NAPAJEDELSKÉ

NOVINY

květen 2022
Ročník XXII.
Neprodejné

Vydává město Napajedla

Revitalizace
Kalvárie

Pietní akt

Foto: Barbora Košutová
Foto: Redakce

Revitalizace lesoparku Kalvárie začala. V I. etapě proběhne stabilizace stávajících lesních cest, lesních pěšin, srovnání
povrchů, provedení konstrukčních vrstev, nové řádné odvodnění, mobiliář a celkové terénní úpravy v lesoparku.

Zástupci města Napajedel, starostka Irena Brabcová a místostarosta Zbyněk Ohnoutek, položili dne 2. května květinové věnce na památnících upomínající konec 2. světové války.
Pietní vzpomínka u příležitosti konce 2. světové války se
uskutečnila tradičně u pomníku obětí na Masarykově náměstí a také u pomníku padlým odbojářům na Kalvárii.

Rekonstrukce
zdravotního
střediska

Jarní slavnosti
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V sobotu 30. dubna se v Napajedlích uskutečnily Jarní slavnosti a Brány památek
dokořán. Odpoledne se na nádvoří Nového Kláštera konalo tradiční kácení máje
s programem folklórního souboru Radovánek. Následovala Beseda u cimbálu.

V Napajedlích
bude vystavovat
mezinárodně
uznávaný fotograf
Antonín Kratochvíl
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Napajedla může v roce 2021
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a
recyklaci o hmotnosti 24,34 t. Na každého obyvatele tak připadá
3,42 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 286,43 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 111 ks! Nebylo nutné vytěžit 14 272,05 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 534 krát. Došlo
také k úspoře 146 919,35 kWh energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 146920 krát.
Podařilo se recyklovat 14 015,04 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 575 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 493,83 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
87793 1€ mincí, nebo 599,35 kg hliníku, který by stačil na výrobu
39957 plechovek o objemu 0,33 l.
Red.
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Nastavte si přiměřené zálohy
Ve zdravotním
Čím víc každý měsíc posíláte dodavateli jako zálohu, tím menší je riziko, že budete
středisku město
muset při vyúčtování doplácet. Většina dodavatelů vám s nastavením výše záloh
poradí s ohledem na vaši obvyklou spotřebu a cenu, za kterou vám energie dodává.
Napajedla provádí
úpravy hygienického Když nemáte na uhrazení nedoplatku
Může se stát, že vyúčtování skončí vysokým nedoplatkem. Jak postupovat, pokud
zázemí a ordinací
nemáte na to, abyste ho v termínu uhradili?
Město Napajedla v únoru zahájilo
další etapu úprav Zdravotního střediska
v Napajedlích, které proběhly v jednopodlažní části objektu (vedle lékárny).
Úpravy spočívaly v modernizaci WC
pacientů a zdravotnického personálu,
šatny lékařů, obou ordinací včetně sesteren a společných prostor - čekárny.
Součástí akce byla výměna rozvodů
elektroinstalace vč. zabezpečovacího
systému, rozvody vody, odpadů vč. výměny ležaté kanalizace vedené napříč
tímto objektem, dále výměna topného
systému a vzduchotechniky. Současně proběhla i výměna obkladů stěn
a podlah. Stavební práce byly dokončeny koncem měsíce dubna. Akce byla
plně financována z rozpočtu města, celkové náklady projektu činily bezmála
4,7mil. Kč vč. DPH.
Po ukončení lékařské praxe MUDr.
Aleny Jirsákové (pediatr), bude tuto
zrekonstruovanou ordinaci od května 2022 nově užívat praktický lékař
MUDr. Martin Kožela, který po dobu
stavebních prací ordinoval ve 2. NP
hlavní budovy zdravotního střediska.
Ordinace po praktickém lékaři prozatím není obsazena.
Monika Chrástová,
Odbor investice a rozvoj města
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· Splátkový kalendář - Oslovte svého dodavatele energií a domluvte si splátkový
kalendář. Je to lepší, než nechat vše dojít až k soudu, a následně třeba k exekuci.
Většina dodavatelů vám vyjde vstříc.
· Příspěvek na bydlení - Zajímejte se, zda vám stát nepomůže formou příspěvku
na bydlení v rámci tzv. boje s energetickou chudobou. Požádat si dojděte na Úřad
práce, kde posoudí čisté příjmy členů domácnosti a náklady na bydlení za uplynulé
čtvrtletí a rozhodnou, zda máte na příspěvek nárok. Nově mohou o příspěvek žádat
i lidé v pronájmu nebo ti, kteří byt obývají v rámci smlouvy o věcném břemenu.
· Půjčka - Půjčit si na nedoplatek sice vypadá jako rychlé a snadné řešení, ale dobře
si to rozmyslete! Vždy zvažte výši úroků a poplatků, smluvní pokuty za opožděnou
splátku... Výhodnější je domluvit se s dodavatelem energií. Vždy je lepší se dohodnout na splátkovém kalendáři než si půjčovat.

Vyúčtování lze reklamovat

Jestliže máte nějaké výhrady k vyúčtování, požadujte od dodavatele vysvětlení nebo
pošlete reklamaci. Důvodem k reklamaci může být chybný údaj o počtu či výši splátek, použití jiné sazby nebo třeba nesouhlas s odečtem. Instrukce, jak reklamovat,
najdete ve smlouvě. I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace telefonicky, doporučujeme, abyste po prvotním informativním hovoru podali reklamaci
písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte tím důkaz o jejím podání a obsahu. Vždy
ale platí, že i přes podání reklamace musíte v řádném termínu nedoplatek zaplatit.
Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud
uzná chybu, je dodavatel povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení
reklamace. Pokud lhůtu nedodrží, máte v případě elektřiny právo na 600 Kč za každý den zpoždění (maximálně 24 tisíc Kč). U plynu je to 750 Kč denně (maximálně
7500 Kč). Právo na poplatek za zpoždění musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí
lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne. Jestliže reklamace nebyla vyřízena v zákonné lhůtě nebo nesouhlasíte s jejím výsledkem, můžete se obrátit na Energetický
regulační úřad, případně na soud.
Redakce, zdroj Informační leták odboru SOC

Jak jsme hospodařili s odpady v roce 2021
1.ledna 2021 vstoupila v platnost nová
odpadová legislativa, která dosavadní
systém nakládání s odpady upravuje na
přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Nová legislativa nám ještě v roce 2021
umožnila v rámci překlenovacího období řešit odpadovou problematiku dle
dříve platné legislativy. To se dotklo systému úhrad za shromažďování, sběr
a další nakládání s komunálním odpadem
z domácností, dále systému sběru odpadů
ve sběrném dvoře a v neposlední řadě
i plateb za uložení odpadů na řízenou
skládku. Od 1. ledna 2022 však již v našem městě nakládáme s odpady striktně
dle nové legislativy. Změny, které se přímo dotýkají našich občanů v této oblasti,
již byly uvedeny v prosincovém čísle NN
v roce 2021 s upřesněním v lednovém čísle
NN v roce 2022.

A co vlastně odpadové
hospodářství města zahrnuje?

V prvé řadě je to svoz komunálního odpadu od rodinných a bytových domů. Dále
je to provoz sběrného dvora v ulici Lány
a komunitní kompostárny U Pahrbku.
Patří zde ale také každodenní vývoz odpadkových košů ve městě, likvidace černých skládek, úklid vánočních stromků,
úklid nevhodně uloženého odpadu nedisciplinovanými občany a také čištění, opravy a označování přistavovaných nádob na
tříděné složky odpadů. Na těchto aktivitách se podílí všichni občané města.
Aby si každý z nás mohl udělat širší obrázek o tom, jak jsme hospodařili s odpady
v roce 2021, uvádíme celkový přehled nakládání s odpady v našem městě.

Za rok 2021 nasbírali zhruba 205 t papíru,
105 t směsného skla, 107,5 t plastu, 0,5 t
nápojových kartonů, 83 t odpadního dřeva.
Všechny tyto vytříděné složky prošly
třídicí linkou Technických služeb Otrokovice s. r. o. a byly předány k dalšímu
využití (sklo putuje do skláren, papír do
papíren, nápojové kartony na výrobu stavebních desek, vhodný plast se po slisování předává k dalšímu využití jako např.
k výrobě fleecových oděvů, další odpadní
plast je energeticky využitý např. v cementárnách, dřevo ze starého nábytku je
využito v nábytkářském průmyslu k výrobě dřevotřískových desek). Mimo výše
uvedené odpady odevzdali naši občané
v místní sběrně 212,813 t železa, které je
dále zpracováváno v hutním průmyslu
a do speciálních kontejnerů společnosti
TextilEco 15,083 t nepotřebného šatstva
a textilu, který je po vytřídění nabízen ve
vybrané síti prodejen secondhand, k charitativní činnosti, a v neposlední řadě
v průmyslu k čištění strojů.
K ukládání nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů, ale i vysloužilých elektrospotřebičů slouží sběrný dvůr
v areálu Služeb města Napajedla v ulici
Lány.
Odpad ze zeleně je již několik let průběžně zpracováván na naší komunitní
kompostárně a vyrobený zelený kompost
je pak dále využíván k rekultivacím ploch
městské zeleně. V roce 2021 bylo v komunitní kompostárně zpracováno celkem
761 t biologického odpadu ze zeleně a vyrobeno 230 t zeleného kompostu.
Město Napajedla má systém odpadového hospodářství vypracován na poměrně
slušné úrovni dostupný všem občanům.
Přesto se ale stále ještě objevují jedinci,
kteří píli většiny uvědomělých občanů
podkopávají svým absolutně nepochopi-

Příjmy za tříděné odpady:
EKO – KOM a.s. ..............1 189 015,50 Kč
TextilEco ..................................... 9 000 Kč
ELEKTROWIN a. s. ............ 35 312,30 Kč
ASEKOL a. s. ................................2 572 Kč
Příjmy za směsný komunální odpad z domácností:
Úhrady od občanů v rodinných domech ......................................................... 1 436 623 Kč
Úhrady od občanů v bytových domech .......................................................... 1 691 104 Kč
Za zpoplatněné uložení odpadu ve sběrném dvoře ............................................. 94 020 Kč
Příjmy celkem: .................................................................................... 4 455 074, 80 Kč
Výdaje celkem:
Nájem kontejnerů na tříděné složky ................................................................78 988,80 Kč
Nákup vanových kontejnerů na tříděné složky ................................................ 186 945 Kč
Nákup tašek na tříděné odpady ....................................................................... 119 656,90 Kč
Likvidace nebezpečných odpadů ..................................................................... 86 969,96 Kč
Odvoz tříděných složek .................................................................................... 511 471,18 Kč
Uložení směsi betonu, cihel apod. .................................................................... 90 912,62 Kč
Odvoz komunálního odpadu z domácností .............................................. 1 242 515,40 Kč
Uložení komunálního odpadu na skládku .................................................. 1 648 220,20 Kč
Odvoz dřeva k recyklaci ................................................................................... 207 831,42 Kč
Odměna za výběr úhrad pro BD TRÁVNÍKY ................................................. 16 177,22 Kč
Provoz komunitní KOMPOSTÁRNY .......................................................... 1 416 165,54 Kč
Provoz sběrného dvora, úklid MĚSTA ........................................................ 1 560 839,97 Kč
Za odpadové hlášení do systému ISPOP ................................................................. 1 600 Kč
Výdaje celkem: .................................................................................... 7 168 294,21 Kč
Z uvedených údajů tedy vyplývá, že
město dotovalo odpadové hospodářství
v roce 2021 částkou 2 713 219,41 Kč.
Napajedelští občané v roce 2021 vyprodukovali celkem 1454,13 t směsného
komunálního odpadu, který byl uložen
na řízenou skládku Moravské skládkové
společnosti a. s. Otrokovice – Kvítkovice.

telným jednáním, jakým je například odkládání odpadů ve volné přírodě, mimo
odpadové nádoby, v zeleni města, v silničních příkopech. Takto odložené odpady
musí „někdo uklidit“ a to za „něčí peníze“. Je to nejen práce navíc pro pracovníky Služeb města Napajedla, ale hlavně to
zaplatíme my všichni, a to právě místním

poplatkem za komunální odpad. Paradoxem je, že se ve většině případů jedná
o odpady, které mohou občané odložit
zdarma ve sběrném dvoře nebo v hnízdech sběrných nádob na tříděné složky.
Zavedením nového místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se poněkud upravily i provozní podmínky ve sběrném dvoře. Od
ledna 2022 se již za odkládání odpadů ve
sběrném dvoře v ulici Lány neplatí žádný
poplatek. Nově ale také platí, že občané nemohou do sběrného dvora ukládat
směsný komunální odpad. Ten patří po
vytřídění všech složek do sběrných nádob
u jednotlivých nemovitostí (popelnice
a kontejnery u BD). I nadále platí, že služby ve sběrném dvoře jsou určeny výhradně občanům našeho města, nikoliv podnikatelům či občanům jiných obcí.
Pokud porovnáme množství vytříděných složek odpadů na jednoho občana
našeho města za rok 2021 s republikovým průměrem, nejsou naše výsledky tak
strašné. Rezervy ale máme hlavně u směsného komunálního odpadu, kdy je republikový průměr 195,6 kg na občana a rok
a u našeho města to dělá 204,5 kg na občana a rok. Snížením objemu směsného
komunálního odpadu se budeme muset
zabývat důrazněji, jelikož požadavky dané
novou legislativou jsou stanoveny nekompromisně pro všechny. V této souvislosti
se budeme muset všichni zamyslet nad
vznikem vlastní produkce odpadů, a hlavně nad jejím předcházení. Odpady produkujeme prakticky denně a každý den
máme možnost vytvořit jich méně.

Přemýšlejme:

Kompostujeme na své vlastní zahradě?
Musíme odebírat nepřeberné množství
reklamních letáků?
Neplýtváme příliš potravinami?
Potřebujeme nakupovat zboží zabalené
v několika obalech?
Musíme pít vodu z PET lahví a ne
z kohoutku?
Pokud mi něco již neslouží a chci se toho
zbavit jako odpadu, neposlouží to ještě
někomu jinému?
Odhazuji do koše opravdu jen komunál
ní odpad, který mi zbyl po vytřídění?

Bylo by krásné, kdybychom v příštím
roce mohli konstatovat, že se nám rapidně snížilo množství odpadů uložených na
skládce a minimalizovalo se také množství vytříděných složek papíru, plastu,
skla, nápojových kartonů… Ale to je
v současné době asi stále jenom vize.
Stále ale platí přímá úměra, že čím
více bude směsného komunálního odpadu uloženo na skládku, tím více město
(a město, to jsme my všichni občané) zaplatí na poplatku za uložení na skládce.
Tím se rovněž navýší místní poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí.
Jediná cesta pro udržitelný rozvoj je
tedy v prvé řadě předcházení vzniku odpadů a ve druhé řadě jejich důsledné třídění a předávání k následné recyklaci.
Stanislava Kubíčková, DiS.
Odbor správa majetku – životní prostředí
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Základní
R. Firkušného stipendijního projektu
AKADEMIE MENART
MenART je roční stipendijní
program určený nadaným dětem
a studentům v uměleckých oborech.
Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu
s mentory – výraznými osobnostmi
české umělecké scény. Je realizován
v oboru hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním. ZUŠ
R. Firkušného Napajedla se účastní
výtvarné části projektu.
Na jaře minulého roku přihlásila své
čtyři žákyně do projektu MenArt k výtvarnici Lele Geislerové paní učitelka
Ivana Kotásková. V silné konkurenci
70 uchazečů si Lela vybrala Petru Zimákovou spolu s dalšími devíti žáky
základních uměleckých škol z celé České republiky. V rámci projektu byla naplánována čtyři setkání. První, třídenní
setkání proběhlo na Základní umělecké
škole v Kroměříži na konci prázdnin.
Další tři setkání se konala v budově Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Petra si zvolila pro svou práci téma
„Kočka a myš“, které zpracovává ve
formě komiksu. Výběr nejlepších prací stipendistů výtvarné části programu
MenArt bude vystaven v krásném historickém prostoru Augustovy tiskárny
v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.

Foto: Ivana Kotásková

Ilustrace: Petra Zimáková

Ivana Kotásková, ZUŠ R. Firkušného Napajedla

Turisté pořádají v červnu třetí vycházku
Červnová vycházka z cyklu Jarní
kilometry nás zavede do méně známé
oblasti Moravského krasu a uskuteční
se v termínu 11. června 2022.
Putování zahájíme ve starobylé obci
Babice nad Svitavou, odkud se vydáme
po červené turistické značce cestou S.
K. Neumanna. Milovníci přírodních
zajímavostí mohou na chvíli ze stezky
odbočit a podívat se k propasti Malá
Macocha. Samotná stezka pak prochází okolo jeskyně Ve Člopech k odbočce
Výpustek jeskyně, kde můžete odbočit
k jeskyním Drátenická, Mariánská a k
jeskyni Výpustek, vrátit se zpět a po červené značce pohodlně pokračovat až do
Křtin. Zde stojí za návštěvu Santiniho
barokní skvost – poutní kostel Jména
Panny Marie, v jehož ambitech se nachází jedna z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě o 33 zvonech.
Z Křtin se vydáme po zelené turistické značce nejdříve Svatojakubskou
cestou, poté se napojíme na Naučnou
stezku Rudické doly kolem lomu Seč
až do Rudice. Obec Rudice je pojmenovaná podle těžby železné rudy, její
4

hornická a železářská tradice sahá až
do roku 1247. Nejen pro rodiny s dětmi stojí za návštěvu Větrný mlýn, kde
můžete zhlédnout expozici speleologie,
mineralogie a hornictví.
Přírodní zajímavostí Moravského
krasu je 12 km dlouhý jeskynní systém
Rudického propadání. Jedovnický potok se u Rudice propadá do podzemí z
výšky až 86 m a zároveň tak vytváří největší českou podzemní vodopádovou
kaskádu a po 12 kilometrech vyvěrá u
Býčí skály. Nad propadáním se můžete
procházet překrásnou scenérií skal Kolíbek. Jde o trosku dávno zaniklé jeskyně, nalézalo se zde sídliště starší doby
kamenné. Kolíbky obývali lovci sobů a
koní před 12 000 lety.
Od Rudického propadání pokračujeme proti proudu Jedovnického potoka
po zelené značce až do cíle našeho pochodu, do Jedovnice (15 km). Zájemci
si mohou pochod o 3 km prodloužit
procházkou okolo rybníka Olšovec.
Méně zdatní turisté, či rodiče s dětmi,
si mohou zvolit zkrácenou trasu Křtiny
– Rudice-Jedovnice 10 km, nebo Rudi-

ce – Jedovnice 5 km, případně se ještě
projít okolo rybníka Olšovec (+ 3 km).
Odjezd:
v 7.00 hodin od parkoviště za radnicí
Účastnický poplatek:
300 Kč, děti do 15 let 200 Kč, členové pořádajícího odboru 150 Kč a 100
Kč. Přihlásit se můžete, včetně úhrady
startovného, do 31. května 2022 (nebo
do naplnění kapacity autobusů). Z přepravy jsou vyloučeni „domácí mazlíčci“.
Přihlášení je možné každé pondělí
po 20. hodině na Turistické chatě Na
Kapli, nebo na mail: odbor.114107@
kct.cz případně tel. 603 489 387.
Úhrada účastnického poplatku při
přihlášení na chatě, nebo po potvrzení
přihlášky na účet.
Pořadatel si vyhrazuje právo při malém zájmu účastníků a nenaplnění
kapacity autobusu akci zrušit a vrátit
účastnický poplatek v plné výši. Na vaši
účast se těší pořadatelé z A-TOM Azimut 1403 a KČT, odbor Napajedla.
Město Napajedla podporuje činnost
A-TOM Azimut 1403 a KČT, odbor
Napajedla. Alena Velecká, KČT Napajedla

květen 05/2022

www.napajedla.cz

A já mám koníčka…
Zdá se to až neskutečné, ale dětský
národopisný soubor Radovánek Napajedla oslavuje v tomto roce 50. výročí
od svého založení.
Když v září roku 1971 manželé Holubovi zakládali tento kroužek, ani ve snu
je nenapadlo, že bude Radovánek v Napajedlích fungovat také po 50 letech.
Světe div se, funguje, a nestydím se říct,
že funguje skvěle. V současné době ho
navštěvuje okolo 50 dětí ve dvou skupinách.
Zkoušíme každé úterý od 15.30 v tančírně v přízemí ZUŠ Rudolfa Firkušného. Pracujeme rozdělení na mladší děti
6-10 let a starší děti 10-15 let, ale dle
potřeby se propojujeme.
Nové členy, děti školou povinné, přibíráme vždy v září a říjnu. Pak už se začíná nacvičovat na Vánoce, začínáme se
učit kroky, tanečky, pásma a další nově
přicházející děti by nás pořád vracely
na začátek. Pokud se za námi chcete
přijít podívat, můžete kdykoliv v době
našich úterních zkoušek.

Křtiny

Tento rok je pro nás v mnoha věcech
speciální. Konečně se zdá, že můžeme
zase fungovat bez omezení, a to nám
umožňuje připravovat důstojné oslavy
našeho výročí.
A já mám koníčka… tato úvodní
slova známého Verbuňku jsme si vypůjčili pro název slavnostního vystoupení,
protože krásně vystihují činnost našeho
souboru. Nejsme jenom kroužek, jsme
parta lidí se stejnou zálibou, jsme dobrý
kolektiv, rádi zpíváme, tancujeme, zajímáme se o tradice našeho kraje, které
rádi ztvárňujeme na jevišti, ale často je
také vracíme do našich rodin. Mnohým
z nás zůstává tento koníček na celý život.
Výročí Radovánku připravujeme
spolu s Klubem kultury Napajedla.
Chystáme venkovní panelovou výstavu,
brožuru plnou fotografií a vzpomínek,
krátký dokumentární film, setkání bývalých členů, kterému bude předcházet
slavnostní vystoupení v napajedelské
sokolovně.
K dobré pohodě, povídání, ale tře-

Rudické propadání

ba i ke zpěvu a tanci nám bude večer
hrát cimbálová muzika Rováš, jejíž někteří členové jsou zároveň absolventy
Radovánku. Celý program, věnovaný
padesátinám dětského souboru, bude
velkým poděkováním našim vedoucím
Věře Holubové a Cyrilu Burešovi, kteří
mnoha dětem obohatili dětství o lidové
písničky, tance a zvyky našeho krásného Slovácka.
Věříme, že se k tomuto poděkování
přidáte. Přijdete se za námi podívat,
vezmete svoje děti či vnuky a společně
prožijeme jeden hezký vzpomínkový
den.
Těšíme se na Vás v sobotu 4. června 2022 od 16.00 hodin na Sokolovně
v Napajedlích. Cestou na sokolovnu si
můžete prohlédnout venkovní výstavu
instalovanou v prostoru před kinem.
V průběhu odpoledne máte možnost si
v kině prohlédnout krátký dokumentární film.
Podrobnější informace naleznete na
www.kknapajedla.cz
Jitka Šohajková, FS Radovánek

Mlýn Rudice
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NAPAJEDELSKÉ
Činnost
Mysliveckého spolku
NOVINY
v Napajedlích v jarních měsících pokračuje
Po náročném zimním období tu
máme závěr krásného jara. V tomto
období, kdy jaro přechází do léta, je
v přírodě nejkrásněji. Probíhá bouřlivý
růst a vývoj, do kterého také patří vyvádění mláďat většiny druhů zvěře i ptáků. Srny kladou srnčata, zajíci zajíčata,
líhnou se bažantí, koroptví, křepelčí
kuřata i mláďata zpěvného ptactva,
a proto si jejich životní prostředí zaslouží zvýšenou a zpřísněnou ochranu.
Právě v tomto období, ale i v ostatních
měsících, bychom měli do přírody vstupovat jako do posvátného chrámu, měli
bychom se chovat navýsost ohleduplně,
nerušit zvěř, ptáky, samozřejmě neničit
rostliny, stromy. Převážná tíha tohoto
úkolu spočívá na uživatelích honiteb,
tedy myslivcích. Ke způsobu ochrany
patří i myslivecká osvěta mezi občanskou veřejností, a to formou článků
v tisku, televizních a rozhlasových relacích a v neposlední řadě i prostřednictvím internetu.
Návštěvníci lesa by se v tomto období měli pohybovat výhradně po lesních
cestách, chovat se ohleduplně, nerušit
klid a ticho a své psí miláčky mít pod
kontrolou na vodítku, nebo s nimi
vstup do lesa v této době raději omezit.
V žádném případě by neměli brát do
ruky mláďata, která náhodně najdou,
ani se jich dotýkat. K jakékoliv zvěři je
lépe se vůbec nepřibližovat.
Obnova života a kvetoucí vegetace
v přírodě jsou projevy, které potěší snad
každého návštěvníka přírody. Pocit
uspokojení, že jejich práce a snaha nejsou zbytečné, zažívají v tomto období
hlavně lesníci a myslivci. Myslivost není
pouze lov zvěře, ale především péče
o zvěř a snaha o zachování jejího přírodního prostředí.
Blíží se červen. Již 63 let je měsíc
červen spojen s myslivostí. Tradice
propagace myslivosti v červnu vznikla
v roce 1959 a i přes společenské změny
se udržela až do současnosti. A právě
v současnosti, kdy ochrana přírody podléhá ideálům různých aktivistických skupin, nabývá prezentace
skutečného přínosu české přírodě na
významu. Akce „Červen – měsíc myslivosti“ je pojem a je nutné v tradici
pokračovat. Myslivci jsou mezi prvními, kdo jsou nositeli ochrany přírody.
V myslivosti se spojují vzdělání, tradice,
znalost přírody a láska k ní. Výsledkem
je řada konkrétních opatření, která
zlepšují životní prostředí, napravují
negativní dopady sucha či se v krajině
snaží udržet ohrožené druhy živočichů.

… a teď něco málo ze spolku
5. března proběhla Výroční schůze
Mysliveckého spolku Napajedla (dále
jen MS), kde jsme zhodnotili uplynulý rok. Děkujeme za návštěvu hostům,
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kteří přijali naše pozvání a také nás
seznámili se svou prací v roce 2021.
Starostce města Napajedla Ing. Ireně
Brabcové, zástupcům z okolních Mysliveckých spolků a to: MS PK Pohořelice, Myslivecké společenstvo Přívoz –
Spytihněv a Myslivecký spolek Podlesí
– Halenkovice.
Na Výroční schůzi jsme se také domluvili na chystaných akcích, které bychom rádi uskutečnili. V letošním roce
nás čekají opět Zkoušky z vodní práce
a Podzimní zkoušky pro lovecké psy.
Termíny dáme určitě vědět a i laická
veřejnost je vřele vítána. Dále bude probíhat Den dětí, který každoročně pořádáme pro děti z příměstského tábora.
Po zimě musíme opravit myslivecká
zařízení pro přikrmování v době nouze a také nás čeká oprava aklimatizační
voliéry pro mladé bažanty.

… jak dopadlo myslivecké
hospodaření?
Každý rok probíhá sčítání zvěře, které
je povinné pro všechny uživatele honitby. Zvěř byla řádně nasčítána v termínu daném orgánem Státní správy
myslivosti, zastoupeným Ing. Batůškem
z úřadu v Otrokovicích.
Normovanou* zvěří v naší honitbě je
zvěř srnčí a její normovaný stav činí 60
kusů a stav minimální je 11 kusů. Další
zvěří, která má normované stavy, je zvěř
zaječí s počtem 200 kusů normovaného stavu a 42 kusů minimálního stavu.
Dále sem patří zvěř bažantí s normovaným stavem 152 kusů a minimálním
stavem 29 kusů. Další zvěř, kterou lovíme, je zvěř černá, jejíž stavy nejsou normované a občas se v naší honitbě uloví
i zvěř jelení a dančí.
*(Normovaný stav je maximální
povolený stav, kdy zvěř neškodí
ekosystému. Je to maximální povolená
hranice počtu zvěře o určité hustotě
a minimální stav je, kdy množství
zvěře o určité hustotě ještě zajišťuje
přirozenou reprodukci.)
Z předpisů, podle kterých se řídí myslivecké plánování odlovu, vyplynula
povinnost, ulovit v roce 2021 celkem
22 ks srnčí zvěře ve všech věkových kategoriích.
Z tohoto počtu bylo uloveno pouze 9
kusů srnčí zvěře, zbytek tohoto počtu
připadlo na úhyn – drtivá většina po
srážce s motorovým vozidlem. Je nutno
podotknout, že chovná hodnota zvěře,
kterou se plánovaný odlov řídí, není při
usmrcení při dopravní nehodě zohledněna.
Plocha „volné přírody“ se neustále
zmenšuje a valem ubývá životního prostředí pro volně žijící živočichy. Silniční
koridory rozdělují chovatelské oblasti
a motorová vozidla „loví“ více než mys-

livci. Proto jsme se rozhodli zainventovat a po domluvě s ŘS Zlínského kraje
jsme nainstalovali pachové ohradníky
kolem komunikace směrem Napajedla
– Topolná, kde je největší výskyt srážek
se zvěří. Jen pro upřesnění: za rok 2021
bylo sraženo 20 kusů srnčí zvěře, 1 kus
zvěře černé a 1 laň.
Také zde musím zmínit, že pachové ohradníky nefungují jako plot. Je
nutné se střetem se zvěří stále počítat.
Do země se zarazí sloupky, na které se
aplikuje speciální polyuretanová pěna
s otevřenými póry. Do ztvrdlé pěny se
potom aplikuje pachový koncentrát,
který se do pěny vsákne. Funguje na
principu odpařování velmi intenzivního
zápachu, který simuluje lidský pach
a pachy predátorů. Plachá lesní zvěř
má před člověkem a predátory respekt,
proto je velmi obezřetná tam, kde cítí
jeho vůni. Doufáme, že tímto krokem
přispějeme k bezpečnosti na komunikaci, a zároveň snížíme velký počet sražených kusů zvěře.
Dále bylo v roce 2021 uloveno
24 kusů zvěře černé a 1 laň. V loňském
roce jsme nepořádali žádné společné hony na drobnou zvěř jako je zajíc
polní, či bažant obecný. Uskutečnily se
pouze společné lovy na kachny, kterých
bylo uloveno 22 ks. Celoročně probíhá také odlov zvěře myslivosti škodící
- uloveno 15 kusů lišky obecné, 6 kun
skalních, 1 psík mývalovitý, 3 ks jezevce
lesního, 8 kusů straky obecné a 4 kusy
vrány šedivky.

… a něco málo na závěr
My myslivci se snažíme, aby mladí
lidé, děti, ale i dospělí dokázali přírodu
vnímat celou duší, vnímat slunce, vítr
i déšť, stromy, prostě cítit přírodu celou
bytostí, cítit za ni zodpovědnost, cítit,
že bez ní je život chudý a prázdný, ale
především si uvědomit, že příroda nás
potřebuje.
Jak dostat do podvědomí všech, že
přírodu a zvěř musíme opatrovat, hýčkat, chovat, ošetřovat, vysazovat, udržovat ji? Není tady žádný školník či
údržbář, který vše dá po nájezdech lidí
do pořádku. Jak přesvědčit veřejnost,
že příroda nás potřebuje? Že je křehká
a snadno zranitelná?
Vidím ovšem kolem sebe také ty, kteří naopak dokážou chránit, pečovat,
obnovovat i budovat. Myslivost je naše
kulturní dědictví, které chceme zachovat pro další generace. Važme si přírody
a buďme rádi, že v okolí našeho města
se stále ještě můžeme setkat s malebnými přírodními scenériemi a krásnými
zákoutími oživenými tam žijící zvěří.
Mnozí návštěvníci našeho města a okolí nám to mohou jen závidět. Aby to tak
zůstalo i nadále, musejí se všichni na
ochraně přírody podílet.

Dita Popelářová, jednatelka MS Napajedla

Projektové dny k modernizaci Žáci deváté třídy
odborných učeben | 1. ZŠ Napajedla

Naše škola v minulém roce realizovala projekt „Modernizace odborných
učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla“. Realizace proběhla ve spolupráci s městem Napajedla a s poskytnutím finanční podpory z EU. Cílem
projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání
a uplatnění klíčových kompetencí v cizích jazycích, digitálních technologiích
a v přírodních vědách.
V letošním školním roce 2021/2022
učebny běžně používáme. Nové vybavení těchto učeben umožňuje pedagogům
zahrnout do výuky moderní postupy
a způsoby výuky. Od začátku školního
roku proběhly větší akce – Den otevřené výuky, Rozvoj jazykových kompetencí a Projektový den pro MŠ Napajedla, ZŠ Pohořelice a 2. ZŠ Napajedla.
V prosinci se uskutečnil Den otevřené
výuky s vánoční tematikou, v měsíci
březnu pak Projektový den a Rozvoj
jazykových kompetencí s tematikou velikonoční.
V jazykové učebně jsme se zaměřili na procvičování anglického jazyka
hlavně pomocí dotykové interaktivní
tabule. Žáci si vyzkoušeli zábavnější
a zajímavější hodinu anglického jazyka.
Na interaktivní tabuli si zahráli spoustu
her, kvízů, soutěží nebo doplňovaček,
při kterých si nenásilnou a hravou formou osvojovali novou slovní zásobu.
Velkým zpestřením byl hlavně pro ty
menší poslech písní ze sluchátek, které umožňují lepší zachycení správné
výslovnosti. Práce s interaktivní tabulí
přispívá k rozvoji digitální gramotnosti,
která je pro dnešní život nezbytná.

Myslivci instalují pachové ohradníky.
Foto: Dita Popelářová

Foto: 1. ZŠ Napajedla

V učebně matematiky a robotiky
jsme navodili vánoční atmosféru a s využitím interaktivní tabule nazdobili
vánoční stromečky ozdobami různých
geometrických tvarů. V druhé části
našeho setkání jsme žákům představili
naše roboty Bee-boty. Žáci samostatně
v malých skupinkách zkoušeli přijít na
to, jak roboti fungují. Po nějaké době
roboti poslouchali povely žáků, a tak
mohli plnit s roboty i složitější úkoly
s využitím různorodých podložek, například navigovali roboty do úlu a později i se zastávkou na kytičce.
Pro další setkání jsme si tentokrát připravili i práci na počítačích a seznámili
žáky s robotem Datíkem. Je to robot,
který žáky učí pracovat s daty. My jsme
se zaměřili na třídění dat dle zadaných
kritérií. Informace od Datíka žáci třídili
a zapisovali do tabulky. Vedli si moc
dobře. V druhé části jsme otestovali, zda
si pamatují naše roboty. A protože jim
šla práce od ruky, mohli jsme se pustit
do těžších zadání a úkolů. Zároveň
jsme využili naše nové podložky.
Některé skupinky tak skládaly slova
pomocí navigování robota po polích
anglické abecedy, některé skupinky si
lámaly hlavu nad provedením Červené
Karkulky pomocí robotů a někteří se
podívali na pustý ostrov nebo do města
a provedli průzkum. Děti z MŠ i žáci ze
ZŠ nás mile překvapili a myslíme si, že
se nám projektové dny vydařily.
Mgr. Renáta Maděrová, Mgr. Petra Hejdová
1. základní škola Napajedla

1. ZŠ Napajedla
se vydali
na exkurzi do
polské Osvětimi

V pátek 11. března jsme se se třídou
vydali na výlet do Polska. Naším cílem
byl koncentrační tábor v Osvětimi. Sešli
jsme se už ve 4.30 u školy, kde nám pan
učitel zkontroloval doklady. Při cestě
se k nám přidali kamarádi ze základní
školy v Břestu. Poslouchali jsme hudbu a povídali si, takže nám cesta velmi
rychle utekla.
Když jsme dorazili na místo a prošli
kontrolou, dostali jsme sluchátka, abychom všichni slyšeli výklad místního
průvodce. Celá exkurze měla dvě části.
V první jsme si prohlédli věci, které zde
zůstaly po vězních v blocích, kde bydleli. Spali na dřevěných postelích, kde
někdy spalo až osm žen a usínaly pouze
v jedné poloze. Zbyly tu po nich boty,
hřebínky, kufry se jmény a chomáče
vlasů. Z vlásků místních Židů vyráběli Němci koberce a náplně do matrací.
Prostředí, které společně sdílelo větší
množství vězňů, bylo nehostinné. Život v táboře nebyl lehký. Jeho obyvatelé trpěli podvýživou, zimou a různými
nemocemi. Průměrná délka života zde
byly tři měsíce. Navíc byli silně vyčerpaní, protože museli tvrdě pracovat.
Zemřelo zde 1,4 milionu lidí, další zesnuli po opuštění tábora a ti, kteří přežili, byli poznamenaní do konce života.
Díky prohlídce jsme se dozvěděli plno
nových a zajímavých informací.
Ve druhé části exkurze jsme viděli
vlak, který převážel vězně. Zde Židy třídili na ženy, muže a děti. Staří a nemocní lidé šli rovnou do plynových komor.
Ostatní šli pracovat, nebo také zemřeli
v těchto komorách. V Březince se každý
rok k uctění jejich památky slaví osvobození Židů.
Poznávací exkurzi jsme završili obědem v obchodním domě Slavíček plní
silných zážitků a vděční, že můžeme
vyrůstat v jiném a šťastnějším prostředí, než Židé z dob fungování koncentračních táborů.
Nikola Říhová, 9. B, 1. ZŠ Napajedla
Foto: Renáta Maděrová
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Český zahrádkářský svaz Napajedla
vinařská sekce
si vás dovoluje pozvat na

46. VÝSTAVU VÍN
s ochutnáváním

v sobotu 28. 5. 2022 od 9:00 hodin
ve společenském zařízení ČZS na pálenici.
Hraje cimbálová muzika Linda.
Srdečně zvou vinaři z Napajedel.

Blahopřání
Vážení spoluobčané,
dne 3. dubna oslavila krásné životní jubileum 100 let naše
spoluobčanka paní

Květoslava Sedláčková.

Jubilantka obdržela od Sboru
pro občanské záležitosti (SOZ)
blahopřání, balíček a kytičku.
Ačkoli již musí využít pomoci
pečovatelské služby a rodiny, je
stále veselá a zajímá se o dění ve
městě. Přejeme paní Sedláčkové
do dalších let, aby jí ještě zdraví
sloužilo alespoň tak,
jako doposud.
Inzerce

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku
NA MÍSTĚ

Vyplatíme za váš autovrak

až 3000 Kč

Autovrakoviště Třebětice
Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

Tel.: 777 550 621
e-mail: autovrak@centrum.cz
www.autovrakovistě-trebetice.cz
Inzerce

8

Marie Hlochová, Sbor pro občanské záležitosti

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
tel.: 603 972 558

Kvasice

Vystavíme na místě
ihned platný protokol
o ekologické likvidaci

ám
Vyplatíme v Kč
0,0
0
.
3
–
0
0
0
.
1
Odvoz ZDARMA
e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.autovrak-kvasice.cz

Inzerce

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

květen 05/2022
www.napajedla.cz
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Velikonoce v Matýsku
Muzejní noc

pátek 10. 6. 2022
18.00 – 20.00

Dům dětí a mládeže Matýsek přivítal
jaro řadou zajímavých akcí. Před Velikonocemi jsme se rozhodli pokračovat
v loni započaté tradici zdobení velikonočního stromu před budovou 1. ZŠ.
Opět se nám sešlo mnoho krásných
ozdob, kterými jsme strom vyzdobili,
aby dětem i kolemjdoucím zpříjemnil
atmosféru Velikonoc. Ve dnech 11. –
13. dubna proběhl jarmark s názvem
Velikonoční řemesla – po loňském online prodeji jsme tentokrát své výrobky
mohli znovu představit osobně v sále
DDM Matýsek. Poslední významnou
akcí před Velikonocemi se stalo Hledání velikonočního zajíčka. Po dvou
letech, kdy nám covidová opatření ne-

umožnila tuto akci uskutečnit, jsme se
s našimi nejmenšími sešli v zámeckém
parku, kde jsme pro ně přichystali různé zábavné aktivity. Nechybělo samozřejmě ani tvoření a zpívání. Slunečné
počasí už jen znásobilo skvělou atmosféru v krásném prostředí a my velmi
děkujeme Zámku Napajedla za možnost využití těchto prostor.
V květnu bychom chtěli všechny příznivce DDM Matýsek pozvat na Den
dětí, který se uskuteční v sobotu 28.
května a bude opět plný zábavy. V následujícím týdnu pak vypukne Talent
Show, završená galavečerem 3. června.
Těšíme se na vás!

Oslavy 100+2 let
házené v Napajedlích
sobota 11. 6. 2022
Sportovní hala 2. ZŠ

10:00 – zahájení oslav
10:15 – utkání mládežnických kategorií
13:30 – utkání legend
15:00 – utkání napajedelského
„A“ mužstva proti výběru extraligy
Doprovodný program:
vystoupení kroužků DDM Matýsek
gymnastky Sokol Napajedla

Nádvoří Nového Kláštera
– kulturní program

17:00 – Stimulant
19:00 – Street Crew
21:30 – V.S.P. Band
Doprovodný program: stánek Decathlon
(časy jsou orientační)
Red.
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V pátek 10. června bude muzeum
otevřeno v rámci tradiční akce Muzejní noc – Festival muzejních nocí
zdarma. Program pro malé i velké
návštěvníky se letos ponese ve sportovním duchu, protože výstavní
sál Muzea Napajedla se promění
v házenkářské hřiště. Děti i dospělí
si budou moci vyzkoušet různé aktivity, hry a soutěže nejen o sladké
odměny.
Muzeum Napajedla

Přijďte na přednášku redaktorky
rozhlasu do knihovny

Můj život v rozhlase
a s rozhlasem
Knihovna Boženy Benešové Napajedla
Vás zve na setkání s moderátorkou
a redaktorkou Českého rozhlasu Zlín

Věrou HOTAŘOVOU,

která se uskuteční 24. 5. 2022 v 18.00
hodin v knihovně.
Vstup volný.

Antonín Kratochvíl
bude vystavovat v Muzeu Napajedla!
Mezinárodně uznávaný fotograf, držitel ocenění
World Press Photo, Antonín Kratochvíl bude v letních
měsících vystavovat svůj cyklus fotografií v napajedelském muzeu. Fotil zblízka kruté válečné konflikty
v Africe, Iráku, Afghánistánu i Sýrii, ale také světové
celebrity. Své fotografie vystaví v termínu 30. 6. – 14. 9.
ve výstavním sále Muzea Napajedla.
Ředitelka Klubu kultury Napajedla Kristina Frascaová se
Antonína Kratochvíla zeptala na podrobnosti k chystané
výstavě:
Co vás inspirovalo k tomu, abyste vytvořil takto netradiční cyklus fotografií?
Abych vám pravdu řek, přišlo to od galeristy z Českých
Budějovic. Chtěl udělat výstavu mých fotek, které by byly
abstraktnější. Jsem sice spíše dokumentární fotograf, ale
probíral jsem se svým archivem a vždycky se najde něco, co
se abstrakci blíží. Na tom jsem bazíroval, takže po výběru
fotografií vznikl abstraktní soubor, který mám rád a moc
se mi líbí.
Čím jsou specifické fotografie, které budete vystavovat
v Muzeu Napajedla? Je to zaměření na detaily nebo
hlavní roli hraje právě okamžik?
Ano, je to ten okamžik. Je to fotka vybraná z nějakého většího celku, který jsem zeditoval. Pak jsem hledal abstraktnější okamžik té náhody, a to jsem zpracoval. Jsem rád, že
tento soubor můžu v Napajedlích vystavit, už se moc těším.

Fotograf Antonín Kratochvíl a ředitelka Klubu kultury Kristina Frascaová
společně v Praze debatují nad připravovanou výstavou.

Renáta Vránová, Muzeum Napajedla

Foto: Renáta Vránová

Festival malých
pivovarů
Dámská šatna

Nejlepší orosená piva z malých pivovarů, parádní atmosféra, pivní
soutěže, zábava pro děti, a hlavně skvělá hudba na Festivalu malých
pivovarů 25. 6. 2022!

Po dvouleté odmlce se bude festival konat již posedmé. Na programu je především degustace piv od desítky pivovarů - Pivovar Chmelnice, Řemeslný Minipivovar DUBŇÁK, Jarošovský pivovar, Pivovar Lucky Bastard a Moravia Pivovar
Mazák, Podřevnický pivovar, Pivovar Rotor, Topolský pivovar, Pivovar Zlosin,
Klášterní pivovar Želiv.
Na pódiu se vystřídá trojice živelných kapel - Ciment, Iron Maiden revival a
Warning Vision.
V průběhu dne můžete hlasovat o nejlepší pivovar festivalu, zúčastnit se soutěže v pití piva a dalších aktivit, včetně programu pro menší děti. Nebude chybět ani
pestrá nabídka z grilu a letní osvěžující koktejly ze stánku Café Klášter.
Těšíme se na vás na nádvoří Nového Kláštera!

Víte, co se skrývá za oponou? Máte
unikátní příležitost nahlédnout do
míst, která běžně zůstávají „nepovolaným nepřístupná“. Srdečně vás zveme
na divadelní hru Dámská šatna, kterou
odehraje Divadelní soubor Zdeňka
Štěpánka, a to v pátek 27. 5. v 19:00
v Kině Napajedla. Uvidíte osudy čtyř
hereček, ocitnete se v zákulisí a zjistíte,
co se odehrává před, během, ale i po
představení.
Srdečně zve Divadelní soubor
Zdeňka Štěpánka Napajedla

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka zve malé i větší dobrodruhy na Cestu kolem světa!
Dětský KARNEVAL na nádvoří
Nového Kláštera se uskuteční
v neděli 19. 6. v 15.00 hodin!
V případě deště se akce nekoná.
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MAMAKINO | 10.00

Kino Napajedla
KINOSENIOR | 10.00 a 15.00

23. 5. / V létě ti řeknu, jak se mám 16. 5. / Betlémské světlo
6. 6. / zrušeno (pronájem kina)

30. 5. / Mimořádná událost

20. 6. / Známí neznámí

13. 6. / Poslední závod

Jizerské hory s Viktorem Kunou

Filmové novinky
lákají do kina
Láska hory přenáší

Romantická komedie režiséra Jakuba
Machaly se odehrává v horském prostředí a nabízí vhled do jediného dne
skupiny lidí hned ze tří pohledů. Hektický příběh plný zvratů a groteskních
scén nenechá diváka bez úsměvu. Díky
časové smyčce navíc odkrývá záležitosti
postupně, a tak drží obecenstvo v napětí po celou dobu filmu.

Mára jde do nebe

středa 1. 6. v 17.30
Do napajedelského kina přijal pozvání Viktor Kuna, skvělý houslista, milovník
hor, nadšený režisér, scénárista i dobrodruh. Ve svém novém snímku navázal na své
oceňované dílo o Krkonoších z roku 2018, které několikrát vysílala Česká televize, a
jehož německojazyčná verze oběhla řadu kin v Německu.
Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské hory. Jizerky jsou němým svědkem toho, jaká je cena lidského pokroku tváří
v tvář přírodě. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i
mnohá tajemství, za kterými se filmaři vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, tak na polské straně hor.
Film vypráví příběh jizerskohorské krajiny, a to od jejího vzniku až po současnost.
Tvůrci mapovali živou i neživou přírodu, místa protkaná hustou sítí turistických tras,
ale především ta, kam žádné cesty nevedou. Pořídili i unikátní záběry z podzemí.

éra filmu
Předpremi

Sáhnout si na mraky, nahlédnout do
vlastního nitra, ale i na celý svět s odstupem. Přesně o tom je dokumentární
snímek Mára jde do nebe. Snímek, který potvrzuje, že chce-li člověk v životě
dokázat něco, co ještě nikdo před ním
nedokázal, je třeba pořádná dávka koncentrace, ale i špetka bláznovství.

Top Gun: Maverick
Dlouho očekávaná a již několikrát
odložená premiéra kultovního snímku
Tonyho Scotta Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli vstoupí do kin již koncem května. Snímek volně navazuje na
hit z roku 1986 z prostředí elitní letecké
jednotky, kde chladné hlavy pilotů tají
pod pohledy osudových žen. Krom
úžasných záběrů ze vzduchu film slibuje i autentickou akci a manévry stíhaček
bez vizuálních kouzel zeleného pozadí.

Tři tygři ve filmu: JACKPOT
Na základě úspěšného seriálu Tři tygři
vzniká celovečerní film, zběsilá akční
komedie, ve které se hlavní hrdinové
vydávají na dobrodružnou výpravu každý za svým cílem. Roadtrip z Ostravy
do Prahy je plný zvratů, které zapříčiní
nejen mafiánský boss Král, ale také roztržitost protagonistů. Osobitost postavy
Štěpána Kozuba je jen třešničkou na
dortu celého snímku.

Těší se na vás
tým Kina Napajedla!

KDYBY RADŠI HOŘELO + hosté I pátek 10.6. v 18.00
Poklidnou vesnickou atmosféru nabourá iracionální strach občanů z domnělého útoku teroristů. Nový komediální snímek
režiséra Adama Kolomana Rybanského nastiňuje tendence vesnického přemýšlení a poukazuje na sílu davové psychózy.
V hlavních rolích s Michalem Isteníkem, proslaveným seriálem Most! a Miroslavem Krobotem, který si z loňského roku
odnesl Českého Lva za snímek Muž se zaječíma ušima, se jistě máte na co těšit!
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