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NAPAJEDELSKÉ

NOVINY
Novoroční
rozhovor se starostkou
města Napajedla Irenou Brabcovou
V ulicích města i v jeho okolí probíhal
v loňském roce čilý stavební ruch. Co se
ve městě podařilo zrekonstruovat nebo
nového vybudovat?
Loňský rok se zapíše do kroniky našeho
města velkými písmeny a to jednoznačně přivedením dálniční sítě s přímým
dopravním napojením do našeho území. S touto stavbou, kterou zajišťoval stát
prostřednictvím své organizace Ředitelství silnic a dálnic, souvisela i rekonstrukce navazující komunikace III. třídy
v ulici Dr. Beneše. Tam bylo investorem
Ředitelství silnic Zlínského kraje spolu
s naším městem. Tato stavba byla hodně
náročná na koordinaci jednotlivých prací
a zejména pak na logistiku jak stavby, tak
obyvatel v této lokalitě žijících. Muselo se
vyřešit náhradní parkování, jiný systém
vývozu odpadů. Poděkování patří všem
obyvatelům ulice Dr. Beneše za trpělivost
o ochotu spolupracovat při této náročné stavbě. V jižní části ulice budou ještě
začátkem roku pokračovat stavební práce na rekonstrukci veřejného osvětlení,
na vjezdech do jednotlivých rodinných
domů a podélných stáních. Při stavbě
dálnice se nám podařilo prosadit i stavbu
smíšené stezky s chodníkem s vyústěním
v průmyslové zóně Padělky. Pruh pro pěší
a pro cyklisty bude za ulicí Zahradní pokračovat po pravé straně ve směru na Otrokovice, je veden podél přivaděče a bude
končit za kruhovým objezdem. Důležitá
změna nastala v této ulici v umístění
autobusové zastávky na výjezdu z města.
V jarních měsících proběhne i úprava
povrchu staré kvítkovické komunikace,
dalšího severního dopravního napojení Napajedel. Tato silnice, protože byla
využívána jako objízdná trasa při stavbě
dálnice, bude opravena za státní finance.
Větší stavby, které zasáhly do životů obyvatel, se uskutečnily i v dalších ulicích
města. A to hned v několika najednou.
Souvisely mezi sebou?
Ve velkém se v loňském roce pokračovalo
dalšími etapami rekonstrukce plynofikace města. Investorem je v tomto případě
plynárenská společnost vlastnící plynovodní zařízení. Někdy bylo toho čilého
ruchu až příliš a obyvatelé již ztráceli
nervy. Zpětně bych jim všem chtěla poděkovat, že jsme situaci společně zvládli, a dočkali se v jednotlivých lokalitách
kýženého výsledku. Stavby se zbytečně
neprotahovaly, přestože i stavební firmy
musely bojovat se zvýšenou nemocností
spojenou s covidem a také s váznoucími
dodávkami stavebních materiálů. A ještě
minimálně dva roky se budeme s plynaři
v našem městě potkávat, ale rozsah prací
již bude o poznání menší. Na jednu stranu je to krátkodobý negativní zásah do životního prostředí obyvatel, ale výsledkem
bude kompletní rekonstrukce plynovodní
sítě města a budeme vědět, že ji máme na
další léta v pořádku.
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Když zůstaneme u staveb, stalo se v loňském roce něco, co vás nepotěšilo nebo
zamrzelo?
Pro mě samozřejmě v loňském roce
bylo hodně těžké rozhodnutí o uzavření Chmelnické lávky. Při kontrole lan
v rámci nařízených revizí bylo zjištěno,
že tato lana jsou ve svém zhlaví, které bylo skryto v betonovém pouzdře,
zkorodována a celá lávka se tak rázem
ocitla v havarijním stavu. V takovém
okamžiku nezbývá nic jiného než dbát
pokynů statika a lávku jsme museli pro
veškerý provoz uzavřít. Od prvního okamžiku jsme hledali odborníky, kteří by
nám pomohli tento stav vyřešit. Podařilo
se, v současnosti je dokončena projektová dokumentace a nyní budeme vybírat
zhotovitele. Bohužel v řadě komponentů
budeme zřejmě závislí na jejich dovozu ze
zahraničí, to nám ještě může naše přání,
co nejdříve lávku opět spustit do provozu, zkomplikovat. Peníze na rekonstrukci
jsou v rozpočtu schválené ve výši 4 miliony korun.
A naopak vznikla nějaká stavba, která
vás obzvlášť těší?
Kluziště. V loňskou zimu bylo možné
bruslit na zamrzlých vodních plochách
pouhé tři dny, jinak všichni, kdo chtěli
bruslit, museli dojíždět na okolní zimní
stadiony a kluziště. V září při zahájení
diskuzí na téma zajištění nějaké formy
tohoto zimního sportoviště jsme narazili
na nabídku odkoupení rok využívaného
kluziště, a to včetně zastřešení. Bohužel
už se nám nepodařilo vyřídit legislativu
tak, abychom mohli letos kluziště
provozovat v tomto zastřešeném prostoru, protože kluziště je jeden hotový výrobek, který můžeme postavit, hala je druhý
hotový výrobek, který můžeme samostatně postavit, ale v okamžiku, kdy se tyto
dva výrobky sloučí v jeden celek, tak už je
vyžadováno náročnější stavební povolení.
Toto bychom samozřejmě chtěli do nadcházející zimní sezóny stihnout, protože
vidíme, že z hlediska údržby a provozu je
kluziště daleko náročnější, když je nekryté. Na druhou stranu, s ohledem na covid je lepší, když se bruslí venku. Zájem
o plochu a o bruslení je obrovský a mám
z toho radost. Děti se rády učí bruslit, nevzdávají se po prvním pádu a opakovaně
se spolu s rodiči vrací. A přicházejí další
a další.
Celosvětově se čím dál víc apeluje na
ochranu klimatu a šetření přírodních
zdrojů, jdou Napajedla také touto cestou?
Ano, zvažovali jsme, kde můžeme aplikovat možnosti různých programů tak,
aby to nevyvolalo zbytečně veliké investice a nešlo to proti něčemu, co už bylo
v minulosti vybudováno. Vybrali jsme
program Dešťovka s aplikací na nádvoří
2. základní školy. Nádvoří bylo doposud
odvodněno povrchově a dešťové svody
poloviny střech všech školských budov
byly svedeny právě na toto nádvoří. No-

Starostka města Napajedla
Irena Brabcová
vou kanalizací byly napojeny do nově
vybudované podzemní dešťové nádrže
o objemu 150 m3 (pro lepší představu to
je 750 zahradních 200 l sudů). Nejenom
relativně jednoduché technické řešení, ale
i umístění nádrže v centru města pro využívání k údržbě zeleně a také v blízkosti
volejbalových kurtů, jež potřebují ke svému provozu nemálo vody, tento projekt
jednoznačně podpořilo. Nádrž je technologicky vybavena tak, aby obsluha při
čerpání jejího obsahu byla jednoduchá
a praktická. Tento projekt můžeme
s čistým svědomím pojmenovat SMART.
Probíhaly stavby nebo rekonstrukce, které se dotkly i sociální oblasti a školských
zařízení?
Na začátku minulého roku byl zprovozněn dům č. p. 737, ve kterém proběhla
rekonstrukce osmi bytových jednotek.
O byty byl zájem, takže byly všechny
hned v prvním kole výběrového řízení
obsazeny.
Zrekonstruovali jsme další 4 bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou
Pod Kalvárií. Zde probíhají stavební práce za provozu, takže obyvatelé si opět
„užívali“ prachu a hluku. Ale tyto práce
je nutné vykonat a věřím, že i stavaři se
snažili chovat ohleduplně.
A co se týká školských zařízení, tak na
1. základní škole byly zcela zrekonstruovány dvě učebny – učebna matematiky,
robotiky a PC a učebna cizích jazyků.
Celkem bylo do obou učeben dodáno
49 ks nových žákovských počítačů a dva
učitelské počítače. Byla plně zprovozněna nová strukturovaná kabeláž včetně
pokrytí celé školy Wi-Fi signálem, byly
nastaveny síťové prvky včetně UTM Firewall Routeru, který dokáže blokovat
a filtrovat nežádoucí webové stránky.
Na 2. základní škole proběhla v období
letních prázdnin rekonstrukce sociálního zázemí šaten a sprch pro chlapce. Na
podzim proběhla realizace akce s názvem „Modernizace odborných učeben
2. základní škole“, jejímž předmětem byla
dodávka 24 ks počítačů včetně interaktivního dotykového panelu, dále v učebně
zeměpisu došlo k modernizaci učitelského pracoviště a i zde byl instalován interaktivní dotykový panel. Součástí akce
byla rekonstrukce již zastaralé kuchyňky,
sloužící pro výuku vaření.

V mateřské škole byla upravena místnost
pro výuku logopedie, dále byla řešena
sanace zdiva proti zemní vlhkosti v technické části komplexu a opravena střešní
krytina na skladu před budovou C včetně
izolace stropu.
Ve sportovním areálu byl vyměněn
povrch na víceúčelovém hřišti včetně
ochranné sítě po celém obvodu hřiště.
Aby se město mohlo co do počtu obyvatel
rozrůstat, je potřeba mít novou výstavbu
rodinných nebo bytových domů, stavělo
se i v Napajedlích?
Město nemá a nemělo, až na Malinu III,
kde snad již v letošním roce spustíme
zasíťování několika zbývajících stavebních parcel, dostatek pozemků pro výstavbu rodinných ani bytových domů.
Nebýt lokality Výhledy, tak zde nebylo
v posledních letech téměř možné postavit nový rodinný domek. Chtěla bych
poděkovat developerovi, který si tento
projekt vzal za své a v souladu s územním plánem a s urbanistickou studií ho
připravil a úspěšně zrealizoval. Našlo zde
nový domov přes 50 rodin. Při procházce
touto lokalitou mám pocit, že je radost
zde bydlet.
Pro fungování města a plánování nových
staveb a rekonstrukcí je důležitý rozpočet, v jaké výši byl schválen?
Na letošní rok je schválen rozpočet v rekordní výši téměř 206 milionů korun.
Do rozpočtu jsme zapojili finance, které
se nám podařilo v minulém roce ušetřit
jednak na provozních výdajích, jednak
z důvodu posunu realizace některých staveb až do letošního roku. Také jsme měli
vyšší příjmy, než jak jsme ve schváleném
rozpočtu na minulý rok předpokládali.
Z těch 206 milionů korun jde téměř polovina na kapitálové výdaje, na opravy
a na údržbu. Zbytek rozpočtu pokrývá
všechny náklady na provoz úřadu, na
provoz všech příspěvkových organizací.
Jsou to všechna školská zařízení, je to
Klub kultury Napajedla a jsou to Služby
města Napajedla. Z kapitálových výdajů
budou realizovány stavby, z nichž největší
je rekonstrukce ulice Jiráskova. Jedná se
o vnitroblok u bytových domů. Dojde zde
k rekonstrukci komunikace, chodníků,
zpevněných ploch, míst pro odpadové
nádoby. Tento projekt byl dlouhou dobu
připravován k realizaci, ale několikrát
jsme jej museli odložit z důvodů rekonstrukcí inženýrských sítí.
Nejbližším přírodním místem pro vycházky je Lesopark Kalvárie, jednalo se
o jeho obnově?
Ano, také tento projekt se připravuje již
spoustu let. Mě strašně mrzí, že se nám
nepodařila obnova lesoparku podle projektu nachystaného v minulosti. Byla tady
velká nevůle vůči kácení smrků. Nakonec
jsme museli počkat, až nám ty smrky odstraní kůrovec a vichřice. Tenkrát jsme
za dřevo mohli obdržet slušné peníze
a mohli jsme mít v dnešní době už krásný, vzrostlý smíšený les a neměli bychom
současné starosti. Navíc se vše mohlo realizovat z dotací. Bohužel projekt nebyl
zastupiteli přijat. Nyní po kůrovci zažívá

lesopark svůj restart, je zde spousta vysemeněných stromečků, z nichž budeme
s odborníky vybírat, které zde zůstanou
a postupně budeme území dosazovat, samozřejmě i jehličnatými stromy, protože
se bude jednat o smíšený porost. Měli
bychom v tomto roce vybudovat i páteřní
přírodní rekreační cestu.
Další problematikou, která se řeší celosvětově, je bezbariérovost, chystá město
v letošním roce nějakou stavbu v této oblasti?
Ano, chystáme realizaci výtahu v budově
radnice. Roky jsme hledali vhodné řešení, nebylo to jednoduché, protože radnice
je kulturní nemovitou památkou. Není
v této budově vůbec jednoduché provádět jakýkoliv zásah. Památkáři se děsili,
že budeme chtít k radnici přistavovat nějaké skleněné monstrum, aby vůbec myšlenka na bezbariérovost radnice mohla
dojít ke svému cíli, ale naštěstí se podařilo
najít znamenité řešení v rámci vnitřních
prostor. Velké bourání na radnici již začalo, takže ani zde nebudou příjemné
pracovní podmínky. Výtah je zapotřebí
zejména k obslužnosti obřadní síně, kde
se uskutečňují svatby, vítání občánků
a různé společenské obřady.
Přístup k tomuto výtahu bude z radničního dvora?
Přístup k výtahu bude možný z každého podlaží a pro ty úplně imobilní bude
z radničního nádvoří. Bude navazovat na
průchod, který je vedle bufetu a vedle veřejného WC.
Proběhnou rekonstrukce i v některé další
budově v majetku města?
V letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci zdravotního střediska. Nebude to v hlavní budově, ale v přístavbě.
Provoz ordinace praktického lékaře z této
části bude přesunut do náhradních prostor hlavní budovy, takže by to nemuselo
být pro pacienty ani lékaře moc velkou
zátěží.
Budou probíhat ve městě a jeho okolí
další velké stavby?
Opět nás nemine spolupráce s velkými
investory a bude to opět s Ředitelstvím
silnic a dálnic, protože bude zřejmě zahájena stavba dálničního mostu přes Moravu. Souběžně Ředitelství silnic a dálnic
chystá i rekonstrukci stávajícího mostu
na I/55. Takže by to mělo být tak, že bude
postaven nový dálniční most, veškerá
doprava bude z I/55 převedena na tento
most a následně se bude rekonstruovat
most stávající na I/55. Aby těch mostů
nebylo málo, tak dojde letos z naší strany
k opravě Chmelnické lávky. Ale o té jsem
hovořila na jiném místě. A Ředitelství
silnic Zlínského kraje připravuje zásadní
rekonstrukci mostu k Fatře. K tomuto ale
dojde nejdříve v roce 2023. Rádi bychom,
kdyby se podařilo do té doby, také ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, zrekonstruovat i ulici Bartošovu,
která je projekčně i legislativně připravena. Tím bychom měli oba severní vjezdy
do města po mnoha letech konečně v pořádku.

Mezi rozvojové projekty města patří i výstavba bazénu a nového divadla, v jaké
fázi příprav se nyní nachází?
Na oba projekty je nachystána kompletní
dokumentace k územnímu řízení. Doufám, že bychom v letošním roce mohli na
obě dvě stavby obdržet územní rozhodnutí.
Letošní rok bude dle ekonomů přelomový v růstu cen za energie, odpady i další
suroviny. Jak moc se to dotkne obyvatel
Napajedel?
Co se týká města a jeho organizací, tak
se nám podařilo v červnu minulého roku
zasmlouvovat slušnou cenu za elektrickou energii na dva roky. Ale tím neříkám,
že se nás zvyšování cen energií nedotkne.
Nedotýká se to zatím výdajů na další dva
roky za elektrickou energii, ale bude se
to určitě dotýkat cen za teplo a za plyn.
A když do toho zazní zpráva, že máme
v roce 2040 po odstávce uhlí přestat topit i plynem, tak si marně lámu hlavu nad
tím, čím vůbec budeme svá obydlí v budoucnu vytápět. Víme sami ze zkušeností
provozu naší malé fotovoltaické elektrárny na základní škole, že to není řešením.
V létě vyrábí, v zimě ne. V současné době
na to ale zatím nemá nikdo odpověď, tak
nezbývá, než doufat ve zdravý rozum.
Od letošního roku dochází ke změně
v odpadovém hospodářství města. Souvisí s tím i navýšení cen za svoz sběrných
nádob?
Co se týká odpadového hospodářství,
tak v loňském roce byly spuštěny nové
odpadové zákony, nová legislativa. Hledali jsme takový systém odpadového
hospodářství, který bude samozřejmě
v souladu s touto legislativou a nebude
se zároveň příliš lišit od systému, který
jsme u nás měli zaveden, bude motivační.
Výsledek se nakonec vlezl na dvě stránky
našich novin, ale byla to spousta jednání, spousta konzultací jednak s Ministerstvem životního prostředí, jednak s Ministerstvem financí, které bude spravovat
nově zavedenou poplatkovou povinnost.
Nejdůležitější bylo, jaká výše poplatku
bude stanovena. Zastupitelstvo schválilo
55 haléřů za litr odpadu. Všichni máme
možnost pořídit si nádobu o určitém objemu a zvolit si četnost svozu, tak jak jsme
to dělali v minulosti. Pro někoho to bude
znamenat zdražení, pro někoho i zlevnění. Kdo bude s odpadovým hospodářstvím nakládat tak, jak by se do budoucna
mělo, bude hodně třídit a směsného komunálního odpadu mu zůstane do popelnice málo, ušetří.
Vedle radostných událostí z dokončených staveb, ne moc veselých vyhlídek
směrem ke zdražování a stále omezovaného života obyvatel v pandemii, co
byste obyvatelům Napajedel popřála do
nového roku?
Co popřát do roku 2022, jehož práh jsme
právě překročili? Zkuste být šťastní i přes
ty okolnosti, které tomu moc nepřejí,
a uchovejte si v sobě jen to dobré.
Rrozhovor vedla Miroslava Havalová
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NAPAJEDELSKÉ

NOVINY města Napajedla na rok 2022
Rozpočet
I. Závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2022
Příjmy
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4
Příjmy celkem

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 24.
listopadu 2021 schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má následujících
podobu - příjmy jsou ve výši
153 845 000,- Kč, výdaje ve výši
205 393 000,- Kč a financování
ve výši 51 548 000,- Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový
a na jeho pokrytí jsou použity
úspory města z minulých let.
Město Napajedla ve schváleném
rozpočtu nesplácí úvěr a nečerpá nový. Schválený rozpočet má
podobu následujících závazných
ukazatelů.
I. Závazné ukazatele - v příjmové
části rozpočtu to jsou objemy předpokládaných finančních prostředků v
jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti
financování jsou to schválené prostředky na položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu to jsou objemy finančních
prostředků schválené v jednotlivých
oddílech 21 až 64.
Při hospodaření podle rozpočtu se
rada města řídí těmito výše uvedenými
závaznými ukazateli schváleného rozpočtu města na rok 2022.

II. V rámci schváleného rozpočtu
jsou schváleny i závazné ukazatele pro
příspěvkové organizace města Napajedla. Závaznými ukazateli jsou výše neinvestičních příspěvků na jejich provoz.
III. Pro obchodní společnost založenou městem byl schválen závazný ukazatel formou dotace na pokrytí ztráty
z provozování ledové plochy.
IV. Schváleny byly i závazné ukazatele rozpočtu města vůči třetím subjektům, které pro město za poskytnuté
finanční prostředky formou dotace zajištují určitý druh služby.
V. Město Napajedla má vytvořen
jeden fond - Fond zaměstnavatele a
pro rok 2022 byly pro tento fond také
schváleny závazné ukazatele.
Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města dle rozpočtové skladby
na příjmy a výdaje města na rok 2022
schválila rada města následně na svém
jednání dne 15. prosince 2021.
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

131 000 000
10 633 000
0
12 758 000
154 391 000
546 000
153 845 000

konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
Financování
8115
Změna stavu na bankovním účtu
Financování celkem
Zdroje celkem po konsolidaci
Výdaje
oddíl 21
oddíl 22
oddíl 23
oddíl 31
oddíl 32
oddíl 33
oddíl 34
oddíl 36
oddíl 37
oddíl 43
oddíl 52
oddíl 53
oddíl 55
oddíl 61
oddíl 63
oddíl 64
Výdaje celkem

51 548 000
51 548 000
205 393 000
celkem Kč
78 000
33 570 000
1 925 000
16 675 000
6 000
12 872 000
4 273 000
54 182 000
14 160 000
3 615 000
300 000
5 048 000
867 000
37 505 000
6 140 000
14 723 000
205 939 000
546 000
205 393 000

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Vzdělávání a služby
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integr. záchranný systém
Územní samospráva a státní správa
Finanční operace
Ostatní činnost

konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

II. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla – neinvestiční příspěvky
název a IČ příspěvkové organizace
ORJ
Kč

oddíl/§/položka

31/3111/5331
31/3113/5331
31/3113/5331
33/3392/5331
34/3421/5331
36/3636/5331
43/4351/5331

Mateřská škola Napajedla, 70979995
1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043
2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572
Klub kultury Napajedla, 70286736
DDM Matýsek Napajedla, 75044862
Služby města Napajedla, 71240063
Pečovatelská služba Napajedla, 4294548
celkem

2413
2411
2412
2415
2414
2416
2447

2 909 000
2 644 000
5 897 000
10 555 000
1 493 000
19 870 000
3 459 000
46 827 000

III. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla – neinvestiční příspěvky
oddíl/§/položka název a IČ příspěvkové organizace
ORJ
Kč

34/3412/5213 NBTH, s.r.o., 25584456
celkem

2418

370 000
370 000

IV. Závazné ukazatele pro třetí subjekty – příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla
název a IČ příjemce, účel dotace
ORJ
Kč

oddíl/§/položka

22/2292/5323
22/2292/5193
36/3636/5169

dopravní obslužnost Zlínský kraj, 70891320
školní autobus, Ariva, a.s.
JDTM ZLK, Zlínský kraj, 70891320
celkem

2664
2663
2445

V. Závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele
oddíl/§/položka

63/6330/4134
63/6330/5342
položky 5xxx
63/6330/5909

tvorba fondu - příjem na účet fondu zaměstnavatele
krytí fondu - odvod ze základního účtu města
použití fondu dle statutu fondu (čerpání fondu)
rezerva fondu zaměstnavatele

ORJ

3601
3601
3601
3601

950 000
30 000
11 000
991 000

Kč

546 000
546 000
509 000
37 000

leden 01/2022

www.napajedla.cz

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje provozní výdaje městského úřadu ve výši 32,3 mil. Kč,
sboru pro občanské záležitosti ve výši 415 tis. Kč, městské policie ve výši 4,3 mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů ve výši 5,2
mil. Kč. Pro bytové hospodářství (bez stavebních oprav) je vyčleněna částka ve výši 1,3 tis. Kč a pro nebytového hospodářství
(bez stavebních oprav) je to částka ve výši 3,1 mil. Kč. Na provozní činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města je určeno
597 tis. Kč.
Na údržbu a opravy stávajícího nemovitého a movitého majetku města byla vyčleněna částka 37,698 mil. Kč. Přehled stavebních oprav uvádí následující tabulka.

Na investice je ve schváleném rozpočtu vyčleněna částka
47,641 mil. Kč, což je 23,2 % všech výdajů na rok 2022, přehled
je uveden níže v tabulce.

oddíl / § položky/ORJ

oddíl/§ položky/ORJ

název akce

návrh v Kč

2143/5171/2635
rezerva na opravy cyklostezek Napajedelských emirátů 50 000,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
50 000,00
2212/5171/2666
drobné opravy místních komunikací
2 500 000,00
2212/5171/5201
výměna ocelových lan na lávce u Chmelnice
6 500 000,00
2212/5171/5202 oprava lávky u Chmelnice
2 200 000,00
22 Doprava
11 200 000,00
2310/5171/2643 obnova, čištění studní
100 000,00
2321/5171/2660 oprava kanalizací a vpustí
1 000 000,00
23 Vodní hospodářství
1 100 000,00
3111/5171/2701 opravy a údržba v areálu MŠ
900 000,00
3113/5171/2156 servis výtah v budově čp. 268, 1.ZŠ
25 000,00
3113/5171/2702 opravy a údržba v areálu 1. ZŠ
1 200 000,00
3113/5171/2703 opravy a údržba v areálu 2. ZŠ
900 000,00
3113/5171/5211 výměna rozvaděče budova 1.ZŠ
700 000,00
3113/5171/5212 úpravy sborovny 2. ZŠ
1 500 000,00
31 Vzdělávání
5 225 000,00
3326/5171/2670 opravy drobných památek
100 000,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
100 000,00
3412/5171/2119
opravy, údržba čp.304 sportovní část
475 000,00
3412/5171/2157 velké hřiště u ZŠ
120 000,00
3412/5171/2158 malé hřiště u ZŠ
75 000,00
3412/5171/2159 sportoviště volejbal u ZŠ
140 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
810 000,00
3612/5171/2111 neplánované opravy byty
560 000,00
3612/5171/2137 oprava, údržba čp. 717-9
145 000,00
3612/5171/2138 oprava, údržba čp.1531
1 280 000,00
3612/5171/2139 oprava, údržba čp. 90
1 085 000,00
3612/5171/2140 oprava, údržba čp. 1554
575 000,00
3613/5171/2112 neplánované opravy nebyty
630 000,00
3613/5171/2118 opravy, údržba čp.89
535 000,00
3613/5171/2127 opravy, údržba čp. 387
1 00 000,00
3613/5171/2134 oprava, údržba čp.87 spořitelna
685 000,00
3613/5171/2135
oprava, údržba čp.1042 zdravotní středisko
7 95 000,00
3613/5171/2136 oprava a údržba čp. 304-5
1 176 000,00
3613/5171/2142 oprava, údržba čp.459 kino
200 000,00
3613/5171/2143
čp.519 budovy klubu kultury v areálu zám.parku
100 000,00
3613/5171/2145 oprava, údržba čp. 94
25 000,00
3613/5171/2146 opravy, údržba kotelna B
25 000,00
3613/5171/2151 oprava, údržba čp.637
7 0 000,00
3613/5171/2152 opravy, údržba dům čp. 783
25 000,00
3613/5171/2153 opravy, údržba čp. 95
25 000,00
3613/5171/2154 opravy, údržba kotelna C
25 000,00
3613/5171/2155 oprava, údržba kotelna Malina
10 000,00
3613/5171/2704 oprava, údržba čp.89 radnice
1 540 000,00
3613/5171/5218 sanace zdiva radnice
300 000,00
3613/5171/5215
oprava oken, zateplení půdy, výměna světel, radnice 2 000 000,00
3613/5171/5217
čp. 1042, zdrav. středisko, budova II, opravy zázemí 4 500 000,00
3631/5171/2712 opravy veřejného osvětlení
2 300 000,00
3639/5171/2126 opravy vodních prvků
50 000,00
3639/5171/2128 stavební dvůr Pahrbek, opravy
100 000,00
36 Bydlení služby a územní rozvoj
18 861 000,00
5311/5171/2900 provoz městská policie, opravy
35 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
35 000,00
5512/5171/3200 provoz hasiči, opravy
5 000,00
55 Požární ochrana
5 000,00
6112/5171/2132 správa majetku ZM, opravy
25 000,00
6171/5171/2133 správa majetku MěÚ, opravy
287 000,00
61 Územní samospráva a státní správa
312 000,00
5171
opravy nemovitostí celkem
37 698 000,00

název investiční akce

návrh v Kč

2212/6121/5117
rekonstrukce ul. Dr. Beneše, podíl města
5 000 000,00
2212/6121/5204
příjezdová komunikace k Pahrbku
2 000 000,00
2219/6121/5110 zpevněná plocha ul. Jiráskova
10 000 000,00
2219/6121/5205
Nábřeží, nové parkoviště u kotelny B
1 800 000,00
2219/6121/5207 kontejnerové stání ul. Husova
900 000,00
2219/6121/5208 úprava lokality ul. Husova
700 000,00
2219/6121/5209 úprava lokality Malina I
700 000,00
22 Doprava
21 100 000,00
2310/6121/5210 vodovod do chaty Junáka,
400 000,00
2321/6121/2647 kanalizace Prusinky, dokončení
400 000,00
23 Vodní hospodářství
800 000,00
3412/6121/1801
sportovní areál u ZŠ, 3.et. bazén, hala
800 000,00
3412/6121/5213 sportoviště Sadová, tenisové kurty
600 000,00
3421/6122/2633 dětská hřiště nové prvky
200 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
1 600 000,00
3613/6121/5113 divadlo v budově čp. 94-5
2 000 000,00
3613/6121/5214 vestavba výtahu v budově radnice 2 600 000,00
3613/6121/5216 PD na objekt čp.387, sídlo PSN, p.o. 700 000,00
3632/6121/2624
úprava pietních míst a kaple na hřbitově
50 000,00
3635/6119/2203 územní studie - Jižní spojka
350 000,00
3635/6119/2204 regulační plán - U hřbitova
460 000,00
3636/6121/2710 projekty a žádosti o dotace
2 100 000,00
3639/6130/2107 výkup pozemků
1 000 000,00
36 Bydlení služby a územní rozvoj
9 260 000,00
3745/6121/5107
obnova lesoparku Kalvárie 1.et., cesty, mobiliář
3 530 000,00
3745/6121/5219
obnova lesoparku Kalvárie 2.et., zeleň
3 270 000,00
37 Ochrana životního prostředí
6 800 000,00
5311/6122/2902 nové auto pro městskou policii
750 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
750 000,00
5512/6122/3204
investice z darů (čtyřkolka) pro hasiče
20 000,00
5512/6122/3210 hasiči, investice stroje
250 000,00
55 Požární ochrana
270 000,00
6171/6122/2144
investice přístroje a zařízení pro MěÚ
250 000,00
6171/6122/2510 investice úřad do IT techniky
1 500 000,00
61 Územní samospráva a státní správa
1 750 000,00
6409/6901/2402 rezerva kapitálová
5 311 000,00
64 Ostatní činnost
5 311 000,00
6 výdaje investiční celkem
47 641 000,00

Rozpočet také obsahuje prostředky vyčleněné jako rezerva
na krizové stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) a to
ve výši 300 tisíc Kč. Do rezervy na běžné výdaje příštího roku
bylo schváleno 1,7 mil. Kč a do rezervy kapitálové 5,3 mil. Kč.
Zastupitelé jako každoročně vyčlenili částku na podporu
aktivit spolků a organizací působících v oblasti sportu, kultury, ochrany přírody, práce s dětmi ve výši 6,2 mil. Kč a na
podporu sociální péče ve výši 1,3 mil. Kč. Rozdělení těchto
dvou částek mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v roce 2022.
Plné znění schváleného rozpočtu města na rok 2022 je
k dispozici na webových stránkách města.
Text: Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru
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NAPAJEDELSKÉ

NOVINY
Upřesnění informací k místnímu poplatku za odpad
V prosincovém čísle Napajedelských novin jsme zveřejnili informaci o schválení nových obecně závazných vyhlášek města. Konkrétně se jedná o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o obecním systému odpadového hospodářství
a Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
které obě nabývají účinnosti od 1. ledna 2022. V této souvislosti byla zveřejněna tabulka výše místního poplatku
za komunální odpad. Protože se údaj o výši místního poplatku u kontejneru o objemu 1100 l a četnosti jeho svozu
1 x týdně tj, 52 x ročně nevytiskl správně, přinášíme v dnešním čísle tuto tabulku ještě jednou.
Přílohou prosincového vydání byl
také formulář ohlašovací povinnost. Tu
vyplňují a odevzdávají majitelé nemovité věci – bytového domu, rodinného
domu, bytu, stavby pro rodinnou rekreaci - fyzické nebo právnické osoby
nebo společenství 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.
Z dosavadních dotazů a zkušeností
s vyplňováním formuláře ohlašovací povinnosti upozorňujeme zejména
na tyto případy. Formulář nepodávají
jednotliví majitelé bytů v domech, kde
vzniklo společenství vlastníků jednotek, ale za všechny své členy jedno ohlášení podává společenství. U nemovité
věci, kterou vlastní více majitelů (podílníků), podává ohlášení jeden z majitelů. U bytového domu, kde nevzniklo
společenství vlastníků jednotek, podává
ohlášení každý majitel bytové jednotky.
Ohlašovací povinnost se podává vždy,
a to i v případě, že majitel nemovité věci
nepožaduje svoz komunálního odpadu.
Může jít např. o nemovitost určenou

Výše místního poplatku za komunální odpad
sazba poplatku 0,55 Kč / litr

(údaje v Kč)

četnost svozu nádob
týdně/ročně

objem
1100 l

objem
240 l

objem
120 l

objem
110 l

2x týdně/104x ročně

62 920,-

nelze

nelze

nelze

1x týdně/52x ročně

31 460,-

6 864,-

3 432,-

3 146,-

kombinovaný/39x ročně

nelze

nelze

2 574,-

2 359,-

1x za 2 týdny/26x ročně

15 730,-

3 432,-

1 716,-

1 573,-

1x za 4 týdny/13x ročně

nelze

nelze

858

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
k bydlení nebo k rodinné rekreaci, která
není obývána majitelem nebo jeho rodinou a není ani pronajímána k nájemnímu bydlení. V těchto případech majitel vyplní všechny požadované údaje
v ohlašovací povinnosti vyjma údaje
o počtu svozových nádob a místo toho
uvede „neobývána, nepožaduji svoz“.
Pro vznik poplatkové povinnosti je rozhodující, zda nemovitost někdo obývá,
tj. tvoří v ní odpad. Přitom není pod-

mínkou, aby dotyčný měl v dané nemovitosti trvalý pobyt, ale fakticky v ní
pobýval. V takovém případě je nutno
ohlašovací povinnost podat.
Požadované formuláře ohlašovací
povinnosti jsou k dispozici na webových stránkách města v části formuláře
finančního odboru nebo jsou k dispozici na finančním odboru městského
úřadu v listinné podobě.
Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

Po čtyřměsíční
uzavírce byla
zprovozněna
zrekonstruovaná
silnice v ulici
Dr. Beneše

Foto: Město Napajedla
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Po čtyřměsíční uzavírce byla v pátek
10. prosince 2021 slavnostně zprovozněna zrekonstruovaná silnice v ulici
Dr. Beneše a zároveň bylo otevřeno její
propojení s nadjezdem dálnice D55 Otrokovice obchvat – jihovýchod. Úplné
dokončení stavebních prací bude v jarních měsících roku 2022.
Více informací o realizaci v únorovém čísle Napajedelských novin.
Red.

leden 01/2022

www.napajedla.cz

Směsný komunální odpad do sběrného dvora nevozte
… k jeho odložení slouží domovní nádoby neboli popelnice
Sběrný dvůr, provozovaný příspěvkovou organizací Služby města Napajedla v areálu na ulici Lány, je potřebným zařízením, jehož služeb běžně využívá nemalá část občanů města. Je zde pro nás – Napajedláky –
a na nás také záleží, jak bude fungovat v dalších letech, která budou v oblasti nakládání s odpady přinášet
stále přísnější podmínky.
Ukládání odpadu v napajedelském
sběrném dvoře má svá psaná i nepsaná pravidla. Za jejich dodržování jsou
zodpovědní pracovníci příspěvkové organizace Služby města Napajedla. Mezi
nimi a občany dnes existuje jistý vztah
založený nejen na oněch pravidlech,
ale také na vzájemné důvěře, respektu
a určité míře tolerance. Proto zatím (až

na jednu výjimku, o které bude řeč dále)
nebylo nutno stanovovat objemové limity pro ukládání odpadu, nebylo třeba prokazovat totožnost a jen málokdy
docházelo k situacím, kdy pracovníci ze
dvora vykázali člověka, který chtěl jeho
možností a významu sobecky zneužít.
Morální vlastnosti jako respekt, důvěra a solidnost však ve vyhrocené

atmosféře současné doby často prohrávají právě se sobectvím a snahou o
dosažení vlastního prospěchu na úkor
společnosti. Pokud budou ona psaná či
nepsaná pravidla pro využití sběrného
dvora porušována ve větší míře, než
tomu bylo doposud, bude náš život zase
o něco těžší. V platnost vstoupí nové limity, omezení, kontroly, sankce…

Dodržovat pravidla (nejen) pro nakládání s odpady se zkrátka vyplatí. Pojďme si proto připomenout ty nejdůležitější zásady pro uložení odpadu v napajedelském sběrném dvoře:

1.

Sběrný dvůr je určen po občany Napajedel, rozuměj fyzické osoby. Podnikatelé a živnostníci zde s odpadem, který
vzniká při jejich práci, nemají co dělat. Jejich povinností je likvidovat tento odpad prostřednictvím smluvního
vztahu s některou se specializovaných firem.

2.

Sběrný dvůr není určen k ukládání směsného komunálního odpadu, tj. takového odpadu, který běžně dáváme do
svých domovních nádob, lidově řečeno popelnic. Povinností každého z nás je mít velikost a četnost svozu popelnice
nastaveny tak, aby dostačovaly našim potřebám.
Pozn.: Nepleťme si směsný komunální odpad s objemným odpadem z domácností, který do sběrného dvora naopak
patří. Tuto kategorii odpadu tvoří kusový odpad větších rozměrů, typicky čalouněný nábytek, staré matrace, koberce, znehodnocené oděvy a textil či například znečištěné papírové kartony anebo třeba špinavé fólie.

3.
4.
5.

Ve sběrném dvoře je třeba odpad dobře třídit a ukládat jej do jednotlivých kontejnerů dle pokynů obsluhy.
Dřevěný nábytek je třeba ukládat do patřičných kontejnerů rozebraný či rozbitý.
Každý z nás může využít sběrného dvora k uložení přiměřeného množství odpadu, řekněme jednoho či dvou kusů
nábytku, jednoho vozíku stavební sutě… Vyklízíte-li dům po babičce anebo provádíte-li rozsáhlejší stavební úpravy domu, nabízí se vám možnost využít nabídky příspěvkové organizace Služby města Napajedla a objednat si
velkoobjemový kontejner přímo na místo tvorby odpadu. Je to služba placená, pro občany Napajedel však velmi
výhodná. Poplatek za likvidaci odpadu a jeho uložení na skládce pak tvoří pouhý zlomek ceny rekonstrukce či celkového úklidu domu.

Provozní doba

sběrného dvora v ulici Lány 637

středa
sobota

15.00 – 18.00
8.00 – 12.00

pozn.: V odůvodněných případech je možné ukládat odpad ve sběrném dvoře i mimo tyto hodiny, vždy však v běžnou pracovní
dobu „technických služeb“, tj. od 6 do 14:30 hod. Tuto možnost je třeba předem sjednat osobně či telefonicky na čísle 737 230 572
(p. Dalajka).

Sběrný dvůr Napajedla přijímá přiměřené množství:

- objemného odpadu z napajedelských domácností
- vytříděných plastů, papíru, skla, železa (a dalších kovů)
- dřeva a rozloženého dřevěného nábytku
- dále upotřebitelného textilu a oděvů
- upotřebených olejů (včetně stolních) a maziv
- zbytků barev, laků, ředidel, postřiků či další spotřební chemie používané v domácnostech
- rostlinných zbytků – trávy, listí, větví a dalších zbytků ze zahrad a sadů
- vysloužilých elektrických spotřebičů (ledniček, praček, TV, drobných spotřebičů apod.)
- zářivek a žárovek
- pneumatik
- stavebních odpadů – sutí, dlaždic, střešních krytin (včetně eternitových) *
* Dle znění Obecně závazné vyhlášky města Napajedla č.3 /2021 mohou fyzické osoby předávat stavební a demoliční odpad ve
sběrném dvoře při jednotlivých předáních o maximálním objemu 500 litrů za měsíc a jednu domácnost. Znění uvedené vyhlášky
je k dispozici na webových stránkách města v sekci samospráva / platné právní předpisy.
Michal Forst, ředitel SMN, p.o.
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NAPAJEDELSKÉ
NOVINY
Město
Napajedla se
objevilo na televizních
obrazovkách v 60
amerických městech
Televizní pořad, ve kterém se objevilo město Napajedla na televizních obrazovkách v 60 amerických městech USA,
sleduje na 2,5 mil. domácností. Navíc
i na internetovém portále jsou desítky
tisíc zahraničních diváků z ostatních
zemí světa – kromě USA také v Kanadě,
Austrálii, Asii či v Evropě (např. v Anglii nebo Německu).
Záznam tohoto televizního vysílání je
k dispozici na webovém portálu www.
catvusa.com a bude aktivní ještě dalších
6 měsíců v sekci Broadcasts. Nezisková
organizace Czech-American TV vysílá
již od roku 2003 nekomerční vzdělávací
pořady o českých regionech, jejich destinacích a jejich kultuře.
Televizní pořad byl vytvořen v rámci
spolupráce s Krajským úřadem Zlínského kraje.
Za celý televizní tým Czech-American
TV Marie Anna Mazáková, PR Manager

A
S
U
Výzva pro
manželské páry
Pokud jste manželé,
kteří v roce 2022 oslaví zlatou
nebo diamantovou svatbu a nebyli
jste oddáni v Napajedlích, přihlaste
se, prosím, na matrice MěÚ v Napajedlích u paní L. Obdržálkové.
Vaše přihlášení poslouží pro
evidenci manželských párů, které
oslaví v roce 2022 tato jubilea.
Děkujeme.

Za SOZ Marie Hlochová

Milá maminko
a tatínku,
pokud se Vám narodilo děťátko a máte zájem se zúčastnit
vítání občánků, oznamujeme,
že vítání občánků se bude
konat dne 22. 1. 2022.
Přihlásit se můžete na matrice, u paní Lenky Obdržálkové.
Doufáme, že se nám podaří
v daném termínu tento malý
slavnostní akt již uskutečnit.
Těšíme se na Vás.
Za SOZ Marie Hlochová
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Martin děkuje Napajedlům
Zdá se to být včera, kdy nám akordeonista Martin Kot v Napajedlích pomyslně mával na rozloučenou. Pokračoval v dalším vzdělávání na Pražské
konzervatoři a v letošním školním roce
už bude maturovat.
Jak se mu daří a co ho čeká dál? Občas
v televizi nebo tisku probleskne zpráva
o jeho vystoupeních nebo úspěchu v zahraničních soutěžích. Nechci zahlcovat
jejich výčtem, jen připomenu ty nejvýznamnější z poslední doby. Vítězství v
soutěži American Protégé Music Talent
Competition 2021 přineslo Martinovi
možnost účinkovat v roce 2022 na koncertě vítězů v Mekce všech hudebníků v Carnegie Hall v New Yorku.V tomtéž
roce jej čeká zároveň koncertní turné
po Japonsku. Zvítězil v mezinárodních
soutěžích ve Vídni, Sarajevu a v Praze.
Na celosvětové soutěži Coupe Mondiale v Mnichově získal 6. místo. Na
podzim se v prestižní soutěži v Miláně
probojoval mezi TOP 10 v obrovské
konkurenci všech hudebních nástrojů
a studentů nejlepších hudebních akademií nejen Evropy, ale i Japonska, Ameriky a Číny. Bohužel se kvůli nemoci
nakonec nemohl soutěže zúčastnit.
Kromě soutěží vystupuje s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným,

hraje na festivalech hudby a abonentních koncertech. V duu sklízí úspěchy
s mladým akordeonistou Viktorem
Stockerem.
Po absolvování maturitní zkoušky
přijde přirozeně na řadu otázka, co
bude dál. Martin má v plánu další vzdělávání u nejlepších učitelů akordeonistů. Zda to bude v Kodani, Vídni nebo
v Oslu, ještě není jisté. Naprosto jisté
je ovšem to, že za všemi Martinovými
úspěchy stojí jeho mimořádný talent,
píle, vůle a chuť se neustále zlepšovat.
Ani to by ale samo o sobě nestačilo, pokud by chyběla finanční podpora. Je na
místě poděkovat všem, kteří Martinovi
pomáhají finančně. Umožňují mu tím
zúčastňovat se soutěží, koncertů a stáží
jak v České republice, tak i v zahraničí,
a také hrát na kvalitní koncertní hudební nástroj. Bez této výrazné podpory by
to skutečně nebylo možné. Od počátku
ho podporuje jeho rodné město Napajedla, kterému patří obrovské díky.
Všichni, kteří Martina sledují od samých začátků v ZUŠ v Napajedlích, se
těší z jeho úspěchů. Nejvíce se ale radují
z toho, že zatím je to stále „náš Martin“,
s milým, trochu rozpačitým úsměvem,
který se rád vrací domů do Napajedel.
Martine, ať se ti daří! Kateřina Kotová

leden 01/2022

www.napajedla.cz

Hokejový tým SKA Napajedla
bojuje o další ligový titul
Po loňské sezóně Zlínské amatérské
hokejové ligy, která se vzhledem k platnosti opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru nedohrála, se
napajedelští hokejisté o to více těšili na
tu letošní. Ačkoliv oslabeni zdravotními neduhy, rozehráli ji skvěle. Po osmém kole figurovali na druhém místě
tabulky, před týmy ze Zlína, Otrokovic
či Kojetína.
„Naši bilanci sedmi výher kazí jen
kontumační prohra s lídrem tabulky,
týmem Březnice. Na tento zápas jsme
se nemohli dostavit kvůli řadě onemocnění v týmu,” vysvětluje kapitán SKA
Napajedla David Černoch a dodává:
„S velkou marodkou se potýkáme od
začátku sezóny. V některých zápasech
jsme museli nastoupit s vyloženě malým počtem hráčů. Doufám, že v dalších kolech na tom budeme lépe. Je
moc důležité, aby naši klíčoví hráči zůstali zdraví a mohli odevzdávat kvalitní
výkony, protože Zlínská amatérská hokejová liga je stále kvalitnější a vyrovnanější soutěží.”
Řada soupeřů napajedelských hokejistů přivítala ve svých sestavách mladé hráče, díky nimž je hokej ve zlínské
amatérské lize tvrdší a rychlejší. Cíle
týmu SKA Napajedla, který soutěž
v posledních pěti letech čtyřikrát ovládnul, přesto zůstávají i letos nejvyšší.

Foto: archiv SKA Napajedla

Gólman SKA Napajedla nekompromisně řeší závar v brankovišti svého týmu.

„I přes naše potíže chceme dobře odehrát základní část, vybojovat si silnou
pozici do nadstavby, a v ní zabojovat
o další titul,” neskrývá vysoké ambice
David Černoch. Ale jedním dechem
dodává: „Každý zápas si však chceme
především užít a mít radost z pohybu
na ledě. Proto jsme vděční městu Na-

pajedla za podporu, kterou nám poskytuje a díky níž se můžeme hokejovému
sportu již řadu let věnovat.”
Krom toho, že je stálicí Zlínské amatérské hokejové ligy, se tým SKA Napajedla věnuje i dětem, kterým pomáhá
získat první bruslařské a hokejové dovednosti.
Michal Forst

Provoz kluziště v Napajedlích v roce 2021
Ve středu 17. 11. 2021 jsme po
několika týdnech a hlavně nocích
příprav zahájili provoz kluziště
v Napajedlích.

Už od prvního dne provozu jsme začali zaznamenávat velký zájem veřejnosti
o tento druh pohybu, o který byli Napajedláci díky počasí několik let ochuzeni.
Proto jsme také po několika týdnech
upravili provozní dobu tak, že jsme
přidali hodiny pro veřejnost a ubrali
komerční pronájem. Zájem gradoval
v době vánočních prázdnin, kdy jsme ve
všední dny a svátky otevřeli kluziště pro
veřejnost i dopoledne. Bruslilo se jak na
Štědrý den, tak na Silvestra a na Nový
rok. Vypořádali jsme se s problémy, které přineslo počasí, zejména sníh a déšť.
Všechno tohle mělo za následek to, že
od zahájení provozu navštívilo naše
kluziště 2 058 bruslařů nad 6 let, velký
počet dětí do 6 let a 68 hodin bylo využito na hokej, oslavy a ostatní komerční

Foto: Kluziště Napajedla

pronájem. Je tedy jasné, že kluziště zapadlo do našeho města skvěle. Sjíždějí
se k nám lidé i z okolí a Napajedla jsou
tak opět více „vidět“. Chceme všechny ujistit, že uděláme vše pro to, aby se

u nás bruslilo v roce 2022 co nejdéle. Odměnou za to nám je spoustu
dětských úsměvů, spokojených rodičů a prarodičů a hromada spálených
kalorií.
Tým Kluziště Napajedla
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NAPAJEDELSKÉ

NOVINY
Myslivecký
spolek Napajedla

Vážení spoluobčané, ve svém příspěvku bych se chtěla zamyslet nad významem myslivosti, činnosti myslivců,
vnímání myslivců ze strany veřejnosti a
v neposlední řadě Vás seznámit s Mysliveckým spolkem Napajedla.
Část veřejnosti nahlíží na myslivce
jako na ozbrojené lovce, kteří jen zabíjí
nebohá zvířátka. Věřím, že tento názor
zastávají lidé, kteří nemají možnost seznámit se s tím, co myslivost obnáší,
proto si vám dovolím myslivost blíže
představit.
„Myslivostí se rozumí soubor činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému
a spolková činnost směřující k udržení
a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků
jako součásti českého národního kulturního dědictví“.
V prvé řadě je potřeba si uvědomit,
že myslivost je dobrovolná, zájmová
činnost. Je to činnost velice pestrá, postavená na velmi dlouhé historii a bohatých mysliveckých tradicích. Je také
nutné zdůraznit, že myslivost je prováděna a řízena zákonnými ustanoveními
a regulemi a že naprostá většina myslivců se těmito zákony řídí.
Vyjmenovat přehled činností, které
souvisí s výkonem práva myslivosti,
by bylo velmi obsáhlé. Asi nikoho nepřekvapí, když budu konstatovat, že se
myslivci při své činnosti snaží vytvářet
příznivé podmínky pro zvěř. Například
zakládání remízků, zřizování napajedel,
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budování zařízení, slanisek, přikrmování zvěře v době nouze, stavba hnízdišť
pro vodní ptactvo apod. To vše jsou aktivity, které s myslivostí souvisí.
Samozřejmě k myslivecké činnosti patří i lov. Avšak podstata myslivosti a lovu
není v tom zvěř vybít, ale hlavně ochraňovat ji a udržovat její stavy za využití
průběrného lovu v takových mezích,
aby se mohla nadále rozmnožovat
a hlavně stále žít dlouhodobě a po
staletí v naší přírodě. Myslivci tu byli
mnohem dříve než ochránci přírody
a už tehdy bylo jedním z hlavních
poslání myslivosti zvěř a přírodu
chránit.
Snahou myslivců je a musí být udržování a zvyšování početních stavů nejen
zvěře, která z přírody mizí, ale všech
volně žijících živočichů. V našem mysliveckém spolku se snažíme především o zlepšení podmínek a tím také
zvýšení stavů tzv. drobné zvěře. Jsem
přesvědčena, že každý, kdo se pohybuje častěji v přírodě, zaznamenal, že lze
znovu spatřit zajíce polního, bažanta
obecného, či koroptev polní, která je
zvláště chráněná jako ohrožený druh.
Snaha vytvořit vhodné podmínky pro
tyto volně žijící živočichy je hlavní priorita, kterou jsme si my myslivci vzali
za svou. Naším cílem je, aby i naše děti
a vnoučata znali tuto zvěř ze svého okolí.
Bez aktivní pomoci myslivců, kteří
pracují na opakovaném zazvěřování,
vytváření vhodných lokalit pro hníz-

dění a vyvádění mláďat, stavby napajedel a přikrmování v době nouze, nelze
v současnosti drobnou zvěř udržet.
Náš myslivecký spolek hospodaří
na 1248 ha honební plochy, z toho je
123 ha lesní plochy a 46 ha vody. Ze
zákona máme v evidenci 7 lovecky
upotřebitelných psů. Z toho 4 ohaře
a 3 jezevčíky. V současné době má spolek 17 členů a 1 čekatele na členství.
V průběhu roku se staráme o 20 krmelců, 20 zásypů, 17 slanisek. Krmení
v době nouze si spolek zajišťuje a platí
ze svých prostředků. Jen pro zajímavost. Letos bylo nakoupeno 12 q pšenice, 10 q ovsa a 14 q granulí pro srnčí
zvěř. Plevy, kukuřici do zásypů a seno
do krmelců si každý z členů zajišťuje
sám. S přikrmováním zvěře začínáme
koncem měsíce srpna, začátkem září.
V duchu starého mysliveckého přísloví. „Poslední klas z pole - první zrno do
zásypu“.
Díky příměstskému charakteru honitby je největším problémem rychle se
rozrůstající zástavba travnatých ploch
a tím způsobený úbytek míst vhodných
pro drobnou zvěř.
Další nešvary, které nás provází, je
volné venčení psů neukázněnými návštěvníky přírody, pohyb motorek,
čtyřkolek v honitbě a vysoká mortalita
srnčí zvěře podél příjezdových komunikací.
Jeden problém se nám částečně daří
tlumit vypouštěním bažantů a intenzivním krmením v oblastech, kde drobná
zvěř ještě zbyla. V roce 2021 se nám podařilo vybudovat aklimatizační voliéru
pro bažantí zvěř. Snažíme se o co nejpřirozenější postup. O bažantí kuřátka se
nám stará kvočna, která je postupně učí
vše, co budou ve volné přírodě potřebovat pro přežití, na jaře ke zdárnému
zahnízdění a následnému vyvedení další generace. U voliéry se také snažíme
udržovat políčko pro zvěř, kde každým
rokem vyséváme a sázíme plodiny, které nabídnou tolik potřebnou potravní
nabídku a v neposlední řadě i krytinu
pro hnízdění a úkryt. Chci podotknout,
že cílem není chovat zvěř pro účel lovu.

leden 01/2022

(Hony na drobnou zvěř nepořádáme
v Napajedlích od roku 2017).
Jsme rádi za každou pomoc, které
se nám dostane. Péči o zvěř vnímáme
jako náplň naší činnosti, ale bez pomoci dalších subjektů by se nám tuto činnost nedařilo naplnit. Musím na tomto
místě zmínit spolupráci s městem Napajedla a tímto mu velmi děkujeme za
poskytnutí dotací na provoz.
Myslivecký spolek Napajedla také
každoročně pořádá Myslivecký den pro
děti. Naplánovaný byl na 11. 8. 2021.
Pro děti bylo připraveno 5 různých
stanovišť, kde se mohly blíže seznámit
s myslivostí. Cílem bylo osvětlit jim
práci myslivců, starost o zvěř a ochranu
přírody. Mohu s radostí konstatovat, že
mě děti mile překvapily. Svými znalostmi a zapálením dozvědět se něco nového. Přesto, že akce je koncipována jako
soutěž, zvítězili nakonec všichni. Vždyť
vítězem je ten, kdo se chce stále dozvídat nové věci a zamýšlí se nad nimi.
Takže každé dítko si nakonec odneslo
medaili a něco sladkého.
Už po třetí v řadě MS Napajedla
při OMS Zlín pořádal v naší honitbě
Zkoušky z vodní práce pro lovecké psy.
Datum vyšlo na 22. 8. 2021. Zkoušek
se zúčastnilo 12 psů, 10 jich úspěšně
zkoušky dokončilo. Zkoušky z vodní
práce kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání
a přinášení drobné zvěře se specializací
pro lov vodní zvěře.
Zkoušky probíhaly za krásného letního počasí na vodní ploše štěrkových
jezer a v přilehlém rákosí. Zázemí nám
pro všechny zkoušky každým rokem

propůjčuje Rybářský spolek Napajedla,
za což mu patří velký dík. V loňském
roce se nám také podařilo uspořádat
při OMS Zlín i Zkoušky vloh ohařů
a ostatních plemen, které proběhly
16. 9. 2021 a hned den na to i Podzimní
zkoušky ohařů a ostatních plemen, které jsou nedílnou součástí pro lovecké
využití psa.
Zkoušky vloh nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, ale prokazují
se při nich vrozené vlohy a slouží ke
kontrole dědičnosti a jsou významnou
zkouškou pro chovatelské kluby. Na
zkoušku se dostavilo 11 psů. Úspěšně
skončily zkoušky pro 9 z nich.
Podzimní zkoušky kvalifikují psa jako
lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře.
Podzimních zkoušek se mohou účastnit
všechna lovecká plemena. Zde se zkouší
přirozený způsob lovu na drobnou zvěř.
Podzimní zkoušky úspěšně absolvovalo
9 psů z 15.
Atmosféra obou zkoušek byla velmi
příjemná. Přálo nám krásné, slunečné
podzimní počasí. Zkoušky jsou i o setkávání se s lidmi, kteří propadli kouzlu
lovecké kynologie, takže nálada i přes
to, že zkoušky jsou velmi náročné jak
pro psa, tak pro vůdce, byla velmi uvolněná a přátelská.
Na závěr bych chtěla apelovat na veřejnost. Chápu, že chcete své mazlíčky
vyvětrat, nechat volně proběhnout, jen
mějte prosím na paměti, že v přírodě
nejste pouze vy a váš pes. Mějte psa pod
dohledem a ovladatelného. Poprosila
bych návštěvníky přírody, aby si uvědomili, že je vás hodně, kdo chce nechat

www.napajedla.cz

své čtyřnohé kamarády vyběhat. Vzhledem k omezenému prostoru, který má
zvěř k dispozici, se stává pravidlem, že
zvěř vyrušená na jednom místě odběhne
o kousek dál, kde v krátké době prochází další lidé s volně pobíhajícím psem.
Zvěř takto přebíhá sem a tam, přičemž
je stresována a především zbytečně
spaluje velké množství energie, kterou
obzvláště teď v době zimní nouze potřebuje pro přežití. Následkem tohoto
volného pobíhání nacházíme uhynulé
kusy padlé vysílením, nebo dokonce potrhané a zmrzačené, pro které je usmrcení vysvobozením. Nejhorší je to, že si
majitel psa toto nebezpečí ani neuvědomuje a v případě, že mu pes zmizí kdesi
v křoví, tak o napadení srny nebo srnčete
vůbec neví. Když už musíte své psy pustit, pouštějte vždy na volném prostranství, s co nejkratším porostem, i když se
zdá louka prázdná, věřte, že v průběhu
jara a raného léta, kdy probíhá vyvádění
mláďat, tam může sedět bažantí slepička
na vejcích, nebo být zajíčata, či čerstvě
pokladené srnče. Je třeba si uvědomit,
že jakákoliv vyšší plodina, křoviny a jiné
tomu podobné porosty, jsou jediným
úkrytem pro zvěř.
Je velmi těžké navzdory výše uvedeným potížím, s kterými se denně
setkáváme, nepropadnout pesimismu
a nehodit flintu do žita, ale vnímáme
myslivost jako poslání, které nás naplňuje.
Široké veřejnosti, návštěvníkům přírody děkujeme za pochopení, za snahu
vyjít přírodě vstříc a dovolte mi popřát Vám všem do Nového roku hodně
zdraví a štěstí
Za MS Napajedla
jednatelka Dita Popelářová

Fotoreportáž: Myslivecký spolek Napajedla
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200 let od narození K. H. Borovského
Rokem 2021 jsme si připomněli dvousetleté výročí narození významného spisovatele, novináře a politika, Karla Havlíčka Borovského (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856). Jeho
jméno je ovšem v Napajedlích přítomno celé
století, a to prostřednictvím Havlíčkových
sadů.

Havlíčkovy sady krátce po svém vzniku.

Portrétní medailon K. H. Borovského od F. Úprky.

Patrně v roce 1918, po vzniku Československé
republiky, se místní Okrašlovací spolek ve svém
provolání usnesl na postavení důstojného pomníku „největšímu bojovníku za práva a politickou
svobodu Českého Národa, jemuž zasvětil své celoživotní dílo.“ K tomuto účelu byl založen „Havlíčkův fond“ pro sběr darů drobných přispěvatelů.
Zásluhou členů spolku se projekt podařilo zrealizovat roku 1921, u příležitosti 100. výročí narození K. H. Borovského.

Rybníček u severního vchodu do zámeckého parku.
Foto: Archiv Muzea Napajedla

Pomník K. H. Borovského v Havlíčkových sadech.
12

Josef Lukašík

Na ulici Komenského, poblíž severní
brány do zámeckého parku, v malém
parčíku na místě někdejšího rybníčku,
byl postaven pomník ve formě mohyly.
Jeho vytvoření se zhostil napajedelský
sochař a kameník Josef Lukašík (1886
– 1954). Portrétní medailon byl objednán u sochaře Franty Úprky (1868
– 1929) a podle dochované korespondence obou pánů z léta 1921 se prý
jedná o jednu z nejzdařilejších podob.
Při procházce ji můžete posoudit sami,
protože malebnou atmosféru si Havlíčkovy sady uchovaly dodnes.
TGK

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

leden 01/2022
Koho aKtuálně
hledáme?

www.napajedla.cz

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
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

www.napajedla.cz

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

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

Dne 22. ledna 2022 uplyne rok
ode dne, kdy od nás navždy
odešel můj manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,

pan Miloslav ČEVELA.
Po roce plném bolesti a smutku na něho stále
s láskou vzpomíná manželka Emílie, děti Dana
a Miloš s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
… děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil...
Emílie Čevelová
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Setkání
s hudbou
Připomínkou narození světového velikána klavírní hry a napajedelského rodáka Rudolfa Firkušného
bude koncert, který se uskuteční v pátek 11. 2. v 17 hodin v Napajedlích. Spolu se svými bývalými studenty
a jejich hosty oslaví Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného 70 let od vzniku školy.
Klášterní kapli rozezní tóny skladeb světových autorů v podání Ondřeje Hubáčka (klavír), Renée Bernatíkové (cembalo),
Radky Kaňovské (housle), Martina Kota (akordeon), Bohumila Kundla (trubka) a Bedřišky Ponížilové (zpěv).
Vstupné: 160 Kč / 80 Kč děti do 15 let
Při této příležitosti budou všechny stálé expozice i výstavní sál s aktuální výstavou Kreslím melodie,
hraju obrazy přístupné do 19.00 zdarma!

V prostorách napajedelského Klubu
kultury se uskuteční již čtvrtý ročník
Minifestivalu multimediální scénické tvorby, na kterém vystoupí mladí
umělci z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Návštěvníci se
mohou těšit na komponovaný večer,
který se bude skládat z krátkých pohybových performancí využívajících
videoprojekce.
Jednotlivá představení studentů vznikla v rámci rezidenčního
workshopu, který proběhl na půdě
Klubu kultury pod vedením jednotlivých pedagogů ateliérů Fyzického
divadla, Světelného designu a Audiovizuální tvorby a divadla. Právě setkání fyzického divadla s videoprojekcí je
ústředním tématem workshopu.
Pro tuto specifickou formu scénické
tvorby na pomezí svébytných uměleckých disciplín našli tvůrci již před několika lety v Napajedlích skvělé technické i prostorové podmínky a rádi
se sem vracejí. Diváci budou během
večera za jednotlivými představeními
putovat i dalšími prostory muzea, navštíví také Klášterní kapli a Kino Napajedla, kde program minifestivalu
v 18 hodin začne.
Předchozí ročníky minifestivalu
v letech 2014, 2017 a 2018 se setkaly
s velkým ohlasem a právem se i tentokrát diváci mohou těšit na nevšední
kulturní zážitek.

MINIFESTIVAL
MULTIMEDIÁLNÍ
SCÉNICKÉ
TVORBY
19 / 2 / 2022

Muzeum Napajedla připravuje pro návštěvníky novou výstavu v prostoru
Nového Kláštera. Výstava představí tvorbu sochaře Roberta Bučka, který se
zabývá volným uměním a jeho realizace je možné zhlédnout u nás i v zahraničí. Muzeum Napajedla srdečně zve na zahajovací vernisáž, která se uskuteční
24. 2. v 19.00 ve výstavním sálu.Více o autorovi na www.robertbucek.cz

Foto: Archiv autora
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18.00 Kino Napajedla
19.00 Muzeum Napajedla
20.00 Klášterní kaple
21.00 DJ v Klášterní kapli
Vstupné celý festival:
150 Kč / 100 Kč - student do 26 let,
senior +65 let, ZTP
Změna programu vyhrazena.

Foto: Archiv Klubu kultury Napajedla

leden 01/2022

www.napajedla.cz

V lednu startujeme nový cyklus
přednášek s cestovatelskou
tématikou

CESTOVATELSKÉ
JEDNOHUBKY,

se kterým budeme v průběhu
celého roku cestovat a poznávat
zajímavosti naší planety.
Jako první se podíváme

22/1/2022 DO INDONESIE
NA ŽELVY! s Petrem Janem
Juračkou, fotografem,
přírodovědcem a cestovatelem.

Novinář Tomáš Etzler
v napajedelském kině

Závěrem předešlého roku, v úterý 7. 12., přivítalo Kino Napajedla
mimořádného hosta, Tomáše Etzlera - jediného českého novináře oceněného cenou Emmy.

Předpremiéra
Krajinou vína
- Václav Žmolík
osobně uvede díl
z Napajedel a okolí!

Ten přijel divákům představit svůj
nový film Nebe. Celovečerní dokumentární snímek o každodenní realitě, kterou Tomáš v Číně sedm let coby zahraniční zpravodaj na vlastní kůži zažíval,
ve filmu silně kontrastovala s mikrosvětem sirotčince, který objevil spolu se
svými spolupracovníky v malé vesnici
na severovýchodě Číny. Nestátní sirotčinec tak ve snímku otevírá pohled na
znevýhodněné děti, které zde zažívají
pocity radosti, štěstí a naplnění. Současně divákům představil svou novou
knihu Novinářem v Číně s podtitulem
„Co jsem to proboha udělal?“
Debata s diváky po filmu se dotkla

jak témat bezprostředně zasahujících
do života Tomáše Etzlera, ale také hlouběji otevírala otázky týkající se lidských
práv v zemi, kde je život jednotlivce
udáván politickou stranou a její ideologií. Když v říjnu roku 2006 přijel do
Pekingu, Čínu, jak sám dodal, téměř
neznal. Za dobu svého dlouholetého
působení připravil nespočet televizních
reportáží, které odkryly řadu silných
příběhů. Témata lidských práv v totalitní zemi v něm rezonovala natolik, že
nakonec vyúsatila v tvorbu celovečerního snímku.
Petra Bubeníková, Kino Napajedla
Foto: Pavel Ligr

Oblíbený desetidílný seriál Krajinou
vína, který odvysílala Česká televize
v roce 2019, pokračuje v letošním roce
novými, premiérovými, díly. Díl s podtitulem Chardonnay, který bude v předpremiéře uveden 12. 2. v 18:00 v Kině
Napajedla, byl natáčen v Napajedlích,
Topolné, Kudlovicích a Kroměříži. Diváci se mohou těšit na osobní setkání
s Václavem Žmolíkem, který provádí
jednotlivými díly seriálu. Po projekci
bude následovat ochutnávka vín vinařů z Kudlovic v režii vinaře Stanislava
Dočkala a také prodej a autogramiáda
knih pana Žmolíka.
Zdroj fotografie: www.ceskatelevize.cz
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MAMAKINO | 10.00

Kino Napajedla
KINOSENIOR | 10.00 a 15.00

17. 1. / Láska na špičkách

24. 1. / Karel

31. 1. / Přání Ježíškovi

7. 2. / Tři přání pro Popelku

14. 2. / Šťastný nový rok 2

21. 2. / Klan Gucci

Sezóna oper a baletů
začíná již v lednu!

30. 1. v 16.00 opět zahajujeme sezónu
oper a baletů. Jedna z nejoblíbenějších
oper v repertoáru londýnské Královské
opery ožívá na úvod nové sezóny v produkci Jonathana Kenta. Ústřední trojici
ztvární hvězdní pěvci Elena Stikhina,
Bryan Hymel a Alexey Markov, kteří vás zavedou do Říma 19. století. Do
romantického světa idealistického malíře Cavaradossiho a jeho smyslné lásky
Toscy vstupuje zlomyslný baron Scarpia, náčelník policie, což přináší fatální
následky.

Severská filmová lekce I Filmový klub Kino Napajedla

Program

V termínu 19. - 25. 1. uvedeme v kině již osmý ročník SCANDI, který otevře
film Margrete – Královna severu režisérky Charlotte Sieling, která natáčela seriály
jako Most nebo Ve jménu vlasti. Film je politickým dramatem založeným na silných dialozích a navíc přináší pořádnou porci skandinávské historie. V hlavní roli
snímku, který se natáčel i v Česku, vystupuje Trine Dyrholm. Koprodukční snímek
Utéct vypráví prostřednictvím animace příběh mimořádné cesty dětského utečence
z Afghánistánu.
Dalším snímkem je komediální drama Ocelové dámy o volbě mezi štěstím a konvencí a hned poté nasleduje komedie Divoch o krizi středního věku.
Festival pokračuje v pondělí filmem 438 dní, který vychází ze skutečného příběhu
novinářů Martina Schibbyeho a Johana Perssona. V úterý nás čeká Projekt Z aneb
jak se točí zombie film a posledním snímkem bude němá dokumentární rekonstrukce mapující dějiny čarodějnictví Häxan, skládající se z několika částí, které se
na čarodějnice, ďábly, báchorky a pověry dívají různými pohledy.

19.1. / 17.30
20.1. / 17.30
24.1. / 18.30
25.1. / 17.30
20.00

Margrete - královna severu / 20.00 Utéct
Ocelové dámy
/ 20.00 Divoch
438 dní
Projekt Z aneb jak se točí zombie film
Häxan: Čarodějnictví v průběhu věků

Rok 2022 se hned od začátku
nese ve znamení filmových
novinek. Malou ochutnávku
přinášíme v krátkých anotacích níže. Nezapomínáme také
na dětského diváka a speciální
program budeme uvádět také
pro ně v rámci jarních prázdnin. Těšíme se na vás!

Srdce na dlani

Nová česká komedie od tvůrců hitu
ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo
na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy
a kde nás potká. Můžeme se zamilovat
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv.

Mimořádná událost

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve
vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a
scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve
svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.
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