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Stezky napajedelských emirátů

Město dokončilo projekt 70 km turistických stezek v okolí Napajedel.

Zástupci města, starostka Irena Brabcová a místostarosta Zbyněk
Ohnoutek, položili dne 30. dubna květinové věnce na památnících upomínající konec 2. světové války. Pietní vzpomínka u příležitosti konce
2. světové války se uskutečnila tradičně u pomníku obětí na Masarykově
náměstí a také u pomníku padlým odbojářům na Kalvárii. Bohužel již
druhým rokem jen symbolicky bez účasti veřejnosti.
Foto: Tereza Gomolová-Kovaříková
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Foto: Renáta Vránová

FARMÁŘSKÉ
TRHY 22. 5.
Masarykovo náměstí 8–13

Masarykovo náměstí se opět zaplní stánky
s kvalitními potravinami a produkty od lokálních farmářů a malých výrobců z blízkého regionu. Pro podrobnější informace sledujte facebookovou událost Klubu kultury Napajedla.
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Modernizace odborných učeben

a vestavba výtahu na 1. základní škole Napajedla
Čas, kdy žáci nemohli navštěvovat
prezenční výuku v budově školy, byl
beze zbytku využit k realizaci projektu „Modernizace odborných učeben
a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla“.
Škola po několik měsíců připomínala jedno velké staveniště, neboť tato
náročná akce obsahovala kromě stavebních úprav spojených s vestavbou
výtahu také nové rozvody počítačové
sítě do všech učeben a kabinetů. Celý
projekt byl realizován v rámci 47. výzvy IROP – Infrastruktura základních
škol pod záštitou města Napajedla.

školního areálu kvalitním připojením
k internetu a k službám vnitřní sítě pro
zaměstnance i žáky školy. Byl tak naplněn požadavek nejnovějších rychlostních a bezpečnostních standardů pro
tento typ sítě. V rámci projektu byly
vybudovány dvě nové odborné učebny, a to učebna matematiky a robotiky
vybavena žákovskými a učitelskými PS
pracovišti, digitálními technologiemi
a pomůckami, které budou odpovídat
požadavkům moderní výuky. Učebna
se navíc stane částečnou učebnou robotiky, kdy zde budou instalovány základní robotické prvky. Doufáme, že
realizace projektu přispěje i k většímu
zájmu žáků o přírodovědné předměty
a zvýší tak motivaci žáků o studium
technických předmětů. Druhá odborná učebna je zaměřena na výuku cizích
jazyků. I tato jazyková laboratoř bude

vybavena žákovskými a učitelskými PS
pracovišti a potřebnými technologiemi
pro moderní výuku jazyků. Celý projekt vytvořil rovněž adekvátní materiální zázemí pro potřeby individuální
integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na závěr bych ráda poděkovala za
výbornou spolupráci firmě PSWNET
Zlín, s. r. o. a firmě KDZ s. r. o., které se
na celé realizaci podílely v časově velmi
napjatém harmonogramu.
Věřím, že všechno nemalé úsilí všech
zúčastněných stálo za to, a po návratu
dětí k prezenční výuce je čeká velmi
příjemné překvapení v podobě krásných, moderních a účelně vybavených
učeben včetně nového počítačového
vybavení.
Mgr. Dana Pospíšilová,
ředitelka 1. základní školy Napajedla
Foto 1. ZŠ Napajedla

Základní umělecká škola R. Firkušného Napajedla

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
informace

Přihlášku k vyplnění najdete na www.zusfr.cz
na začátku června dostanete další
informace o průběhu přijímacího řízení.
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ve výši 85 % což
v případě uvedeného projektu činí
7 640 210 Kč. Výsledkem projektu je
vyřešení bezbariérovosti školy vybudováním výtahu do všech pater školy. Bezbariérovost školy je v současné
době také podmínkou pro všechny další podobné projekty. Realizací projektu došlo dále k vybudování moderní,
komplexní a bezpečné školní sítě
LAN, která umožňuje pokrytí celého

Školní autobus
S novým dopravcem ARRIVA
MORAVA a.s. se podařilo vyjednat
a zajistit znovuobnovení autobusového spoje, který v minulosti sloužil
žákům základních škol a jejich doprovodu. Využívat jej bude možno
od 10. května 2021 s pravidelným
odjezdem ze zastávky Hospodářská
škola v 7.35 hodin.
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Nabízíme studium hudebního oboru – zpěv a hru
na dechové, smyčcové, klávesové, bicí a strunné
nástroje; dále studium výtvarného oboru.

květen 05/2021

www.napajedla.cz

V haldách odpadu si musíme udržet pořádek
V napajedelských ulicích se objevily nové kontejnery určené pro svoz trávy, listí či ořezaných větví stromů.
Ty starší se teď budou postupně opravovat. To je dobrá zpráva. Mnohem zásadnější – ale tentokrát špatnou
zprávou, je fakt, že tyto kontejnery jsou často zneužívány pro likvidaci jiného druhu odpadu. Toto bezohledné
chování jednotlivců může ohrozit plynulý chod odpadového hospodářství města.
Tak, jako je třeba stále ošetřovat a obnovovat zeleň, je třeba pečovat i o techniku k tomu určenou. A je-li načase,
pak pořizovat novou. Příspěvková organizace Služby města Napajedla (SMN)
proto zakoupila tři nové velkoobjemové
kontejnery určené ke svozu rostlinných
zbytků ze zahrad i veřejných ploch. Tím
si zároveň vytvořila prostor k opravám
starých kontejnerů, jejichž stav už po
radikálním zákroku volal delší dobu.
Nejenže z napajedelských ulic postupně zmizí kontejnery s prorezlým
dnem či roztrhanými boky, vyšší počet kontejnerů zároveň umožní „Službám” lépe zvládat náročnější období.
Tím byl i právě uplynulý měsíc, v jehož
průběhu bylo třeba zpracovat tuny větví
ze zahrad a sadů. Jediným nosičem
kontejnerů, který mají SMN k dispozici, se jejich odvoz zvládal jen tak tak.
I v tomto směru se situace brzy změní
k lepšímu.
„Podařilo se nám dohodnout dobré
podmínky pro pořízení nových kontejnerů a ještě lepší pro opravy těch stávajících,” říká ředitel SMN Michal Forst
a dodává: „To jsou ale běžné provozní
záležitosti. Daleko důležitější je mluvit
o tom, co se v oněch zelených kontejnerech či v jejich blízkosti skutečně
nachází. Velmi často se totiž setkáváme s případy zneužívání anebo nesprávného využití současného systému
likvidace rostlinného materiálu i sběru
tříděného odpadu. Myslím, že o jeho
další budoucnosti a životaschopnosti
rozhodne přístup a morálka nás všech
– jeho uživatelů.”
Možnost odkládat do volně stojících
kontejnerů tříděný odpad či zbytky
rostlin a větve stromů je poměrně kultivovaným a pohodlným řešením, jak
se tohoto materiálu rozumně zbavit.
Předpokladem jeho dlouhodobého
fungování je však respekt k psaným
i nepsaným pravidlům, jejichž dodržování je věcí naší morálky, zodpovědnosti a ohleduplnosti.
Porušit tato pravidla znamená způsobit finanční škodu anebo přivodit
nemalé problémy těm, kteří se o svoz
odpadu starají. Pokud totiž do kontejneru zamíří to, co do něj nepatří, může
se stát, že obsah nádoby bude muset
být likvidován jako směsný odpad na
skládce. Částka, kterou my všichni za
likvidaci odpadu platíme, se pak zvyšuje. Nechtěné příměsi skryté mezi
zbytky rostlin mohou rovněž způsobit
nemalou škodu na technice či dokonce
na lidském zdraví.
V některých případech lze pak mlu-

Nové kontejnery na svoz rostlinných zbytků pojmou více materiálu. Daní za tuto výhodu
jsou vyšší boční hrany. Výška obou čel však zůstala zachována, aby si s odkládáním materiálu do kontejneru poradili i lidé menšího vzrůstu.

vit o založení černé skládky či o jiném
druhu přestupku. A taková věc by
měla zajímat jak městskou, tak státní
policii. To, co vidíme kolem sebe, ale
o účinném potírání tohoto nešvaru
rozhodně nesvědčí. Za založení černé skládky lze totiž nejspíš považovat
i odložení pytle s odpadem anebo třeba kusu nábytku, spotřebiče či stavební
sutě vedle popelnic anebo kontejnerů.
Jenže právě takového volně loženého
odpadu se po městě týden co týden válí
spousty. Likvidují jej pracovníci Služeb
města Napajedla či Technických služeb
Otrokovice. Úhrada za odvoz tohoto
odpadu pak nejde z kapsy toho, kdo jej
vytvořil, ale z kapes nás všech. Vedle
znečišťování našeho společného životního prostoru tak osoby, které se odpadu tímto sobeckým způsobem zbavují,
parazitují na systému, do něhož se občané Napajedel (zatím) více či méně
zapojují podle zásady: „kolik odpadu
vytvořím, tolik za něj zaplatím”.
Tyto osoby, které bezohledně zneužívají napajedelský systém likvidace odpadu v duchu hesla „po mně potopa”,
asi nemá smysl o něco žádat. Je třeba
je trestat. Podle všeho jich není mnoho,
přesto citelně obtěžují drtivou většinu
slušných a zodpovědných lidí. Svého
odpadu se zkrátka zbavují tak, jak se
jim to hodí. U sběrných hnízd na sídlištích odkládají objemný odpad, do kontejnerů na větve či trávu vyhazují pytle
s odpadem směsným, lakované dřevo,
kusy kovů, plasty, hadry… To všechno lze přitom bez problémů a většinou
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře.
Co naopak smysl má – a drtivá většina Napajedláků to ví, je dodržovat několik základních pravidel pro správnou
likvidaci jednotlivých druhů odpadu.

Tady jsou některé z nich:

Objemný odpad (nábytek, elektrospotřebiče, stará jízdní kola apod.) patří
do sběrného dvora. Tamtéž lze odvážet
i pytle s tříděným odpadem, které se již
nevejdou do zaplněných kontejnerů na
jednotlivé druhy odpadu.
Určení kontejnerů na trávu a listí
a kontejnerů na větve je důležité respektovat a nesměšovat. Větve v kontejneru
na trávu jsou velkou komplikací v procesu kompostování; tráva a zbytky rostlin v kontejneru na větve zase komplikují předání větví k dalšímu zpracování.
Do kontejneru na větve nepatří velmi silné větve a kmeny stromů! Mohou poškodit techniku, jejíž servis váže
pracovníky SMN a odčerpává nemalé
částky z městského rozpočtu. Nebezpečí samozřejmě představují i kovové nástroje, sloupky, pletivo anebo třeba velké
kameny. Byť se do kontejnerů dostanou
jen neopatrností či nedopatřením.
Do kontejnerů na trávu a listí se nesmí
dostat pytle a sáčky. Jejich přítomnost
v kompostu představuje velký problém.
Tím se může stát i jediná skleněná
lahev ledabyle odhozená do kontejneru
na rostlinné zbytky.
Do kontejnerů na trávu a listí nepatří
ani suchá okrasná tráva či seno – komplikují totiž kompostování. Za vhodných podmínek (na vlastním pozemku
a za příhodného směru větru) je vhodné menší množství dobře proschlých
zbytků rostlin (včetně větví) rozumně
a bezpečně spalovat. I tento tradiční
způsob likvidace zbytků rostlin lze snad
pokládat za ekologický. Spousta nafty
totiž zůstane nespálená v nádržích
nákladních vozů a další mechanizace…
Ing. Michal Forst, ředitel SMN, p.o.
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Projekt Stezky napajedelských emirátů dokončen

Turisty čeká 70 kilometrů stezek

„Projekt nazvaný Stezky napajedelských emirátů nabízí přes 70 km značených turistických stezek, které současně
ukazují na historické i přírodní zajímavosti celé oblasti. Tyto stezky navazují
na historické zaužívané cesty a spojují
město Napajedla s osmi přilehlými obcemi – Pohořelicemi, Oldřichovicemi,
Komárovem, Žlutavou, Spytihněví,
Karlovicemi, Halenkovicemi a Topolnou. Slovem „emiráty“ jsou označeny
právě přilehlé obce, které tvoří přirozené spojení. Síť tras tyto emiráty nově
propojuje vytvořenými značenými trasami,“ přiblížil Zbyněk Ohnoutek, místostarosta města Napajedla a otec myšlenky celého projektu.
Trasy vedou po klidných komunikacích bez silniční dopravy, většinou po
polních cestách a pěšinách. Zavedou
vás na místa nečekaně krásných výhledů do krajiny. Navazují na oblíbenou
cykloturistickou atrakci – Baťův kanál,
který se těší v posledních letech obrovskému zájmu jak turistů, tak zájemců
o vodní turistiku. Důraz je zde kladen
na schůdnost tras tak, aby je mohly
navštívit všechny věkové skupiny včet-
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Rozcestník na Makové.
ně rodičů s kočárky. Jsou vhodné jak
pro pěší turisty, tak cyklisty, kteří rádi
testují různé druhy povrchů. Nejen turistům, ale i místním obyvatelům nabídne sportovní vyžití, zájem o životní
prostředí, podívají se na krajinu, ve

které žijí v širších souvislostech. Jistě je
obohatí znalost historického kontextu
blízkého okolí. Tento projekt podporuje místní turismus, vylepšuje podmínky
pro poutníky (lavičky, přístřešky, informační tabule…).

Foto: Martin Gabryš

Město Napajedla na startu letošní
turistické sezóny dokončilo dvouletý
projekt Stezek napajedelských emirátů.
Jedná se o výjimečnou síť turistických
tras, které budou sloužit obyvatelům
města Napajedel a přilehlých osmi obcí,
ale i turistům, kteří navštěvují okolí Baťova kanálu.

květen 05/2021

www.napajedla.cz

„Turistické značení je řešeno třemi
barvami – červenou, modrou a zelenou. Barevnost tras v terénu je navržena tak, aby nedocházelo k průniku stejných barev již stávajících turistických
tras. Značení je použito na stromech,
sloupech a rozcestníky jsou pak označeny v místech, kde jinak průběh stezky
označit nelze,“ doplnil hlavní koordinátor projektu Martin Gabryš.

Odpočinkové místo Žlutava.

Turistické rozcestí nad obcí Halenkovice.

Foto: Martin Gabryš

Mezi nejatraktivnější cíle na trase
stezek mimo samotné město Napajedla
patří kupříkladu zemědělské usedlosti
v obci Topolná č. p. 90 a 93, které jsou
památkami lidového stavitelství, poutní
místo Svatá voda – Kaménka u Malenovic s pramenem, který má po širém
okolí pověst léčivé vody, Baťův kanál
a plavební komora ve Spytihněvi, zámek s parkem a kaplí v Pohořelicích
nebo významné vyhlídkové místo Maková (338 m.n.m.), ze kterého je za
příznivé viditelnosti možné spatřit vrcholky Chřibů, Hostýnské vrchy, Bílé
Karpaty a značnou část krajiny Zlínska.

Foto: Martin Gabryš

Turistické trasy jsou opatřeny vlastním originálním značením, rozcestníky, informačními a naučnými tabulemi.
Naučné tabule, jejichž počet se vyšplhal
na 13, byly vytvořeny ve spolupráci s architektem Pavlem Šimečkem, jenž ve
svých kresbách rekonstruuje historické
podoby intravilánu měst, středověkých
hradů a tvrzí. Jde tedy o takové kresby
a kreslené mapy znázorňující dřívější
podobu místa či historických událostí
na daném území.

Více se dozvíte na webových stránkách www.stezkyemiratu.cz. Dostupná je jednoduchá webová mapová aplikace, kterou najdete zde: www.stezkyemiratu.
cz/mapa. Kromě mobilní aplikace budou pro turisty
k dispozici i tištěné mapy, které budou k dostání také
v napajedelském infocentru.

Mgr. Barbora Košutová
Informační centrum Napajedla

www.stezkyemiratu.cz

www.stezkyemiratu.cz/mapa
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Potravinová banka

Výzva pěstitelům

Nastává období ošetřování zemědělských plodin proti přezimujícím škůdcům. Při této činnosti bohužel přichází
o život spousta užitečného hmyzu. Zemědělská velkovýroba je již léta obviňována z otrav užitečného hmyzu a včel.
Jejich činnost omezují zákony, vyhlášky
a kontroly SVS. Přesto se chybou nebo
nedbalostí stává, že k otravám dochází. Často zmiňovaným problémem jsou
však i způsoby použití postřiků soukromých zahrádek pěstiteli. Tady je potřeba si uvědomit, že používané postřiky
jsou distribuovány v silných koncentracích a jejich použití a ředění bývá
jen ve velmi slabé koncentraci roztoku, často jen v desetinách procentního
roztoku. Při přípravě malého množství
postřiku pak stačí jen několik málo
kapek a je překročena doporučovaná
koncentrace. Dalším faktorem je doba
provedení postřiku. Většinou platí, že je
možné používat tyto postřiky v období
bez letu včel. Zde záleží na venkovní
teplotě, slunečním svitu a dalších faktorech. Doporučení bývá započít tyto
práce až po 19. hodině. Jsou případy,
kdy bezohledný pěstitel za plného slunečního svitu ve tři hodiny odpoledne
při rozkvetlých stromech plných včel
a užitečného hmyzu použije svůj motorový postřikovač. Zahubí několik
desítek tisíc včel a dalšího užitečného
hmyzu. Ve snaze vypěstovat co nejkrásnější ovoce, zapomíná však, že aby toto
ovoce vypěstoval, musí být květy řádně
opylené. Je prokázáno, že včela medonosná opyluje více jak 80% květů plodin. Velmi smutný pohled čeká včelaře,
když na česnech úlů nachází potácející
se a umírající včely otrávené těmito postřiky. Prosíme proto všechny pěstitele,
než začnete ošetřovat své plodiny, zamyslete se nad způsobem, kterým postupujete, snažte se co nejméně ublížit
těmto opylovatelům, oni vám to vrátí
v možnosti vypěstovat krásné produkty
vašich zahrádek.
Za členy Včelařského kroužku mládeže
Klárka a Ondra

Posláním Potravinové banky je boj proti hladu a plýtvání. Její hlavní činnost spočívá v získávání přebytků potravin z obchodních řetězců, ze zemědělství a potravinářského průmyslu a dary od jednotlivců, které následně distribuují odběratelským
organizacím. Jejich posláním je nasytit lidi v tísni prostřednictvím sociálních služeb, městských a obecních úřadů, farností a spolků. Dostat přebytky jídla k lidem,
kteří mají nedostatek. Chránit životní prostředí snižováním množství potravin k likvidaci a budovat partnerství
a sociální soudržnost v regionu. O tom, jak konkrétně Potravinová banka ve Zlínském kraji funguje, jsem se přijela přesvědčit do
Otrokovic, do pobočky skladu, kde jsem měla možnost se setkat s provozní pracovnicí banky, Marcelou Grygerovou.
Jak vznikla Potravinová banka ve
nou smlouvu o potravinové pomoci a na
Zlínském kraji a kdo ji založil?
základě této smlouvy od nás ze skladu
Potravinová banka ve Zlínském kraji
odeberou potraviny a ty rozdávají svým
vznikla v roce 2015, v lednu 2016 proklientům. Distribuujeme dvojím způsoběhlo slavnostní otevření skladu. Naši
bem. Organizace si přijíždějí k nám do
banku založily tři organizace, zlínská
skladu do Otrokovic, kdy jim zboží vyNADĚJE, Azylový dům pro ženy a matchystáme, oni si ho naloží a odvezou.
ky s dětmi, o. p. s. ve Vsetíně a Elim,
Někdy částečně děláme i rozvozy. Něo.p.s. - azylový dům pro muže Vsetín.
které banky mají také výdejní místa, která fungují jako výdejny potravin lidem
Fungují banky i v jiných částech České
v nouzi na základě potvrzení ze sociálrepubliky?
ního odboru města. Naše banka zatím
Ano, v každém kraji je jedna. Pokud
má organizace zájem stát se odběratelem potravinové banky, může se obrátit
na banku ve svém kraji. Všechny banky
zastřešuje Česká federace potravinových
bank.
A jaké organizace s vámi spolupracují?
Jsou to neziskové organizace, které
mají registrované sociální služby (např.
charity, naděje, azylové domy), města
a obce, ale také farnosti a jiné spolky.
Kdo jsou příjemci pomoci?
Jsou to především rodiny s dětmi, pěstounské rodiny, rodiče samoživitelé, lidé
žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
lidé bez domova, hendikepovaní občané.
Jedná se o osoby, které jsou v aktuální sociální nouzi.
Jak probíhá distribuce potravin?
V tuto chvíli napřímo lidem nedistribuujeme. Potřebným lidem jde pomoc
přes naše odběratelské organizace (je jich
celkem 58), které s námi mají podepsa-
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ve Zlínském kraji pomáhá potřebným
výdejní okénko nemá, ale plánujeme ho
zde v Otrokovicích v budoucnu zřídit.

Dostane se tedy potravina potřebným?
Určitě ano, a to přes naše odběratelské
organizace. V loňském roce jsme takto
podpořili bezmála 6000 klientů. Mezi
naše odběratele patří i organizace, které
mají terénní sociální služby a jejich prostřednictvím se dostanou potraviny mezi
vyšší počet potřebných.
Kdo se může zapojit do projektu formou darování přebytečných potravin?
Prakticky kdokoliv. Jednotlivci, firmy,
zemědělci, výrobci. V tuto chvíli máme
z předešlých let navázanou pravidelnou
spolupráci s některými výrobci. Pokud
neví, jak s přebytečnými potravinami
naložit, tak se na nás sami obrací. Zachraňujeme neprodejné potraviny před
jejich likvidací, jedná se o potraviny
s prošlou dobou minimální trvanlivosti.
Potraviny, které jsou po datu spotřeby, ty
nepřijímáme, tam je potřeba to rozlišit.
Minimální dobu trvanlivosti mají suché
trvanlivé potraviny, a pokud obchodní
řetězce zjistí, že mají na skladech zboží, které je po uplynutí doby minimální
trvanlivosti, tak se mohou na nás obrátit. My pak následně zajistíme svoz tohoto zboží k nám do skladu.
Takže disponujete i nějakými sklady
přímo tady v Otrokovicích?
Ano, máme dva sklady, jeden drogistický a druhý na potraviny. Nedávno jsme
opatřili velký chladicí box pro uskladnění
chlazených potravin, pro snadnější manipulaci práce ve skladu chceme v brzké
budoucnosti pořídit vysokozdvižný vozík. Máme i možnost odběru potravin
z centrálního skladu ČFPB. Tento sklad
se nachází v Modleticích u Prahy a tuto
možnost odběru potravin využíváme.
Jsou to jen potraviny na vaření nebo
i k přímé konzumaci?
Odběratelům distribuujeme jak suroviny na vaření – mouky, těstoviny, luštěniny, oleje, protlaky aj., tak potraviny
k přímé konzumaci - jako paštiky, konzervy, marmelády apod., mezi náš sortiment patří i svozové zachráněné potraviny, jako je pečivo nebo ovoce a zelenina,
ty se ovšem musí rozvézt velmi rychle.
Jaká je náplň vaší práce?
Jsem provozní pracovník, přijímám
a vydávám potraviny, eviduji je, jsem
zapojená do projektu Ministerstva práce
a sociálních věcí OP PMP neboli FEAT
II, hrazený z Fondů evropské unie. Přes
tento projekt odebíráme od ministerstva
potraviny, drogerii, textil a základní domácí potřeby, které distribuujeme těm
organizacím, které mají na tento projekt smlouvu, ve Zlínském kraji se přes
naši banku do projektu zapojilo 10 organizací, 8 charit a dva azylové domy.
V otrokovické pobočce mám k ruce kolegu, který pracuje jako skladník a řidič.

Ve Vsetíně pracuje kolegyně, která má
na starosti regionální sbírky a je koordinátorkou potravinové pomoci.

Evidujete větší zájem o potraviny
v době epidemie koronaviru?
Ano, evidujeme častější zájem o odběr potravin. Zvýšený zájem je i o prací
a hygienické prostředky. Kromě potravin jsme v minulém měsíci distribuovali
našim odběratelům roušky, respirátory,
dezinfekce.
V loňském roce, ale i v prvním čtvrtletí
tohoto roku projevili výrobci i jednotlivci vlnu solidarity a ozývali se nám s nabídkou darování potravin. Při poslední
potravinové sbírce, která se konala
v druhé polovině listopadu loňského
roku, se v rámci celé republiky vybralo
rekordní množství potravin, bylo to přes
700 tun.

A jak můžeme my podpořit fungování
vaší banky?
Určitě darováním trvanlivých potravin, dobrovolnictvím zejména při potravinových sbírkách konaných na jaře a na
podzim, darováním finančních prostředků na provozní náklady nebo sdílením
našeho poslání.
Klub kultury Napajedla a Informační
centrum Napajedla se rozhodli, v souvislosti s uvolňováním vládních opatření, zorganizovat potravinovou sbírku
přímo v prostorách infocentra. Věříme,
že to bude brzy. Budeme vás včas informovat.
Více informací o Potravinové bance
Zlínského kraje najdete na webových
stránkách www.pbzk.cz
Rozhovor zpracovala Mgr. Barbora Košutová,
Informační centrum Napajedla

Fotoreportáž: Zuzana Némethová

Napajedla a potravinová pomoc
Pracovnice odboru sociálních věcí spolupracují s Charitou Otrokovice a se
sociálním odborem Městského úřadu Otrokovice (ORP), jejichž prostřednictvím, pokud je to potřeba, získávají z Potravinové banky Zlínského kraje cíleně pro konkrétní potřebné jednotlivce nebo rodiny v aktuální sociální nouzi
trvanlivé potraviny a drogistické zboží.
V loňském roce jsme několikrát využili nabídky Charity Otrokovice – terénní služby pro rodiny s dětmi a přijali od nich zboží, které jsme následně nabídli
a rozdali námi kontaktovaným potřebným rodinám.
V měsíci březnu jsme přímo z Potravinové banky ZK v Otrokovicích odebrali respirátory uvolněné ze Správy státních hmotných rezerv, které jsou určené pro nízkopříjmové a sociálně potřebné občany (informace byla zveřejněna na webu města i v březnovém vydání Napajedelských novin).
Některé samostatné osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo rodiny,
které z důvodu své sociální situace přímo spolupracují s Charitou Otrokovice
(terénní služby, azylové domy) nebo se sociálním odborem Městského úřadu
Otrokovice, v rámci jejich kompetencí (OSPOD, kurátor pro dospělé), odebírají případnou potravinovou pomoc přímo v Otrokovicích. Další potravinová
pomoc pro sociálně potřebné se nám podařila zajistit z Nadačního fondu Credo prostřednictvím radního města, pana Viléma Skály. Pro občany Napajedel
tedy využíváme různých forem podpory a pomoci.
Alena Kašná, odbor sociálních věcí MÚ
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Koho aKtuálně
hledáme?

PRÁCE,
která má

SMYSL

Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

Dělník plastikářské výroby
provozní elektromechanik
� 7,5 hod. fond pracovní doby
� 25 dní dovolené
� Dotované stravování
� Odměny zaměstnancům
� Výhodné telefonní tarify od 20 Kč
� Akce pro zaměstnance
� Benefit Plus karta s 6.000 Kč

Více se o nás dozvíte na www.fatra.cz/kariera

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

Protokol o ekologické
likvidaci

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA

www.napajedla.cz
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e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

květen 05/2021

Sbor dobrovolných hasičů
v Napajedlích pořádá
v rámci jarního úklidu

www.napajedla.cz

1. ŽELEZNOU SOBOTU

Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu, nachystejte jej, prosím,
v sobotu 29. května 2021 v 8.00 před váš dům. Zajistíme jeho odvoz.
Nachystejte nám prosím sběr pokud možno až ráno, ať nám z něho něco zbude!
Nedávejte nám, prosím, elektroodpad - SPORÁKY, LEDNIČKY, BOJLERY, PRAČKY,
SUŠIČKY, MIKROVLNKY, ten patří na sběrný dvůr ! :
Akce se koná za každého počasí! Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích všem předem děkuje!
Případný telefonní kontakt: Petr Škopík: 603 238 492, Marek Šiška: 601 343 020
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Knihovna je opět
otevřená
Tak jsme se dočkali. Od pondělí
12. dubna 2021 je Knihovna Boženy
Benešové Napajedla opět v provozu
v běžné půjčovní době. Od 15. února
fungovala pouze formou otevřených
dveří a čtenáři museli dopředu hlásit
svou návštěvu. Tato povinnost nyní odpadá. Své požadavky na výpůjčky nám
čtenáři telefonovali, případně posílali
e-mailem, někteří se slovy: však víte,
co já čtu, nechali výběr na nás. Pokud
však již přečetli všechny severské detektivní romány, které v knihovně máme,
museli jsme jim do nachystaných hromádek propašovat i nějakou detektivku
anglickou, německou či českou. Doufáme však, že jsme je tím neodradili, a že
jsme jim naopak rozšířili oblast zájmu
o další čtivou literaturu. Období výdejových dveří máme prozatím za sebou.
Těšíme se na běžnou knihovnickou
práci, kdy se budou moci čtenáři v neomezeném počtu volně pohybovat bez
roušek po knihovně a vybírat si knížky.
Teď to však zatím nelze. Návštěvníci
knihovny si musí dezinfikovat ruce,
nosit respirátory a udržovat rozestupy.
Ale už i to je krok k normálu. Potěšitelné je, že je stále co číst. Od začátku
roku jsme nakoupili přes stovku nových knih. K nejúspěšnějším novinkám
patří Šikmý kostel, první díl vyšel vloni,
druhý v těchto dnech. Rozšířili jsme
nabídku knih Dominika Dána o tituly
Klubko zmijí a Sára. Dále jsme fond
obohatili například o knihy Údolí Bernarda Miniera, Zakázaná píseň Laury
Waldenové, Večer a jitro Kena Folletta
a napínavý thriller Dlouhé stíny Charlieho Donlea. Novinku Lada u ledu
vydala mladá česká autorka Ema Labudová. A teď všichni netrpělivě vyhlížíme novou knihu úspěšné české spisovatelky Aleny Mornštajnové Listopád.
Těšíme se na další nákup nových knih
a slibujeme, že knižní fond rozšíříme
i o tolik oblíbené severské detektivky.
A nejen o ně.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Svatava Ondrášová,
Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Půjčovní doba knihovny:
Pondělí
Úterý 8.00 – 12.00
Středa
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek
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13 00 – 17.30
13.00 – 17.30
13.00 – 17.30
13.00 – 17.30
13.00 – 17.30

Předprodej slováckých kuchařek zahájen!

Také již několik let vyhlížíte dotisk Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku I.
a II.? Nebo vám chybí jen jeden díl? V úterý 6. 4. byl spuštěn oficiální předprodej
a nejen knih. Ty tentokráte doplňují tradiční i soudobé předměty, které využijete
právě při vaření či servírování. Jak celý projekt probíhá a vše ostatní najdete na
www.slovacko.cz/slovackakucharka.
„Dotisk obou dílů kuchařek byl v poprvní díl o barevné fotografie. Ten byl
sledních dvou letech intenzivně diskudoposud doplněn pouze černobílými
tován, množily se opravdu velmi časté
ilustracemi a stručnou přílohou, tedy
dotazy, zda jsou ještě dostupné. Proto
práce na knihách není zrovna málo.
naplánovat dotisk bylo naší prioritou již
„Všem, kteří nás podpoří a zakoupí
v loňském roce, ale vzhledem k nejistě
knihu i s vědomím, že ji fyzicky obdrse vyvíjející situaci byl projekt odložen.
ží až v září, chceme projevit vděk. ProLetos jsme vše pečlivě zvážili a přepočíto jsme se rozhodli nabídnout knihy
tali, přeci jen financovat tak velký pov předprodeji za zvýhodněnou cenu.
čin je pro neziskovou organizaci, kterou
Na prvních 100, kteří si zakoupí oba
Region Slovácko je, velký závazek,“ vydíly, navíc bude čekat ještě jedno přesvětluje předseda správní rady Ing. Stakvapení. Ale to zatím neprozradíme,“
nislav Blaha.
dodala Veronika Friedlová, která má
Jak bylo plánováno od začátku, ficelý projekt na starost.
nancování projektu proběhne formou
Knihy zakoupené v předprodeji
předprodeje. „Objednávat knihy bude
budou k dostání na výdejních místech
možné od úterý 6. 4. na odkaze www.
či zasílány poštou od 20. září. Pro ostatslovacko.cz/slovackakucharka. Protože
ní budou volně k zakoupení od 25. září
si jsme vědomi, že se slovácká kuchyně,
na Slováckém festivalu chutí a vůní,
vaření i stolování dá pojmout i stylově
který se každoročně odehrává ve Skanv souladu s tradicemi, připravili jsme
zenu Rochus. Předprodej je plánovaný
sadu šikovných pomocníků, které vám
do konce července 2021 nebo do vyproSlovácko mohou připomínat v kuchyni
dání plánovaného počtu kusů.
prakticky každý den,“ prozradila za celý
Veronika Friedlová, Region Slovácko
pracovní tým Lenka Durďáková, tajemnice Regionu Slovácko.
Dnešním dnem započal předprodej,
zájemci však musí počítat s tím, že distribuce proběhne až v září. Stejný princip byl použit při tvorbě II. dílu v roce
2014. Autoři si také dali za cíl obohatit

Omluva
Na základě podnětů občanů Napajedel byla upravena virtuální trasa
procházky k památníku bombardéru
(9 km) přístupná z mapové aplikace
www.mapujme.cz/napajedla.
Informace o nové mapové aplikaci
najdete v Napajedelských novinách
duben 2021, str. 11 v článku: „Kam
vyrazit na procházku v katastru Napajedel v těchto dnech“.

Výstava
V. Napajedelský
výtvarný salón
přístupná on-line

Výstava napajedelských umělců,
v pořadí pátý Napajedelský výtvarný
salon na vás stále čeká v prostorách
našeho muzea. Vzhledem k tomu, že
muzea byla v době uzávěrky novin uzavřena, přinášíme vám pohled do výstavního sálu ve virtuální podobě. Nahlédnout na výstavu můžete na našem
Facebooku a hlavně na našem webu
www.muzeum.napajedla.cz, kde jsou
umělecká díla přístupna k virtuální
prohlídce.
Muzeum Napajedla

Kultura v Napajedlích nespí!
Věříme, že se aktuální situace uklidní a my
se budeme moci s vámi již brzy setkat na
některé z plánovaných akcí, které se budou
pořádat za dodržení vládních opatření.

Kapela Květy

zahraje v květnu.

21. 5. / Koncert Květy /nádvoří Nového Kláštera
22. 5. / Farmářský trh /Masarykovo náměstí
19. 6. / Festival malých pivovarů /nádvoří Nového Kláštera
25. 6. / Koncert Akita In U /park Na Kapli
3. 7. / Burger fest /nádvoří Nového Kláštera
11. 7. / Divadlo – O líných strašidlech,
PREMIÉRA /nádvoří Nového Kláštera
16. 7. / Koncert Metastavy /nádvoří Nového Kláštera
17. 7. / Koncert Reflexy /radniční nádvoří
13.–14. 8. / Moravské chodníčky /nádvoří Nového Kláštera
20. 8. / Divadlo – Dovolená s rizikem /nádvoří Nového Kláštera
21. 8. / Oldies party /radniční nádvoří

První letošní koncert a zahájení jarní
sezóny zahrádky CAFÉ Klášter s hudbou pod širým nebem.

Skupina KVĚTY existuje už od začátku tohoto tisíciletí. Po celou dobu se výrazně měnil
její zvuk. Počínaje rokem 2016 hraje v nové
sestavě, zaměřené více na elektroniku. Ačkoliv je experimentální a hledačská, počet jejích posluchačů se rozrostl do velmi širokého
spektra. Oceňovány jsou silné texty, aranžérská barevnost, brilantní výtvarné řešení obalů
desek, živelné koncerty a přítomnost humoru.
Za album Květy, Květy, které vyšlo na konci
roku 2020, byli nominováni na cenu Vinyla
a Apollo.
Foto: Lenka Sedláčková

Cestování z pohodlí domova?
V tomto čase nic nemožného!
Hlavním aktérem cestovatelské ONLINE
přednášky, která se konala dne 14. dubna,
byl světoběžník Michal Štěpánek neboli Štěpy na cestách z Valašského Meziříčí. Poutavé
vyprávění o divoké a nespoutané Indii doprovázely dobrodružné historky, ale i autentická
videa, která ještě více přiblížila energii a kulturu celé země. „Jedna z nejlidnatějších zemí
této planety mi doslova vyrazila dech. Je to
pozoruhodný svět, kde platí jiné zákony, než
na jaké jsme zvyklí. Všechny smysly jedou na
plné obrátky… Nikde jinde jsem nezažil tolik
barev, vůní, pachů, dobrého jídla, všudy přítomných odpadků a chudoby.“ řekl Michal
Štěpánek.

Srdečně zve Klub kultury Napajedla!
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Kino Napajedla
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Program #kinaspolu
15. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
29. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.

18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
20.30
18.30
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20.30
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20.30
18.30
20.30
18.30
20.30

Rytíři spravedlnosti | Riders of Justice
Shorta
Rytíři spravedlnosti | Riders of Justice
Shorta
O nekonečnu | About Endlessness
Králové videa | Video Kings
Žena na válečné stezce | Woman at War
Hejtři | A Song Called Hate
Rodinná oslava | Festen
Hejtři | A Song Called Hate
O koních a lidech | Of Horses and Men
Hejtři | A Song Called Hate
Tohle není Kalifornie
Hejtři | A Song Called Hate
Velkolepé muzeum | The Great Museum
Hejtři | A Song Called Hate
Greta | I am Greta
Shorta
Undine | Undine
Králové videa | Video Kings
Shorta
Rytíři spravedlnosti | Riders of Justice
O nekonečnu | About Endlessness
Greta | I am Greta
Věrní nevěrní | A Faithful Man
Shorta
Undine | Undine
Rytíři spravedlnosti | Riders of Justice
Myth of the American
Mýtus o pyžamové párty | The
Sleepover
Záhada Silver Lake | Under the Silver Lake
Janička | Jeannette: The Childhood of Joan of Arc
Janička z Arku | Joan of Arc
Následky lásky | The Consequences of Love
Velká nádhera | The Great Beauty

I v měsíci květnu pokračujeme v online
promítání. Filmy z Moje kino LIVE najdete vždy aktuálně uveřejněny na webových
stránkách. Iniciativa #kinaspolu přináší
premiérové uvedení filmu Shorta, dánského akčního thrilleru. A tento měsíc budeme
oslavovat „filmové narozeniny“ – režisér
Thomas Vinterberg oslaví narozeniny 19. 5.,
a proto nás čeká snímek
Rodinná oslava. 27. 5.
slaví narozeniny herečka
Lily-Rose Depp. Pogratulujeme jí uvedením filmu
Věrní nevěrní v den jejich
narozenin. Riley Keough
slaví narozeniny v sobotu
29. 5. a jako dárek putuje snímek Záhada Silver
Lake. Italský filmový velikán Paolo Sorrentino
a jeho filmy Následky lásky a Velká nádhera připadají na 31. 5., kdy sfoukne
51 svíček na svém narozeninovém dortu. Oslavujte
s námi! Třeba právě večerem u skvělého filmu.

Jiří Kolbaba

v napajedelském kině

Veškerý program naleznete na webu Kina Napajedla www. kino.napajedla.cz.
Lístek zakoupíte tak, že v aktuálním programu na webových stránkách kina
si vyberete film a rovnou si koupíte e-vstupenku.
Na zadaný e-mail posléze obdržíte instrukce pro vstup do virtuálního sálu.
Děkujeme, že jste nám v těchto chvílích oporou.

V pořadí už třetí plánovaná přednáška
fotografa a oblíbeného cestovatele s názvem
Ukradená země – cesta napříč USA se
měla uskutečnit původně 14. října minulého
roku. Těžko jsme si uměli představit, že by
i druhý náhradní termín 26. května mohl být
v ohrožení.. Bohužel situace a restrikce s tím
související nám nejsou nakloněny, a proto
s největší pravděpodobností (v době uzávěrky novin nebylo známo konkrétní stanovisko)
posouváme po dohodě s Jiřím Kolbabou tuto
přednášku na pondělí 13. září v 18:00 v Kině
Napajedla. Vstupenky zůstávají v platnosti,
případně je možné vrácení do 25. 7. 2021.
Pokud by se situace samozřejmě vyvinula jinak a mohli jsme se spolu s vámi v plném počtu koncem května potkat, budeme nesmírně
rádi!

Těší se na vás tým Kina Napajedla!
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