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Starostka: Ing. Irena Brabcová
Místostarosta: Zbyněk Ohnoutek
Zastupitelstvo města Napajedla (dále jen ZM)
V roce 2020 se konalo celkem 5 veřejných zasedání ZM. ZM
pracovalo pod vedením starostky Ing. Ireny Brabcové.
Složení ZM – řazeno abecedně dle příjmení (účast na
jednání): Ing. Irena Brabcová (5), František Cívela (4),
Tomáš Čabla (4), Jiří Čižmař (5), Ing. Stanislav Fojtů (5),
Ing. Michal Forst (5), Tomáš Harník (5), Marie Hlochová
(5), Mgr. Denisa Kalmárová (3), Ing. arch Kamil Koláček (5),
Zbyněk Ohnoutek (5), MUDr. Karel Pavelka (1), Ing. Pavel
Ratiborský (5), Vilém Skála (5), Ing. Lukáš Smyček (4), Josef
Sukup (4), Zbyněk Tilšer (5), Mgr. Taťána Trvajová (3).
Během roku došlo k několika změnám ve složení členů ZM.
Na únorovém zasedání nahradil pana Jiřího Krkošku na pozici zastupitele pan Michal Štěpaník (5), paní Lucii Lompejovou, BA (Hons), Executive MBA, nahradil pan Mgr. Petr
Škrabala (4). Na květnovém zasedání ZM nahradil Mgr. Romana Kuču pan Ing. Pavel Ratiborský mladší (4). Na zářijovém zasedání ZM nahradil pana MUDr. Karla Pavelku pan
Ing. arch. Michal Hladil (2).
Rada města Napajedla (dále jen RM)
V roce 2020 proběhlo 15 schůzí RM.
Složení RM (účast na jednání): Ing. Irena Brabcová (14),
František Cívela (15), Ing. Michal Forst (14), Zbyněk Ohnoutek (15), MUDr. Karel Pavelka (3), Vilém Skála (15), Zbyněk
Tilšer (14).
Na říjnové schůzi RM nahradil pana MUDr. Karla Pavelku na
pozici radního pan Jiří Čižmař (4).

Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ)
Tajemnice: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Městský úřad Napajedla (dále jen úřad) je úřadem obce s rozšířenou působností, tzn., že odbory a oddělení úřadu vykonávají přenesený výkon státní správy nejen pro město Napajedla, ale i pro tyto okolní obce - Halenkovice, Komárov,
Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava. Nad rámec
činností výkonu státní správy byla s uvedenými obcemi uzavřena veřejnoprávní smlouva k výkonu přestupkové agendy.
Neméně důležitou činností úřadu jsou pak záležitosti v samostatné působnosti, tj. činnosti, které se týkají pouze města Napajedla, především pak jeho majetku, financí, sociální oblasti
apod. V této samosprávné činnosti úřad zabezpečuje realizaci
přijatých usnesení a plní úkoly, které mu uložila rada nebo
zastupitelstvo města.
Podíl výkonu přenesené a samostatné působnosti vykonávané zaměstnanci městského úřadu lze vyhodnotit poměrem
cca 40 : 60%.
V rámci organizace se úřad dělí na 5 odborů a 1 oddělení. Počet funkčních míst na úřadě byl v roce 2020 celkem 34, obsazeno bylo 33 míst, z toho odbor správa majetku 5 míst, odbor
stavební úřad 7 míst, odbor sociálních věcí 3 místa, odbor

finanční 5 míst, odbor investice a rozvoj města 5 míst z toho
1 místo neobsazené, oddělení tajemníka 9 míst.
Informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení lze získat z webových stránek města, stejně tak jména a kontakty
na jednotlivé pracovníky úřadu, členy rady a zastupitelstva
města.

Oddělení tajemníka
Vedoucí: Ing. Bc. Zdeňka Sukupová
Počet pracovníků: 9
Přehled činnosti v číslech:
Úsek matriky: Zajišťuje výkon státní správy nejen pro
Napajedla, ale i pro obce ve svém správním obvodu –
Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutavu.
Matriční záležitosti: legalizace a vidimace (ověřování)
855 položek
Počet sňatků uzavřených představiteli města Napajedla:
58 Napajedla (z toho: radnice 40, zámek 8, církevní 1, jiné
9), 1 Pohořelice (zahrada), 3 Spytihněv (rekreační středisko
Skleníky), 1 církevní Žlutava
Prohlášení o určení otcovství u nesezdaných párů: 39 (k dosud nenarozenému dítěti), 3 (k narozenému dítěti). V roce
2020 se v naší obci doma nenarodil žádný napajedelský občánek.
Zápisy o úmrtí do matriky: 42 Napajedla, 4 Pohořelice,
2 Oldřichovice, 1 Komárov, 12 Spytihněv, 5 Žlutava
Výpis z rejstříku trestů 28, výpis z katastru nemovitostí 34,
autorizovaná konverze dokumentů 100, ostatní úkony
v Czech POINTu 30.
Pracovnice matriky pracuje i ve sboru pro občanské záležitosti (komise RM) - vítání občánků, zlaté a diamantové svatby,
gratulace jubilantům. S ohledem na epidemickou situaci nebyly prováděny osobní návštěvy u jubilantů, ale dárky a přání
byly za dodržení nařízení předávány u dveří. Přáníčka ke Dni
matek a Vánocům byla obyvatelům domů s pečovatelskou
službou vhozena do schránek.
Akce s představiteli města: ocenění dárců krve (zaslání děkovného dopisu a dárkové poukázky), vyřazení žáků z 9. tříd
proběhlo s ohledem na epidemickou situaci návštěvou ve třídách
Úsek evidence obyvatel a podatelny: Počet obyvatel
k 31. 12. 2020 byl 7085 + 59 cizinců s trvalým pobytem, + 85
cizinců s přechodným pobytem. Zemřelo 112 občanů města
a narodilo se 58 dětí. Počet přihlášených k trvalému pobytu
117, odhlásilo se 115 občanů. Počet rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 10, vydaných údajů z ISEO 10. Ohlášení ztrát
a nálezů 14. Počet zásilek zaevidovaných v podacím deníku
úřadu: doručená pošta 6028 písemností, 3019 odeslaných
písemností prostřednictvím doručovatelky a České pošty,
4562 datovou schránkou.

Naše Napajedla 2020
Úsek sekretariátu: Byla vydána 1 obecně závazná vyhláška
a 2 nařízení města. Organizačně, technicky a administrativně zajišťuje schůze rady města (15) a zasedání zastupitelstva města (5). Zveřejněno 240 dokumentů na úřední desce
a 24 smluv v registru smluv.
Úsek přestupkový: Doručeno 90 podnětů k projednání přestupku, vydáno 85 sdělení (zprávy o pověsti).
Oddělení tajemníka zajišťuje úklid kancelářských prostor
města a na domech s pečovatelskou službou.

Odbor stavební úřad
Vedoucí: Ing. Libor Čabla
Počet pracovníků: 5
Výkon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu:
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako obecný
stavební úřad, vykonává státní správu v rozsahu přenesené
působnosti pověřeného obecního úřadu v katastrálním území
Napajedla, Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice,
Spytihněv a Žlutava
Vydává rozhodnutí a jiná opatření ve věci umisťování staveb
nebo zařízení, jejich změn, změn využití území, změn vlivu
užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, stanovení ochranných pásem na základě územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu.
Vydává stavební povolení a ohlášení staveb a jejich změn, stavebních úprav, udržovacích prací, terénních úprav, provádí
jiná opatření a vykonává další činnosti na úseku stavebního
řádu.
Poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.
Vykonává další činnosti podle zákona č. zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“).
Vydává stanoviska k převodu pozemků a další sdělení v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu.
V oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly popisnými a čísly evidenčními ve městě Napajedla.
Ve správním obvodu mělo k 31. 12. 2020 trvalé bydliště
13 558 obyvatel.
Činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu: 1366 podání - Územní rozhodnutí 29,
Územní souhlas 55, Stavební povolení (samostatné, společné,
dodatečné) 37, Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (samostatný, společný) 9, Kolaudační rozhodnutí
5, Kolaudační souhlas 42, Sdělení k užívání 31, Rozhodnutí
o předčasném užívání, o zkušebním provozu 11, Rozhodnutí
o změně stavby před dokončením 11, Rozhodnutí o výjimce 7, Souhlas se změnou v užívání stavby 6, Ověření skutečného provedení stavby („pasport“) 2, Rozhodnutí (souhlas)
o povolení odstranění stavby 3, Usnesení o přerušení řízení
26, Usnesení o zastavení řízení 20, Usnesení o projednání
záměru 8, Dělení, scelování pozemků, geometrické plány jiná opatření 41, Přidělení čísla popisného nebo evidenčního
(k.ú. Napajedla) 10, Vyjádření a informace k pozemkům 47,
Závazná stanoviska 13, Ostatní vyjádření 26, Stížnosti a petice
3, Odvolání 2 (Odvolání – rozhodnutí (usnesení) potvrzeno
2, Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 3, Kontrolní
prohlídky 123
Výkon na úseku územního plánování: Odbor stavební úřad
Pověřený pracovník: Ing. Libor Čabla
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, vykonává
státní správu v rozsahu přenesené působnosti jako pořizovatel Územního plánu Napajedla, Změn Územního plánu Napajedla, Zprávy o uplatňování Územního plánu Napajedla,
regulačních plánů, územních studií, vymezení zastavěného
území pro katastrální území Napajedla.

Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti a vykonává další činnost ve věcech územního plánování podle stavebního zákona v rozsahu katastrální území
Napajedla (příprava žádostí žadatelů o změnu pro vydání stanovisek krajského úřadu z hlediska vlivů na životní prostředí
a vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, vypracování smluv k úhradě nákladů od jednotlivých žadatelů
na vypracování změn schválených lokalit a další).
Vydání změny č. 1A Územního plánu Napajedla:
Zastupitelstvo města Napajedla po projednání dne 26.02.2020
usnesením č. 115/8/12/1/2020 ověřilo podle ust. § 54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), že návrh změny č. 1A Územního plánu Napajedla není v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky ve znění aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 (se závazností
pro pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území od 01.10.2019), se Zásadami
územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění aktualizace č. 2 (s
účinností dne 27.11.2018), se stanovisky dotčených orgánů a
se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje.
Zastupitelstvo města Napajedla po projednání dne 26.02.2020
usnesením č. 115/8/12/1/2020 vydalo jako příslušný správní
orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust.
§§ 171 až 174 správního řádu a podle přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 1A
Územního plánu Napajedla (dále jen “ÚP Napajedla“).
Předmětem návrhu změny č.1A ÚP Napajedla je:
- aktualizace zastavěného území
- vymezení zastavitelných ploch:
- Územní rezerva T č. 350 se mění na návrhovou plochu těžby
nerostů T č. 198:
Lokalita se nachází v jižní části katastrálního území Napajedla, v místní části Oráčiny, u místní komunikace spojující
silnici III/49724 s obcí Spytihněv.
Předmětem změny ÚP Napajedla je řešení požadavku na rozvoj těžby štěrkopísku v prostoru jižní části katastrálního území Napajedla, kde v současné době probíhá postupná těžba
štěrkopísku. Jde o vymezení další plochy pro těžbu štěrkopísku, pro postupné pokračování těžby štěrkopísku v budoucnu.
V ÚP Napajedla byla tato plocha dlouhodobě předurčena pro
těžbu štěrkopísku a byla vymezena jako územní rezerva T č.
350 v prostoru mezi stávající komunikací a jižní hranici katastrálního území Napajedla. V současné době je lokalita, která
je předmětem změny územního plánu intenzívně zemědělsky
obhospodařována.
Stávající zemědělská plocha, na níž byla vymezena územní rezerva T č. 350 se mění na návrhovou plochu T č. 198 určenou
pro těžbu nerostů. Rozsah vymezení návrhové plochy T č. 198
byl proti rozsahu vymezení územní rezervy T č. 350 zmenšen.
Lokalita navazuje na stávající plochy těžby štěrkopísku, která
probíhala severně od komunikace, která slouží jako příjezdová komunikace k areálu štěrkovny, nacházející se západně od
katastrálního území Spytihněv.
Zastavitelná plocha T č. 198 je dopravně přístupná ze stávající
komunikace, která prochází podél severního okraje této plochy. Sítě technické infrastruktury potřebné pro těžbu štěrkopísku budou přivedeny ve směru od štěrkovny nacházející se
na území sousední obce Spytihněv.
Tato návrhová plocha umožní další postupné pokračování
těžby štěrkopísku, který je významným surovinovým zdrojem
pro oblast Zlína. Je ve veřejném zájmu, aby těžba štěrkopísku
dále pokračovala, protože se jedná o materiál využívaný pro
realizaci staveb veřejného i soukromého charakteru. Po ukončení těžby štěrkopísku budou dotčené plochy kolem vodní
plochy vzniklé těžbou štěrkopísku rekultivovány, čímž dojde

k obnovení produkčních a ekologických hodnot území. Vodní plochu, která vznikne v souvislosti s těžbou štěrkopísku, je
možné výhledově využít jako zdroj vody.
Krajská surovinová politika Zlínského kraje konstatuje, že
vzhledem k nárokům staveb celostátního a regionálního významu a vzhledem k ukončení těžby na nadregionálně významném ložisku Ostrožská Nová Ves bude nutno doplnit
deficit zdrojů z nově připravovaných a zahajovaných těžeb na
náhradních výhradních a nevýhradních ložiskách štěrkopísků, mezi která patří i rozšíření těžby v ložisku Napajedla.
- Stávající plocha zemědělská se mění na zastavitelnou plochu
bydlení - individuální BI č. 15:
Lokalita se nachází v prostoru mezi jižním okrajem zastavěného území města Napajedla a rekreačním areálem Pahrbek,
v ulici K Pahrbku.
V současné době jsou ve vymezené zastavitelné ploše BI č.
15 navržené změnou č. 1A ÚP Napajedla realizovány 4 samostatně stojící objekty. Realizace objektů byla povolena na
základě přípustného využití ploch pro sport a rekreaci jako
stavby pro ubytování. V současné době platný územní plán
ale zastavitelnou plochu pro sport a rekreaci v prostoru mezi
jižním okrajem zastavěného území města a rekreačním areálem Pahrbek nenavrhuje. Ve změně č. 1A ÚP Napajedla je
tedy fakticky řešena změna využití stávajících ploch pro sport
a rekreaci na plochy bydlení v rodinných domech.
- Stávající plocha zemědělská se mění na zastavitelnou plochu
individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ č. 37:
Lokalita se nachází v severozápadní části katastrálního území Napajedla, v místní části Pod Dubovou, mimo zastavěné
území.
Předmětem řešení v této lokalitě je změna z plochy zemědělské
na zastavitelnou plochu individuální rekreace – zahrádkářské
osady. Navržená zastavitelná plocha je vymezena ve vazbě na
stávající zastavitelnou plochu RZ č. 36, kterou rozšiřuje o 0,24
ha a tato rozšířená zastavitelná plocha má nové označení RZ
č. 37. V ÚP Napajedla je stanovena podmínka dále nerozšiřovat plochy zahrádkových osad, pro zastavitelnou plochu č. 36
je stanovena výjimka a rozšíření je tak možné.
- Návrhová plocha těžby nerostů T č. 195 se mění na návrhovou plochu krajinné zeleně K č. 321:
Lokalita se nachází v jižní části katastrálního území Napajedla, zasahuje do území, kde byla ukončena těžba štěrkopísku,
vznikla vodní plocha a území kolem vodní plochy bylo rekultivováno.
Vzhledem k navrhovanému využití území kolem vodní plochy pro rekreaci je navrženo využití řešené lokality, tedy území mezi vodní plochou a katastrální hranici se sousední obcí
Spytihněv jako plochy pro krajinnou zeleň. Výsadba zeleně
bude mít pozitivní vliv na krajinný ráz a ekologickou stabilitu
údolní nivy řeky Moravy.
- Návrhová plocha T č. 195 se mění na zastavitelné plochy
specifická rekreace RX č. 460, č. 461 a č. 462, návrhovou plochu krajinné zeleně K č. 322 a návrhovou plochu silniční dopravy DS č. 189 a pro příjezd do lokality je vymezena plocha
silniční dopravy DS č. 190 s doprovodnou zelení K č. 323:
Předmětem řešení změny územní plánu je zastavitelná plocha
T č. 195, která je v ÚP Napajedla vymezena pro těžbu nerostů.
Těžba v tomto prostoru byla ukončena a vznikla vodní plocha
a okolní pozemky byly rekultivovány.
Město Napajedla spolu s provozovatelem těžby štěrkopísku
hledají nové využití celé lokality po ukončené těžbě štěrkopísku. Hlavním záměrem je částečné využití vodní plochy pro
přírodní koupání a vybudování základního zázemí umožňující koupání. Současně je navrženo řešení dopravní dostupnosti celé lokality, především pro dopravu pěší a cyklistickou.
Změna č. 1A ÚP Napajedla navrhuje po obvodu vodní plochy
zastavitelné plochy specifické rekreace RX č. 460, 461 a 462.
Návrhové plochy RX č. 460 a 462 jsou navrženy pro přírodní
koupání s nezbytným sociálním zázemím a sportovně rekre-

ačními aktivitami. Návrhová plocha RX č. 461 by měla sloužit
jako zázemí pro rybolov. Zbývající plochy po obvodu vodní
plochy jsou navrženy pro krajinnou zeleň. V současné době
v těchto plochách postupně probíhá výsadba zeleně.
Plocha specifické rekreace RX č. 460 je navržena na severní
straně vodní plochy, kde ze západní strany navazuje na stávající účelovou komunikaci. Prostřednictvím této komunikace
je možné napojení na cyklistickou stezku vedenou podél řeky
Moravy. Bude se jednat o hlavní přístup k ploše specifické rekreace pro cyklisty a pěší návštěvníky. Plocha specifické rekreace RX č. 460 je navržena v místě, které je v současnosti
nejlépe přizpůsobeno pro přírodní koupání, je zde již vytvořen vhodný pozvolný vstup do vody a celá plocha má dobrou
orientaci a návaznosti z hlediska dopravní dostupnosti.
Navazující koridor DS č. 189, který dále pokračuje směrem
k vodní ploše je navržen pro vybudování komunikace sloužící
především pěší a cyklistické dopravě. Podél této komunikace
je navržena doprovodná zeleň, která bude stabilizovat komunikaci v krajině a bude ji chránit před zemědělskou činností.
- Stávající plocha občanského vybavení se mění na zastavitelnou plochu veřejných prostranství s převahou zpevněné
plochy PV č. 58:
Lokalita je součástí zastavěného území města Napajedla
a nachází se v blízkosti křižovatky ulic Palackého a Jiráskova,
v severní části města.
Změna č. 1A ÚP Napajedla navrhuje změnu využití části stávající plochy občanského vybavení na plochu veřejného prostranství s převahou zpevněné plochy, návrhová plocha má
označení PV č. 58.
V současnosti je část plochy občanského vybavení, která směřuje ke křižovatce ulic Palackého a Jiráskova využívána jako
plocha veřejného prostranství, neboť se jedná o plochu, která
je volná a na stávající okolní plochy veřejného prostranství
přímo navazuje.
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Jedná se o rozsahem malou plochu, u které je nutné, aby
nebyla výhledově zastavěna objekty občanského vybavení
z důvodu, aby nebyly zhoršeny rozhledové podmínky v křižovatce ulic Palackého a Jiráskova. Je žádoucí, aby plocha,
která je předmětem změny, zůstala volná a pro tento účel je
nejvhodnější její využití jako plochy veřejného prostranství
s převahou zpevněných ploch.
- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
- Změna č. 1A ÚP Napajedla navrhuje nový druh plochy
s rozdílným způsobem využití - plochy specifické rekreace RX
č. 460, č. 461 a č. 462 a pro tyto plochy stanovuje podmínky
pro jejich využití. Zavedení nového druhu plochy s rozdílným
způsobem využití je vyvoláno návrhem rekreačního využití
území po ukončené těžbě štěrkopísku v návrhové ploše těžby
nerostů T č. 195.
- Změna č. 1A ÚP Napajedla navrhuje pro stávající výrobní areál Fatra, a.s., Napajedla pro plochy průmyslové výroby
a skladů nové podmínky prostorového uspořádání.
Prostorové podmínky jsou upřesněny pro maximální výšku
stávající zástavby:
- Maximální výška zástavby 40 m pro stávající areál závodu
Fatra, a.s., Napajedla na ulici třída Tomáše Bati (označený VP
č. 1).
- Maximální výška zástavby 20 m pro stávající areál závodu
Fatra, a.s., Napajedla na ulici Zámoraví (označený VP č. 2)
a nově vystavěný areál závodu Fatra, a.s., Napajedla na ulici
Zámoraví (označený VP č. 3).
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako pořizovatel
ÚP Napajedla dne 18.03.2020, pod sp. zn.: SÚ/2020/1147/Č,
vydal veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2020 změny č. 1A Územního plánu Napajedla
a vydání změny č. 1A Územního plánu Napajedla včetně úplného znění.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné Opatření obecné povahy
č. 1/2020 změny č. 1A Územního plánu Napajedla s ohledem
na jeho rozsah zveřejnit na úřední desce Městského úřad Napajedla v úplném znění, pořizovatel oznámil, že do Opatření
obecné povahy č. 1/2020 změny č. 1A Územního plánu Napajedla může každý nahlédnout v tištěné podobě na Městském
úřadě v Napajedlích, odboru stavební úřad, Masarykovo
náměstí č. p. 87, v kanceláři vedoucího odboru a způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách
Městského úřadu Napajedla na adrese: http:/www.napajedla.
cz/cz/změna-c-1a-uzemniho-planu-napajedla/.
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Opatření
obecné povahy č. 1/2020 změny č. 1A Územního plánu Napajedla účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Opatření obecné povahy č. 1/2020 změny č. 1A Územního
plánu Napajedla nabylo účinnosti dne 02.04.2020.

Výkon silničního
správního úřadu (dále jen SSÚ):
Pověřený pracovník: Ing. Libor Čabla
Počet pracovníků: 1
Městský úřad Napajedla, silniční správní úřad zajišťuje výkon
státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o
pozemních komunikacích“) a to zejména:
- rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie
místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této
kategorie,
- rozhoduje o připojení místní komunikace, veřejně přístupné
účelové komunikaci a sousední nemovitosti k místní komunikaci,

- rozhoduje o úpravě takového komunikačního připojení
nebo o jeho zrušení,
- vydává rozhodnutí o uzavírce a objížďce pro místní komunikace,
- rozhoduje o provádění stavby či terénních úprav v silničním
ochranném pozemku místní komunikace,
- vydává povolení zvláštního užívání pro místní komunikace,
- vydává povolení zvláštního užívání z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro místní komunikace,
- vykonává státní dozor podle zákona o pozemních komunikacích na místních komunikacích,
- podílí se na návrzích koncepčních řešení dopravního systému ve městě,
- spolupracuje s orgány Policie ČR, ŘSD ČR a ŘSZK na úseku
silničního hospodářství,
- provádí dílčí poradenskou činnost právnickým a fyzickým
osobám vyplývající z činností v daném úseku, - účastní se
místních šetření, jednání a kolaudací a provádí další činnosti
podle zákona o pozemních komunikacích.
Ve správním obvodu města Napajedla mělo k 31.12.2020
trvalé bydliště 7 085 obyvatel.
Činnost: 134 podání - Uzavírky místních komunikací 9,
Zvláštní užívání místní komunikace 21, Povolení komunikačního připojení 5, Usnesení o přerušení řízení 4, Usnesení
o zastavení řízení 5, Závazná stanoviska 4, Vyjádření k dokumentaci 2, Ostatní sdělení 8

Odbor sociálních věcí
Vedoucí: Alena Kašná
Počet pracovníků: 3 (z toho 1 pracovnice úklid obou DPS)
Odbor poskytoval obyvatelům, v rámci jeho kompetencí, základní i odborné sociální poradenství, aktivní pomoc s řešením životní situace klienta, pomoc při zajišťování náhradního
bydlení nebo ubytování při ztrátě bydlení (dluhy, exekuce).
Zajišťoval primární prevenci (depistáž, soc. pomoc), agendu
sociálně-právní ochrany dětí (SPOD); v oblasti péče o blízkou
osobu poskytoval poradenství a kontakty na sociální služby,
dle potřeby prováděl sociální šetření, kontroloval hospodaření zvláštním příjemcům dávek důchodového pojištění,
které svým rozhodnutím ustanovil. Zajišťoval poradenství
a pomoc soudem ustanoveným opatrovníkům v rodinách
s osobami bez nebo s omezením ve svéprávnosti a pomoc osobám blízkým při vyřizování dávek a příspěvků pro zdravotně
postižené občany. Vykonával funkci veřejného opatrovníka
2 občanům, kde město Napajedla bylo ustanoveno usnesením
Okresního soudu ve Zlíně veřejným opatrovníkem.
Bylo sepsáno 17 návrhů a 6 podání k Okresnímu soudu Zlín
ve věci opatrovnictví zdravotně postižených občanů.
Při své činnosti pracovnice odboru spolupracovaly se státními i nestátními subjekty včetně dluhové poradny, soudy
a exekutory, registrovanými sociálními službami, sociálním
kurátorem a OSPOD MěÚ Otrokovice.
Pracovnice odboru dále zajišťovaly agendu žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou, spolupracovaly
se sociální komisí, metodicky vedly 3 kluby seniorů a pomáhaly jim při organizaci jejich činnosti; aktivně se podílely na
přípravě podkladů pro tvorbu kritérií pro sociální bydlení
a postupů přidělování sociálních bytů v Napajedlích; své zkušenosti z praxe předaly zapojením se do inovativního projektu ZK a Institutu soc. práce „Podpora domácí péče“; aktivně
se zapojily do projektu „Podpora pečujících osob na Otrokovicku“.
Tak jako všem, vstoupila do práce odboru na jaře koronavirová krize vč. vyhlášení nouzového stavu. Bylo nutné zajišťovat pro občany neodkladné záležitosti, přerušit činnost všech
klubů seniorů. Pracovnice odboru vytipovaly z úřední činnosti a hlavně ze znalosti „terénu“ osamělé osoby, příp. osoby,

které měly děti mimo náš okres. Buď je kontaktovaly přímo,
nebo za nimi poslaly s konkrétní pomocí pečovatelskou službu, městskou policii nebo členy místní organizace Českého
červeného kříže. Těmto osobám rozdávaly roušky, informační letáčky a nabízely jim služby na zajištění nákupu a vyzvednutí léků. S některými seniory byly i v častějším telefonickém
kontaktu, neboť rozhovor jim velmi psychicky pomáhal dosud neznámou koronavirovou krizi překonat.
Pracovnice vytvořily a namnožily letáčky s informacemi
o pomoci do stojanů a vyvěsily na vývěsku klubu seniorů;
přes předsedy klubů je e-mailem obdrželi i ostatní členové
tak, aby se informace dostaly do povědomí co největšího počtu občanů. Potřebné informace vč. nejdůležitějších kontaktů
se vyvěšovaly i na webové stránky města, příp. na informační
desku vedle budovy radnice. Pracovnice byly ve spojení s paní
starostkou, která byla členkou krizového štábu ORP. S ní pravidelně konzultovaly pomoc občanům, přes ni byly ve spojení i se zastupiteli města a podnikateli, kteří nabízeli pomoc
s rouškami, dezinfekčními prostředky a obličejovými štíty.
Pracovnice úklidu obětavě zajišťovala čištění společných prostor obou domů s pečovatelskou službou po pravidelně prováděné dezinfekci prostor místními hasiči.
Ve druhé koronavirové vlně na podzim už byla situace pro
všechny občany o trochu jednodušší v získávání informací, v obchodech byl dostatečný počet ochranných pomůcek

i dezinfekčních prostředků. Horší to bylo s počty koronavirem postižených obyvatel a osob, kterým se v důsledku omezení jejich pracovní činnosti, onemocnění nebo karantény
snížil jejich příjem. Pracovnice sociálně slabým občanům/rodinám pomáhaly získávat charitativní potravinovou pomoc,
pomáhaly jim při uplatnění nároků na sociální dávky. I když
se přerušila činnost klubů seniorů, byly s mnohými v telefonickém kontaktu, přes vedoucí klubů a příp. zájemcům pravidelně zasílaly pracovní listy na trénování paměti, poskytovaly
telefonní kontakty na možnou psychologickou pomoc.
Opět se do spolupráce zapojilo vedení města, přes paní starostku měly pracovnice informace z krizového štábu kraje, z
Krajského úřadu ZK pravidelně zasílali aktualizovaná vydání
mimořádných opatření a metodické materiály; průběžně sledovaly informace z MZ a MV, vlády a KHS Zlín. Na odboru
se přísně dodržovala vedením města zavedená hygienická
opatření: umístění plexiskel, používání ochranných a hygienických pomůcek a desinfekčních prostředků.
Vzdělávání: Obě pracovnice se zúčastnily on-line vzdělávání
(2 semináře): Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce
a opatrovnictví; Sociální bydlení v praxi.
Největší soc. problémy: ztráta bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení v důsledku zadluženosti nebo nízkého příjmu;
zdravotní postižení vč. duševního onemocnění; psychické
strádání seniorů v důsledku omezení společenských kontaktů
a obav z budoucnosti. Trvá nedostatek pobytových služeb pro
nemocné s Alzheimerovou nemocí i potřeba odlehčovacích
služeb.
Dobře zafungovala mj. terénní služba PAHOP („nemocnice
doma“), která poskytovala nepřetržitou péči i v rodinách, které byly v karanténě nebo jejich rodinný příslušník byl pozitivní na Covid-19.
V této nikým nečekané krizové době, v době pandemie, se ale
také nejlépe ukázaly charaktery lidí. Lidem v pomáhajících
profesích, ale i obrovskému množství lidí na straně dobrovolníků patří naše velké poděkování.
K 31.12.2020: Spisová dokumentace v OK systému MPSV –
nově zaevidovaných klientů ve sledovaném roce 45, počet klientů celkem 158, počet krizových intervencí 182 (z toho 102
opakovaných a 80 jednorázových).
Úřad práce: počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 110,
míra nezaměstnanosti 2,32%. Insolvenční řízení: počet nově
podaných žádostí občanů o insolvenci v roce 15, celkový počet napajedelských občanů v insolvenci ke konci roku 65.
Domy s pečovatelskou službou: počet bytů celkem 66 (z toho
DPS Pod Kalvárií 44, DPS Sadová 22), počet nově podaných
žádostí v roce 8 (1 nezař. - nesplnění podmínek), vyřazeno
1 (zrušení žádosti), počet přidělených bytů v roce celkem 4
(z toho DPS Pod Kalvárií 2, DPS Sadová 2), počet žadatelů 29.
Sociální komise (dále jen SK): Pod vedením Jiřího Čižmaře
se SK sešla na 4 jednáních, další 2 plánovaná jednání se z důvodu pandemie nekonala. Jako poradní orgán RM se zabývala soc. problémy ve městě, připomínkami a podněty občanů
(opakované narušování nočního klidu srocující se mládeže
s podezřením na konzumaci návykových látek) a komunitním plánováním soc. služeb v mikroregionu Otrokovicka.
Dále se zabývala žádostmi občanů o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou a po prošetření podávala RM návrhy na přidělení uvolněných bytů v DPS. Předseda komise byl
v době pandemie v úzkém kontaktu s vedením města a odborem soc. věcí.
Členka komise paní Bc. Milena Michnová se aktivně zapojila
do dobrovolnické činnosti v Domově pro seniory v Napajedlích, ul. Husova a pomáhala v péči o seniory v době, kdy klienti i personál domova, byli nejvíce oslabeni koronavirovou
infekcí.
Děkujeme jí za její odvahu a obětavost.
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Odbor finanční
Vedoucí: Ing. Ivo Šlíma
Počet pracovníků: 5
Finanční odbor mimo jiné spravuje agendy: místních poplatků, výběr úhrad za svoz a likvidaci komunálního odpadu,
dotací a darů, kompletní účetní agendu města, vystavené faktury, úhrady přijatých faktur a plateb města, rozpočet města,
daňové povinnosti města, evidenci majetku města, vymáhání
pohledávek, správní poplatky u hazardních her aj.
V roce 2020 bylo na místních poplatcích vybráno: za psy 159
tis. Kč, z ubytovací kapacity 21 tis. Kč a za zábor veřejného
prostranství 9 tis. Kč. Na správních poplatcích za povolení hazardních her a hracích automatů bylo vybráno 23 tis. Kč. Za
komunální odpad bylo od občanů vybráno 3,2 mil. Kč.
Město Napajedla vyhlásilo výzvu na poskytnutí dotace nebo

Tabulka plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2020

daru na činnost spolků a dalších neziskových organizací ve
městě a výzvu na poskytnutí dotací na podporu organizacím,
které vykonávají sociální služby pro občany města. Finančním odborem bylo zpracováno celkem 50 žádostí pro vyplacení dotací nebo daru a po schválení radou města a zastupitelstvem města bylo postupně sepsáno 49 smluv s různými
spolky a organizacemi a následně vyplaceno 6 998 200,- Kč
přímé podpory.
Rozpočet města Napajedla za rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města Napajedla v prosinci roku 2019. V průběhu
roku 2020 bylo přijato zastupitelstvem nebo radou města celkem 37 rozpočtových opatření, které upravily schválený rozpočet jak na straně příjmové tak i výdajové zejména o přijaté
dotace pro město Napajedla a jeho příspěvkové organizace.
Plnění upraveného rozpočtu města za rok 2020 ukazuje následující tabulka.
schválený
rozpočet
v tis. Kč

upravený
rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

skutečnost
/upravený
v%

129 810
11 814
0
11 464
153 088

123 914
15 776
0
29 207
168 897

133 771,2
17 434,7
746,9
24 252,1
176 204,9

108,0
110,5
0,0
83,0
104,3

21 510
0
0
21 510
174 589

87 630
-75 000
0
12 630
181 527

49 251,5
-75 000,0
251,9
-25 496,6
150 708,3

56,2
100,0
0,0
-201,9
83,0

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
22 Doprava
23 Vodní hospodářství
31 Vzdělávání
32 Školské služby
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
34 Tělovýchova a zájmová činnost
35 Zdravotnictví
36 Bydlení, služby a územní rozvoj
37 Ochrana životního prostředí
43 Sociální péče a pomoc
52 Civilní připravenost na krizové stavy
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
55 Požární ochrana
61 Územní samospráva a státní správa
63 Finanční operace
64 Ostatní činnost
Výdaje celkem

200
900
5 710
1 500
25 267
6
12 465
4 179
0
58 229
5 800
2 649
220
3 982
8 140
32 031
4 980
12 024
174 589

240
900
5 516
1 500
23 564
36
14 146
8 897
69
59 695
6 136
7 197
36
4 013
8 140
32 899
6 685
1 858
181 527

222,4
701,4
4 185,3
398,5
16 094,2
30,0
13 598,1
6 282,6
69,0
51 091,1
4 099,4
7 101,0
0,0
3 684,9
8 124,8
28 352,2
6 477,4
196,0
150 708,3

92,7
77,9
75,9
26,6
68,3
83,3
96,1
70,6
100,0
85,6
66,8
98,7
0,0
91,8
99,8
86,2
96,9
10,5
83,0

z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje

137 064
37 525

140 567
40 960

117 471,8
33 236,5

83,6
81,1

Příjmy dle tříd
třída 1 daňové příjmy
třída 2 nedaňové příjmy
třída 3 kapitálové příjmy
třída 4 přijaté dotace
Příjmy celkem
Financování - třída 8
8115 změna stavu na bankovním účtě
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů
financování celkem
Zdroje celkem

Výdaje dle oddílů

Z plnění rozpočtu města k 31.12.2020 je vidět, že rozpočet
města za rok 2020 skončil kladným výsledkem ve výši 25,5
mil. Kč. Přitom předpokládán byl deficit rozpočtu ve výši
12,6 mil. Kč. V součtu to je dohromady lepší výsledek o
38,1 mil. Kč. Na tomto výsledku se podílely vyšší příjmy
částkou 7,3 mil. Kč, nečerpané kapitálové výdaje částkou
7,7 mil. Kč a úsporou běžných výdajů ve výši 23,0 mil. Kč.
Plán celkových příjmů byla na rok 2020 částka ve výši
168,9 mil. Kč, skutečnost je 176,2 mil. Kč, tj. více o 7,3 mil.
Kč. Daňové příjmy jsou překročeny o částku 9,8 mil. Kč,
nedaňové příjmy jsou vyšší o částku 1,7 mil. Kč, kapitálové
příjmy jsou vyšší o částku 0,7 mil. Kč a naopak přijaté dotace nejsou naplněny o částku 5,0 mil. Kč.
U kapitálových výdajů byl plán 40,9 mil. Kč a skutečnost je
33,2 mil. Kč. Zůstalo nečerpáno 7,7 mil. Kč, z toho nevyčerpaná kapitálová rezerva činila částku 326 tis. Kč.
U běžných výdajů byl plán 140,5 mil. Kč a skutečnost je
117,5 mil. Kč, zůstalo nečerpáno 23,0 mil. Kč, z toho nečerpaná běžná rezerva tvoří částku 1,3 mil. Kč.
Financování mělo upravený rozpočet záporné saldo 12,6
mil. Kč, skutečnost je kladné saldo 25,5 mil. Kč, nečerpaný rozdíl v částce 38,1 mil. Kč odpovídá součtu překročení
příjmů (7,3 mil. Kč) a součtu nedočerpaných kapitálových
a běžných výdajů (30,7 mil. Kč).
Nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu za rok
2020, tj. na straně výdajové nebyly překročeny jednotlivé
oddíly rozpočtu, viz plnění rozpočtu.
K 31.12.2020 byl celkový zůstatek finančních prostředků
na účtech a v hotovosti ve výši 181 764 007,17 Kč. V předchozím roce to byla částka 155 989 656,43 Kč, došlo ke
zvýšení finančních prostředků o částku 25 774 350,74 Kč,
což odpovídá v části financování součtu položkám 8115 a
8118 ve výši 25,7 mil. Kč v přehledu plnění rozpočtu města
za rok 2020
Město Napajedla ze svého rozpočtu finančně zajišťovalo
činnost svých příspěvkových organizací a to formou neinvestičních příspěvků. Přehled neinvestičních příspěvků
poskytnutých v roce 2020 ukazuje následující tabulka.
název a IČ příspěvkové organizace

Kč

neinvestiční příspěvky
Mateřská škola Napajedla, 70979995

2 766 000

1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043

2 478 000

2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572

5 465 000

Klub kultury Napajedla, 70286736
DDM Matýsek Napajedla, 75044862
Služby města Napajedla, 71240063
Pečovatelská služba Napajedla
celkem

10 370 000
1 379 000
17 587 928
2 050 000
42 095 000

V průběhu roku 2020 byl dokončen přezkum hospodaření města Napajedla za rok 2019. Přezkum provedl Krajský
úřad Zlínského kraje s výsledným konstatováním, že nedošlo k závažným
porušením předpisů a drobné pochybení byly v průběhu
roku 2019 odstraněny. To bylo jedním z hlavních předpokladů pro schválení účetní závěrky města za rok 2019
a stejně tak pro schválení závěrečného účtu města za rok
2019. Oba tyto zásadní dokumenty pro odsouhlasení hospodaření města za uplynulý kalendářní rok 2019 byly Zastupitelstvem města Napajedla projednány a schváleny na
jeho jednání v červnu 2020.

Odbor správa majetku (dále jen SM)
Vedoucí: JUDr. Jiří Šulc
Počet pracovníků: 5
Největší akce: Koupě pozemku, který by měl do budoucna
zajišťovat přístup k zahradám nových rodinných domů na ulici Komenského. Byla dokončena směna pozemků se Státním
pozemkovým úřadem, jenž budou využity pro potřeby města
(kontejnerová stání, inž. sítě atd.) Odbor SM vydal své vyjádření k rozsáhlé rekonstrukci mostu ve vlastnictví Zlínského kraje vedeného ke společnosti Fatra, a.s. Mimo jiné řešil
i úpravu nájemních smluv pro předzahrádky, jejíž úprava spočívala ve snížení nájemného v rámci pandemie COVID-19.
Odbor SM řešil prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy jejich vlastníkům, koupě a prodeje,
pachty, výpůjčky, pronájmy pozemků, pronájmy bytů a nebytových prostor, dohody o napojení na místní komunikaci,
věcná břemena, zábory veřejného prostranství, dohody o uložení inženýrských sítí a vyjádření k projektovým dokumentacím (stavby rodinných domů, rekonstrukce plynovodů,
uložení nadzemního vedení el. napětí do země a jiné uložení
sítí do pozemků města). Odbor SM zajistil dočasné přemístění divadelního a loutkového souboru do náhradních prostor
v budově č.p. 95 a následně zajistil navrácení ochotníků zpět
do areálu zámku. Dále proběhla rekonstrukce 2 služebních
bytů v bytovém domě č.p. 1531.
Veškeré majetkové záležitosti města týkající se jejich projednání v radě a zastupitelstvu města, správu lesních pozemků,
přípravu a realizaci dalších investičních akcí a oprav menšího
rozsahu (větší akce jsou svěřeny odboru IRM). Dále odbor
SM zastupoval město jako účastníka řízení (dopravní řízení,
stavební řízení a životní prostředí), spolupracoval při řešení
pojistných událostí, zabezpečení provozu a oprav budov ve
vlastnictví města Napajedla. V průběhu roku byly průběžně
zajišťovány opravy, údržba a pravidelné revize (elektro, plynu, komínů, hydrantů, hromosvodů, výtahů apod.) bytových
prostor a prostor sloužících k podnikání v majetku města,
dále pravidelné kontroly BOZP a PO vyplývajících z právních
předpisů. Dále proběhla výměna vodoměrů (poměrových)
dle předepsaných lhůt.
V rámci činnosti odboru SM byly uzavřeny následující počty smluv: smlouvy o věcném břemeni 20, směnné smlouvy 3, darovací smlouvy 1, výpůjčka + nájemní + pachtovní
smlouvy 19, kupní smlouvy 21, dohody o uložení inženýrských sítí 7. Počet vydaných záborů 32.
Odbor SM – životní prostředí (dále jen SM-ŽP)
Vydáno 9 rozhodnutí k povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les a jedno závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Bylo vydáno celkem 81 rybářských lístků.
Dále bylo vydrceno 758 t betonového recyklátu. Příspěvek
na kastraci koček – příspěvek využilo 19 občanů v celkovém
objemu 3 600 Kč. Byl vydán jeden souhlas s napojením na
kanalizaci a vodovod v majetku města.
Byly uzavřeny 3 dohody o napojení na místní nebo účelovou
komunikaci v majetku města a dále bylo vydáno 12 ks povolenek k vjezdu u výškových domů v ulici Nábřeží nebo na
cyklostezku z důvodu stěhování či rekonstrukce bytu.
Odbor SM-ŽP dále zajistil opravu místních a účelových komunikací v majetku města, kdy celková výše nákladů činila
717 726 Kč
Byly odvezeny 2 ks autovraků k ekologické likvidaci. Během
roku bylo řešeno odstranění drobných havárií na kanalizacích
v majetku města. Během roku pracovník odboru úzce spolupracoval s ŘSD v rámci stavby D55, ŘSZK v rámci přípravy
rekonstrukce mostu u Fatry, s Povodím Moravy, s.p. v rámci
opravy protipovodňové hráze. Odbor SM-ŽP taktéž opravil
pochůzný povrch Chmelnické lávky.
Byla poskytnuta součinnost při tvorbě plánu zimní údržby,
při rekonstrukci plynovodu, při výsadbě zeleně.
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Odbor investice a rozvoj města
(dále jen IRM)

Vedoucí: Ing. Monika Chrástová
Počet pracovníků: 4
Náplní práce odboru IRM je připravovat od A do Z investiční
záměry či velké opravy majetku města, které vycházejí z jeho
dlouhodobých či aktuálních potřeb. S touto činností je úzce
i spojeno hledání vhodných dotačních titulů z evropských či
národních programů, kdy odbor zajišťuje jejich celkovou administrativu, tzn. od podání žádosti, přes fyzickou realizaci
a celou její administraci vč. zpráv o udržitelnosti, které se ke
každému projektu po dobu tzv. “udržitelnosti“ každoročně
předkládají, a to po dobu 5, 8, 10 či 20 let nebo minimálně
poskytuje součinnost externím společnostem, které zajišťují
tuto činnost pro město.
V rámci možností koordinuje městské akce s akcemi jiných
subjektů např. ŘSZK, ŘSD či správců jednotlivých sítí (GasNet, s.r.o., VaK, E.ON, CETIN atd.), kteří buď již své akce realizují či teprve připravují.
Dále má odbor ve své správě tří školské objekty (1.ZŠ, 2.ZŠ,
MŠ) a objekt radnice. Současně odbor zajišťuje opravy veřejného osvětlení na území města a aktualizuje rozvojový dokument města.
Větší investiční akce: v lednu byly opětovně zahájeny práce
na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 737 na sociální bydlení“,
který byl spolufinancovaný z dotačního titulu IROP (celkové
náklady vč. obnovy kanalizační přípojky 12,8 mil. Kč).
V průběhu roku se připojovaly další připravené akce jako
oprava scénického osvětlení v loutkovém sálu v č.p. 519 (0,53
mil. Kč), oprava VO Malina II - 2. etapa (1,93 mil. Kč) a VO v
ulici Zámoraví (0,18 mil. Kč), vybudování parkovacích stání
v ulici Pod Kalvárií – 33 míst (1,58 mil. Kč), oprava elektroinstalace v objektu č.p. 519 (1,52 mil. Kč), rekonstrukci 4
bytových jednotek č. 11, 12, 22 a 23 v objektu DPS č.p. 90 v ul.
Pod Kalvárií (1,78 mil. Kč).
Na objektu 1. ZŠ proběhlo odstranění revizních závad na
hromosvodu objektu (116 tis. Kč), proběhla celková oprava
podlah ve dvou učebnách (506 tis. Kč), výměna osvětlení v
jedné učebně (39 tis. Kč), oprava elektroinstalace vč. úpravy
rozvaděče v 1. PP (106 tis. Kč). V půli listopadu byla zahájena
realizace vestavby výtahu (1,93 mil. Kč), na konci prosince
byla zahájena kompletní dodávka a montáž prvků konektivity
(3,23 mil. Kč), vše spolufinancováno z dotačního titulu IROP.
V objektu 2. ZŠ proběhla oprava nefunkčního nouzového
osvětlení v šatnách (97 tis. Kč), další etapa výměny elektroinstalace a osvětlení v chodbách 2. NP (572 tis. Kč), před školní jídelnou proběhla výměna umyvadel a baterií vč. obkladu stěn, stejně jako v části učeben 1. stupně (212 tis. Kč) a z
důvodu zajištění stálé teploty, v místnosti pro uložení zbytků
ze školní kuchyně, byla instalovaná klimatizační jednotka vč.
drobných stavebních úprav. V objektu 2. ZŠ byl zaveden systém hlavního a generálního klíče. V rámci přípravy 2. etapy
modernizace šaten a umývárny ve 2. NP v pavilonu tělocvičny
(šatny chlapců) byla podána žádost na MMR ČR pro zajištění
spolufinancování této akce, ale tato akce nebyla z dotačního
programu podpořena.
V objektu MŠ byla provedena výměna VO v areálu MŠ (1,11
mil. Kč), stavební úpravy sauny v MŠ (650 tis. Kč), dokončení elektroinstalace v areálu zahrady (130 tis. Kč), instalace
nové vjezdové brány, branky, informačního panelu a úprava
oplocení u vstupu do areálu MŠ (155 tis. Kč), stavební úprava
opěrné zdi a výměna oplocení mezi zásobovací plochou a budovou D vč. nového přístupového schodiště (205 tis. Kč), nátěr dřevěných rámů oken a dveří v budově B a D (51 tis. Kč).
V objektu radnice proběhla obnova podlahy v kanceláři podatelny vč. výměny koberce v chodbičce před touto kanceláří (79 tis. Kč), úprava malé zasedací místnosti (228 tis. Kč).
V průběhu roku byla realizovaná repase 10 oken (1,58 mil.

Kč), z důvodu velké vlhkosti zdi v 1. PP proběhla výměna 2ks
přístrojů na bázi elektrofyzikálních bezkontaktních systémů
Hydrodry (43 tis. Kč) a drobné elektroinstalační, malířské a
klempířské práce. Byl proveden odbornou osobou detailní
pasport fasády a ozdobných prvků na objektu radnice.
V průběhu roku se připravovala řada projektových dokumentací (dále jen PD) a studií: připravovaly se projekty
DPS Pod Kalvárií – oprava bytových jednotek č. 11, 12, 23 a
24; Modernizace odborných učeben 1. ZŠ a vestavba výtahu;
Modernizace odborných učeben na 2. ZŠ; Nadstavba zdravotního střediska pro účely bydlení – DPS; PD Úpravy hygienického zázemí zdravotního střediska (2. etapa, nižší budova); PD na udržovací práce na zázemí zaměstnanců školní
jídelny 2. ZŠ; PD na vestavbu výtahu v objektu radnice; PD
na revitalizaci Lesoparku Kalvárie I. a II. etapa; PD kontejnerové stání Malina II a Husova; PD VO v areálu MŠ. Dále
probíhala příprava PD na rozšíření hřbitova; PD na úpravu
tras pro vozidla HZS ZK a doplnění parkovacích stání v ul.
Nábřeží; PD na propojující chodník mezi ul. Pod Kalvárií a ul.
Komenského; PD tenisových kurtů v ul. Sadová. Na základě
připomínek občanů byly dopracovávány Urbanisticko-architektonické studie ulice Husova a lokality Maliny I, začala se
zpracovávat architektonická studie na Městský divadelní sál a
loutkové divadlo v objektech č.p. 94, 95 a byla zadána územní
studie řešení lokality Chmelnice.
V první polovině roku byl zpracován a následně na červnovém zasedání zastupitelstva schválen dokument s názvem Plán
rozvoje sportu města do r. 2025. Dokument obsahuje vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu, opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany města, určení prostředků z
rozpočtu města nezbytných k úspěšnému naplňování plánu.
V průběhu první poloviny roku se pracovalo na strategickém
dokumentu města s názvem „Napajedla 2030“, který je významným dokumentem pro budoucí směr města. Většina veřejných projednání byla z důvodu zamezení šíření koronaviru
zrušena a tak musel být dokument zveřejněn na webových
stránkách města a občané se k němu mohli písemně vyjádřit.
V září, kdy vládní nařízení dovolila veřejné projednání, proběhlo v sále kina setkání s veřejností, kde byl dokument jeho
autorem odprezentován a po jeho úplném dopracování byl
dne 25.11.2020 Zastupitelstvem města Napajedla schválen.
Kontinuálně probíhala ve spolupráci s ŘSZK p.o. příprava
dvou společných akcí, a to rekonstrukce ulic Dr. Beneše a
Bartošova. V průběhu první poloviny roku byly PD dopracovány do stupně DÚR a byly zajišťovány nutné souhlasy vlastníků dotčených těmito stavbami.
Příprava, stejně jako samotné realizace většiny akcí byly
především v důsledku epidemických opatření a nedostatku
pracovních kapacit vyvolaných pandemií COVID-19 časově
zpožděny. Kromě podzimní akce Zatrubnění příkopy v ulici
Jiráskova, která se i díky nepříznivému počasí přeložila na
jaro 2021, byly všechny akce zrealizovány.
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Události ve městě v roce 2020
20. ročník Tříkrálové sbírky
Začátek ledna patřil 36 skupinkám tříkrálových dobrovolníků, kteří se vydali městem, aby vykoledovali celkem 187 858
Kč na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi. Všude tam, kam
dosáhne pomoc organizátorů Charity Česká republika.
Sociální bydlení
V lednu byly opětovně zahájeny práce na akci Stavební úpravy objektu čp. 737 na sociální bydlení, který byl spolufinancovaný z dotačního titulu IROP. Po ukončení úprav bude v objektu připraveno k nastěhování 8 bytových jednotek pro lidi
v bytové nouzi.
Pietní akt na Slovensku
Při příležitosti 75. výročí od „Krvavé neděle“ se v partnerských obcích Kľak a Ostrý Grúň konal pietní akt, kterého se
zúčastnili i představitelé našeho města. Významu pietního
aktu odpovídala účast hostů v čele s prezidentkou Slovenské
republiky Zuzanou Čaputovou a předsedou vlády Peterem
Pellegrinim.
Mistrovství Evropy
Oddíl házené, který by v roce 2020 oslavil 100. výročí od
založení, ukázal, že má ve městě silnou členskou základnu.
Skvělou atmosféru na Mistrovství Evropy ve Vídni vytvořil
početný zástup fanoušků, nejen z řad současných a bývalých
hráčů, kteří se z Napajedel vydali podpořit družstvo národního týmu.
Abeceda peněz
Do zážitkového projektu Abeceda peněz se zapojili žáci
4. třídy 1. základní školy. Vyzkoušeli si jak hospodařit s rozpočtem, a že vydělat peníze nemusí být dvakrát snadné. Ve
spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. prodávali své výrobky na
jarmarku a učili se tak finanční gramotnosti.
Koronavir
V březnu se dostala celosvětová pandemie koronaviru i do
České republiky. Kromě obav spustila i lavinu solidarity.
Také v našem městě se našlo množství dobrovolníků, kteří se
zapojili do šití roušek, výroby štítů, distribucí desinfekce nebo
pomoci s nákupy potravin a léků seniorům.
Zemřela paní Eva Kolomazníková
V měsíci, který by patřil divadelnímu festivalu ochotnických
souborů, odešla do hereckého nebe paní Eva Kolomazníková. Byla výraznou osobností divadelní činnosti v Napajedlích.
Práci v souboru se věnovala téměř 70 let a za celoživotní dílo
převzala v roce 2003 cenu Svatopluka Skopala.
Havel
Nový film, portrét prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, přijel představit do Kina Napajedla napajedelský
rodák režisér a scénárista Slávek Horák.
Po dvacáté
Již 20. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky uspořádaly slovácké soubory Radovan a Pozdní sběr. Kromě tradičních vystoupení se uskutečnila i vernisáž výstavy k výročí
festivalu, výuka tanců ze Slovácka a beseda u cimbálu.
Oprava kostela
Na konci srpna se sešli dobrovolníci, kteří pomohli s okopáním omítky kostela, aby mohla být v září zahájena první etapa
opravy fasády kostela sv. Bartoloměje. Práce na opravě sestávaly z odvlhčení, nanesení nové fasády a opravy pískovcových
prvků kolem oken a dveří na severní straně kostela.
Ocenění dobrovolných pracovníků
Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi
a mládeží, ocenili ve zlínské Baťově vile představitelé Zlínské-

ho kraje. Mezi oceněnými byla i paní Miroslava Havalová,
která se ochotně a laskavě věnuje práci s dětmi v Divadelním
souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla.
Nová mapová aplikace
Stezky navazující na historické trasy, které jsou doplněny naučnými tabulemi o zajímavostech podél stezek, spojily Napajedla s okolními obcemi (Žlutava, Halenkovice, Spytihněv,
Topolná, Komárov, Karlovice, Oldřichovice, Pohořelice). K
procházkovým okruhům, čítajícím celkem téměř 70 km, byla
vytvořena také mobilní mapová aplikace.
Uzavření ulice Dr. Beneše
Realizace dálnice D55 pokračovala i v roce 2020 a na konci
října se opět otevřela křižovatka mezi Pohořelicemi a Napajedly. Zároveň se trvale uzavřela odbočka z ulice Dr. Beneše.
Po dokončení stavby obchvatu budou řidiči využívat nově
zbudovanou rampu, kterou se napojí na nově zbudovaný dálniční obchvat.
Nákaza COVID-19
V měsíci dubnu se u občanů města projevila zvýšená míra
nákazy virem COVID-19. V důsledku nákazy nařídili hygienici pravidelnou desinfekci společných prostor v bytových
domech ve městě. Další vážnou situaci zažil Domov pro seniory, který se v prosinci obrátil na veřejnost s naléhavou prosbou o pomoc, z důvodu vysokého počtu nákazy mezi klienty,
pečovatelkami i personálem.
Sekvoj
Vánoční trhy s doprovodným programem se z důvodu epidemické situace nekonaly ve své obvyklé podobě. Na začátku
adventní doby se ale, jako každý rok, rozsvítil vánoční strom,
kterým byla sekvoj vždyzelená, což je stálezelený jehličnan
původem ze Severní Ameriky.

Společenská kronika
V Napajedlích se narodilo 58 dětí, z toho 29 chlapců a 29
děvčat. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem byl Filip. Nejoblíbenějším dívčím jménem byla Anna, Eliška, Ema, Karolína a Nikola. Nejstarším občanem města byla žena ve věku 99
let. Průměrný věk 44,39 let. Zemřelo 112 občanů, z toho 51
žen a 61 mužů.
Počet obyvatel ke konci roku celkem: 7085
Obyvatel nově přihlášeno: 117
Obyvatel odhlášeno: 115

Příspěvkové organizace
Klub kultury Napajedla, ředitelka Mgr. Kristýna Frascaová,
v zast. Kateřiny Tilšerové
Služby města Napajedla, ředitel Ing. Aleš Jirků
1. základní škola Napajedla, ředitelka Mgr. Dana Pospíšilová
2. základní škola Napajedla, ředitel PaedDr. Miroslav Veselý
Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín,
ředitelka Bc. Martina Švandová
Dům dětí a mládeže Matýsek, ředitelka Miroslava Vavrušová
Pečovatelská služba Napajedla, ředitelka Mgr. Irena Horková, od 1. března Mgr. Michaela Burešová

Organizační složky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Napajedla,
velitel Petr Škopík, od 20. ledna Marek Šiška, DiS.

Společnosti města
NTV cable s.r.o., ředitel Ing. Lubomír Náplava
NBTH, s.r.o., jednatel Ing. Milan Kozmík
Technická správa města, s.r.o., ředitel Ing. Aleš Jirků

Služby města Napajedla,

příspěvková organizace (dále jen SMN)
Ředitel: Ing. Aleš Jirků
Hlavním účelem existence a činnosti organizace je zajišťování
služeb (především technického charakteru) pro město Napajedla.
Pracovníci: 25 kmenových zaměstnanců na HPP + 1 na dohodu o pracovní činnosti. Během roku se u SMN navíc vystřídali 2 pracovníci na dohodu o provedení práce.
Oblast údržby a oprav místních komunikací a chodníků:
Celková délka místních komunikací v péči SMN činila 20
940 metrů (tj. 97 645 m2). Kromě toho zajišťovaly SMN také
drobnou údržbu lávky přes Moravu v lokalitě Chmelnice a
údržbu dřevěné lávky na cyklostezce podél řeky.
SMN dále pečovaly o dobrý stav 23 999 metrů (tj. 35 985 m2)
napajedelských chodníků. V zimě ošetřovaly 17 555 metrů (tj.
26 332 m2) chodníků. Zimní údržba tedy (v souladu s plánem
zimní údržby) neprobíhala na 6 435 metrech (tj. 9 652 m2)
chodníků.
Z hlediska zimní údržby byla druhá polovina zimy roku
2019/2020 klidná. Stejně tak závěr roku. K zimní údržbě komunikací a chodníků bylo třeba vyjíždět jen výjimečně.
Oblast údržby a obnovy městské zeleně a lesů: Údržbu a
obnovu zeleně zajišťovaly SMN na ploše cca 26 hektarů. Ve
srovnání s předchozími pěti lety byl rok 2020 citelně bohatší
na srážky. Deštivý byl především konec jara a první polovina
léta. Hodně srážek spadlo i v měsíci říjnu. Z tohoto důvodu

museli pracovníci SMN zvládnout intenzivní sečení zatravněných ploch i následné zpracování velkého množství rostlinných zbytků v komunitní kompostárně. Větší rozsah práce
byl znát i na stavu a poruchovosti techniky.
V lesoparku Kalvárie (cca 5 ha) vrcholila likvidace následků
kůrovcové kalamity, dlouhotrvajícího sucha a vichřice, která
se městem prohnala 1. července předchozího roku. Kromě
padlých a uschlých kmenů pokračoval úklid větví a dalších
zbytků z předchozího kácení. V průběhu roku byla síť pěšin
a cestiček v lesoparku doplněna o novou páteřní komunikaci,
která umožnila lepší obslužnost při údržbě porostu a zároveň
lépe zpřístupnila lesopark jeho uživatelům.
Správa a údržba městského pohřebiště: Hlavními úkoly
SMN v této oblasti bylo především vedení průběžné evidence hrobových míst a zajišťování smutečních obřadů. Neméně
důležitým úkolem byla také péče o čistotu a pořádek, dobrý
stav zeleně, komunikací, rozvodů vody a dalších zařízení napajedelského hřbitova.
Celková kapacita napajedelského hřbitova byla kdysi stanovena na 2169 hrobových míst. Řada z nich nebyla nikdy obsazena anebo zanikla z důvodu rozličných stavebních úprav. Ke
konci roku bylo občanům smluvně pronajato více než 70 %
hrobových míst. Vedle toho skýtal hřbitov ve své horní části
242 urnových míst. Všechna byla obsazena.
Na městském pohřebišti bylo uloženo do hrobů 13 zemřelých v rakvi. Nahlášeno bylo uložení 33 uren. V evidenci pohřbených v rakvi tak bylo k 31. 12. 2020 celkově 4248 osob a
nahlášeno bylo uložení 1234 uren. Mezi zemřelými se v průběhu uplynulých desítek let nejčastěji objevovala jména Marie (475), František (452), Josef (426), Františka (336) anebo
Anna (312).
V obřadní síni na hřbitově (kaple) zajišťovaly SMN 46 posledních rozloučení. Vsypy nebyly provedeny, a to z jednak
z důvodu malého zájmu občanů, jednak z důvodu platnosti
opatření proti šíření nákazy koronaviru.
Zajištění sběru a likvidace odpadů: Vedle prací souvisejících
se zajištěním čistoty města zajišťovaly SMN provoz sběrného
dvora v ulici Lány 637, kam občané města uložili stovky tun
směsného a objemného odpadu, stavebních sutí, plastů, textilu, železa i nebezpečného odpadu. SMN zajišťovaly také likvidaci tohoto odpadu, především jeho uložení na skládce. Vedle
toho svezly kontejnerovým vozem dalších 280 tun odpadu od
občanů města i od firem působících na jeho katastru.
Velký nápor v této oblasti znamenalo především období tzv.
první vlny epidemie nemoci Covid-19, tj. měsíce březen a
duben. V těchto dnech občané likvidovali nebývale vysoké
množství objemného odpadu. Situaci navíc komplikovala karanténa, v níž se SMN ocitly ve chvíli, kdy se nemoc projevila
přímo v řadách jejích pracovníků.
Z plochy veřejné zeleně, a zároveň od občanů města, bylo
sesbíráno více než 1500 tun rostlinných zbytků. Valná část
z tohoto množství byla pracovníky organizace zpracována v
areálu komunitní kompostárny.
Provoz sportovišť, dětských hřišť a městského mobiliáře:
Na objemu péče o dětská hřiště a sportoviště se koncem roku
projevilo deštivé počasí, v jehož důsledku se především u dřevěných hracích prvků objevila řada závad, které bylo třeba
následně odstranit.
Ostatní činnost: Kromě uvedených pěti nejvýznamnějších
oblastí, v jejichž rámci poskytovala příspěvková organizace
SMN služby technického charakteru pro město Napajedla,
patřila k úkolům organizace i péče o stav veřejného osvětlení
(cca 830 světelných bodů o celkovém příkonu cca 80 kW),
údržba veřejných záchodů na Masarykově náměstí a na hřbitově, opravy kanalizace v majetku města či výlep plakátů a
vyvěšování smutečních oznámení.

Naše Napajedla 2020
Dům dětí a mládeže Matýsek,
příspěvková organizace (dále jen DDM)

Ředitelka: Miroslava Vavrušová
Počet zaměstnanců: 6 interních pedagogických pracovníků,
2 interní nepedagogičtí pracovníci, 24 externích pracovníků
na zájmové kroužky, 30 externích pracovníků na tábory
Činnost pravidelná: 1076 členů v 84 zájmových kroužcích
Nejžádanější kroužky: Keramická dílna a Dílnička, Dětská televize, Florbal, Klub Matýsek, Sportík pro ZŠ i MŠ, Šrumec aj.
Kroužky byly od března poznamenány pandemií koronaviru
a jen některé po rozvolnění pokračovaly v činnosti do konce
června.
Činnost příležitostná: DDM připravil ve školním roce
2019/2020 pro veřejnost 77 akcí, které navštívilo 10.163
účastníků, ve spolupráci s organizacemi a firmami ve městě a
také s rodiči dětí, např. Halloween na Zámku Napajedla (794
účastníků), Vánoční koncertík (295 účastníků), Talent-show
(1176 účastníků), Rozloučení s prázdninami (142 účastníků). DDM se opět zúčastnil se svými tanečními a pěveckými
vystoupeními některých soutěží, přehlídek nebo plesů, a to
hlavně v zimních měsících. Příležitostné akce DDM Matýsek
byly uskutečněny o prázdninách, ostatní tradiční aktivity byly
zrušeny kvůli pandemii.
Činnost táborová: Ve školním roce 2019/2020 jsme nabídli
a uskutečnili celkem 12 táborů (11 letních a 1 zimní), z toho
1 tábor s kratší dobou trvání pro pobyt rodičů s dětmi. Příměstských táborů proběhlo celkem 7, z toho 1 jarní. Pobytových akcí se zúčastnilo celkem 251 osob, příměstských táborů
celkem 194 účastníků.
Rozvoj DDM: Ve školním roce 2019/2020 pokračoval DDM
Matýsek v realizaci velkého projektu s názvem „Kvalifikovaný pedagog - klíč ke kvalitnějšímu vzdělávání“ z prostředků
Evropské unie. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora mimoškolních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce
s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. V době
uzavření provozu DDM z důvodu pandemie umožnil projekt
především další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje nebo ICT.

Pečovatelská služba Napajedla,
příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Irena Horková, od března Mgr. Michaela Burešová
Počet klientů a zaměstnanců: Poskytovali jsme péči 106 klientům. Zvyšující se zájem o naše služby je patrný z meziročního nárůstu 18 Žádostí o zavedení pečovatelské služby.
Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům Napajedel
a obcím Halenkovice, Žlutava, Oldřichovice, Pohořelice
a Komárov.
Kolektiv: Dne 1. března byla jmenována do funkce nová ředitelka. Dne 1. května odešla do důchodu 1 pečovatelka, za kterou se povedlo získat náhradu až od 1. srpna. Ke konci roku
došlo k další výměně, a to tak, že jedné pečovatelce skončil
pracovní poměr na dobu určitou a ihned nastoupila nová.
Kolektiv se také od listopadu rozrostl o jednoho kolegu, který
zajišťuje údržbu služebních vozů.
COVID-19: Od března začaly události kolem sociálních
služeb nabírat spád, neboť šířící se virus si nevybíral. Pečovatelky, na jejichž péči jsou uživatelé služeb závislí, musely
do karantény a provoz služeb tak musel být omezen. Výzva
o pomoc byla vyslyšena a i díky přístupu všech zúčastněných
se podařilo zvládnout celých 14 dní (…a že se zdály být nekonečné).

Doba se proměnila a činnosti, kde byla ta možnost, se začaly řešit „online“, nicméně péče o klienty takto vyřešit nelze.
Organizace tudíž zaujala strategii „Pozitivní přístup, ochranné prostředky a vitamín C“. Dle platných mimořádných opatření, měly být poskytovány pouze ty úkony, které jsou nezbytně nutné. Omezeny byly pouze úklidy v bytech klientů
žijících
v domech s pečovatelskou službou a čas pro tento
úkon určený, byl maximálně vyplněný povzbuzováním, vysvětlováním a motivací klientů. Pečovatelky po celou dobu
řešily také s uživateli služeb spoustu věcí nad rámec svých povinností, neboť byly momentálně nejblíž.
Propagace: Ke konci roku se podařilo obnovit webové stránky, které jsou přehledné a jasně vystihující naše poslání a
cíle. Úplnou novinkou je facebookový profil.

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Napajedla (dále jen JSDHM)
Velitel: Petr Škopík, od 20. ledna Marek Šiška, DiS.
Zástupce velitele: Marek Šiška, DiS., od 20. ledna Petr Škopík
Počet členů JSDH Napajedla: 15 členů, z toho 1 velitel, 2 velitelé družstev, 5 strojníků a 7 hasičů
JSDHM Napajedla je jednotkou požární ochrany, kterou zřídilo město Napajedla jako svou organizační složku.
Činnost v operačním řízení: hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města Napajedla a jako jednotka kategorie JPO
III také v blízkém okolí, zpravidla do 10 minut jízdy z místa
dislokace. Činnost v JSDHM Napajedla je vykonávána dobrovolně na základě Dohody o členství.
Činnost v organizačním řízení: udržování akceschopnosti
jednotky, tzn. údržba techniky - vozidla jednotky pravidelně v 1 letých intervalech absolvují měření emisí a technickou prohlídku ve stanici technické kontroly, údržba výstroje
a výzbroje, odborná příprava členů - průběžně během roku
probíhala pravidelná odborná příprava členů, členové určení
jako řidiči uskutečňovali dle potřeby kondiční jízdy, nositelé
dýchací techniky pak absolvovali pravidelný výcvik
Technika: cisterna CAS 8 AVIA D75 (do 15. prosince), cisterna CAS 20 SCANIA (od 1. září), dopravní automobil Fiat Ducato, dopravní automobil Tatra 805 (záložní), nákladní přívěs,
lodní přívěs, motorový záchranný člun
Výjezdy: zásah celkem u 66 mimořádných událostí, což byl
pro jednotku naprostý rekord. Mezi dobrovolnými jednotkami Zlínského kraje byla JSDHM jednotkou se 7. největším
počtem výjezdů, bez ohledu na kategorii jednotky. Celková
doba zásahů přesáhla 146 hodin. JSDHM zasahovala v 9 městech a obcích v okrese Zlín a Uherské Hradiště.
COVID-19: Pandemie koronaviru zkomplikovala JSDHM
činnost. S onemocněním COVID-19 měla JSDHM nemálo
práce. Během celého roku zajišťovala distribuci dezinfekčního prostředku ANTI-COVID pro obyvatele města. Prováděla
také dezinfekci městských budov a veřejných prostor, kde docházelo ke shromažďování občanů.
Velké zásahy: 13.června zásah u 11 mimořádných událostí,
které vznikly v souvislosti s přívalovými dešti a silným větrem. Jednotka zasahovala na území Napajedel, Otrokovic a
Pohořelic. 28.července vyjela JSDHM k dalšímu mnohonásobnému zásahu v souvislosti s likvidací následků silné bouře v Napajedlích. 23.října JSDHM vyjela s oběma cisternami
k požáru rodinného domu v Halenkovicích. 13.října výjezd
JSDHM k 5 mimořádným událostem na území města, opět
v souvislosti s přívalovými dešti. 14.–16.října byl také zahájen nejdéle trvající zásah roku. Celkem 3 dny členové JSDHM
společně s jednotkami SDH obcí Halenkovice a Spytihněv a
jednotkou HZS ZLK čerpali vpust do řeky Moravy v lokalitě Chmelnice, kde hrozilo vylití vpusti a zaplavení přilehlých
prostor.

Největší událost: 1.září převzala JSDHM novou cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20 Scania od společnosti WISS
CZECH, s.r.o. S vozidlem se účastnila nemalého počtu výjezdů a už dobře ví, že nové vozidlo je pro jednotku velkým
přínosem.

NTV Cable, s.r.o.
Jednatel: Ing. Lubomír Náplava
Počet zaměstnanců: 4 zaměstnanci, 4 externí pracovníci,
6 externích hlasatelů
Hlavní činnost: Společnost provozuje televizní kabelové rozvody v Napajedlích, Pohořelicích, Oldřichovicích a Karlovicích. Provozování představuje údržbu cca 112 km kabelů, 120
zesilovacích stanic a správu cca 2700 účastnických zásuvek.
Na těchto rozvodech jsou poskytovány televizní a datové služby. Nadále pokračuje budování sítě „Městského komunikačního systému Napajedla“, jehož provoz probíhá na optickém
vlákně. Tato síť postupně přebírá funkci původní metalické
sítě. Její rozšíření bylo realizováno až do obce Pohořelice.
Nový typ připojení po optické síti je nabízen na lokalitě „Výhledy“, městských bytech Jiráskova 717-9. Na síť jsou připojeny budovy městského úřadu, spořitelny, základních škol.
Chod společnosti byl ovlivněn pandemickou situací, která
vypukla na jaře. Bylo uzavřeno kontaktní místo pro styk se
zákazníky, omezeny servisní práce u zákazníků a chod společnosti byl řešen tak, aby docházelo k minimálnímu styku
mezi zaměstnanci. Z důvodu uzavření školských zařízení zůstala část zaměstnanců, z důvodu péče o dítě, doma. Za těchto podmínek probíhala nová výstavba sítě pouze omezeně.
Servisní služby pro naše zákazníky byly poskytovány i nadále, a to při dodržování přísných hygienických nařízení, které
chránily nejen zaměstnance, ale i zákazníky. V době koronavirové pandemie jsme zaznamenali zvýšené nároky a požadavky na internetové připojení, které jsme řešili jak plošným
navyšováním rychlostí, tak individuálně dle přání zákazníka.
Společnost zajišťuje provoz a vysílání Napajedelského infokanálu. Je vybavena vlastním vysílacím studiem, kde vznikají
reportáže o událostech ve městě. Kabelová televize vysílá 24
hodin denně. Živé vysílání mají diváci možnost shlédnout každý den v 7:00, 9:00, 11:00, 16:00, 18:00, 20:00 a 23:00 hodin.
Premiéra zpravodajství je vysílána vždy v pátek v 16:00 hodin.
V ostatních časech je vysílána smyčka videotextu.
Redakce NTV: Bylo odvysíláno 136 nových reportáží (z toho
informace v souvislosti s pandemií 20) 2 nové speciály, 1 videoklip vlastní tvorby, 1 upoutávka na akci, 1 vzpomínka na
zemřelou osobu, byly vytvořeny 2 koncerty se zaslaných hudebních videí, 112 repríz zpráv, 4 reprízy speciálů, 1 převzatý
dokument, 3 převzaté videopříspěvky, 5 přímých přenosů ze
zasedání zastupitelstva města a 2 snímání veřejných projednání. Byly nově zařazeny pravidelné reprízy zpravodajství
z předchozího týdne a týdenní magazín Zlínský kraj z produkce TVS. Aktuální zpravodajství spolu se zpravodajstvím
z předchozího týdne je pravidelně umísťováno na stránkách
www.ntvcable.cz. Všechna aktuální zpravodajství NTV byla
zveřejněna také na YouTube a na Facebooku. I přes pandemickou situaci redakce NTV pokračovala v činnosti a natáčení reportáží, ve kterých se snažila přinášet aktuální informace
pro občany. Natáčení probíhalo vždy s ohledem na nařízení
vlády s použitím ochranných prostředků. Vedle aktuálních
informací jsme se snažili zařazením archivních zpráv nebo
informací o dění, které se pandemie netýkaly, divákům v této
nelehké době trochu odlehčit a přivést je na jiné myšlenky
a příjemné vzpomínky.

Nejsledovanější zpravodajství na YouTube: Mimořádná
zpravodajská relace: Vyjádření hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka k situaci v Napajedlích k nákaze Covid-19
(2376 zhlédnutí), Zpravodajství z 24.4.2020 (1113 zhlédnutí),
Zpravodajství z 27.3.2020 (922 zhlédnutí) a Zpravodajství z
6.11.2020 (887 zhlédnutí). Sledovanost zpravodajství s ohledem na věk diváků bylo zaznamenáno 18-24 let 28,7%, 25-34
let 31,1%, 35-44 let 24%, 45-54 let 9,9%, 55-64 let 3,6% a více
než 65 let 2,8%. Celkem bylo zaznamenáno 21 721 zhlédnutí,
což je o 7 077 více jak v roce 2019. Sledovanost dále rostla,
protože se na vysílání mohli lidé podívat kdykoli měli čas a
to i opakovaně. Zaznamenáno sledování zpravodajství na TV,
počítačích, herních konzolách, tabletech a mobilních telefonech. Nejvíce přes prohlížeče facebook a YouTube. Sledovalo
nás 52,6% mužů a 47,4% žen. Dle států jsme zaznamenali sledovanost podle shlédnutí: 18 939 Česká republika, 156 Slovenská republika, 58 Kanada a 12 Polsko.
Další činnost: K práci redakce patří dále výroba a zveřejňování stránek Videotextu. Bylo jich vyrobeno a zveřejněno
587. Došlo tedy k nárůstu o 38. Do odvysílaných infostránek
se promítlo i zveřejňování protiepidemických opatření. Bylo
také, v souvislosti s pandemickou situací, zařazeno více naléhavých textů.
Novinky: Nasazení nových technologií při zprostředkování
přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva města. Výroba
videoklipů.
Přípravná činnost: instruktážní videa a nový pořad

NBTH, s.r.o.
Jednatel: Ing. Milan Kozmík
Počet zaměstnanců: 6
Hlavní činnost: Poskytování služeb v oblasti bydlení, výroba tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad
50 kW.
Další činnost společnosti: Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence.

Městská policie (dále jen MP)
Velitel: Bc. Milan Smělík
Počet zaměstnanců: 5
Hlavní činnost: Ze strany MP Napajedla bylo přistoupeno, v
důsledku bezpečnostních a mimořádných situací v souvislosti s pandemií a možnými povodněmi, k mimořádným službám k pokrytí a zajištění výkonu služby ve městě, jak v rámci
běžného výkonu služby, tak k zajištění dodržování vládních
nařízení. Výkon této služby byl v uvedených případech i nad
rámec běžné pracovní doby, kdy MP tuto situaci řešila přesčasovou prací a změnou služeb.
Bezpečnostní situace byla ve městě zcela odlišná od minulých let. Na úseku dodržování zákona č. 251/2016 Sb. přestupkový zákon, obecně závazných vyhlášek a nařízení
Města Napajedla, byl nápad přestupků o něco nižší, oproti
předchozím obdobím, a to především z důvodu zákazu
pořádání kulturních a společenských akcí ve městě, omezení
provozu restauračních zařízení a zákazu vycházení. V několika případech řešila MP problémy občanského soužití mezi
osobami blízkými, dále podnapilými osobami, které se dopouštěly nedodržování vládních nařízení. Uvedené případy
byly řešeny v příkazním řízení, domluvou, nebo byly postoupeny v rámci kompetencí jiným příslušným orgánům.
V průběhu jara a léta došlo v rámci města k budování plynofikace, kanalizace, opravám chodníků, čímž byla omezena
průjezdnost městem a dále k budování dálničního převaděče,
kdy došlo ke změně dopravního označení a průjezdu náhrad-
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ními komunikacemi ve městě. V rámci dopravní situace, bylo
největším problémem dodržování stání a zastavení vozidel a
jejich parkování v místech, kde je to zakázáno a v neposlední
řadě rychlost vozidel při průjezdu městem. Radarová technika mohla být nasazena jen částečně a to z důvodu omezení
provozu při provádění prací na komunikacích a tím pádem
zrušením radarových měřících míst. Ke zlepšení dopravní
situace v katastru města podávala MP připomínky týkající
se změn dopravního značení a překážek na komunikacích
příslušným odborům MěÚ Napajedla, SMN a SÚS Zlín.
Celoročně byly prováděny kontrolní akce do míst, kde docházelo ke srocování mládeže se zaměřením na požívání alkoholu na veřejnosti, kouření a rušení nočního klidu. V rámci
hlídkové služby se MP zaměřila i na prodej a podávání alkoholických nápojů, cigaret, omamných a psychotropních látek
nezletilým a mladistvým. Kontroly prodeje alkoholických
nápojů v provozovnách byly prováděny průběžně, a to také
u podnapilých a kriminálně závadových osob. Dále byla prováděna kontrolní činnost v rámci hlídkové služby v restauračních zařízeních v katastru města a dodržování provozní doby
předzahrádek a provozoven.
V souvislosti s koronavirovou pandemií se neuskutečnily besedy se seniory, letní tábory, ani přednášky a ukázky práce
MP pro děti základních škol.
Při sportovních akcích, byly průběžně prováděny kontroly veřejného pořádku (závody In-line, cyklozávody, akce pro děti
v DDM a KKN, dny s JSDHM a Dny evropského dědictví).
Činnost se v době koronavirové krize zaměřila:
1) zajišťování přepravy roušek - od dobrovolníků, kteří roušky šili, přes firmu, která zajišťovala balení roušek i s návodem
uvnitř, jak se o ně starat, k uživatelům, kteří je potřebovali
2) distribuci a použití roušek – tato činnost byla strážníky
zajišťována u prodejny Enapo, Lidl a COOP Jednoty v Napajedlích, kdy byly roušky rozdávány přímo občanům. Po telefonické domluvě MP zajistila předávání roušek na služebně
MP a rozvoz roušek starším občanům do schránek.
3) distribuce dezinfekce – v součinnosti s JSDHM zajišťovala
MP rozvoz dezinfekčních prostředků
4) zajištění léků seniorům – MP spolupracovala se sociálním
odborem MěÚ Napajedla při vyzvednutí a předání léků nemohoucím seniorům a na požádání prováděla další potřebné
úkony
5) kontrolu dodržování vládních opatření – v souvislosti s vývojem pandemie byly zvýšeny kontroly na dodržování vládních opatření (nošení roušek, omezení pohybu osob, zákazu
vycházení, shlukování, uzavření provozoven, požívání alkoholu na veřejnosti aj.). Největší problémy jsme zaznamenali
u mládeže, která nedodržovala vládní opatření, zejména při
shlukování a nošení roušek v katastru města. Kontroly byly
prováděny neustále a celoročně s preventivním řešením a vysvětlováním dané situace.
Strážníci MP se také zaměřili na kontroly dodržování vládních nařízení v době nouzového stavu (nošení roušek, uzavření provozoven, zákaz nočního vycházení) i v obci Topolná na
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o hlídkové činnosti
v rámci zajištění veřejného pořádku a dopravy.
MP byly také řešeny telefonické, osobní, písemné oznámení, náměty občanů, různé rady, aktuální pomoc při výkonu
hlídkové činnosti, služební zákroky, jiné události související s
výkonem služební činnosti (celkem 630 událostí).
Ve 150 případech byly v příkazním řízení uloženy pokuty
při porušení zák. č. 361/2000 o silničním provozu, zák. č.
251/2016 o některých přestupcích a nedodržování vyhlášek.
V důsledku zamezení rozšiřování epidemie koronaviru, byly
také řešeny přestupky formou písemného upozornění. Celkem bylo rozdáno 485 upozornění za stání na travnaté ploše,
zákaz zastavení, zákaz stání, stání na chodníku a ve vjezdech.
Dalších 142 případů bylo řešeno formou zákonné domluvy.
Pokud se jednalo o případy, které byly v kompetenci PČR,

státní správy nebo správních orgánů, byly tyto případy postoupeny k dalšímu služebnímu využití.
Na katastru města MP spolupracovala s RZS Zlín, kde se podílela na převozech pacientů s psychickými problémy a na
žádost asistovala osádkám sanitních vozů při přepravě těžce
pohyblivých občanů. MP se podílela také na spolupráci s HZS
při požárech a zahoření odpadových kontejnerů.
Při zjištění trestné a přestupkové činnosti strážníci MP spolupracovali s obvodním oddělením PČR Napajedla a Otrokovice a to především formou poznatků a spoluprací v rámci hlídkové služby a následných zákrocích proti pachatelům
protiprávního jednání. V rámci preventivní činnosti k zamezení nápadu trestné činnosti v chatových oblastech byly v
katastru města Napajedel prováděny nepravidelné kontroly v
součinnosti s PČR Napajedla a částečně i s jízdní policií Zlín.

Obvodní oddělení Policie
ČR Napajedla
Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Luděk Ševčík
Zástupce vedoucího – pověřen zastupováním: nprap. Aleš
Varmuže Dis.
Činnost: Teritorium obvodního oddělení je 73,26 km2, kdy
do našeho obvodu kromě města Napajedla spadá i 6 obcí a to
Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice a
Komárov.
V průběhu roku jsme zpracovali 79 trestných činů, 817
přestupků, z uvedeného počtu přestupků bylo 564 přestupků
vyřešeno v příkazním řízení, ostatní přestupky byly spáchány proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Součástí zpracovaných trestných činů bylo odhalení jízdy pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v trestně právní rovině jsme trestně stíhali 62 řidičů. Z toho jsme oznámili do
správního řízení 50 řidičů řídících vozidlo pod vlivem alkoholu, 5 řidičů pod vlivem jiné návykové látky a v 7 případech
se jednalo o trestný čin.
Policisté se podíleli na zajištění plnění vládních nařízení.
Personální obsazení: Zdejší obvodní oddělení je zařazeno do
nepřetržitého provozu, kdy tabulkový stav má být 13 policistů.
Z důvodu personální nedostatečnosti je ale tento stav naplněn
ze 2/4 a z uvedeného důvodu nelze trvale zajistit nepřetržitý
provoz. V době, kdy nejsme schopni službu obsadit vlastními
silami, přebírají naše povinnosti okolní útvary, zejména pak
Obvodní oddělení Otrokovice.

Informační centrum Napajedla
(dále jen IC)

Vedoucí: Bc. Lenka Orálková
Počet zaměstnanců: 1,5 úvazku, 2 brigádníce
Počet návštěvníků: 3 649
Činnost: IC nabízelo kompletní informační servis a služby
spojené se zajištěním potřeb nejen turistů, ale i občanů Napajedel. Např. informace o možnostech ubytování, stravování, o dopravních spojích, o turisticky zajímavých místech,
památkách. Návštěvníkům poskytovalo důležité kontakty či
informace o kulturních akcích v Napajedlích i okolí. Zabezpečovalo také prezentaci města na veletrzích a setkáních měst
a informačních center. Od začátku roku byly zdarma návštěvníkům i místním k dispozici letáčky pro zájmové skupiny,
podrobné i turistické mapy. K prodeji nabízelo vstupné do
Muzea Napajedla, Kina Napajedla, na vybrané kulturní akce
KKN, pohlednice, mapy, suvenýry Muzea Napajedla - nafukovací hračky, turistické známky, turistické vizitky, knihy,
městské upomínkové předměty, atd. Dále nabízelo kopírování, tisk a skenování dokumentů.
Zdarma poskytnuty: informace a kontakty, propagační ma-
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teriály o našem městě a okolí (tipy na výlety), mapy a tištěné
průvodce, úschovnu zavazadel, skenování dokumentů, wi-fi
připojení, služby Cyklisté vítáni.
Při pandemii koronaviru byl provoz infocentra omezen.
V době uzavření provozovny informovaly pracovnice centra
o aktuální situaci prostřednictvím Facebooku, webu infocentra, telefonu a e-mailu.
Další činnosti: Tvorba Napajedelských novin + příjem inzerce; propagace města, IC a KKN na sociálních sítích, na webu,
spřátelených webech, časopisech se zaměřením na cestovní
ruch. Tisk a tvorba propagačních tiskovin.
Účast na konferencích cestovního ruchu, workshopech
Uspořádány akce: Dny evropského dědictví
Noviny: Ve městě vycházely jednou měsíčně Napajedelské
noviny, přinášející aktuální informace z dění ve městě. Informovaly o dění na radnici, nabízely rozhovory se zajímavými
osobnostmi, které ve městě působí, město navštívily nebo
měly ve městě umělecké vystoupení. Dále podrobné informace o aktuální kulturní nabídce. Přílohou vyšel jízdní řád IDS
a Ročenka 2019. V měsíci dubnu a v květnu noviny z důvodu
pandemie koronaviru nevyšly. Bylo však vydáno (zpětně) mimořádné číslo novin, které pojednává o dubnových a květnových událostech ve městě.

Počasí v roce 2020
Data poskytl Český hydrometeorologický ústav pouze pro
účely zápisu do ročenky a nesmí být využita ke komerčním
účelům. Data byla naměřena většinou na stanici Staré Město,
s výjimkou údajů o srážkách, sněhové pokrývce a počtů dní
s bouřkou, které byly naměřené na stanici Napajedla.
Průměrné teploty a srážky v jednotlivých měsících roku

průměrná měsíční
prvek/měsíc teplota vzduchu (oC)

měsíční úhrn
srážek (mm)

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

0,1
5,0
5,4
10,3
12,3
18,1
19,3
20,9
15,5
10,3
4,8
3,0

11,1
47,2
40,2
13,0
77,6
124,8
68,8
42,2
58,2
23,5
18,2
31,6

rok

10,4

656,6

Absolutní maximum teploty vzduchu 32,5 °C bylo naměřeno dne 9.8. Absolutní minimum teploty vzduchu -4,2 °C bylo
naměřeno dne 2.1.
Nejvyšší denní úhrn srážek 32,4 mm byl naměřen dne 18.6.
Nejvyšší sněhová pokrývka 3 cm byla zaznamenána dne 19.1.
Celkem bylo zaznamenáno 49 dnů letních (s minimální teplotou 25 °C a vyšší), 12 dnů tropických (s minimální teplotou
30 °C a vyšší), 1 den mrazový (minimální teplota se dostala
pod -0,1 °C), 6 dnů ledových (maximální teplota se nedostala
nad -0,1 °C), 33 dnů bylo se srážkami většími než 0,1 mm,
54 dnů se srážkami většími než 1 mm, 26 dnů se srážkami
nad 5 mm, 18 dnů se srážkami nad 10 mm, 7 dnů se srážkami nad 20 mm. Zaznamenáno bylo 0 dnů se sněhovou pokrývkou 1 cm nebo vyšší. Celkový úhrn slunečního svitu byl
1953,1 hodin.

Školství
Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres
Zlín, příspěvková organizace (dále jen MŠ)

Ředitelka: Bc. Martina Švandová
Zaměstnanci:
leden – srpen: 17 pedagogů, 13 správních zaměstnanců
září – prosinec: 17 pedagogů, 13 správních zaměstnanců
Počty dětí: k 31. srpnu bylo 188 dětí v 8 třídách, z toho
7 běžného typu a 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, od 1. září 2019 bylo 174 dětí v 7 třídách a 14
integrovaných dětí (děti s vadami řeči) ve třídě pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami
Dlouhodobé projekty: škola se zapojila do využití projektu
Šablony II MŠ Napajedla, ze kterého se podařilo zajistit personální podporu pro MŠ - pozici školního asistenta a dále šablony, které umožňují zapojení pedagogů do DVPP, Sdílení
zkušeností s jinými školami v rámci regionu, realizaci projektového dne. Pokračovali jsme v projektech: celoroční seznamování s cizím jazykem - angličtinou, logopedická prevence
pro děti 4 – 6 leté. V podzimním období školního roku 20192020 probíhala celková rekonstrukce vnitřní sauny mateřské
školy a na jaře 2020 propukla 1. vlna pandemie onemocnění
Covid-19.Z těchto závažných důvodů nebylo možné zahájit
saunování a otužování dětí. Ze stejného důvodu se v období
březen- červen nemohly uskutečnit tradiční aktivity a akce
školy: předplavecká výuka dětí 5-6 letých, Týden splněných
přání, Veselé dny v MŠ, kurz nápravy grafomotorických obtíží, Akademie MŠ.
MŠ zůstala zapojena do celostátní sítě MŠ Mrkvička, která
se zaměřuje na enviromentální vzdělávání. Pokračovali jsme
v projektu Kapku šetřím, který podporuje úspory a šetření
pitné vody ve všech prostorách školy. Již 10. rokem se škola zapojila do projektu Fondu Sidus – (získává prostředky
pro vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji)
a obdržela Certifikát za aktivní účast v tomto projektu.
Období od března bylo ovlivněno celostátní pandemií Covid-19, která velmi výrazně omezila vzdělávání a provoz mateřské školy. Na základě vývoje epidemiologické situace v ČR
a rozhodnutím zřizovatele a KHS ve Zlíně byla MŠ od 17.
března uzavřena. Provoz byl zahájen 25. května v omezeném
provozu.
V době uzavření MŠ byla zajištěna vzdělávací nabídka pro
rodiče dle věkových kategorií dětí prostřednictvím webových
stránek školy. Učitelky jednotlivých tříd připravily odkazy na
rozvoj všech oblastí dle RVP PV včetně nabídky výtvarných a
pracovních činností.
Mimo vzdělávacích materiálů se pedagogové podíleli na přípravě metodických a didaktických materiálů, pomůcek, dezinfikovali prostory tříd, šaten, a přilehlých prostor. V době
uzavření školy proběhla výmalba všech tříd, šaten, umýváren
a společných prostor na budově A školy. Pracovníci školy se
zapojili do úklidových prací po malování budovy A, včetně
odborných kabinetů a skladů didaktického materiálu.
Pozitivem byla spolupráce všech zaměstnanců školy při přípravě a obnovení provozu při respektování a realizaci zvýšených hygienických opatření.
Výchovně vzdělávací činnost se po otevření MŠ zaměřila zejména na dodržování přísných hygienických a bezpečnostních zásad, aby nedocházelo k šíření nákazy Covid-19, což
vyžadovalo úzkou spolupráci všech pracovníků školy se zákonnými zástupci dětí.
Vedení v době uzavření zajistilo nákup ochranných dezinfekčních prostředků, včetně roušek pro dospělé i děti. Na
základě vnitřní směrnice byly stanoveny kompetence jednotlivých pracovníků, kteří zodpovídali za jejich naplňování:
měření tělesné teploty při vstupu do všech částí školy, používání dezinfekce, roušek, dodržování rozestupů.

Nedocházelo ke slučování dětí v rámci provozu, třídy fungovaly v samostatných režimech, aby se zamezilo možnosti vzájemného kontaktu. Všechny třídy využívaly ve vysoké míře
pobytu na zahradě školy, dle pokynů MŠMT.
Pozitivem byla spolupráce s rodiči nově přijatých dětí, kteří
respektovali všechna opatření týkající se Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Z tohoto
důvodu se informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
konala v červenci, aby byly dodrženy preventivní opatření
proti šíření nákazy Covid-19.
Akce ve spolupráci s rodiči: Po celý školní rok 2019/2020
mateřská škola aktivně spolupracovala se zákonnými zástupci
dětí. Informace o dění ve škole rodiče získávali při každodenním kontaktu s učitelkami, personálem, z nástěnek u hlavních
vchodů do budov, v šatnách jednotlivých tříd, z aktualizovaných webových stránek školy a z živého vysílání NTV cable.
V průběhu II. pololetí školního roku se z důvodu zvýšené
epidemiologické situace, spolupráce se zákonnými zástupci omezila na elektronickou komunikaci (maily, telefony).
Všechny důležité informace, týkající se vzdělávací nabídky
pro děti i provozu školy, byly poskytovány po celou dobu uzavření školy (v období od 17.3 – 25. 5.).
Úzká spolupráce školy se zákonnými zástupci se projevila
zejména po obnovení provozu v květnu, při respektování
hygienických opatření při pobytu dětí v mateřské škole.
Rodiče respektovali hygienická opatření (měření teploty při
vstupu do MŠ, použití dezinfekce, roušek v celém areálu školy
a bezpečných rozestupů při předávání a vyzvedávání dětí). Ze
stejných důvodů nemohl proběhnout Den otevřených dveří
pro veřejnost a následně ani Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Správní řízení s tím spojené
proběhlo distančním způsobem. Vedení školy využilo všechny vzdálené formy komunikace, aby rodičovská veřejnost získávala informace včas a s předstihem.
Z důvodu zvýšené epidemiologické situace způsobené onemocněním Covid-19, nebylo možné od března do června
2020 realizovat společné akce školy pro děti a zákonné zástupce.
Během července a srpna se podařilo zrealizovat: Zavedení
elektroinstalace do venkovní učebny a domečků v areálu školní zahrady. Vybudování venkovních elektrických zásuvek na
budovách školy (vánoční osvětlení na budovách A a B). Podařilo se rekonstruovat hlavní bránu do areálu školy, včetně
dálkového ovládání.
Zavedení systému generálního klíče pro zaměstnance školy
na všech budovách školy.
Byla realizována celková rekonstrukce všech částí sauny mateřské školy (vnitřní ochlazovací bazén, potírna, odpočívárna), dle hygienických a bezpečnostních zásad pro saunování
předškolních dětí. Byl proveden nátěr vnitřních zárubní do
všech místností na budově A.
V období letních měsíců byl realizován nátěr euro oken na
budovách B a C a vnitřní nátěr podlah na budovách D a C.
V areálu školní zahrady byly instalovány prvky přírodní zahrady (hmyzí domečky).

1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Dana Pospíšilová
Zaměstnanci:
21 pedagogů, 3 vychovatelky ŠD, 4 asistentky pedagoga, 1 asistent pedagoga, 6 nepedagogických pracovníků, 1 RD, 3 MD
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 282 žáků ve 14 třídách, od
1. září bylo 300 žáků ve 14 třídách, ve školní družině bylo
zapsáno 90 dětí
Kapacita školy – 300 žáků = naplněnost 94 - 100 %
Školní družina – kapacita 90 dětí, naplněnost 100%
Významné aktivity a projekty: vzhledem k epidemickým
podmínkám se uskutečnila pouze část plánovaných aktivit.
Proběhl pouze lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, nácvik polo-

nézy žáků 9. ročníku na školní ples a Společenský ples 1. základní školy. Poznávací zájezdy i týdenní jazykový pobyt, tak
jako všechny další plánované akce byly zrušeny. Škola přešla
od března, s menšími přestávkami, na distanční formu výuky
včetně online výuky.
Projekty: projekty Ovoce do škol, Mléko do škol částečně pokračovaly při prezenční formě výuky, projekt OP VVV Šablony II. pro MŠ a ZŠ Zvyšování kvality vzdělávání žáků na 1.
ZŠ Napajedla – projekt pokračoval distanční formou včetně
online školení a online setkání se žáky, projekt MMR IROP
Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ
Napajedla – plán dokončení v únoru 2021, MAP II – projekt
pokračoval distanční formou včetně zapojení rodilých mluvčí
do výuky anglického jazyka.

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ředitel: PaedDr. Miroslav Veselý
Zaměstnanci:
leden – srpen: 31 pedagogů, 6 vychovatelů, 16 nepedagogických pracovníků
září – prosinec: 32 pedagogů, 6 vychovatelů, 16 nepedagogických pracovníků
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 466 žáků (+7 žáků v zahraničí) ve 21 třídách, od 1. září bylo 466 žáků (+8 žáků v zahraničí) ve 21 třídách, ve školní družině bylo zapsáno 169 dětí
Kapacita školy – 810 žáků = naplněnost 58,5% červen 2019,
57,5% září 2019, 57,5% 2020 (tyto údaje nemají žádnou vypovídající hodnotu, protože kapacita školy byla kalkulována
pro 27 kmenových tříd s naplněností 30 žáků, což v současné
době neodpovídá realitě. Některé třídy byly přeměněny na
odborné učebny) Školní družina – kapacita 210 dětí, naplněnost 80% (rejstříková kapacita je nadhodnocena z důvodu
kolísání počtu žáků ve školní družině tak, aby se při zvýšeném
zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD nemuselo do rejstříku
každý rok zasahovat).
Významné aktivity a projekty: lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, výuka plavání žáků 2. a 3. ročníku, sběrová činnost pro
Charitu Otrokovice, Společenský ples, Den jazyků
Projekty: Pohyb nás spojuje – přeshraniční spolupráce, Místní akční plánování – ORP Otrokovice, Sportovní centra Nadace Agrofert, Ovoce a mléko do škol (všichni žáci školy),
Šablony II., Podpora výuky plavání v ZŠ, Tvořivá škola - čtení
a psaní s porozuměním, Projekt Excelence ZŠ
Nejvýznamnější sportovní úspěchy: sportovní akce se z důvodu COVID-19 nekonaly
Nejvýznamnější úspěchy v naučných soutěžích: Olympiáda
v českém jazyce – okresní kolo (2. místo), Dějepisná olympiáda – okresní kolo (úspěšný řešitel, Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo (8. místo), Mladý chemik – oblastní finále (13.
místo), Fyzikální olympiáda - okresní kolo (5. místo), Matematická olympiáda – okresní kolo (úspěšný řešitel)
Pozn.: údaje o soutěžích, aktivitách a projektech zahrnují
pouze kalendářní rok 2020, nikoli školní rok 2019/20 a byly
výrazně omezeny pandemií COVID-19.

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného

(dále jen ZUŠ)
Ředitelka: Lenka Hanáčková
Zaměstnanci:
leden – prosinec: 25 pedagogů (z toho 1 na RD, 2 na dohodu),
2 nepedagogičtí pracovníci
Studijní obory: hudební, výtvarný
Žáci: k 30. červnu bylo ve škole 452 žáků, od 1. září bylo 465
žáků
Výsledky soutěží ve školním roce:
KNIHA KOMIKSŮ – přehlídka v rámci projektu ZUŠKA?
ZUŠKA! Nejlepší výtvarná díla žáků ZUŠ Zlínského kraje
inspirovaná ztvárněním Čapkových Povídek z jedné a dru-

Naše Napajedla 2020
hé kapsy. ZUŠ reprezentuje v knize komiksů Dan Otradovec
(p. uč. Lišková).
XV. ročník soutěže „Voda štětcem a básní“ (žáci p. uč. Liškové)
2. místo - Eliška Kašpárková, 3. místo - Martin Petříček
Cena generálního ředitele - Nela Nekorancová
Cena redakční rady - Zuzana Bačiková
Cena generálního ředitele za keramiku - Linda Jadrníčková
a Aneta Ptáčková
Soutěže žáků ZUŠ – okresní kola (další postupová kola z důvodu epidemie zrušena)
Hra na housle Zlín – Malenovice:
Tadeáš Kocourek - 1. místo s postupem do krajského kola
(p. uč. D. Kaňovská), Alžběta Domincová - 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Hanáčková), Zuzana Škárová
- 2. místo (p. uč. Kaňovská)
Hra na kytaru Zlín – Jižní svahy:
Simona Kováříková - 2. místo (p. uč. Prokop), Amálie Sudková - 3. místo (p. uč. Tomšů), Vojtěch Němeček - 3. místo
(p. uč. Tomšů), Šárka Juřenová - 3. místo (p. uč. Tomšů), Alena Prokešová - 3. místo (p. uč. Prokop)
Hra na klavír – ZUŠ R. Firkušného Napajedla:
Martina Kolaříková - 1. místo s postupem do krajského kola
(p. uč. Kosová), Lucie Svobodová - 1. místo (p. uč. Kosová),
Vy Quynh Le - 2. místo (p. uč. Kuběnová), Aneta Flekačová
- 2. místo (p. uč. Kosová), Fabián Hanáček - 2. místo (p. uč.
Kuběnová), Elen Tomáštíková - 2. místo (p. uč. Kuběnová)
Přijetí žáků na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti:
Anna Šidlíková - Grafický design (p. uč. Válková), Vendula
Sukupová - Design obuvi (p. uč. Válková), Sofie Škodáková Grafický design – (p. uč. Kotásková), Sára Cingelová - Design
obuvi (p. uč. Kotásková)
Nejvýznamnější akce:
Reportáže o distanční výuce v ZUŠ 3x ve vysílání NTV Cable
Napajedla
Výtvarný obor:
Projekt ZUŠkolka proběhl distanční formou. Učitelé školy
natočili video s výtvarnou dílnou. Žáci výtvarného oboru
připravili pro děti mateřských škol omalovánku s hudebními
nástroji a výtvarnými motivy.
Absolventská výstava s vernisáží (Muzeum Napajedla), Instalace výstav v budově ZUŠ, 2. ZŠ Napajedla a na odloučených
pracovištích, Vánoční výstava žáků výtvarného oboru na plakátovací ploše v centru Napajedel
Hudební obor:
SALON ZUŠ - Alžběta Domincová, žákyně ze třídy p. ředitelky Hanáčkové vystoupila na online koncertu stipendistů
akademie MenART 15. května 2020 v kostele sv. Šimona a
Judy. Koncert byl součástí Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
Projekt ZUŠkolka proběhl distanční formou. Učitelé školy
natočili videa o hudebních nástrojích.
3 absolventské koncerty, Hudební tábor 2020, Koncert táborového orchestru, Vánoční koncert ve vysílání NTV Cable
Napajedla, Natočení koledy Narodil sa Kristus Pán (cimbálová muzika Maková)

Zájmová činnost dětí
Radovánek

Statutární orgán: Klub kultury Napajedla, p.o.
Rozdělení do skupin, počty členů a vedoucí skupin:
Radovánek I – mladší skupina 5-10 let – 20 dětí, vedoucí Gabriela Babáčková, Lenka Pavelčíková, Pavel Holub
Radovánek II – starší skupina 10-18 let – 20 dětí, vedoucí Jitka Šohajková, Lenka Pavelčíková
Uměleckými vedoucími obou skupin jsou paní Věra Holubová a pan Cyril Bureš.

Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou
Galatíkovou, která má 3 členky. Zkoušky dle možností doprovází pan Cyril Bureš. Významně se do nácviku zapojuje Jana
Hrubá, která doprovází zkoušky, věnuje se pěvecké přípravě
a zpracovává hudební úpravy. Spolupracujeme také s Alexejem Gazdošem.
Vystoupení v Napajedlích: 1
Vystoupení mimo Napajedla: 1
Nové nastudování dětských pásem: I přes nepříznivou
epidemiologickou situaci jsme dokázali s dětmi nacvičit
dvě nová pásma. Starší skupina pásmo O chlebu, mladší děti
pásmo Mlynáři. Udržovali jsme v paměti také starší pásma,
která tvoří základ našeho repertoáru.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Jako každý rok jsme se připravili na pěveckou
soutěž, kde nás v Uherském Hradišti reprezentovalo 10 dětí.
Uskutečnili jsme místní radovánkové kolo, do kterého se zapojila většina dětí. Velkou radost nám udělal postup Dana
Otradovce do regionálního kola v Uherském Hradišti, kde si
vyzpíval postup do dalšího kola zpěváků ze Slovácka, které
se bohužel kvůli epidemii neuskutečnilo. I tak Danovi velmi
gratulujeme.
Po jarní pauze ve zkouškách jsme se intenzivně připravovali
na vystoupení na Moravských chodníčcích. Zkoušky probíhaly dle počasí, převážně na klášterním dvoře. Do oslav 20.
výročí Moravských chodníčků se aktivně zapojily hlavně starší děti.
Také naše tradiční prázdninové soustředění nemálo poznamenal koronavirus. Přesto jsme prožili v zázemí na klášteře
moc hezké a zábavné dny. Program jsme zaměřili na obsáhlejší hry v areálu kláštera, v muzeu a také v našem městě. Tuto
hru pro nás zorganizovali zaměstnanci Fatry, a.s. Moc hezký
sportovní den nám připravili manželé Matějovi ve Spytihněvi
na hřišti, kam jsme přišli pěšky. Za pomoci šikovných švadlenek jsme si ušili modrotiskové sukně a kraťasy.
22. srpna jsme vystupovali na MFF v Liptále, což byl moc
krásný folklórní výlet a moc dobře jsme zde reprezentovali
naše město i soubor.
V roce 2020 jsme byli velmi ochuzeni o udržování našich
krásných tradic, ke kterým rádi děti vedeme. Věříme, že si
všechny zvyky a tradice připomněli doma s rodiči, k čemuž
jsme je alespoň virtuálně nabádali.
Od roku 2019 jsme součástí projektu „Besedy u cimbálu pro
teenagery“, kde se starší děti učily tance a písničky ze Slovácka, ale také nepsaným zákonům chování před cimbálovou
muzikou. Poznaly také další děti, které mají stejný zájem jako
oni. Díky úžasným organizátorům jsme prázdniny zakončili
pouze jedinou besedou u cimbálu, která se mohla konat.
Podzim jsme využili k významnému obnovení chlapeckých i
dívčích krojů, pořízení chybějících součástek a úklidu v naší
souborové krojárně.
I přes velké pochybnosti jsme se rozhodli uspořádat Koledování pro radost, v rámci kterého jsme si udělali předvánoční
vycházku po napajedelských domovech důchodců a zazpíváním několika koled pod jejich okny jsme rádi potěšili jejich
obyvatele. Moc děkujeme za vřelá přijetí.
Velký dík, za finanční i organizační pomoc, patří pracovnicím
klubu kultury a Městu Napajedla, které dlouhodobě podporuje naši činnost.

ESCALA, z. s.

Předseda: Sylva Patíková
Spolek má 10 členů ve věku 17 – 36 let, kteří se věnují práci
s mládeží.
Činnost: Část roku spolek zajišťoval chod klubovny pro
mládež Dok 13, jejíž činnost byla v červnu ukončena.
Proběhla pouze Členská schůze, jiné akce nebyly, vzhledem
k situaci s epidemií koronaviru, uskutečněny. Během pár mě-

síců, kdy byla klubovna pro mládež Dok 13 otevřena, bylo
zaznamenáno 352 návštěv.
Rada města Napajedla schválila spolku Escala příspěvek na
činnost ve výši 30 000 Kč, na provoz klubovny Dok 13 ve výši
110 000 Kč.

SAM Napajedla – Sdružení aktivit mladých

Předseda: Pavel Hána
Sdružení má 25 členů ve věku 4 - 15 let a 8 dospělých věnujících se přímé práci s dětmi.
Činnost: Volnočasové aktivity pro děti a mládež, které byly
naplánované na průběh celého roku, byly ovlivněny pandemií
koronaviru. Z tohoto důvodu se podařilo uspořádat pouze
letní tábor pro děti na téma Asterix a Obelix, mise Kleopatra.
Členové svou účastí podpořili na začátku roku Tříkrálovou
sbírku. Do činnosti sdružení se aktivně zapojili také dobrovolníci z farnosti Napajedla.

JUNÁK – Český skaut,

středisko Jerry Hodného Napajedla, z.s.

Vedoucí: Zbyněk Abrhám
Členská základna napajedelského skautského střediska čítala
90 členů, z nichž bylo 53 členů v rozmezí od 6 do 18 let.
Činnost: Začátek roku začal jako obvykle. Připravili jsme kalendář akcí až do prázdnin a postupně se podařilo zrealizovat
oddílové výpravy. První víkend v březnu jsme uspořádali již
14. ročník tradičního skautského plesu, který, díky velkému
množství příznivců napajedelského skautu, proběhl nadmíru úspěšně. Poté již nastal konec veškeré naší činnosti. Rušili jsme jednu akci za druhou a pořád doufali, že se situace
s koronavirem zlepší natolik, že budeme moci vyrazit na tábor. Ten nakonec zdárně proběhl za přísných hygienických
podmínek na našem beskydském tábořišti. Z důvodu koronavirové pandemie jsme přišli s myšlenkou příměstského
tábora, abychom odlehčili rodičům školáků, kteří byli již od
března doma. I ten se nám podařilo úspěšně uspořádat pro
nejmenší členy našeho střediska. V prázdninovém rozvolnění vyrazila skupina oldskautů na týden na Berounsko. Po
prázdninách uplynul měsíc pravidelné činnosti a zase přišla
omezení, postupně došlo ke zrušení vícedenní podzimní výpravy, Memoriálu Jerry Hodného, celostátní soutěže Závodu
světlušek a vlčat, dvoudenní výpravy do Hostýnských vrchů a
několika dalších jednodenních akcí. V průběhu října skončily
pravidelné družinovky, které se nám ve větší míře nepodařilo převést do online režimu. Přece jen, skauting je o prožívání, setkávání, překonávání, a to vše je přes internet značně
zploštělé. Online družinovky zaujaly pouze skupinu skautů,
kteří se pravidelně setkávají ve fantasy světě Dračího doupěte.
Koncem roku se podařilo uspořádat rozdávání Betlémského
světla, a tím byl nevypočitatelný rok 2020 za námi.
Účast v soutěžích: Vzhledem k epidemiologické situaci žádné z pravidelných skautských závodů neproběhly.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo spolku příspěvek na
činnost ve výši 90 000 Kč. Veškeré finance jsou využity k realizaci akcí pro skautskou mládež a k péči o majetek a klubovny.
Všichni členové se podílejí na chodu střediska a realizaci akcí
bez nároku na materiální odměnu, pouze tu v podobě dobrého pocitu.

Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla

Starosta: Jiří Kaňovský
Nejstarší tělovýchovná organizace v Napajedlích (ustavena
v roce 1892) sdružuje 318 členů navštěvujících 12 oddílů.
Z toho 144 členů ve věku 6 – 23 let a 32 cvičitelů.
Činnost: Rok 2020, byl, co se týče činnosti dost omezený. I
přesto jsme využili každé možné chvilky ke cvičení jak v tělocvičně, tak na soutěžích i jiných akcích.
Sdružujeme dospělé, kteří se věnují zdravotnímu a rekreační-

mu sportu v oddílech: zdravotní tělocvik mladších a starších
žen, jóga, cvičení s kruhy ženy, fitness ženy, sokolská všestrannost mužů se zaměřením na malou kopanou, volejbal, basketbal, badminton. Dále sdružujeme děti v oddílech: cvičení
rodičů s dětmi, švihadel, gymnastiky a přípravky. Členové v
oddílech dospělých se za normálního režimu scházejí na sokolovně 1 - 2x týdně. Děti z oddílu gymnastiky 2 - 3x týdně
2h., švihadla a rodiče s dětmi 1x týdně 1-2h. Oddíl gymnastek
se věnuje závodní činnosti v TeamGymu, sokolské všestrannosti a sportovní gymnastice. Tým švihadel můžeme vidět na
různých soutěžních přehlídkách skladeb a Mia festivalech.
V červenci se oddíl gymnastek zúčastnil letního výcvikového
tábora Soboňky (stanový gymnastický tábor) v počtu 12 dětí
a 4 cvičitelky.
Účast v soutěžích: V lednu se zúčastnil tým 8 členek postupové soutěže ČOS z r. 2019, TeamGymu Junior III. v Praze.
Umístily se na krásném 3. místě. Ostatní soutěže byly všechny
zrušeny z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií
koronaviru.
Akce pro veřejnost: 8. února jsme uspořádali Sokolský ples.
V březnu, během jarních prázdnin, jsme ještě před uzavřením všech sportovišť zvládli spolupořádat příměstský tábor
na naší sokolovně. Pak se vše dle vládních nařízení uzavřelo a
rozvolnilo až koncem května, kdy jsme s nadšením naskočili
do cvičícího režimu. I prázdniny jsme si užili se sportovním
nadšením a vynahradili si tak měsíce bez cvičení. Spolupořádali jsme 4 týdenní turnusy příměstského tábora, ve sportovním duchu, opět se zázemím na sokolovně. Ještě 19. září se
nám úspěšně podařil uspořádat Den sportu, ve spolupráci se
všemi sportovními spolky z Napajedel. Od října nám činnost
opět přerušila epidemická situace a vládní nařízení.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo TJ příspěvek na
údržbu a opravy sokolovny, materiálové zabezpečení, mzdy
údržbáře a částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve
výši 851 000 Kč.
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Zájmová činnost dospělých
Myslivecký spolek Napajedla

Předseda: Antonín Odstrčilík
Počet členů: 18
Další členové výboru: Petr Piňos (místopředseda), Viktor
Marišler (hospodář), Dita Popelářová (jednatelka), Petr Zelnitius (finanční hospodář)
Plocha, na které MS hospodaří: 1248 ha honební plochy
s poplatkem 10 000 Kč za nájem ročně, 123 ha lesní plochy,
46 ha vodní plochy, ale životní prostor pro zvěř nadále mizí
Lov: 8 ks srnčí zvěře, 13 ks černé zvěře, 26 lišek, 27 kačen
K výkonu práva myslivosti se používá: Spolek finančně podporuje majitele loveckých psů, které nařizuje myslivecký zákon, a kteří jsou ve vlastnictví členů spolku. Proběhly zkoušky loveckých psů z vodní práce, lovu a vyložení pachových
zradidel před sečí pícnin.
Počet krmných zařízení: 20 krmelců, 20 zásypů, 17 slanisek.
Krmení si spolek zajišťuje a platí ze svých prostředků.
Činnost: Odvíjí se od Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.,
s právy a povinnostmi. Činnost byla ovlivněna opatřeními
souvisejícími s pandemií COVID-19. Mezi aktivity, které se
podařilo uskutečnit, patřila beseda s dětmi z DDM Matýsek.
Během roku myslivci pečovali o myslivecká zařízení, posedy,
krmelce a zásypy. Zajistili dostatečné množství krmiva na
zimní období. Spolek vykonával činnost v honitbě Napajedla,
kterou má pronajatou od Honebního společenstva Napajedla.
Jelikož spolek nemá příjmy z činnosti, byla k úhradě výdajů
využita dotace poskytnutá Městem Napajedla

Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv

(dále jen RS)
Předseda: Ladislav Dundálek
Jednatel: Antonín Přikryl
Hospodář: Radek Miškeřík
Vedoucí mládeže v Napajedlích: Jan Hruboš
Vedoucí mládeže v Halenkovicích: Jiří Doležalík
Rybářský spolek se již více než 110 let podílí na kulturním
přínosu pro město Napajedla a je tudíž jeho nedílnou součástí a přínosem. RS je samostatně hospodařící subjekt s čímž
je v našem případě spojena i vlastní produkce rybí násady
za účelem zarybnění našeho rybářského revíru. S tím souvisí postupná renovace naší rybniční soustavy, kdy dochází k
postupnému zpevňování rybničních hrází, úpravy rovinatosti
terénu či pravidelnému odbahnění.
Spolek měl ke konci roku celkem 457 členů a 53 členů z řad
dětí a mládeže.
Činnost: Díky aktivním lidem v RS se dařilo zlepšovat zázemí
rybniční soustavy. Podařilo se vystavět nové silo s kapacitou
na cca 100 q obilí a dostavbu dvou menších průtokových nádrží pro odchov ryb a uložení násad před vysazením do revíru. Dále se členové věnovali rutinním úkonům, mezi které
patří výtěry, pokračování v intenzivním krmení rybích násad,
nutné údržbě a kultivace flóry. Především sečení trávy, které
v tomto roce bylo opravdu hodně.
Nejednalo se ovšem pouze o tvrdou fyzickou práci, ale i kulturní rozvoj. Po dvouroční odmlce se podařilo obnovit Rybářský kroužek pro všechny mladé rybářky a rybáře. Našlo se
celkem 9 mladých nadšenců, kteří se v intenzivním kurzu od
května do června věnovali především poznávání ryb, znalosti
rybářské legislativy a trénování praktických dovedností. Největší hromadnou akcí pro děti a mládež byly Veřejné dětské
rybářské závody, které se konaly 18. července na slepém rameni Německé a i přes nepřízeň počasí se jich zúčastnilo 25 dětí.
Nalovilo se velké množství ryb, především plotic, perlínů, cejnů, ale i kaprů a amurů. Pro ty nejúspěšnější byly připraveny
hodnotné ceny, ovšem ani ti, kteří pro tentokrát neměli tolik
potřebného rybářského štěstí, neodcházeli s prázdnou.

Vrcholem kulturního dění se již po třetí v řadě stal 3. ročník
Rybářských závodů dvoučlenných týmů v lovu kaprů – 69 hodin, které se konaly ve dnech 3. – 6. září na úsecích U jezu
a Bezedném. Zúčastnilo se 39 dvoučlenných týmů, které soupeřily po celých 69 hodin s cílem ulovení tří nejtěžších bodovaných ryb = kaprů, kdy bodovanou rybou byl úlovek o váze
větší než 7 kg. Po úvodním rozlosování se všechny dvojice
rozjely na předem vytyčená lovná místa dle svého losu a zahájily všechny nutné přípravy, sondování dna, první zakrmení
a postavení svých bivaků, které se staly na další 3 noci jejich
domovem. Po odstartování začalo bičování vodní hladiny
montážemi s těmi nejlepšími a nejvybranějšími nástrahami
s cílem oklamat nějakého toho místního kapra – domorodce. V průběhu celého závodu panovala přátelská atmosféra
a sportovní duch. Do poslední minuty závodu neměl nikdo
ze závodních týmů své místo na pomyslném stupni vítězů
jisté. Každá ryba hrála velkou roli a mohla změnit celé pořadí. V neděli po výstřelu a tím i ukončení závodu bylo jasno.
A na pořadatelích bylo sečíst všechny výsledky a sdělit závodníkům ortel. V průběhu celých závodů se podařilo ulovit
celkem 49 bodovaných ryb, nejtěžší úlovek byl kapr s váhou
23,05 kg. Průměrná hmotnost úlovku byla 10,5 kg. Myslím,
že tato čísla mluví za vše. Tým, který dokázal zvítězit, musel
ulovit trojici ryb o celkové váze 43,37 kg. Celkem jsme všem
vítězům rozdělili hodnotné ceny ve výši 130 000 Kč a díky
podpoře od sponzorů i spoustu věcných cen. Novinkou byla
tombola s hodnotnými cenami.

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Napajedla

(dále jen ZO ČZS)
Předseda: Štěpán Behrik
Počet členů: 41
Další členové výboru: Miroslav Lhotský (jednatel),
Ing. František Janiš (pokladník)
Členové ZO ČZS hospodaří na pozemcích v osadách
Radovany (vinařská osada), Svatojánky, Šardice a Poddubová.
V pěstitelské pálenici bylo zpracováno: 1220 hl kvasu na
ovocnou pálenku. Tuto činnost zajišťovali čtyři pracovníci.
Lisování ovoce zajišťoval jeden pracovník a bylo zpracováno
19080 kg jablek pro 180 zájemců.
Další činnost: V měsíci únoru se konala tradiční ochutnávka
mladých vín. Další plánované akce se z důvodu epidemické
situace nekonaly.

Základní organizace Český svaz včelařů
Napajedla z.s.

Předseda: Ladislav Žaludek
Počet členů: 115
Další členové vedení: Jan Pavlík (jednatel), Rostislav Očadlík (místopředseda), Roman Slovák (pokladník), Svatopluk
Solecký, Josef Filip, Milan Přikryl, Jaromír Machač, Jaroslav
Běhal, (člen výboru).
Péče o včelstva: celkově 811 včelstev na 135 stanovištích
Hodnocení roku: Rok 2020 patřil k průměrným. Podobně
jako v minulých letech, kvůli nestálému počasí v průběhu
jarních měsíců, prudkému nárůstu teplot a zasychání květů
bylin a stromů v některých částech působnosti spolku, byla
poměrně malá snůška sladiny a pylu. Lepší situace nastala až
v průběhu hlavní snůšky.
Počasí také z velké míry ovlivnilo i opylení některých kultur
hlavně ovocných stromů. I přes nepřízeň počasí včely přinesly
9507 kg medu a získali jsme od nich 703 kg včelího vosku.
Včelstva se jevila zdravá.
Horší situace nastala v podletí včelařského roku. V přípravách
včelstev na zimní období se znovu objevovaly problémy s
napadením včelstev roztočem Varroa destruktor a následně
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i tak zvaným náhlým mizení včelstev. Tato situace se opakuje
již po několik let.
Aktivity: Včelařský spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Spytihněvy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova
a Nové Dědiny. Registrujeme i chovatele z Otrokovic a Zlína.
Na spolkovém včelíně jsme upravili další prostory, které používáme ke zlepšení podmínek naší činnosti.
Činnost spolku ovlivnila situace způsobená omezeními v
souvislosti s kovidovou pandemií. Z tohoto důvodu nebylo
možné zhodnotit činnost na VČS, která je zatím přeložena
na pozdější dobu. Také připravené přenášky a vzdělávací akce
pro děti musely být omezeny nebo zrušeny.
V našem spolku pracuje Včelařský kroužek mládeže. Děti se
každoročně zúčastňují oblastní včelařské soutěže „Zlatá včela“ a „ Dne země“ i tyto však musely být zrušeny. Potěšitelná
je skutečnost, že se do spolku hlásí noví a hlavně mladí chovatelé.
Pro chovatele včel a veřejnost jsme připravili výstavu „115 let
včelařství v Napajedlích“. Účastníci se seznámili s prací včelaře, s životem včely medonosné, se zpracováním včelího vosku
a zařízeními potřebnými k chovu včel. Po celou dobu výstavy byly připraveny i komentované prohlídky. Výstava trvala
od 25. února do 3. srpna. Výstava byla instalována v Muzeu
Napajedla ve spolupráci s pracovnicemi Klubu kultury Napajedla.
Vzhledem k stávající situaci v úhynu poměrně velkého počtu včelstev v zimním období rozhodl výbor spolku o nákupu
včelích oddělků a včelích matek. Díky finančnímu příspěvku od Města Napajedla bylo možno tyto nakoupit a pomoci
tak chovatelům včel doplnit stavy včelstev. Pro naše chovatele jsme zprostředkovali vyšetření vzorků včelí měli k zjištění
zdravotního stavu včelstev, sklenice na med, léčivo k udržení
dobrého zdravotního stavu včelstev a ošetření včelstev aerosolem. Všem chovatelům poskytujeme odbornou poradenskou podporu při problémech chovu včely medonosné.
Děkujeme za příkladný přístup a podporu včelařství všem
starostkám a starostům a zastupitelům obcí, ve kterých Včelařský spolek působí.

Kluby seniorů
Klub seniorů Napajedla (zázemí v jídelně DPS Sadová)
Předsedkyně: Jarmila Lapčíková

Klub seniorů při DPS Pod Kalvárií 90

(společenská místnost DPS 90)
Předseda: Helena Šenkyříková, Alena Škopíková

Klub aktivních seniorů (zázemí v budově Kláštera)
Předsedkyně: Ludmila Jakešová
Snahou města je zapojovat seniory do aktuálního dění v obci
tak, aby nedošlo k vyčlenění této skupiny na okraj zájmu.
V Napajedlích se neustále zvyšuje počet seniorů, kteří chtějí
aktivně plnohodnotně žít i ve zralém věku, neuzavírat se před
světem.
Jednotlivé kluby seniorů se začaly scházet dle svých plánů
činnosti, ale vzápětí v důsledku koronavirové pandemie byla
jejich klubová činnost včetně cvičení na židlích a deskových
her od 13. března zastavena. Neuskutečnila se ani krajská soutěž Senior Cup v pétanque v Luhačovicích, kde měla Napajedla přihlášena 2 seniorská družstva.
Klubová činnost byla na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně obnovena až v měsíci září, kdy se
uskutečnily nejen další schůzky, ale i 2 celodenní zájezdy.
V měsíci říjnu byl opět vyhlášen nouzový stav a veškerá klubová činnost se zase zastavila. Po dobu zastavené činnosti
dostávalo vedení klubů od odboru soc. věcí k rozšíření, mezi
své členy, pravidelné informace včetně pracovních listů k trénování paměti.

Uskutečnilo se celkem: 10 schůzek – beseda s vedoucí soc.
odboru k aktuálním informacím o změnách v soc. oblasti
(A. Kašná) a „Hravé hádání“ (B. Velecká), cestopisná prezentace Památky UNESCO v ČR (P. Škrabala), Velikonoce-malování kraslic (z filmotéky manž. Koutných); v KAS proběhla
komentovaná prohlídka kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích (V. Komínová), beseda o bezpečnosti seniorů v silničním
provozu (Z. Patík), Cestování po Indii (H. Kolaříková), Květena Švýcarska (V. Šumbera), Bylo-nebylo (B. Velecká). V září
se uskutečnila beseda k 6. výročí odhalení pomníku padlých
amerických letců u Prusinek (S. Trávníček) a v klášterní kapli
se za přísných hygienických podmínek uskutečnilo přátelské
posezení s panem C. Burešem na téma „Napajedla tam sú …“.
Zájezdy: 17. 9. Holešov (Zemanova kovárna, filiální kostel
sv. Anny – prohlídky s průvodci); 22. 9. Luhačovice (komentovaná prohlídka města – Jurkovičův okruh, křížová cesta,
prameny). Zástupci klubů se 15. 9. zúčastnili Krajské konference ve Zlíně v rámci projektu ZK „Aktivní senioři ve Zlínském kraji“.
Připravené besedy, programy a činnost klubů, které se z důvodu nouzového stavu nemohly uskutečnit, plánujeme realizovat v roce 2021.
Metodickou a org. činnost pro kluby seniorů zajišťuje odbor
sociálních věcí MěÚ. Na klubovní činnost (zajištění autobusové přepravy, vstupného, materiálu a občerstvení v klubech)
bylo v rámci rozpočtu města vyčerpáno celkem 19 159 Kč.

Virtuální Univerzita třetího věku

– Konzultační středisko Napajedla (dále jen VU3V)

Tutoři: Mgr. Vladimíra Malchárková, Vlasta Čechová
Počet účastníků: 40
Činnost: Na základě smlouvy mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Městem Napajedla pokračuje od r. 2014
distanční vzdělávání napajedelských seniorů.
Už do zimního semestru „Umění rané renesance v Itálii“ nám
zasáhl coronavirus. Společně jsme zvládli 3 přednášky, další
3 přednášky i s testy studovali účastníci kurzu sami.
V letním semestru pokračovalo 34 studentů a zcela samostatně zvládlo semestr s tématem „Rituály evropských šlechtických rodů“. Virtuální studium probíhalo v učebně Nového
kláštera a my se nemůžeme dočkat společných schůzek se
zajímavými diskuzemi nad probíraným učivem!

Místní skupina Českého červeného kříže
Napajedla (dále jen MS ČČK)

Vedoucí: Jaroslava Dvorníková
Počet členů: 12
Činnost: MS ČČK poskytuje zdravotnické, sociální a humanitární služby. Celý rok byl ovlivněn koronavirovou pandemií, ale přesto v srpnu byla umožněna kulturní akce Moravské chodníčky, kde MS ČČK poskytla zdravotní dozor. Po celý
rok se členové zaměřili na dobrovolnou sociální a humanitární činnost. V souvislosti s epidemiologickou situací výskytu
Covid-19 byla vyhlášena akce pro osamělé seniory a tělesně
postižené občany, a to bezplatná pomoc s nákupy, zajištění
léků a distribuce roušek. Tato služba byla seniory žádaná
a kladně hodnocena. Členky se aktivně zapojily do šití roušek,
které byly zdarma rozdávány seniorům. Členové se v nelehké době zachovali velmi zodpovědně a se vší ctí. Mezi členy
máme dlouholetého bezpříspěvkového dárce krve Jaroslava
Dvorníka, který za 40 odběrů získal nejvyšší ocenění Zlatou
medaili prof. MUDr. Jana Jánského.
Finanční dotace od města Napajedla byla mimo jiné využita
na nákup roušek a dezinfekčních přípravků pro potřebné seniory. MS ČČK úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí
MěÚ, klubem kultury a pod vedením Oblastního spolku ČČK
Zlín.

Svaz tělesně postižených ČR, z. s.,
Místní organizace Napajedla (dále jen MO)

Předsedkyně: Zdenka Smolková
Počet členů: 62 (výbor 4 členný, revizní komise 2 členná)
Činnost: Vzhledem k pandemické situaci se členové svazu sešli pouze na 4 schůzích (3x výbor, 1x členská). Výroční členská schůze, která se konala v březnu, byla spojena
s oslavou MDŽ; dále byli členové seznámeni s hospodařením
MO za r. 2019, na závěr schůze byl kvíz. Pandemie koronaviru přerušila další naplánované činnosti. MO využila finanční
dotaci od města Napajedla pro všechny členy následovně:
46x dárkový poukaz do lékárny, 10x masáže, 6x fyzioterapie;
v závěru roku obdrželi všichni členové MO vánoční balíčky.
Významné jubileum oslavili 4 členové, obdrželi dárkové
balíčky. V měsíci září a říjnu se 5 členek organizace zúčastnilo
rekondičních pobytů, předsedkyně organizace se zúčastnila
Krajské konference ve Zlíně na téma „Století rozvoje péče
o osoby se zdravotním postižením“.

Kultura
Přehled kulturních akcí

Cestovatelský mišmaš (leden)

10. ročník cestovatelského festivalu se opět nesl v duchu dobrodružství dalekých cest, které divákům přednesli velmi zajímaví hosté. Kromě skvělého programu v kinosále mohli diváci ochutnat kulinářské speciality Jaroslava Bonna, který svoje
umění v oblasti gastronomie okořenil večerní kuchařskou
show doprovázenou beatboxem, rapem a zpěvem v kombinaci se zaznamenávanými instrumentálními zvuky do loopstationu. Na závěr večera předvedl unikátní vystoupení Ondřej
Smejkal, český profesionální hráč na didgeridoo.

Setkání s hudbou – Komorní soubor KlariVeroni
(únor)

Světovému klavíristovi, napajedelskému rodákovi Rudolfu
Firkušnému je věnován již po dvacet let tradiční koncert, kterým si připomínáme narozeniny tohoto významného hudebníka. Pro tuto příležitost si připravilo komorní seskupení tří
mladých talentovaných umělkyň, KlariVeroni speciální program pro tento koncert.

Khoiba (březen)

České hudební duo Ema Brabcová a Filip Míšek představili
alternativní projekt na hudební scéně jménem Khoiba. Snoubící se zvuk elektroniky a melodických kytar v kombinaci
s Klášterní kaplí, vytvořil mimořádnou atmosféru.

Thom Artway (červenec)

Hudební večer na zahrádce Café Klášter patřil zpěvákovi, textaři a kytaristovi, který si říká Thom Artway a patří k nejuznávanějším mladým muzikantům české hudební scény. Podmanivý hlas a moderní zvuk s klasickým písničkářstvím doplnila
přátelská atmosféra teplého večera.

Moravské chodníčky (srpen)

Moravské chodníčky již dvacet let svádějí cesty folklorních
souborů do Napajedel – místa, kde se hranice národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané nerozcházejí, nýbrž
setkávají. Jubilejní 20. ročník folklorního festivalu představil
opět mužské a ženské pěvecké i taneční sbory. Nechyběl také
doprovodný program, do kterého byla v rámci oslav zařazena
tematická výstava v Muzeu Napajedla, která přiblížila historii
festivalu i napajedelských folklorních souborů.

Rabbit Slow (srpen)

V rámci letního turné zavítal písničkář Petr Foltýn alias Rabbit Slow také do Napajedel na zahrádku Café Klášter. Svým
melancholickým hlasem vyprávěl příběhy o hledání lidské
identity a domova.

Pjér la Šé›z (září)

Téměř vyprodaný sál kina přivítal Pjér la Šé›za, (vlastním
jménem Petr Knotek) klinického psychologa, který provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Dlouhodobě
spolupracuje s Jaroslavem Duškem, je autorem čtyř publikací
a účinkuje v různých divadelních představeních. Výtěžek
z akce byl věnován občanskému sdružení ZA SKLEM o.s.

Klub kultury Napajedla (dále jen KKN)
Zástupkyně ředitelky: Kateřina Tilšerová
Činnost: 11 uspořádaných akcí. Z původně plánovaných akcí
se mohla uskutečnit jen malá část z důvodu epidemické situace v ČR.
Nejúspěšnější akce: Cestovatelský mišmaš, Setkání s hudbou
– KlariVeroni, Moravské chodníčky, 3 koncerty – Khoiba,
Thom Artway, Rabbit Slow a přednáška s Pjér la Šé›z
Další akce: projekce s hosty v Kině Napajedla, výstavy
a edukační program Muzea Napajedla, 2 výstavy a jiné tematické akce v kavárně Café Klášter, divadelní představení
Střediska: Kino Napajedla, Knihovna Boženy Benešové Napajedla, Muzeum Napajedla, Café Klášter, Informační centrum
Spolky: Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, Loutkový soubor Klubíčko, Folklórní soubory Radovan, Radovánek a Pozdní sběr
Kino

Vedoucí: Mgr. Zuzana Némethová
Počet zaměstnanců: 1,5 úvazku, 8 brigádníků
Počet projekcí: budova: 306, diváků: 5 395, letní kino: 15, diváků: 384, online: 120, diváků: 326
Nejúspěšnější filmy: Příliš osobní známost, Šarlatán, 3Bobule, Šťastný Nový rok, Havel, V síti, Vlastníci, Meky, Bábovky,
Případ mrtvého nebožtíka
Nejúspěšnější dětské filmy: Ježek Sonic, Tlapková patrola:
Vždy ve střehu, Scoob!
Projekce pro školy: 2 projekce, 196 diváků
Projekce pro letní tábory: 6 projekcí, 159 diváků
Animační dílny (v rámci festivalu Malé oči) pro školní družiny: 4 dílny, 107 účastníků; 1 zhodnocení a ukázka výtvorů z
animačních dílen, 150 účastníků
Letní kino: 15 projekcí, 384 diváků, nejúspěšnější film: 3Bobule Letní kino bylo pořádáno na nádvoří Nového Kláštera.
Občerstvení zajišťovala kavárna Café Klášter a bar Kina Napajedla.
Počet divadelních představení: 1 (Divadelní léto), 26 diváků
Nejúspěšnější divadelní představení: Vrátila se jednou v
noci – Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 172 diváků; Dva
na kanapi – Divadlo Haleny 172 diváků
Další činnost: V kině i nadále probíhalo promítání Kino Senior – pravidelné zlevněné projekce určeny přednostně pro
seniory (v 10.00 a 15.00 hodin v daný den) a Mama kino –
speciální dopolední projekce pro rodiče s dětmi na mateřské/
rodičovské dovolené. Bijásek – pravidelné víkendové projekce pro děti, případně speciální prázdninové projekce (pro tábory) a školní projekce.
Filmový klub a filmové cykly – projekce filmů, které se odlišují od komerčních titulů, snažící se pracovat s estetikou filmů
a filmových postupů. Diváci si mohli opět zakoupit kartičku
do filmového klubu, která je opravňuje ke slevám na vybrané
projekce v našem kině, ale současně ve všech filmových klubech v ČR a SR a poskytuje i jiné další výhody. Zároveň byl
Filmový klub Napajedla organizací AČFK povýšen do nejvyšší kategorie A z původní kategorie C.
V rámci letního kina byly zařazeny 2 projekce tzv. naslepo –
divák se nechává překvapit výběrem filmového titulu až na
místě.

Naše Napajedla 2020
Velmi úspěšnými projekty byly opět cestovatelské besedy či
speciální filmové projekce s hosty - Cestovatelský mišmaš,
v pořadí druhá přednáška Jiřího Kolbaby, Pjér la Šé´z: Projekce ve vztazích, Vlajka pro Tibet: Jiří Sázel – Brontosauři
v Himalájích aneb 10 let pomoci a dobrého cestování v Malém Tibetu, válečný snímek 1917 s úvodem Evžena Petříčka,
oceňovaný titul Země medu s následnou diskusí se včelařem
Ladislavem Žaludkem, 2 projekce snímku V síti s představitelkou Terezou Těžkou a Michaelem Markem, 11 barev ptáčete spolu s režisérem Vojtěchem Kopeckým, snímek Havel
za účasti režiséra Slávka Horáka, či projekce filmu K2 vlastní
cestou s následným přímým online vstupem dvou hlavních
aktérek (režisérky Jany Počtové a samotné představitelky
Kláry Kolouchové) do sálu kina a diskusí s diváky. Bylo plánováno několik dalších speciálních projekcí či uvedení, které
ale vzhledem k epidemické situaci nebyly realizovány. Velmi
úspěšně a se značným zájmem diváků se kino zapojilo do
festivalu Tady Vary, který se letos uskutečnil napříč kiny po
celé zemi. V době pandemické situace jsme využili možnosti
zapojit se do online promítacích platforem – Moje kino LIVE
a #vašekino. Zapojili jsme se opět do dětského festivalu Malé
oči, který proběhl rovněž v online prostoru.
Činnost ovlivnilo uzavření kina z důvodu epidemické situace
na jaro, a to od 12. 3. do 24. 5. a na podzim od 12. 10. do
31.12.

Muzeum Napajedla

Vedoucí: Mgr. Barbora Košutová, od února 2018 zastupuje
Mgr. Tereza Gomolová Kovaříková
Počet zaměstnanců: 2,0 úvazku, 3 zaměstnanci, 3 brigádníci
Celkem návštěvníků: 1 618 (vernisáže, výstavy, doprovodné
programy)
Celkem výstav: 4 (115 let včelařství v Napajedlích, Moravské
chodníčky, V. Napajedelský výtvarný salon, Vánoce z depozitáře)
Celkem doprovodných akcí: 1 (1917 – pietní akt u hrobu
gen. Šnejdárka, spojený s přednáškou Mgr. Evžena Trávníčka
a promítáním filmu 1917 v Kině Napajedla)
Muzeum provozovalo 5 stálých expozic a pořádalo krátkodobé výstavy v multimediálním výstavním sále, při tvorbě
některých výstav spolupracovalo s Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně. Pořádání výstav i veškerých doprovodných akcí
zásadně ovlivnilo rozšíření epidemie koronaviru, které si ve
dvou fázích vynutilo uzavření muzea a výrazně snížilo návštěvnost.
Další činnost: Komentované prohlídky pro skupiny, edukační
programy pro základní i mateřské školy, příměstské a zájmové
tábory, sbírkotvorná činnost, vyřizování badatelských dotazů,
sběr materiálů k historickým výstavám, účast na odborných
seminářích a konferencích, schůzky Muzejního klubu se kvůli
epidemické situaci neuskutečnily.

Knihovna

Vedoucí: Svatava Ondrášová
Počet zaměstnanců: 3
Služeb využilo celkem čtenářů: 1 215 registrovaných čtenářů, z toho 486 dětí, služeb využili celkem 32 497x
Celkem zakoupeno nových knih: 910, vypůjčeno: 62 610 dokumentů, z toho časopisů: 12 330, audioknih: 340 a E-knih:
338
Dospělí čtenáři si nejčastěji půjčovali tituly: Slepá mapa,
Hotýlek, Hana a Tiché roky – všechny od Aleny Mornštajnové, v závěru roku hit Karin Lednické Šikmý kostel
Děti si nejraději půjčovaly tituly: všechny díly Deníku malého poseroutky, komiksy, pro nejmenší děti půjčovali rodiče
nejrůznější druhy leporel
Kolektivních akcí: 21 622 účastníků
Knihovna se zapojila do dvanáctého ročníku celostátního
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2019/2020.

Projektu se zúčastnili prvňáčci z obou základních škol v Napajedlích a ZŠ Pohořelice. Bohužel z důvodu uzavření škol i
knihoven se nekonaly doprovodné akce a besedy, které každým rokem tento projekt provázely. Zrušeny byly i všechny
další besedy pro žáky všech tříd napajedelských základních
škol, děti z mateřské školy a členy všech klubů důchodců.
Zrušena byla přednáška Mgr. Evy Urbanové Tak co mám jíst.
Konaly se také tyto akce: Knihovna zorganizovala 17. ročník burzy knih – Březen měsíc knihy. Burzu navštívilo 563
lidí, prodalo se 525 knih a z důvodu pandemie byla 12.3.2020
zrušena.
Dětem zapojeným do celostátního projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka 2019/2020 byly pouze předány knihy
a průkazky do knihovny. Uskutečnila se dvě odpoledne s pohádkovou knihou v rámci projektu Šablony II pro ŠD 2. ZŠ
Napajedla.
Provedena byla revize knižního fondu v Obecní knihovně Pohořelice.
Činnost knihovny byla omezena pandemií koronaviru. Část
roku byla zcela uzavřená, část provozovala pouze výdejní dveře (čtenáři se telefonicky objednávali k návštěvě knihovny).
To se projevilo v konečném statistickém hodnocení.

Radovan

Vedoucí: Jakub Tesař
Počet členů: 30 ve věku 16-55 let
Doprovází: CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem,
která má 6 členů, Muzika pod vedením Lexy Gazdoše
Vystoupení v Napajedlích: 1
Vystoupení mimo Napajedla: 3
Nové nastudování pásem: Klbový, Šotyška-Častkov, Šmirgl
Souborové dívky si u příležitosti Moravských chodníčků připravily pod vedením Jany Hrubé a Kristýny Galatíkové zpěvy
o řemeslech.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Rok 2020 se pro Radovan z počátku jevil velmi
slibně. Na konci ledna jsme měli domluvených 14 vystoupení
v průběhu celého roku, mimo jiné na krásné akce Jízdy králů
ve Vlčnově či Hluku, nebo tři mezinárodní folklorní festivaly.
Bohužel s nástupem pandemie koronaviru jsme o většinu
těchto akcí přišli. Hned z kraje roku jsme stihli zatančit na
dvou valašských bálech, a to ve Zlíně a Liptále. Epidemická situace nám naštěstí umožnila v plném rozsahu uspořádat XX. Moravské chodníčky obohacené o výstavu mapující
uplynulých 20 let festivalu. Dále byli členové souboru aktivně
zapojeni do tanečního soustředění Radovánku, které se již
tradičně konalo právě po skončení Moravských chodníčků.
Koncem letních prázdnin jsme obdrželi pozvání na Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti. Bohužel do konce
roku jsme díky nepříznivé epidemické situaci nemohli realizovat žádná další vystoupení ani soustředění.

Pozdní sběr

Vedoucí: Roman Oharek
Počet členů: 15 členů ve věku 48+ a 2 členové ve věku 65+
Doprovází: Hudecká muzika Maliny s primáškou Kateřinou
Galatíkovou, která má 3 členky, CM Rováš s primášem Antonínem Bradáčem, která má 6 členů. Organizačním vedoucím
muziky je Martin Šolar. Zkoušky pravidelně doprovázel pan
Cyril Bureš, který významně pomáhal s nácvikem.
Všem muzikantům děkujeme za spolupráci v našem bohulibém konání.
Vystoupení v Napajedlích: 1
Nové nastudování pásem: Příprava pásma tance Kyjovská
skočná k novému – pro naši radost z tance.
Zázemí a prostory ke zkoušení: tančírna se zázemím na
klášteře
Další činnost: Vzhledem k pandemické situaci jsme se při-

pravili pouze na domácí Moravské chodníčky. Víc nám nebylo umožněno. Zůstáváme ve zdraví a jsme střehu. Jakmile se
uvolní situace, jdeme na to.

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

Vedoucí: Miroslava Havalová
Počet členů: 35, z toho dospělí 16, mládež 6, děti 13
Počet odehraných divadelních představení: 5, z toho pro
děti 3
Další činnost: účast na 3 akcích
Karnevaly: Kudlovice a Huštěnovice
Pořadatelská činnost: Rozloučení s paní Evou Kolomazníkovou
Moderování: 2x karneval, 1x Rozloučení s paní Evou Kolomazníkovou
Scénky: 2x na karnevalech
Představení a akce: 1. a 2.2. Karneval „Vodní svět“ (Kudlovice, Huštěnovice), 22.2. Zvířátka a loupežnice (Loukov), 19.7.
Jak mámin mazánek přemohl draka a Lumpáci a vagabundi
(Napajedla), 22.8. Zvířátka a loupežnice (Fryšták), 29.8. Dovolená s rizikem (Hustopeče)
Dne 17. července jsme se rozloučili s dlouholetou členkou
souboru paní Evou Kolomazníkovou.
Pandemická situace ohledně šíření koronaviru se velmi dotkla
činnosti divadelního souboru. Se zákazem shromažďování a
konání kulturních akcí přišlo přerušení činnosti a to nejen
v oblasti vystupování pro diváky, ale také v oblasti zkoušení.
Po rozvolnění v letních měsících jsme se snažili odehrát co
nejvíce představení a také jsme uspořádali brigády ve zkušebně, kulisárně, kostymérně a archivu. Mnoho akcí se z jara přesunulo na podzim, ale nakonec přišla druhá vlna pandemie a
vše se opět zrušilo.
Z tohoto důvodu musely být zrušeny již nastudované
představení a akce: Karneval „Vodní svět“ (Napajedla), Divadelní festival (Napajedla), Svatováclavské slavnosti (Napajedla), Po stopách knížete Václava – náhradní program za Svatováclavské slavnosti (Napajedla), Dovolená s rizikem (Slavičín,
Napajedla, Kudlovice, Holešov, Bratřejov), Lumpáci a Vagabundi (Salaš), Zvířátka a loupežnice (Napajedla)
Vzhledem k pandemickým opatřením se nedozkoušely 3 rozpracované hry: O líných strašidlech (pohádka), Koráb Racek
(hra pro děti a mládež), Hrobka s vyhlídkou (hra pro dospělé)

Loutkový soubor Klubíčko

Vedoucí: Hana Klhůfková
Počet členů: 20 (z toho 4 pasivní)
Rok 2020 měl být pro soubor plný skvělých změn. Nakonec
však všechno dopadlo jinak, než se plánovalo. Začalo období
velké nejistoty a postupné zákazy scházení znemožnily zkoušet další pohádky pro naše nejmenší. Jsme vděční za to, co se
podařilo, a těšíme se na následující rok.
Činnost: V únoru proběhlo částečné stěhování. Uvolňovaly
se prostory loutkového sálu v zámeckém parku kvůli plánované rekonstrukci elektroinstalace a nové výmalbě. Na pár
měsíců byly zkoušky přesunuty do náhradních prostor bývalé
knihovny a stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že členové
souboru neměli k dispozici mosty, ze kterých se vodí loutky na
dlouhých nitích, rozhodli se nacvičit pohádku Sněhurka. Scéna této pohádky má totiž velkou výhodu v tom, že je skladná a
dá se s ní dobře cestovat. Sněhurku zdárně secvičili, domluvili
termín představení na 15. března (mělo proběhnout v napajedelském kině, jelikož loutkový sál ještě nebyl opraven). Kvůli
pandemii už nebylo umožněno představení odehrát.
Dalším velkým plánem byla oslava 115. výročí od založení
loutkového souboru, která měla proběhnout o adventu. KKN
měl v plánu vytvořit výstavu v Muzeu Napajedla, ve spolupráci
s ateliérem Prostorová tvorba UTB ve Zlíně. Kvůli pandemii
byla výstava přesunuta na pozdější termín. Realizoval se alespoň krásný interaktivní prvek na Masarykově náměstí v Na-

pajedlích. Loutka draka v životní velikosti a možnost si s ní
zahrát divadlo potěšila snad všechna srdce malých i velkých
diváků. A když ji pak vystřídal Brouček a Kašpárek, bylo na
světě, i v takovém těžkém období, hned veseleji.

Ostatní organizace a společnosti
Fatra, a.s.

Generální ředitel: Ing. Pavel Čechmánek
Počet zaměstnanců: 1240 (z toho v Napajedlích 900, zbývající
část v provozovně v Chropyni).Největší zpracovatel plastů v
ČR, součást koncernu Agrofert. V roce 2020 dosáhly tržby za
výrobky a služby výše téměř 3,5 mld. Kč a více než 2/3 produkce směřovaly na zahraniční trhy.
Modernizace provozů: V napajedelském závodě v současné
době probíhá příprava nové kolekce LINO 2021 na kapacitách nové válcovny.

Domov pro seniory Napajedla,
příspěvková organizace

Ředitel: Bc. David Libiger
Počet klientů a zaměstnanců: 63 uživatelů průměrného věku
86 let, 46 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (z toho 27
v přímé péči o klienty), dále 10 zaměstnanců na dohodu o
provedení práce
Péče: Organizace pečuje o klienty s vysokou potřebou péče,
kterou již rodiny, ani za podpory terénní pečovatelské služby,
nejsou schopny zajistit. Poskytuje péči zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální. Klientům zajišťuje celodenní
stravování, úklid a praní prádla. Klienti žijí v jedno, dvou a
třílůžkových pokojích. Velká část klientů pochází přímo z Napajedel, ostatní jsou převážně z okolních obcí (po nástupu do
sociální služby zpravidla změní trvalé bydliště do Napajedel).
Péče o klienty je velmi fyzicky i psychicky náročná, proto se
ji organizace snaží všemožně svým zaměstnancům ulehčovat.
Například pořízením speciálních pomůcek (zvedací zařízení,
koupací lůžka, speciální kluzné ložní prádlo, rolovací podložky usnadňující manipulaci s imobilními klienty), ale také
modernizací a úpravou prostor v zařízení. Neméně důležitá je
podpora zaměstnanců ve vzdělávání, které organizace zaměřuje na aktuální potřeby vzniklé v souvislosti s péčí o klienty.
Zaměstnanci absolvují pravidelné supervize, školení i stáže
v jiných sociálních službách.
Aktivizace: V organizaci se rozvíjí aktivizační činnosti, které
vyplňují volný čas klientů a slouží také k udržení jejich pohybových i kognitivních schopností. Klientům je nabízena velká
škála aktivit ve skupinové i individuální podobě, např. smyslová aktivizace, cvičení s hudbou, cvičení paměti, zahradničení u mobilních vyvýšených záhonů. Dále jde například o
canisterapii či hipoterapii. Canisterapii u nás realizuje několik různých psů se svými pány, mj. i skupina Agility Napajedla. Při hipoterapii klienty navštěvuje koník Emil, který ve
speciálních „bačkůrkách“ může přijít až k lůžku klienta. Pro
své pohybové aktivity využívají klienti speciální šlapací stroj
motomed nebo rotoped. Zapojují se tím do akce „Šlapeme
společně napříč republikou“. V organizaci je také uplatňován
pedagogicko-ošetřovatelský koncept Bazální stimulace. Domov spolupracuje mimo řady jiných s MŠ Napajedla, DDM
Matýsek, ZUŠ R. Firkušného, s farním společenstvím z Pohořelic, CM Radovan, skupinou Návraty z Tlumačova. Klienty
pravidelně navštěvují zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti z MěÚ Napajedla. V organizaci probíhají praxe studentů
středních i vysokých škol, stáže zaměstnanců z jiných sociálních služeb. Velmi přínosnou je i spolupráce s dobrovolníky.
Investice: V organizaci proběhla výměna původního osobního výtahu z roku 1996 za moderní. Náklady akce dosáhly 1,8
mil. Kč a investorem byl Zlínský kraj.
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Úprava prostor domova: Na chodbách domova přibyly dva
velké obrazy malované přímo na zeď, a to pohled na napajedelský zámek a protilehlou kašnu, již dříve byly vytvořeny
malby napajedelské radnice, kostela a hřebčína, zimní pohled
na obec Halenkovice a kostel a zámek v Pohořelicích. Všechny tyto obrazy slouží i k aktivizaci klientů. Na vybraná okna
klientům ve 4. patře byly nainstalovány do střešních oken atypické sítě proti hmyzu, klientům na dvoulůžkových pokojích
byly namontovány poličky na televize, aby se uvolnil prostor
na skříňkách k odkládání věcí. Na exponovaná místa byly
nainstalovány dávkovače dezinfekce pro dezinfekci rukou.
Klientům i zaměstnancům je nově k dispozici výdejník filtrované pitné vody bez virů a bakterií.
Město Napajedla schválilo DS Napajedla pro rok 2020 příspěvek na neinvestiční výdaje související s poskytováním sociálních služeb ve výši 300 000 Kč.

Římskokatolická farnost Napajedla

Farář: P. Ryszard Turko
Uskutečnilo se: 19 církevních rozloučení
Přijato: 10 křtů, 3 svátosti manželství
Činnost: Na začátku roku se uskutečnil 20. ročník Tříkrálové sbírky, do které se zapojili i dobrovolníci z farnosti. Všem
koledníkům přišel požehnat P. Turko, který také odsloužil
mši za Tříkrálové koledníky V lednu a únoru se na faře konaly pravidelné schůzky pro děti. Ve čtvrtek 12. března byl
vyhlášen nouzový stav. V rámci mimořádných opatření bylo
13. března zrušeno slavení mší svatých pro veřejnost. Přijaté
intence byly slouženy za „zavřenými dveřmi“, bez účasti lidu.
Kostel byl otevřený v určených hodinách, v prostorách po
vchodovou mříž, k soukromé modlitbě. Z důvodu vládních
opatření se nemohla pro veřejnost slavit Pouť za úctu k počatému životu, neuskutečnila se ani Noc kostelů. Taky obřady
svatého týdne a Velikonoční svátky byly slouženy pouze knězem v uzavřeném kostele. Věřící měli možnost využít online
přenosy z jiných farností na internetu nebo přenosy v televizi.
Dobrovolníci z farnosti se zapojili k šití a distribuci roušek
pro potřebné a k zajištění nákupů pro seniory a nemocné
v Napajedlích.
Po částečném rozvolnění se v květnu začaly sloužit mše svaté pro veřejnost, dle platných nařízení. V neděli 28. června
přijalo 5 dětí první svaté přijímání. 4 děti byly z Napajedel,
1 z Komárova. Na konci srpna se sešli dobrovolníci, kteří
pomohli s okopáním omítky kostela, aby mohla být v září
zahájena první etapa opravy fasády kostela sv. Bartoloměje.
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v ČR byl od října opět omezený počet osob, které se mohly účastnit bohoslužeb. Takto byly slaveny i vánoční svátky.
V sobotu 12. prosince byl na věčnost povolán Mons. Adam
Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání, který působil
ve farnosti v letech 1989 – 1995.
Adventní čas zpříjemnila mládež z farnosti streamovanými
schůzkami pro děti, na kterých se peklo, vyráběly vánoční ozdoby, soutěžilo aj.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo ŘKF příspěvek
na cyklus varhanních koncertů ve výši 65 000 Kč a částku
1 000 000 Kč na první etapu opravu fasády kostela sv. Bartoloměje.

Sbor dobrovolných hasičů Napajedla

(dále jen SDH)
SDH Napajedla je pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, spolku působícího na úseku požární ochrany.
Starosta: Petr Škopík
1. náměstek starosty a velitel: Marek Šiška, DiS.
Počet členů sboru: 56 členů, z toho 34 hasičů a 22 mladých
hasičů
Činnost: Sbor pomáhá městu při zabezpečování požární
ochrany města zejména vyhledáváním členů jednotky. Sbor

navíc ve svém kolektivu mladých hasičů vychovává novou,
mladou nástupnickou generaci, aby byla zabezpečena kontinuita doplňování členů. Dále se podílí na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží a na dokumentaci
historie požární ochrany v Napajedlích.
6. ledna proběhla v zasedací místnosti napajedelské radnice
výroční valná hromada SDH Napajedla. Členové sboru si
zvolili nový výbor, který bude jejich činnost následujících 5
let řídit: Petr Škopík (starosta), Marek Šiška, DiS. (1. náměstek starosty a velitel), Miroslav Mikeš (náměstek starosty),
Alena Škopíková (náměstkyně starosty), Lucie Zámečníková
(hospodářka), Zdeněk Hradil (vedoucí kolektivu mladých
hasičů), Lukáš Bureš (referent preventivně výchovné činnosti), Božena Pastorčáková (revizorka).
Hlavní akce: 25. ledna se uskutečnil jubilejní 20. ročník tradiční Hasičské zábavy se skupinou Aventis v sále sokolovny;
v průběhu jarní vlny pandemie Covid-19 došlo u SDH Napajedla (jako u většiny spolků) na základě vládních opatření k útlumu činnosti. Činnost spočívala pouze v podpoře
JSDHM Napajedla. Během letního rozvolnění proběhly tyto
akce: v srpnu Železná sobota, prázdninové Soustředění mladých hasičů v Morkovicích – Slížanech, 11. září pietní akt
Vzpomínka na hasiče z New Yorku u soukromého památníku v Zahradní ulici, 19. září se hasiči zapojili do akce Den
sportu v Napajedlích. Od října následoval, až do konce roku,
s nastupující podzimní vlnou pandemie opět útlum činnosti.
Všechny ostatní plánované akce musely být z hygienicko-epidemických důvodů bohužel zrušeny.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo SDH příspěvek na
činnost v roce 2020 ve výši 60.000,- Kč

Sport
TJ FS Napajedla

Předseda: Roman Hrdina
Další členové vedení: Ing. Lukáš Smyček (sekretář)
Počet členů: 742 z toho 205 dětí a mládeže a 537 dospělých
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo TJ FS Napajedla příspěvky na částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve
výši 200 000 Kč, 375 000 Kč a na částečné pokrytí přímých
nákladů (energie, pronájmy tělocvičen, sportovních zařízení),
nákladů na údržbu, renovaci, opravu infrastruktury, pojištění
majetku a revize ve výši 1 977 000 Kč.

Stolní tenis

Předseda: Jaroslav Škrabala
Oddíl sdružuje 15 členů. Jedná se o registrované hráče ve
věku 28 - 73 let. Oddíl má 2 družstva mužů. Družstvo A hrálo
Okresní soutěž II. třídy a družstvo B hrálo Okresní soutěž IV.
třídy.
Celá soutěž však probíhala ve znamení pandemie COVID-19. Do 10. března bylo odehráno pouze 7 kol mistrovských utkání a následně byly soutěže z pozice svazu zrušeny.
V druhé polovině roku, tj. od září, byla odehrána jen 2 kola
a následně byly soutěže opět zrušeny.
Činnost: K tréninku, který máme 1x týdně v čase 20 - 22
hod. využíváme tělocvičnu 1. ZŠ Napajedla. Sobota je hracím dnem pro mistrovská utkání. Z důvodu opatření proti
COVID-19 byla činnost od poloviny března a začátku října
ukončena, tělocvična byla uzavřena.
Další činnost: V lednu a únoru bylo sehráno jen několik přátelských utkání. Dále jsme se dle možností zúčastnili na přeborech regionu. Pravidelný vánoční turnaj pro členy oddílu
se neuskutečnil.

Klub českých turistů, odbor Napajedla

(dále jen KČT)
Předseda: Karel Janošek
Klub má 147 členů, z toho 39 členů do 26 let. Přímé práci
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s mládeží se věnují 2 vedoucí. Pravidelná činnost je zaměřena
na turistiku pěší, lyžařskou, běžeckou a cyklo.
Aktivity: Mimo svou vlastní činnost, která byla ovlivněna
pandemií způsobenou virem COVID-19 a vládními nařízeními, jsme uspořádali pro širokou veřejnost se zájmem
o turistiku pravidelné akce: Novoroční výstup, 1 vycházku
z cyklu Jarní kilometry, Svatováclavský pochod, a v omezeném povoleném počtu osob 49. ročník pochodu Podzimní
Chřiby. Členové se také zúčastňovali různých seriálových závodů - lyžařských, běžeckých, cyklo, MTB, maratonů a triatlonů.
Zázemí KČT je na turistické chatě, která je v majetku TJ FS
Napajedla.

Oddíl Azimut 1403

Vedoucí: Karel Janošek
Oddíl má 29 členů, z toho 22 členů do 26 let.
Oddíl je pobočným spolkem Asociace turistických oddílů
mládeže ČR, což je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou
působností zaměřený především na vyplňování volného času
mládeže, turistiku, tábornictví a turistické závody.
Oddíl se, pokud to vládní omezení umožnilo, pravidelně
scházel na svých schůzkách. Členové se zúčastnili Letního
srazu mládeže v Mikulášovicích a uspořádali týdenní pobyt
v Adršpašsko-teplických skalách. Oblíbený seriál Turistických závodů se kontaktně nekonal, pro zájemce byl připraven
virtuální Turistický závod. V klubové činnosti jsme se věnovali teoretické přípravě na turistické závody, deskovým hrám
a praktickým dovednostem. Úzce spolupracujeme s Klubem
českých turistů.

Vodní sporty

Předseda: Milan Mičák
Oddíl má 85 členů různých věkových kategorií. Převážně se
věnují sjíždění divokých řek v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Část členů se také věnuje expedicím na mořských kajacích po
celém světě. Nevyhýbají se ani jiným sportovním aktivitám,
jako je plavání, cykloturistika, běžecké lyžování a pěší turistika.
Činnost: Během roku probíhaly pravidelné schůzky na
loděnici, výcvik vodáckých dovedností, expedice a zájezdy.
Všechny akce probíhaly v souladu s vydanými vládními
nařízeními.

Šachy

Předseda: Ladislav Kolomazník
Oddíl má 3 soutěžní družstva - A (hraje krajskou soutěž),
B a C (hraje regionální přebor). Oddíl má 27 členů, z toho 11
dětí. Členové oddílu jsou ve věku 6 – 84 let.
Činnost: V lednu a únoru probíhaly pravidelné páteční
schůzky, pod vedením L. Kolomazníka a M. Jestříbka, v klubovně na klášteře. Po vyhlášení nouzového stavu a vzhledem
ke zhoršené epidemické situaci, byly téměř všechny akce zrušeny. Z tohoto důvodu se žáci zúčastnili pouze 3 turnajů.

ASPV

Předseda: Libor Kubíček
Oddíl má 7 odborů, které sdružují 130 členů. Z toho je 16
dětí ve věku 10 – 15 let pod vedením Kataríny Marčíkové.
Mají velmi dobré sportovní výsledky. Každý odbor má jinou
sportovní náplň.
Činnost: Během roku proběhlo 10 schůzí, kterých se účastnil
osmi členný výbor. Proběhla také valná hromada za účasti zástupců všech oddílů. Všechny schůze se uskutečnily v souladu
s nařízeními vlády.
Účast v soutěžích: V průběhu roku jsme se zúčastnili různých soutěží a turnajů (atletické závody, turnaje ve volejbale,
sálové kopané atd.).

Házená

Vedoucí oddílu: Zdenek Kašný
Oddíl má 5 kategorií: mini žactvo 25 dětí (trenéři Lubor Vacula, Václav Uhříček), mladší žactvo 15 dětí (trenéři Martin
Chaloupka, David Hnilica), starší žáci 16 chlapců (trenéři Zdeněk Kašný, Jan Hrdina), starší dorost 15 chlapců (trenéři Renek Blahuš, Tomáš Vrzala), muži 20 hráčů (trenéři Petr
Juráň, Jindřich Polák). Házená sdružuje 165 registrovaných
členů (94 dospělých hráčů a funkcionářů, 71 mládež a žactvo).
Činnost: Během dvou podzimních měsíců probíhaly pravidelné soutěže řízené ČSH u žákovských kategorii ZKSH, každá kategorie absolvovala 3x tréninkovou jednotku v čase 1,5
hod. Následně celou činnost oddílu utlumila krize způsobená
pandemií COVID-19. Toto platilo i v jarních měsících.
Účast v soutěžích: muži 2. liga, mladší dorost 2. liga, mladší
a starší žáci Zlínská liga, v kategorii mini se zúčastnily děti
turnajů, které pořádají střídavě všechna přihlášená družstva.

Fotbal

Vedoucí: Jaroslav Laciga
Oddíl má sedm mužstev (pět mužstev mládeže a dvě mužstva
dospělých). Mužstva přípravek hrají okresní soutěž. Mužstvo mladších žáků a mužstvo starších žáků hrají krajskou
soutěž, mužstvo dorostu hraje krajskou soutěž. „A“ mužstvo
dospělých hraje krajský přebor. “B” mužstvo dospělých hraje
okresní soutěž třetí třídy. Mužstva ke svým zápasům využívají travnatou plochu sportovního areálu v ulici Sadová. Fotbal sdružuje 193 registrovaných členů (92 dospělých hráčů
a funkcionářů, 101 mládež a žactvo).

Volejbalový klub Napajedla, z.s.

Předseda: Lubomír Machačka
Klub řídí 5 členný výbor. Bylo evidováno 99 členů z toho
42 dospělých a 47 dětí do 18 let. Děti do 18 let jsou podle
věku rozděleny do 4 kategorií – Minivolejbal v barvách (6-10
let), Mladší žačky (9-12let), Starší žačky (12-15 let), Kadetky
(16-17 let).
Činnost: Volejbalový klub Napajedla je členem Českého
volejbalového svazu, jednotlivé kategorie se účastní soutěží
pořádaných Českým volejbalovým svazem a Krajským volejbalovým svazem Zlín. To zahrnuje turnaje v Minivolejbalu v barvách pro nejmenší, mladší žačky - Přebor Zlínského
kraje, starší žačky – Přebor Zlínského kraje, Kadetky – Český
pohár, Přebor Zlínského kraje Muži – Přebor Zlínského kraje.
Další novinky: Pořádání turnajů – smíšené, ženské, mládežnické, turnaj minivolejbalu v barvách, nově Sportování
s volejbálkem pro nejmenší (5-7 let) během školního roku,
Příměstské volejbalové kempy – děti 5-10 let, Soustředění
mládežnických složek.
Volejbalový klub převzal od Města Napajedla do užívání nový
sportovní areál v blízkosti 2. ZŠ, 2 antukové kurty a jeden kurt
na beach volejbal včetně zázemí v prostoru bývalé kotelny –
klubovny, šatny, sociální zařízení…, čímž se značně rozšířily
možnosti rozvoje klubu i z hlediska umístění v blízkosti základních škol, mateřské školy a centra města.
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo klubu příspěvek na
materiálové zabezpečení a částečné pokrytí nákladů spojených s činností ve výši 170 000 Kč.

Tenisový klub Napajedla

Předseda: Ing. Josef Kubičík
Klub sdružuje 73 členů. Z tohoto počtu je registrovaných 27 hráčů do 18 let a 13 do 35 let. Klub má v krajských
soutěžích 4 družstva.
Činnost: Klub umožňuje jak závodní činnost pro své hráče,
tak taky rekreační vyžití pro členy klubu i příchozí zájemce
o tenis. Činnost klubu byla ovlivněna epidemickou situací
a vydanými vládními nařízeními.

Zastupitelstvo města Napajedla schválilo klubu příspěvek na
práci s mládeží, materiálové zabezpečení a částečné pokrytí
nákladů spojených s činností ve výši 250 000 Kč.

Asociace víceúčelových základních organizací
technických sportů a činností Napajedla,

zkr. AVZO TSČ Napajedla, pobočný spolek
AVZO TSČ Napajedla
Předseda: Jaromír Strmiska
Spolek má 50 členů dospělých a žádnou mládež. Členové se
zabývají sportovní střelbou ze vzduchových, malorážných
a velkorážných palných zbraní do ráže 0,45 “.
Činnost: Pro svoji činnost využívají zejména areál střelnice na
Zámoraví. Na provozování střelnice má AVZO TSČ Napajedla
vystavenu koncesovanou živnost a zbrojní licenci. Na střelnici
lze střílet až na dálku 50 m z 15 krytých stanovišť. Součástí
střelnice je přízemní zděná budova, v níž jsou dvě klubovny,
sklady, kryté střeliště a sociální zařízení. K zajištění a zabezpečení provozu střelnice je vyškoleno 7 správců střelnice,
5 rozhodčích sportovní střelby, zbrojíř a 3 trenéři. Činnost organizace řídí a zabezpečuje 7 členný výbor dle plánu činnosti,
plánu soutěží a schváleného rozpočtu na příslušný rok.
Účast v soutěžích: Střelecké soutěže, závody a přebory byly
plánovány vždy na soboty. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a uzavření sportovišť, se od března neuskutečnila většina plánovaných soutěží – zrušena byla Napajedelská vzduchovka, Napajedelský brok, Mikulášská cena a další
společenské akce.

Klub vojáků v záloze Napajedla (dále jen KVZ)

Předseda: kpt. v. v. Jaromír Strmiska
KVZ Napajedla měl 50 dospělých členů, z toho 7 žen. Klub
sdružuje zájemce o vojenství, vojenskou historii, vojenskou
techniku, brannou výchovu a sportovní střelbu z armádních
zbraní.
Činnost: Klub řídí 7 členná Rada KVZ se 3 statutárními zástupci, dle plánu činnosti a usnesení ÚR SVZ ČR, z. s. Ke své
činnosti využívá areál střelnice na Zámoraví a úzce spolupracuje s AVZO TSČ Napajedla. Při pořádání a zabezpečování
branných akcí spolupracuje také s Krajským vojenským velitelstvím ve Zlíně, Historickou skupinou 1. čs. partyzánské
brigády Jana Žižky Vsetín a Kluby vojenské historie Zlínského kraje.
Účast na soutěžích: Členové KVZ Napajedla se v průběhu
roku zúčastňovali různých střeleckých soutěží v ČR, ovšem
kvůli vyhlášenému nouzovému stavu a zákazu sportování se
od března řada soutěží zrušila. Také na střelnici v Napajedlích
se nekonal přebor SVZ ČR k 75. výročí osvobození ČSR,
soutěž Mistři vs. Střelci, Cena KVZ Napajedla a Silvestrovská
desítka.

Tato ročenka byla sestavena s pomocí údajů a fotografií, které poskytly organizace působící v Napajedlích, F. Cívela, T.
Holeček, P. Ligr, V. Slanec a M. Vaňáč.
Děkujeme všem za spolupráci.
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