostné prožití
svátků vánočních a do roku
2022 jen to nejlepší. Věřme,
že bude lepší, nebo alespoň
na dvojky, které má ve svém
letopočtu. Pokud si dáváte novoroční předsevzetí, tak ať se
vám podaří je splnit.
Děkuji všem, kteří po celý rok
2021 pomáhali při zajišťování
akcí pořádaných Sborem pro
občanské záležitosti. Velký dík
patří členkám SOZ za návštěvy
u seniorů, kteří slaví svá životní jubilea. Touto cestou děkuji
vedení města za poskytnutí
finančních prostředků pro
naši činnost.

Všem Vám přeji do
nadcházejícího roku
hodně štěstí, zdraví, osobní
a pracovní pohody.
Marie Hlochová,
Sbor pro občanské záležitosti

Pořad bohoslužeb
o vánočních
svátcích 2021
v kostele
sv. Bartoloměje
v Napajedlích
24. 12. – pátek
25. 12. – sobota
26. 12. – neděle

24.00
09.00
09.00

Otevření kostela
s možností
návštěvy jesliček
25. 12. – sobota 14.00-17.00
26. 12. – neděle 14.00-17.00
může dojít k tomu, že z důvodu covidových opatření bude změna pak najděte info. na internetových stránkách farnosti http://
napajedlafarnost.8u.cz/

PF 2022
Napajedelští hasiči
přejí všem
občanům města
veselé Vánoce
a šťastný nový rok
bez požárů
a živelních pohrom

S blížícím se koncem roku bychom
rádi varovali občany před nesprávným
používáním zábavné pyrotechniky a
otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější
nešťastné události.
Jde především o požáry v bytech,
které vznikají od hořících svíček, například od adventních věnců, případně
vánočních stromků. Zábavné pyrotechnice bychom se rádi věnovali samostatně, protože problém s ní nastává už od
Mikuláše. Lidé se totiž již s předstihem
hromadně zásobili nejrůznějšími rachejtlemi, petardami či domácími ohňostroji.
Problém může nastat již při prodeji
tohoto zboží. Mnohdy se lidé snaží ušetřit nějakou tu korunu a kupují pyrotechniku, která nemá odpovídající povolení či atesty nebo k ní není přibalen
leták s návodem na použití v českém
jazyce. Pak se stává, že nesprávným použitím dochází k vážným zraněním a
požárům.
Velkým problémem, se kterým se
setkáváme, je prodej rachejtlí dětem.
Často pak vznikají u dětí úrazy kvůli
tomu, že petardy neumí používat nebo
například po Silvestru sbírají nepoužitou pyrotechniku, kterou se pak snaží
použít. Upozorněte proto vaše děti na
nebezpečí zmíněných výrobků a dohlédněte, aby je používaly pouze pod
vaší kontrolou.
Vystřelovaní petard a pouštění silnějších světlic by se měly také vyvarovat
podnapilé osoby. Stává se pak, že místo
do vzduchu zamíří na kolemjdoucí osoby, na obydlí nebo auta, protože neudrží předepsaný směr.
Na to, kdy je možno na veřejných
prostranstvích použít zábavnou pyrotechniku, pamatují vyhlášky měst a
obcí. Podle obecně závazné vyhlášky
města Napajedla o veřejném pořádku
je na vymezených veřejných prostranstvích ve městě zakázán o používat
pyrotechnické výrobky určené pro
zábavné účely. Ve dnech 31. prosince a 1. ledna je možné pyrotechnické výrobky určené pro zábavné účely
na vymezených veřejných prostranstvích používat, a to pouze v souladu
s příslušnými právními předpisy a při
zachování bezpečnosti osob a zajištění
ochrany zvířat a majetku. Dodržování
této vyhlášky je kontrolováno Městskou
policií a v případě jejího porušení bude
postihováno.
www.hasicinapajedla.cz
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Zavedení
nového místního poplatku za odkládání
NOVINY
komunálního odpadu z nemovité věci od 1. 1. 2022
Zastupitelstvo města Napajedla dne 22. září 2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o obecním
systému odpadového hospodářství a současně zrušilo stávající platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Napajedla.
Dne 24. listopadu byla zastupitelstvem schválena také Obecně závazná
vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci Znění obou nových
vyhlášek je k dispozici na webových
stránkách města.
Účinnost obou nově schválených
obecně závazných vyhlášek je stanovena
od data 1. 1. 2022 a konec účinnosti
rušené obecně závazné vyhlášky je stanoven k datu 31. 12. 2021. Na základě
uvedených legislativních změn dochází
od 1. 1. 2022 k přechodu od smluvního
systému likvidace komunálního odpadu k poplatkovému systému likvidace
komunálního odpadu. Za svoz komunálního odpadu se nově bude platit na
základě poplatkové povinnosti stanovené podle kapacity soustřeďovacích
nádob tj. úhradou nově zavedeného
místního poplatku.
V příloze tohoto vydání novin přikládáme formulář Ohlašovací povinnost pro místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
se základem poplatku podle kapacity
soustřeďovacích prostředků na odpad.
V elektronické podobě je tento formulář dostupný na stránkách města Napajedla (napajedla.cz, v části Úřad – Formuláře ke stažení – Odbor finanční).
Ohlašovací povinnost vyplňují a odevzdávají majitelé nemovité věci – bytového domu, rodinného domu, bytu,
stavby pro rodinnou rekreaci – fyzické nebo právnické osoby nebo spo-

lečenství vlastníků jednotek (pokud
pro bytový dům vzniklo). Formulář
odevzdejte buď v písemné podobě na
podatelně Městského úřadu Napajedla
nebo zašlete poštou anebo v elektronické podobě jej zašlete do datové schránky města (rmzbckn) nebo s opatřeným
elektronickým podpisem na e-mail:
podatelna@napajedla.cz a to v termínu
do 15. února 2022. Vyplněním přiložené ohlašovací povinnosti současně
oznámíte velikost odpadní nádoby na
komunální odpad z nemovitosti a stanovíte si četnost jeho svozu.
Na základě údajů uvedených v ohlašovací povinnosti bude stanovena výše
místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
se základem poplatku podle kapacity
soustřeďovacích prostředků na odpad.
Úhrada tohoto poplatku bude probíhat

Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

Výše místního poplatku za komunální odpad (údaje v Kč)
sazba poplatku 0,55 Kč / litr
četnost svozu nádob
týdně/ročně

objem
1100 l

objem
240 l

2x týdně/104x ročně
1x týdně/52x ročně
kombinovaný/39x ročně
1x za 2 týdny/26x ročně
1x za 4 týdny/13x ročně

62 920,1 460,nelze
15 730,nelze

nelze
6 864,nelze
3 432,nelze

objem
120 l
nelze
3 432,2 574,1 716,858

objem
110 l
nelze
3 146,2 359,1 573,786

Výpočet: objem svozové nádoby x počet svozů za rok x sazba poplatku
Např. 120 l popelnice x 26 svozů za rok (1x za 14 dní) x 0,55 Kč/l = 1 716,- Kč

Vánoční farmářský trh

Foto: Klub kultury Napajedla

4

do 30. dubna 2022. Společenství vlastníků jednotek mohou zaplatit první polovinu poplatku do 30. dubna a druhou
do 30. září. Platit se bude na pokladně Městského úřadu Napajedla hotově nebo platební kartou. Společenství
vlastníků jednotek může platit i převodem na účet. Po úhradě bude majiteli
nemovitosti nebo jeho zástupci, zástupci SVJ vydána vylepovací známka, kterou umístí na svozovou nádobu. Svoz
komunálního odpadu bude i v roce
2022 nadále zabezpečovat společnost
Technické služby Otrokovice, s.r.o.
Bez vylepené platné známky pro rok
2022 nebude vaše svozová nádoba po
1. 5. 2022 svozovou společností vyprazdňována.
Děkujeme za přesné vyplnění a včasné odevzdání ohlašovací povinnosti.

V pátek 26. 11. se konal na Masarykově náměstí Vánoční farmářský trh. Ačkoliv počasí nebylo ryze sváteční, atmosféra byla vřelá a radostná a náměstím se
linuly vánoční písně a koledy. Návštěvníci měli jedinečnou možnost nakoupit
vánoční dárky pro své blízké a podpořit
tak prodejce. Dále mohli ochutnat gurmánské speciality, zahřát se svařeným
vínem, nakoupit rukodělné výrobky
z Domu dětí a mládeže Matýsek nebo se
potěšit se svými dětmi novinkou – živými zvířátky z Ranche Nevada. Atmosféru
doplnil již tradičně vánoční strom, výzdoba v centru města, kinetický betlém,
ale i nová venkovní výstava Muzea Napajedla s názvem Vánoční vydání - Napajedelský ilustrovaný zpravodaj. Předvánoční program pokračoval Mší svatou
v kostele sv. Bartoloměje a projekcí
Přání Ježíškovi v Kině Napajedla.

Red.

prosinec 12/2021

www.napajedla.cz

Projektový den na 2. ZŠ Napajedla

– Stromy ve městě

Foto: Kateřina Marášková

Pranostika praví, že 11. listopadu
přijíždí sv. Martin na svém bílém koni
a s sebou přináší sníh. Tento rok se tak
naštěstí nestalo, a tak jsme mohli uskutečnit dlouhodobě plánovaný projekt.
Není to tak dávno, co před budovou
školy stál památný strom starodávné
lípy, která se při srpnové bouřce roku
2019 zhroutila. Již následující školní
rok vzešla myšlenka vysadit lípu novou.
Vzhledem k epidemiologické situaci se
však původně celoškolní akce několikrát odložila.
Uběhly dva roky a my jsme konečně mohli, po střídání distančních
a prezenčních výuk, projekt uskutečnit.
Z celoškolní akce se nakonec stal třídní

projektový den „Stromy ve městě“, kterého se velmi dobře zhostila 8. C pod
taktovkou paní učitelky Mgr. Kateřiny
Maráškové a zahradní a krajinářské architektky Ing. Zdeňky Čeleďové.
Žáci během prvních dvou vyučovacích hodin ve skupinách vyhledávali
potřebné informace a podmínky na stanoviště pro výsadbu lípy. Nezapomněli
jsme ani na lípu starou, proto se jedna
skupina zaměřila na pojem památný
strom a vyhledávání dalších památných
stromů v okolí. Závěrem tohoto bloku
jsme diskutovali o významu stromů
ve městě, kdy žáci argumentovali proč
stromy ve městě ano a proč ne. Nakonec jsme došli ke společnému výsledku,
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stromy jsou ve městě prospěšné.
Druhý blok projektu byl zaměřený
na samostatnou výsadbu. Každý z žáků
přidal ruku k dílu od vyměření místa,
vykopání jámy, zatlučení a sestavení
kůlů do trojnožky, výroby cedulky až
po naplnění a popsání zavlažovacího
vaku.
Celý den se nesl v pohodové pracovní atmosféře. Všichni byli do práce
zapálení a se zájmem plnili přidělené
úkoly. A co na projekt říkají naši žáci?
„Bylo to úžasné, jsem ráda, že jsem se
projektu mohla zúčastnit a těším se, až
budu říkat, že i já jsem lípu sadila.“
Kateřina Marášková, učitelka 2. ZŠ Napajedla

Zamykám, zamykám les,
aby tam nikdo nevlez,
ani kočka ani pes…
Celým zaklínadlem se zdržovat nebudeme–již
není moc času. Zbývá posledních pár dnů na sehnání si teplého místečka k přezimování a obstarání si nějakých zásob na dlouhou zimu.
Těm nejpomalejším posledňáčkům jsme s obydlím pomohli, dokonce je tam i nastěhovali! Ani
na mňamku jsme nezapomněli a přidali jsme i nějakou tu dobrůtku.
Tak a teď alou – housenky, broučci, hmyze, ptáčci i zvířátka všech velikostí – pomodlit, vyčůrat
a do listí, pod kůru, pod zem nebo do větví stromů. Pěkně se tam zakutejte a udělejte si pohodlíčko. Pokud jste si ještě nevšimli – ZIMA JE TADY!
Text, foto: Simona Šulcová, vychovatelka 1.ZŠ
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V úterý 26. října se zámek v Napajedlích proměnil ve strašidelné místo plné
čarodějů, čarodějek, bílých paní a upírů. Místní Dům dětí a mládeže Matýsek
zde totiž uspořádal halloweenskou akci nazvanou „Strašidelný zámek“. Velký
dík patří právě Zámku Napajedla, který návštěvníkům zpřístupnil prohlídkovou trasu, kterou DDM Matýsek doplnil několika tematickými stanovišti,
spoustou dekorací a kostýmovanými průvodci zámkem. Nechyběla ani individuální stezka odvahy. Celé akce se zúčastnily stovky lidí z Napajedel a okolí
a my jsme velmi rádi, že jsme vám mohli nabídnout zpestření posledních říjnových dní. Váš Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla.
Pavlína Škrabalová, DDM Matýsek Napajedla, Foto: Marian Vaňáč

Stříbrná
Dáma České
republiky 2021
z Napajedel

T. J. Sokol
Napajedla

Dne 20. října se v Divadle Horní Počernice v Praze uskutečnilo finále soutěže Dáma ČR 2021. Tento projekt je
zaměřený na aktivní ženy ve věku od
45 let, které nebaví jen chodit do práce,
pečovat o rodinu a domácnost.
Ve finále se na 2. místě umístila rodačka z Napajedel, speciální pedagožka
Mgr. Lea Kopecká, která pracuje v Praze na sportovní ZŠ Eden a ZŠ Kyje. Finále moderoval herec Miroslav Šimůnek, zpíval Dalibor Janda, Jiřina Anna
Jandová, Daniel Krob, Iva Urbanová
aj. V porotě zasedla i módní návrhářka
Valentina Armandi. Soutěž organizovala Lucie Junk z neziskové organizace
Galerie Silných Srdcí a StockholmDream Production, s.r.o.
Paní Kopecké srdečně gratulujeme
a děkujeme za krásnou prezentaci
města Napajedla.
Red.

pro děti od 3–6 let a 7–12 let.
kroužek běží od 8. 10.
každý pátek od 15.30
jsou ještě volná místa
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v letošním školním roce otevřel
na sokolovně dva nové
kroužky pro děti:

Zumba-kids

Maxíček

doučovací kroužek pro
logopedické nápravy,
procvičování grafomotoriky,
zrakového a sluchového vnímání,
koncentrace pozornosti.
kroužek běží od 12. 11.
každý pátek od 14.00 do 15.00

Foto: Marian Vaňáč

oba kroužky vede
speciální pedagožka
Mgr. Lea Kopecká
více se dozvíte, pokud v uvedený
den a čas přijdete na sokolovnu,
případně na telefonu 606 141 171
nebo na e-mailu:
kopeckalea@seznam.cz.

Silvestrovský pochod 2021

Asociace TOM Azimut 1403 a KČT,
odbor Napajedla vás zve v pátek 31. 12.
2021 na 40. ročník Silvestrovského pochodu. Sejdeme se v 8.30 – u Přístřešku
Pod Kalvarií „U Suchánků“. Na zahřátí
bude pro účastníky pochodu připraven
teplý čaj a svařák. Po přivítání a příjemném občerstvení se vydáme modře
značenou Stezkou napajedelskými emiráty přes Pohořelice a Oldřichovice na
rekreační středisko Hájenka (cca 7 km).
Zde budete mít možnost si odpočinout

a na připraveném ohni opéct silvestrovský špekáček – pokud si ho přinesete.
K dispozici bude také teplý čaj a „svařák“. Další trasu si můžete zvolit: a) zeleně značenou Stezkou napajedelskými
emiráty přes Prusinky do Napajedel cca
14 km nebo b) nejprve zeleně a potom
červeně značenou Stezkou napajedelskými emiráty přes Komárov na Prusinky a dále zeleně značenou Stezkou
napajedelskými emiráty do Napajedel
cca 17 km.

Pořadatelé z TOM Azimut 1403
a KČT, odbor Napajedla vás zvou
v sobotu 1. 1. 2022 na 8. ročník Novoročního výstupu na Makovou. Sejdeme
se tradičně před 14. hodinou u Slanice,
kde bude příchozím k dispozici horký
čaj a svařák. Ve dvě si nejprve společně popřejeme do nového roku, připijeme na nový turistický rok a pak se
symbolickým průchodem letopočtem
roku 2022 vydáme po červené turis-

tické značce na vrchol Makové, kde
budou připraveny teplé nápoje pro
děti i dospělé. Všem budou k dispozici
špekáčky, které si budete moci na připraveném ohni opéct. Domů se vrátíme cestou přes Radovany a Zámoraví.
Délka vycházky do 5 km.
Novoroční pochod se uskuteční za
každého počasí. Překonejte pohodlnost
a přijďte s námi společně a aktivně zahájit nový turistický rok.

Novoroční výstup na Makovou

Silvestrovský pochod i Novoroční
výstup na Makovou jsou zařazeny do
celostátních akcí Novoročního čtyřlístku. Na těchto akcích můžete dobrovolnou částkou od 30 Kč přispět do sbírky
KČT na podporu aktivit pro zdravotně
hendikepované spoluobčany. Za svůj
příspěvek, mimo dobrého pocitu, že jste
přispěli na dobrou věc, jako poděkování
obdržíte kalendářích a samolepku Novoročního čtyřlístku.

Výbor napajedelského odboru KČT
a oddíl Azimut 1403 děkuje městu
Napajedla za podporu činnosti
a přeje svým členům a příznivcům
turistiky klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a v novém roce
všechno nej… a těší se na setkání
s vámi na akcích roku 2022.
Podle vývoje epidemiologických
opatření vás budeme na stránkách
www.tjfsnapajedla.cz informovat, zda
a za jakých podmínek se pochody uskuteční.
Karel Janošek, KČT Napajedla

Podzimní výprava

Foto: Archiv Skaut Napajedla

Ve dnech podzimních prázdnin 27.–31. října 2021
se napajedelští skauti sešli v krásném prostředí Hostýnských vrchů v Lukově–Zikmundově. V těchto
místech je k dispozici skautská základna, kterou
spravuje okresní rada junáka.
Sešlo se cca 30 světlušek, skautek, vlčat, skautů
a roverů. V krásné, podzimem zbarvené a slunečné
přírodě, hráli plno her, vyzkoušeli si jak poskytnout
první pomoc v různých situacích. Měli za úkol postavit v lese bunkr, uvařit oběd pro celou družinu v kotlíku na ohni. Připravovali kovbojské fazole a o tom,
že se jim oběd vydařil, svědčily vylízané kotlíky.
Připomněli si i výročí Dne vzniku samostatného
československého státu a mohli se pozdravit a s „tatíčkem Masarykem“, který nás navštívil.
Byly to dny plné zábavy a dobré nálady a už vyhlížíme další super akce.

Alena Maňasová, Skaut Napajedla

Memoriál Jerry Hodného v Napajedlích 16. 10. 2021
závody světlušek a vlčat
V sobotu se sešlo na klubovně na
Jiráskové plno světlušek a vlčat. Jsou
to děti od 1.–5. třídy. Kromě napajedelských světlušek a vlčat přijely družiny z Uherského Hradiště a Tečovic.
Celkem závodilo 14 tříčlenných a někdy i čtyřčlenných hlídek. Vzhledem
k tomu, že se děti ve skautu nemohly
scházet bezmála 2 roky, byly to takové
„skoro závody“. Na jednotlivých disciplínách převážně neplnily úkoly, ale
učily se jak uvázat a používat uzly, jak

zašifrovat zprávu, základy zdravovědy,
poznávání přírody, dopravní značky,
něco z ekologie a předvedly, jak umí namazat chleba, oloupat brambory nebo
jak zatlouct hřebík.
Na závěr vyplnily kvíz z jednoduchých otázek. Vítězové byli odměněni
sladkostmi.
Pro všechny přítomné byly připraveny k opečení špekáčky s chlebem, kečupem nebo hořčicí.
Alena Maňasová, Skaut Napajedla

Foto: Archiv Skaut Napajedla
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Tohle je Bára z Muzea Napajedla,
která doporučuje

DÁRKOVOU KARTU
KLUBU KULTURY
NAPAJEDLA
jako vánoční dárek
pro vaše blízké!
Více informací o kartě naleznete na
www.kknapajedla.cz/o-nas/darkova-karta/

foto: Klub kultury Napajedla

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ
AUTOVRAKŮ

Kvasice
tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám
1.000–3.000,- Kč
Vystavíme na místě
ihned platný protokol
o ekologické likvidaci

Odvoz ZDARMA
marek.dynka@seznam.cz

www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ZLÍN - MALENOVICE, ZAHRADNÍ 1297

Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské - rodinné - obchodní - pracovní - trestní - správní
Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz

simekadvokat

577 435 341, 736 680 134

sekretariat@ak-simek.cz

www.napajedla.cz
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Koho aKtuálně
hledáme?
Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

www.napajedla.cz

PRÁCE,
která má

SMYSL

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
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Vánoční
otevírací
doba 2021
Infocentrum

Vánoční vydání

Napajedelský ilustrovaný zpravodaj
16. listopadu 2021 – 6. ledna 2022
Venkovní výstava z dílny Muzea Napajedla představuje zvětšené stránky ilustrovaného rodinného zpravodaje v meziválečném stylu. Seznámí vás s nejrůznějšími
tipy pro zimní a vánoční čas, které jsou i dnes překvapivě aktuální. Je instalována na
Masarykově náměstí, přímo před radnicí.

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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

Knihovna
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Café Klášter
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Otevírací doba středisek se může změnit dle
aktuálních vládních nařízení.
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Milí kulturní přátelé,

váš Klub kultury byl opět v posledních dnech zase znovu před nemilým rozhodnutím o zrušení všech akcí do konce roku. Poslední letošní
pořádanou akcí byl Farmářský trh, již bez tradičního hudebního vystoupení dětí po rozsvícení vánočního stromu. Trhy jsme v poslední
možný den ještě zachovali. Rodiny měly možnost nasát něco z vánoční
atmosféry, trhovci zase prodat alespoň část dlouho připravovaných
výrobků. Uvidíme, jestli a jaké změny ještě přijdou v omezení pro naše
kino, muzeum, informační centrum, knihovnu a kavárnu. Plánovaný
program jako loutkové divadlo, vernisáž, besedu u cimbálu nebo
koncerty v Klášterní kapli už jsme ale v prosinci realizovat nemohli.
Přestože nás příprava, organizace i propagace všech programů stojí velkou spoustu času a energie, která vlastně přijde vniveč, přesto,
že nás moc mrzí, že se s vámi v předvánočním čase na našich akcích
nepotkáme, cítíme, že největší prioritu má pro všechny zdraví a čas
strávený s nejbližšími lidmi. Věnujme tedy prosím společně myšlenky
těm, kteří se potřebují uzdravit, těm, kteří nemocné již na pokraji vyčerpání léčí a važme si toho, že můžeme být spolu, i když třeba více
doma. Váš Klub kultury tady pro vás je a bude i v roce 2022. Věřme, že
společně kulturu zase oživíme a těšme se na společné zážitky a emoce, které nám kultura umožňuje prožít. Všem přejeme pevné zdraví
a kouzelné Vánoce.

Za Klub kultury Napajedla Kristina Frascaová

www.napajedla.cz

Nekotvíme,
cestujeme
a vychutnáváme!
Těšte se na

11. Cestovatelský
mišmaš,
festival zaměřený na
přednášky od světoběžníků
z různých koutů světa,
který se bude konat

22. ledna 2022
v Kině Napajedla
Více o programu v dalším
čísle novin.

Studentská
rezidence aneb
Klub kultury
Napajedla
tak trochu jinak
V týdnu od 22.–26. 11. hostil Klub
kultury v prostoru kina, muzea
a Klášterní kaple studenty Divadelní fakulty JAMU Brno, kteří pracovali dnem i nocí a vytvořili mnoho
jedinečných autorských prací, které
budete moct zažít na vlastní kůži
v rámci Minifestivalu multimediální scénické tvorby 19. 2. 2022.

Foto: Vladimir Burian
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Kino Napajedla
KINOSENIOR

20. 12. / 10.00 / Marťanské lodě

27. 12. / 10.00 a 15.00 / Zbožňovaný

3. 1. / 10.00 / Myši patří do nebe

10. 1. / 10.00 a 15.00 / Přání Ježíškovi

17. 1. / 10.00 / Láska na špičkách 24. 1. / 10.00 a 15.00 / Karel
Je tady zima a s ní i blížíci se Vánoce, a proto vás zveme do Kina Napajedla na
rodinné, vánoční i jiné příběhy. Pojďte do kina, sdílený zážitek je nejlepší!

Zimní pohoda
s filmem
West Side Story

V druhé polovině prosince vám světoznámy režisér Steven Spielberg přinese adaptaci legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story, který
vypráví příběh zakázané lásky a rivality
mezi dvěma pouličními gangy.

Šťastný nový rok 2

Krátce po Vánocích uvedeme volné
pokračování úspěšného filmu Šťastný nový rok, který byl uveden do kin
v roce 2019.

Dračí princezna

Rodinné dobrodružství, které spojuje
evropské mýty se současným světem,
se natáčelo v Česku, kostýmy pro film
vytvořila Michaela Horáčková Hořejší
a na hudbě se podíleli Jan P. Muchow
a Michal Novinski.

Tři přání pro Popelku

Foto: Pavel Ligr

Filmová fantazie v kině!
,,Fantazie nemá hranice‘‘ Tak znělo motto letošního festivalu, při kterém se mohli
žáci obou základních škol v Napajedlích vydat na pořádný filmový výlet. Osmý
ročník dětského filmového festivalu Malé oči s podtitulem ČÁRY, KOUZLA,
MAGIE probíhal 2. 11. – 5. 11. 2021 v Kině Napajedla, které se zapojilo už potřetí.
Děti na festivalu viděly úspěšný český animovaný snímek Myši patří do nebe, kdy
na něj navázaly v rámci animačních dílen a vytvářely tak vlastní animaci krok po
kroku. Vyzkoušet si mohly také práci ruchaře ve zvukové dílně k snímku Psí život
a cirkus Charlieho Chaplina. Na projektových dnech jsme spolupracovali se Studio
Scala, Aeroškolou a také s Muzeem Napajedla, kde děti navštívily výstavu Napajedelský kinematograf.
Všechny vstupy z dílen jsou na požádání dostupné na mailu kino@napajedla.cz či
u vedoucích družin jednotlivých základních škol.

Foto: Marian Vaňáč

Severská pocta české filmové klasice
přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované
norské zimy a divokých zasněžených
hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku
kouzel.

Těší se na vás
tým Kina Napajedla!
Více informací
o programu kina
najdete na
www.kino.napajedla.cz

Foto: Marian Vaňáč
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