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V neděli 19. ledna se uskutečnilo každoroční pietní shromáždění v Ostrém Grúni a Kľaku. Letos se připomínalo 75. výročí
od „krvavé neděle“ 21. ledna 1945. Tradičně nechyběli zástupci Napajedel.
Foto: obce Kľak a Ostrý Grúň

Statistika obyvatel Napajedel
Počet trvale
hlášených obyvatel
k 31. prosinci 2019
7 145 občanů
Přihlásilo se
129 obyvatel

Průměrný
věk občanů
je 44,35 let

Odhlásilo se
192 obyvatel

2019

Narodilo
se 61 dětí

Zemřelo
77 obyvatel

25 děvčat
36 chlapců

Danuše Lipoldová,
referentka oddělení tajemníka

roku

Foto: Adriana Pavlišová

Foto: František Cívela
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Tříkrál vybráno 187.858 Kč

První hříbě2020
Hřebčín Napajedla se může pyšnit prvním letošním přírůstkem. Hřebeček se narodil ve čtvrtek 16. ledna ve 20.00. Matkou je šampiónka
mílařů a držitelka titulu Kůň roku
2016 Dally Hit, která patří ke špičce napajedelského chovného stáda.
Otcem hřebečka je prověřený plemenný hřebec Egerton, který je velmi
úspěšným otcem rovinových i překážkových koní. V roce 2019 skončil na
třetím místě v šampionátu plemeníků.
Redakce
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Pietní vzpomínání na Slovensku, v Ostrém Grúni a v Kľaku
V neděli 19. ledna se jako každým
rokem konala pietní shromáždění v Ostrém Grúni a v Kľaku. Letošní shromáždění byla zvlášť významná, protože se konala při příležitosti 75. výročí
od „krvavé neděle“ 21. ledna 1945.
Významu výročí pietní akce odpovídala i účast hostů. Na prvním místě
je nutno uvést prezidentku SR Zuzanu
Čaputovou, dále předsedu vlády SR
Petera Pellegriniho, ministryni vnitra
vlády SR Denisu Sakovou a ministryni
kultury vlády SR Ľubicu Laššákovou.
Dále byli přítomni vedoucí představitelé Středoslovenského kraje, okresů
Žarnovica a Žiar n.Hr., starostové obcí
Kľakovské doliny, starostové válkou
postižených slovenských obcí, předsedové organizací Protifašistických bojovníků, ředitel Muzea SNP a mnoha
dalších institucí a organizací, jejichž
seznam by byl hodně dlouhý. Napajedelskou delegaci tvořila starostka Irena
Brabcová s manželem, místostarosta
Zbyněk Ohnoutek, zastupitelka Marie
Hlochová a občan Vítězslav Vystavěl.
Po projevech prezidentky a předsedy
vlády přivítali účastníky shromáždění
starostové obou obcí, v Ostrém Grúni
Julius Remenár a v Kľaku Ľuboš Haring.
Dále hovořili předseda samosprávy Středoslovenského kraje, zástupci
SPB, Muzea SNP v B. Bystrici a mnozí
další hosté. Obsahem projevů byly jak
vzpomínky na události staré sedmdesát
pět let, tak i varování před narůstajícím
vlivem fašizujících sil (blíží se totiž
volby do Slovenské národní rady).
Obě akce doprovázela vojenská jednotka Čestné stráže prezidentky SR a
její hudba. Význam akcí podtrhly i přelety vrtulníků armády SR.
Před pietním shromáždění v Ostrém
Grúni se konala v místním kostele mše
svatá za oběti vraždění, po skončení
shromáždění v Kľaku se pobožnost
opakovala.

Předseda vlády SR Peter Pellegrini.
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Pietního aktu se zúčastnila také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Napajedelská pomoc Kľaku,
jak to začalo.
Po skončení války se postiženým obcím dostalo pomoci, ovšem nevelké,
válkou poničených obcí bylo hodně,
i když ne tak moc jako Kľak a Ostrý
Grúň.
V Napajedlích po osvobození došlo
k obnovení činností společenských organizací, mezi nimi i místní organizace
Československého Červeného kříže,
jehož předsedkyní se stala paní Anna
Parolková. Na jedné z jeho akcí navrhl
dnes již neznámý bývalý partyzán, že
by se mohlo pomoci válkou postiženým obcím na Slovensku. Organizace
se obrátila na slovenský Zväz partyzánů, jehož představitel kpt. Anton Šagát
jim doporučil pomoci obci Kľak. Obec
Ostrý Grúň ještě neexistovala, byla
součástí sousedního Hrabičova, samostatnou obcí se stal Ostrý Grúň až na
počátku r. 1951.
Na návrh paní Parolkové byla uskutečněna v Napajedlích sbírka, kterou
měly na Slovensku předávat čtyři členky politických stran. Auto, které vezlo
ostatní členky, mimo paní Parolkové,
nešťastnou náhodou v Seredi shořelo.
Sbírka byla den před tím odvezena do
Nové Bani. Kromě tří řezaček, bedny
pláštěnek a různých zástěrek a hraček, které věnovaly n.p. Slaviamotor a
Fatra, bylo ve sbírce i šatstvo a různá
obuv. 6.000 Kčs vybraných ve sbírce se
zatím nechalo v Napajedlích, až byly
doplněny na celkovou částku 10.000
Kčs, byly věnovány na zařízení školy.
Sbírku předávala paní Parolková sama,
neboť jako jediná se s novináři a kpt.
Šagátem dostala až na místo do Kľaku.

V dopise, který paní Parolková napsala do Kľaku v lednu 1965, vzpomíná: „Já jsem se s Vámi poprvé setkala
asi 15. 12. 1945. Pan farář nás dopravil (novináři a Ant. Šagát) z Horných
Hamrů na saních a potom kus pěšky,
tolik bylo tenkrát sněhu, takže jsme se
k Vám dostali až večer. Pan farář Vás
vyvolal zvoncem z Vašich nouzových
skrýší a já za občany z Napajedel, při
měsíčku Vám předávala naši malou výpomoc. …Naše pomoc, kterou jsem tenkrát jménem „Fronty žen“ předávala,
byla jako náplast na velkou krvácející
ránu, která neměla mnoho účinku. To
byla pomoc spíše morální než hmotná,
která posílila Vaše vědomí, že nejste
opuštěni a sami…
Pravý a účinný lék byla Vaše velká
trpělivost a houževnatost, s jakou jste
se z toho všeho začali probírat.
To jsem opět viděla po roku, když

Od tragické události uplynulo 75. let.
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jsem Vás jako delegátka navštívila
s pověřením Národní fronty žen a předávala Vám peníze na vybavení školy.
To už jsem viděla Kľak znovu vstávající a budující. Byla jsem Vámi nadšená. Když jsem viděla, jak si všichni
vzájemně pomáháte v lásce a svornosti.
Mnoho jsem o Vás vyprávěla a dávala
Vás za vzor.“
V jiném dopise paní Parolková píše:
„Když jsem předávala sbírku, slibovala jsem věrnost, a já slib dodržela.
Posílala jsem každým rokem ve výročí
jejich utrpení telegram. …Tak to šlo
až do 55, to bylo 10té výročí zpustošení Kľaku, slovenské vesnice. Napsala
jsem jim na MNV v Kľaku vzpomínkový dopis. A dostala jsem velmi krásnou
odpověď. Přemýšlela jsem, co s ní, já
zanechala veškerou činnost. Ale přece
to nemohu dělat do nekonečna. Zjistila jsem, že v radě žen se schází docela
rozumné ženy. Nechala jsem se pozvat
do schůze, a protože na sbírku už některé zapomněly a některé o ní nevěděly,
všechno jsem vysvětlila a dopis předala, ať v mém slibu, který jsem za ně
tenkrát dala, pokračují. A opravdu přátelství se znovu navázalo, poprvé, když
tam byli naši pozváni, jela jsem s nimi.

Napajedelskou delegaci tvořila starostka Irena Brabcová s manželem, místostarosta Zbyněk Ohnoutek, zastupitelka Marie Hlochová a občan Vítězslav Vystavěl.

Oni z Kľaku zase přijeli do Napajedel,
navázala se krásná družba.“
Toto přátelství, dříve se používalo
slovo „družba“, trvá tak již sedmdesát
pět let s přerušením v letech přibližně
od roku 1990 až do roku 2002, kdy tehdejší představitelé Napajedel, starostka
Libuše Pacholíková a místostarosta
František Cívela, navštívili na pozvání

jejich vedení obce Kľak i Ostrý Grúň
a obnovili vztahy mezi našimi obcemi.
24. ledna 2010 byla mezi Napajedly,
Kľakem a Ostrým Grúněm podepsána smlouva o partnerství a spolupráci,
čímž se přátelství mezi našimi obcemi
dostalo na vyšší úroveň.
Vítězslav Vystavěl
Fotoreportáž: obce Kľak a Ostrý Grúň

Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda vlády, vzácni hostia, dámy a páni!
Je mi cťou prihovoriť sa vám a privítať vás na dnešnom pietnom spomienkovom zhromaždení konanom pri
príležitosti 75. výročia vypálenia a vyvraždenia obcí Kľak a Ostrý Grúň.
Obete vojny a násilia v Kľakovskej
doline, ale aj zostávajúce rany po 75
rokoch nám zanechali povinnosť prísť
sa pokloniť pamiatke všetkých tých,
ktorí boli v nedeľu 21.januára 1945
v obciach Kľak a Ostrý Grúň nevinne
zavraždení.
Kľakovská dolina, je nesporne jedna
z najkrajších dolín stredného Slovenska, ležiaca na úpätí pohoria Vtáčnik,
rozpoltená dravým horským potokom.
Je to dolina, ktorá je rodiskom , kolískou a domovom nás a našich predkov.
Do kroniky dejín sa zapísala v nedeľu
21. januára 1945, kedy protipartizánska
jednotka EDELWEISS v súčinnosti so
špeciálnou jednotkou SS a oddielom
HEIMATSCHUTZU prepadli obce
Kľak a Ostrý Grúň a zavraždili 148
nevinných osôb, podotýkam prevažne
žien , detí a starcov.
Prepad Kľaku a Ostrého Grúňa bol
naplánovaný po obhliadke terénu a získaní informácií od nemeckých konfidentov a prisluhovačov s úmyslom
zničiť obce a tak obmedziť akúkoľvek
pomoc partizánskym jednotkám pôsobiacich v okolitých horách. Toto mal
byť aj trest pre občanov Kľaku a Ostrého Grúňa za pomoc a podporu partizánskym jednotkám! O tomto pripra-

vovanom prepade sa dozvedel aj učiteľ
Ján Zaťko z Horných Hámrov ktorý bol
aktívnym spravodajcom partizánskych
jednotiek pôsobiacich v oblasti pohoria
Vtáčnik.
V piatok dňa 19.januára 1945 poslal
sestry Kotrlové so správou do Kľaku
o pripravovanom prepade Kľakovskej
doliny.
Velitelia partizánskych skupín po
prevzatí tejto správy pre krátkosť času,
ako i z obavy z početnej presily a vybavenosti jednotiek SS, prijali v tom čase
najvhodnejšie riešenie - nepostaviť sa
na odpor a volili radšej ústup do hôr.
Nemeckí vojaci vyzbrojení samohybnými delami a obrnenými vozidlami najskôr prepadli Ostrý Grúň, kde
v dome Izidora Debnára a následne
i v ďalších domoch postupne zavraždili
64 osôb.
Po príchode do Kľaku, v domoch
Jána Kotrlu, Štefana Zúbeka, Jozefa
Hudečeka, Martina Tadiana, Jozefa
Adamova, Martina Bistu zavraždili nemeckí vojaci 84 osôb, medzi ktorými
boli aj sestry Kotrlové. Prežil len jediný človek – Jozef Adamov.
Po príchode do horného Kľaku
obyvateľov dediny vyhnali z domov
a sústredili ich do stredu obce, na
priestranstvo pri miestnej kaplnke. Tu
umučili a následne zavraždili troch ranených partizánov. Na verejnú popravu
nemeckí vojaci priviedli i miestneho
farára Rudolfa Kluchu s rodinou, ktoré-

ho na jeho žiadosť nechali prehovoriť.
Tento akt prerušila motospojka, ktorá
doručila veliteľovi trestnej výpravy telegram.
Po prevzatí tohto telegramu fašisti upustili od ďalšieho vraždenia
a obmedzili sa len na vyrabovanie, vyplienenie a vypálenie obce Kľak. Obyvateľov násilne evakuovali. Po odsune
obyvateľov, nemeckí vojaci ešte vypálili zostávajúce domy, maštale a všetky
samoty.
Obnova našej obce pre všetkých, ktorý sa po čase vrátili domov bola ťažká.
Po oslobodení sa našim občanom dostalo pomoci od medzinárodných organizácií pre pomoc a obnovu vojnou
poškodených dedín a miest. Vzácna
finančná a materiálna pomoc prišla od
našich dnešných priateľov z družobného mesta Napajedla, za čo im aj dnes
ďakujeme.

Vážení prítomní hostia, spoluobčania!
Ďakujem Vám, že ste dnes svojou
účasťou prejavili
hlbokú úctu
a spomienku na vyhasnuté životy obetí
najväčšej tragédie v histórii našej obce,
obetí Krvavej nedele.
Dovoľte mi na záver vysloviť naše
spoločné presvedčenie, aby sme už nikdy nepoznali hrôzy vojny tak, ako ich
zažili naši občania 21. januára 1945!
Ďakujem za pozornosť!
Ľuboš Haring, starosta obce Kľak
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zvíťazil

Uctění památky paní Gizely Benčové, pamětnice tragických
událostí v Kľakovské dolině, která nás ve věku 87 let navždy
opustila dne 12. 10. 2019.
Foto: obce Kľak a Ostrý Grúň

Společnost GasNet
bude pokračovat
v rozsáhlé
rekonstrukci
plynovodních
sítí ve městě
Společnost GasNet, největší provozovatel plynárenských sítí v ČR, zahájila v loňském roce v Napajedlích jednu
z největších investičních akcí ve Zlínském kraji. Její hodnota přesáhne podle
regionálního mluvčího této firmy Pavla
Zajíce částku 140 milionů Kč. Jedná se
o rozsáhlou rekonstrukci místní plynovodní sítě, u níž dochází k postupnému stárnutí. Do budoucna je tedy třeba tímto způsobem zajistit pokračování
spolehlivých a bezpečných dodávek
zemního plynu.
Rekonstrukcí plynovodní sítě bude
stávající nízkotlaká tlaková hladina převedena na středotlakou. Pokračovat bude jak kompletní výměna rozvodné sítě, tak i rekonstrukce
přípojek k jednotlivým objektům a
rovněž i vymístění plynoměrů a
hlavních uzávěrů plynu na hranici
veřejně přístupného pozemku.
V loňském roce byla úspěšně dokončena rekonstrukce části plynovodní sítě
v sídlištích Nábřeží a Malina II. Letos
budou podle informace společnosti
GasNet zahájeny práce v ulicích Dr.
Beneše, Chmelnice, Hřbitovní, Kollárova, Žerotínova a Lány.
Investor tímto děkuje všem občanům
za vstřícnost a trpělivost s důsledky
všech aktivit, které zajistí bezproblémové dodávky plynu pro obyvatele
Napajedel na mnoho dalších desítek let.
Jiří Šulc, vedoucí odboru
Správa majetku MÚ Napajedla
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V souvislosti se 75. výročím vyvraždění občanů obce
Ostrý Grúň byla vydána kniha „Život v Ostrom Grúni
zvíťazil“. Jedná se o přepracování brožury zveřejněné
k 70. výročí. Tato kniha je
výjimečná i tím, že jsou v ní
zaznamenány výpovědi lidí,
kteří masakr „krvavé neděle“ přežili. Autorem knihy
je Igor Válek s kolektivem.
Knihu si můžete zapůjčit
v Knihovně Boženy Benešové Napajedla.

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 11. ledna proběhla v Napajedlích již po dvacáté Tříkrálová sbírka, pořádaná organizací Charita Česká republika. Napajedelští občané
byli opět štědří a přispěli na pomoc potřebným částkou 187.858 Kč. Všem
dárcům děkujeme za vlídné přijetí koledníků, podporu a přízeň.
Poděkování patří rovněž všem koledníkům, vedoucím a dalším pomocníkům, kteří věnovali svůj čas a úsilí na podporu dobré věci.
Rádi bychom poděkovali také městu Napajedla, které nás podpořilo formou
občerstvení pro všechny zúčastněné a poskytlo prostory pro zázemí sbírky.
A také společnosti TOPEK, s.r.o., Topolná za věnované koblížky a pečivo.
Za organizátory sbírky v Napajedlích Bronislava Veselá

Foto: František Cívela

Už

E
M
Í
V
T
O
K
10 let NE

únor 02/2020

www.napajedla.cz

Cestujeme a vychutnáváme!

Oblíbený festival Cestovatelský mišmaš, který
se uskutečnil 18. ledna v Kině Napajedla, opět
nabídl nevšední zážitky a úžasná dobrodružství
z různých koutů světa.

2.

1.

3.

Křížem krážem jsme společně s Davidem Šrámkem procestovali Jižní Ameriku od Karibiku až po Patagonii.
S Janem Petříkem jsme zvládli Hedvábnou stezku a Monika Benešová se podělila o své pikanterie, které zažila na Pacifické Hřebenovce
z Mexika až do Kanady. A že jich nebylo málo!
Že je možné cestovat společně s mazlíčkem, a dokonce stopem po
Asii nám potvrdil Slávek Král a jeho fenka Corey. Přednáškový maraton zakončil Ondřej Smeykal úžasnou hrou na australský nástroj
didgeridoo, po které následovalo poutavé vyprávění o návštěvě Aboriginců. Celý sobotní den doprovázela výborná atmosféra. K té velkou
měrou přispělo lahodné jídlo, které se podávalo ve food zóně před kinem, a skvělá kuchařská show Járy Bonna.
Děkujeme sponzorům události, Izolex Moravia s.r.o.
a Čeroz Frucht s.r.o.
Klub kultury Napajedla

5.

4.

6.

1. Slávek Král zaujal návštěvníky vyprávěním o tom, jak se svým psem
procestoval Asii.
2. David Šrámek se přišel podělit o své zkušenosti z cest po Jižní Americe.
3. Food zóna před kinem lákala návštěvníky na lahodnou masalu či tofu burger.
4. Profesionální hráč na didreridoo Ondřej Smeykal se postaral
o dechberoucí koncert.
5. Sama pěšky 4200 km z Mexika do Kanady ušla Monika Benešová.
6. Spojení jídla s hudbou? Šéfkuchař Jára Bonn předvedl kuchařskou show.

Fotoreportáž: Pavel Ligr
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Obecně
závazná vyhláška města Napajedla
č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
schváleno ZM dne 27.11.2019 usnesením č. 121/7/14/1/2019. Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
MĚSTO NAPAJEDLA
Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Napajedla se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č. 121/7/14/1/2019 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)
(2)

Město Napajedla touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je městský úřad.

(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.1
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).2
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.3

(2)
(3)
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování
úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě15 dnů.
V ohlášení plátce uvede 4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje
pobyt.
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.5
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.7

Čl. 4
Evidenční povinnost

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný
pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a)
den počátku a den konce pobytu,
b)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c)
datum narození,
d)
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e)
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3)
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost
zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4)
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
(5)

6

Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu8

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční
povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování
pobytu správci poplatku.

(6)

(1)
(2)
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Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný
pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a)
dni počátku a dni konce konání této akce,
a)
názvu a druhu této akce, a
b)
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li
předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne
správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a)
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
a)
souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
1.
dne poskytnutí pobytu,
2.
zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3.
důvodu osvobození.

Čl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 4,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30. dne následujícího čtvrtletí.

Čl. 8
Osvobození

(2)

(1)
(2)

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9
a)
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b)
mladší 18 let,
c)
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je
poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d)
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
konaných na území obce nebo
e)
vykonávající na území obce sezónní práci10 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f)
pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči
anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů
právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo
zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.11

Čl. 9
Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
k přímé úhradě.12
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13

Čl. 10
Přechodné ustanovení

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 30. dnů ode dne nabytí
její účinnosti.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 01.12.2010.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.
Ing. Irena Brabcová v. r., starostka

Zbyněk Ohnoutek v. r.,místostarosta

Vyvěšeno: 13.12.2019
1/ § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2/ § 3a zákona o místních poplatcích
3/ § 3 zákona o místních poplatcích
4/ § 3 zákona o místních poplatcích
5/ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

Bude sňato: 30.12.2019

6/ § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7/ § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcíc
8/ § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9/ § 3g zákona o místních poplatcích
10/ § 3g zákona o místních poplatcích

Sňato:
11/ § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12/ § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
13/ § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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NAPAJEDELSKÉ

NOVINY
Obecně
závazná vyhláška města Napajedla
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
schváleno ZM dne 27.11.2019 usnesením č. 122/7/15/1/2019. Nabývá účinnosti dne 01.01.2020
MĚSTO NAPAJEDLA
Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Napajedla se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č. 122/7/15/1/2019 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)
(2)

Město Napajedla touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Správce poplatku je městský úřad (dále jen „správce poplatku“).

(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území
České republiky (dále jen „poplatník“).1
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2

(2)
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

a)
b)
c)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)
(3)
(4)
8

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě do 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
V ohlášení poplatník uvede3
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik
nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30-ti dnů ode dne, kdy nastala.4
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.5
Správce poplatku vydá poplatníkovi, který splnil ohlašovací povinnost, známku pro psa.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
je-li pes chován v rodinném domě
- za jednoho psa 200,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,
je-li pes chován v bytovém domě o čtyřech a více bytových jednotkách
- za jednoho psa 1.200,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800,- Kč,
je-li držitelem psa osoba starší 65 let
- za jednoho psa 200,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Pokud celková výše poplatku ze psů převyšuje 900,- Kč, může hradit poplatník poplatek ve dvou stejných splátkách. První
splátku do 30. dubna a druhou splátku do 30. září daného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.6
Od poplatku se dále osvobozuje osoba, která má v držení psa, který je určen nebo cvičen k záchranářským účelům.
Od poplatku se dále osvobozuje osoba, která převzala a následně má v držení psa z útulku pro psy, za něž město platilo útulku
úhradu, toto osvobození trvá po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa z útulku.
Je-li držitelem psa poživatel invalidního nebo starobního důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, mladší 65 let, poskytuje se úleva:

únor 02/2020

(5)
(6)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

www.napajedla.cz

- za jednoho psa drženého v bytovém domě o čtyřech a více bytových jednotkách ve výši 1.000,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě o čtyřech a více bytových jednotkách ve výši 1.500,- Kč.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2, 3, 4 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 7

Čl. 7
Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 8
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud 9

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku10

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je
ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 4/2010, o místním poplatku ze psů, ze dne 01.12.2010, a Obecně závazná
vyhláška města Napajedla č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 4/2010, o místním poplatku ze
psů, ze dne 28.11.2012.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.
Ing. Irena Brabcová v. r., starostka

Zbyněk Ohnoutek v. r.,místostarosta

Vyvěšeno: 13.12.2019
1/ § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2/ § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Bude sňato: 30.12.2019

3/ § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4/ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5/ § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6/ § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

Sňato:
7/ § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8/ § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
9/ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10/ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Napajedla na Regiontour Březen

2020

měsíc knihy

Napajedla se opět prezentovala na veletrhu Regiontour, který se konal
16.–19.1. Návštěvníci se tak dozvěděli, jak v Napajedlích strávit příjemnou
dovolenou, jaké památky a zajímavosti mohou navštívit. Kam si vyrazit do
přírody nebo za sportem.
Foto: Informační centrum Napajedla

Burza knih se v letošním roce uskuteční již po sedmnácté. Nápad měl pan
Josef Souček, bývalý pracovník informačního centra. Jeho původní myšlenkou bylo, aby výtěžek burzy sloužil
k opravě Klášterní kaple. V posledních
letech byla utržená finanční hotovost
použita na činnost Klubu kultury Napajedla. O burzu knih je čím dál větší zájem. V loňském roce 2019 ji navštívilo 563 lidí a své nové majitele si
našlo 1 691 knih. Takže i letos budou
březnové úterky a čtvrtky určeny všem,
kterým doma překážejí již přečtené
a nepotřebné knihy. Mohou je přinést
na burzu a nabídnout je případným
jiným zájemcům. Burzu budou opět
organizačně zajišťovat knihovnice a i
v letošním roce se uskuteční v prostorách Knihovny Boženy Benešové Napajedla, Komenského 304, v době od
3.–31. března, vždy v úterý a ve čtvrtek
od 14.00 do 17.00. Cena jedné knihy
bude činit 5 Kč.
Svatava Ondrášová, Knihovna
Boženy Benešové Napajedla
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Klub aktivních
seniorů (KAS)

Plán činnosti 2020

Schůzky se budou konat první a třetí
úterý v měsíci od 17.00 v Novém Klášteře – zázemí sport. areálu – klubovna
– 2.patro (vchod z dvorního traktu)

7. ledna
Komentovaná prohlídka kostela sv.
Bartoloměje Napajedla
– Věra Komínová
21. ledna
BESIP - Bezpečnost seniorů
v silničním provozu
– Zdeněk Patík
4. února
Cestování po Indii
– Hana Kolaříková
18. února
Květena Švýcarska
– Vladimír Šumbera
3. března
Bylo nebylo – Božena Velecká
18. března
Napajedla tam sú… – Cyril Bureš
7. dubna
Pokrokové metody v kosmetice
– Rahula Janiš
21. dubna
Napajedelská kultura a folklór
– Věra Holubová
5. května
Staré pověsti Napajedel a okolí
– Jana Vodicová
19. května
Seminář Virtuální univerzity
třetího věku – Město Napajedla
2. června
Turnaj v pétanque
16. června
Pololetní klubové posezení
Jarní zájezd KAS se uskuteční
v druhé polovině května.

Klub seniorů Napajedla

Schůzky budou probíhat pravidelně
každé druhé úterý v měsíci od 14.00
v jídelně Domu s pečovatelskou službou v ul. Sadová s následujícím hlavním programem:

Tvarožná Lhota (komentované prohlídky Selského domu a Muzea oskeruší)

14. ledna
Aktuální informace o změnách
v sociální oblasti od 1. 1. 2020
vedoucí odboru soc. věcí MěÚ
Hravé hádání
– Božena Velecká

8. září
6. výročí odhalení pomníku padlých
amerických letců u Prusinek
(dne 4. 10. 2014)
– p. Stanislav Trávníček informace
o chystaném zájezdu

11. února
Památky UNESCO v České republice
Petr Škrabala
– cestopisná prezentace

17. září
Zájezd - zámecká Zemanova kovárna Holešov a kostel sv. Anny
(komentované prohlídky), individ.
prohlídka zámecké zahrady

10. března
Funkční poruchy
pohybového aparátu
Jiří Herbert Procházka
14. dubna
Velikonoce – malování kraslic
z filmotéky manželů Koutných
12. května
Sváteční odpoledne ke Dni matek
Malé gymnastky ze Sokola
Napajedla
pod ved. M. Babicové
2. června
Turnaj v pétanque
– od 14.00 hod. hřiště pro seniory za
lékárnou společné utkání všech tří
napajedelských klubů seniorů

červenec, srpen – prázdniny

13. října
Gustav Brom
– brněnský dirigent, kapelník, saxofonista, textař, zpěvák a hudební
skladatel (25. výročí úmrtí)
– prezentace
Tematické hudební odpoledne s
žáky ze ZUŠ R. Firkušného Napajedla
10. listopadu
„S pomocí knih se mnozí stávají
učenými i mimo školy. Bez knih
nebývá učený nikdo ani ve škole.“
Jan Amos Komenský a dnešek
– (350. výročí úmrtí)
Mgr. Jana Vodicová

9. června
Včelařství v Napajedlích
– ukázky aktivit mladých včelařů
pod vedením p. L. Žaludka
– mezigenerační program
Informace o chystaném zájezdu

8. prosince
Vánoční klubové posezení
– vánoční zvyky a zpívání koled
Jakub Jan Ryba
(255 let od jeho narození a 205 let od
úmrtí) včetně prezentace hudebních
ukázek

18. června
Zájezd Strážnice
(exkurze do modrotiskové dílny vč.
obchůdku, individuální prohlídka
města, oběd)

V průběhu měsíce prosince se uskuteční na sokolovně Vánoční beseda
pro důchodce, kterou pořádá Sbor
pro občanské záležitosti města Napajedla.
Změna programu vyhrazena.

Další aktivity Klubu „Zdravé a aktivní stárnutí“
Deskové a karetní hry
– každé úterý (mimo hlavní program)
v jídelně DPS Sadová od 14.00.
Cvičení seniorů na židlích
– každou středu v jídelně DPS Sadová od 14.30.
Cvičíme venku
– využíváme cvičební stroje na hřišti
pro seniory za lékárnou – kdykoliv.
10

Nacvičujeme hru pétanque
– hřiště pro seniory za lékárnou –
kdykoliv, zúčastňujeme se turnajů
pořádaných KAS Napajedla a Zlínským krajem (termín dle pozvánky).
Mimo dohodnuté termíny a dle zájmu
mají senioři možnost během roku navštívit muzejní výstavy v Napajedlích, koncerty vážné hudby, představení divadelního festivalu, programy
Kina Senior a další akce pořádané

Klubem kultury Napajedla a městem.
Dále mají možnost zúčastnit se akcí
pořádaných pro veřejnost Domem
dětí a mládeže Matýsek a jednotlivých aktivit ostatních klubů seniorů ve městě. Jednotlivé pozvánky a
propagační materiály budou aktuálně
předávány na jednotlivých schůzkách
KS. Pozvánky je možno sledovat i
prostřednictvím infokanálu kabelové
televize.

únor 02/2020

www.napajedla.cz

Turistika s KČT, odbor Napajedla v roce 2020

I tak jako loni, i letos, nabízíme mimo
tyto tři vycházky z cyklu Jarní kilometry ještě vycházku v sobotu 2. května,
která je součástí 18. ročníku Mezinárodního pochodu Přátelství bez hranic.
Projdeme si trasu z Trenčanské Teplé
přes Ostrý vrch do Soblahova, která se
nachází v jihozápadním cípu Strážovských vrchů. Setkání se slovenskými
kolegy proběhne na Chatě pod Ostrým.
Bližší informace budou postupně
zveřejňovány v Napajedelských novinách a také na webových stránkách:
www.tjnapajedla.cz nebo každé pondělí po dvacáté hodině na Turistické chatě
Na Kapli.
Karel Janošek, KČT

Tak jako každoročně na začátku roku,
nabízíme termíny jarních vycházek.
První vycházkou v sobotu 18. dubna
2020 vás zveme na krásný výlet do téměř neznámého údolí řeky Rokytné na
Českomoravské vrchovině. Údolí Rokytné má své pozoruhodné zeměpisné
specifikum: je to konec světa uprostřed
vnitrozemí. Konkrétně si projdeme část
údolí Rokytné, z Jaroměřice nad Rokytnou do Biskupic, zde řeka protéká
přírodním parkem Rokytná.

Na druhé vycházce v sobotu 18.
května zavítáme po dvou letech opět
do Malých Karpat. Tentokrát si projdeme trasu z obce Modra přes Vysokou,
druhý nejvyšší vrch Malých Karpat,
do obce Kuchyňa. Vrch Vysoká je díky
své velikosti a impozantnosti výrazná
dominanta Malých Karpat. Je to obdivuhodný přírodní klenot vzbuzující
respekt. Je to jedna z Malokarpatských
sedmistovek, jejíž pokoření rozhodně
stojí za to. Velkolepé výhledy z jejího
vrcholu na širokou otevřenou krajinu
patří k neobyčejným a nezapomenutelným zážitkům, které potěší každého turistu, nebo milovníka přírodních krás.

Kluby seniorů
v Napajedlích
Klub seniorů Napajedla
jídelna Domu s pečovatelskou službou v ul. Sadová,
vedoucí Jarmila Lapčíková
Klub seniorů při DPS Pod Kalvárií 90
společenská místnosti Domu s pečovatelskou službou Pod Kalvárií, vedoucí Helena Šenkyříková
Klub aktivních seniorů
Nový Klášter, klubovna 2. patro
– zázemí sport. areálu,
vedoucí Ludmila Jakešová
Jednotlivé kluby se pravidelně měsíčně schází, informace a plány činnosti
obdržíte na odboru sociálních věcí
MěÚ Napajedla (budova spořitelny).

Na setkání s vámi se těší pořadatelé
KČT a Azimut Napajedla
Naši činnost podporuje město Napajedla.

Na třetí vycházce v sobotu 15. června zůstaneme na Moravě a vypravíme
se na celkem pohodový výlet do údolí
říčky Bystřice v oblasti Nízkého Jeseníku. Projdeme naučnou stezku údolím
Bystřice, z Domašova nad Bystřicí do
Hluboček.

Blahopřání ke

100. výročí
narození

Novoroční
čtyřlístek
O této celostátní charitativní akci
Klubu českých turistů jste se mohli
dočíst v našich novinách v souvislosti
s pozváním na Silvestrovský a Novoroční pochod. Do akcí Novoročního
čtyřlístku je možno přihlásit pochody
pořádané od 25. prosince do 15. ledna.
V loňském roce se tyto pochody konaly na sedmdesáti pěti místech po celé
republice. Účastí na těchto pochodech
si můžete dopřát nejen trochu pohybu
a pobytu na čerstvém vzduchu po vánočním lenošení a oslavách nového
roku, ale také přispět do sbírky, jejíž
výtěžek je určen na zajištění aktivit pro
zdravotně postižené občany. Výtěžek
letošní sbírky bude opět využit na další
vyznačení tras pro vozíčkáře a bezbariérové úpravy na chatách KČT. Ze sbírky v roce 2019 byly připraveny vozíčkářské stezky v Ostravě Bělském lese a
kolem Krásné Lípy. Z našich pochodů,
kterých se zúčastnilo 187 účastníků,
jsme do sbírky odvedli 3.126 Kč. (v
loňském roce 1.740 Kč) Všem dárcům
děkujme. V celé republice se v roce
2019 zúčastnilo pochodů 25.951 účastníků a vybralo se 290.114 Kč.

Karel Janošek, KČT

100 let, jaký je to krásný
věk, i když už nohy mnoho
neslouží, srdce bije o sto šest.
Dne 24. 1. 2020 oslavila
krásných 100 let
naše spoluobčanka, paní

Františka Vavrušová.
Sbor pro občanské záležitosti v Napajedlích přeje
jubilantce do dalších let
pohodu a hodně zdraví.
Marie Hlochová, SOZ
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KOHO AKTUÁLNĚ
HLEDÁME?

• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• DĚLNÍK SKLADU

Více
se dozvíte na

Staňte se součástí našeho týmu v provozovnách Napajedla a Chropyně

www.fatra.cz
/kariera

37,5

Týdenní pracovní fond
37,5 hod.

Dotované
stravování

Týden dovolené
navíc

Odměny
zaměstnancům

Výhodné
telefonní tarify

Akce pro zaměstnance

Inovace

Cafeterie

Rozvoj

Příspěvky pro
zaměstnance

PŘIJĎTE K NÁM SPOLEČNĚ VYTVÁŘET TRVALÉ HODNOTY PRO ŽIVOT
inzerce

Poděkování

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti
v Napajedlích, Okresní správě sociálního zabezpečení Zlín a Komunistické
straně Čech a Moravy za kytice, blahopřání a dárkové balíčky, které obdržela
moje maminka, paní Františka Vavrušová u příležitosti 100. výročí narození.
Alena Vavrušová

inzerce

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

Protokol o ekologické
likvidaci

12

inzerce

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

inzerce

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA

únor 02/2020
www.napajedla.cz
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městský úřad nabízí zajímavé pracovní uplatnění
Městský úřad Napajedla hledá
nové kolegy pro odbory Stavební
úřad a Investice a rozvoj města.
Potřebuje odborníky na stavební
právo, veřejné zakázky a investiční přípravu akcí. Nové pracovní
uplatnění nabízí motivovaným lidem, kteří mají vedle nezbytných
odborných znalostí také dobré
komunikační schopnosti, empatii
a odolnost vůči stresu.

Ve srovnání se soukromým sektorem má práce na úřadě několik výhod
a kladných stránek. Ačkoliv obvykle
bývá o něco hůře placená, skýtá v tomto ohledu větší stabilitu a silnější jistoty. Finanční ohodnocení má totiž na
úřadě jasně dané ukazatele a podmínky.
Zaměstnanci úřadu jsou odměňováni
dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Jejich zařazení do platové třídy a platového stupně závisí na druhu práce, kterou
vykonávají, na dosaženém vzdělání a
na délce jejich započitatelné praxe. Po
uplynutí zkušební doby a úspěšném
zapracování může být zaměstnancům
přiznán osobní příplatek dle jejich
schopností a výkonu. Další odměna jim
pak může být přiznána za kvalitně odvedenou práci. Dle vnitřního předpisu
má zaměstnanec úřadu nárok také na
stravenku za odpracovaný den, příspěvek na penzijní připojištění, ošatné a
finanční dar při významném životním
jubileu.
Zkušeným pracovníkům, kteří strávili léta v soukromém sektoru, skýtá
úřad nejen více jistot, ale i možnost
změnit pracovní prostředí, kolektiv a
charakter práce. Čerstvým absolventům škol pak možnost získat správné
pracovní návyky a důležitou praxi v
oboru.
Těm i těm náleží ve srovnání s uplatněním u soukromých firem více dnů
volna a jasně dané možnosti využití
pružné pracovní doby. Dle Zákoníku práce (zákon č. 262/2000 Sb.) činí
dovolená zaměstnanců úřadu 5 týdnů
placené dovolené v kalendářním roce.
Dle vnitřního předpisu lze na úřadě navíc čerpat 3 dny zdravotního volna, tzv.
sick days.
Pružná pracovní doba je na napajedelském městském úřadě zakotvena
automaticky. Povinnost být přítomen je
zde dána v pondělí a ve středu od 8.00
do 16.00 hod, v ostatní dny od 8.00 do
13.00 hod. Jinak si začátek a konec
pracovní doby volí zaměstnanec sám
v rámci vnitřního předpisu.
Zejména pro absolventy bývá důležitý i fakt, že každý úředník má zaručen

profesní růst. Jeho další vzdělávání na
základě stanoveného plánu je dokonce
povinností. Pokud úředník následně
prokáže dobrou znalost zákonů, s nimiž pracuje, může do svého profesního
životopisu hrdě přidat údaj o vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.
Pracovní prostředí, které může Městský úřad Napajedla nabídnout, je nejen
příjemné, ale i nevšední a zajímavé.
Sídlí totiž v památkově chráněných budovách novorenesanční radnice a funkcionalistické spořitelny na Masarykově
náměstí, jen pár kroků od autobusových zastávek a prostorných parkovišť.
Městský úřad Napajedla

Poděkování

Sbírka pro útulek
Vychovatelky školní družiny při
1. ZŠ děkují všem dětem a rodičům,
kteří se zúčastnili naší „Sbírky pro
zvířátka v útulku“ a přinesli do družiny deky, ručníky, hračky, konzervy,
granule a další dárky pro kočičky a
pejsky. Vše bylo v sobotu 21. prosince
předáno útulku Vršava – Zlín.
Díky vám mělo 45 kočiček a několik
pejsků veselejší Vánoce s nadílkou
a dobrotami. Děkujeme.
Šulcová Simona, vychovatelka 1. ZŠ
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výstava 115 let
včelařství v Napajedlích

Workshop
v Muzeu Napajedla

Ve čtvrtek 27. února 2020 v 19.00 se bude ve výstavním sálu Muzea
Napajedla konat vernisáž výstavy 115 let včelařství v Napajedlích.
podaření. Nebudou chybět ani ukázky
včelích produktů a jejich široké využití,
které dokládá užitečnost, prospěšnost a
význam chovu včel, ačkoli se současně
potýká s mnoha úskalími.
V neposlední řadě se seznámíte s širokou škálou činností Základní organizace Českého svazu včelařů Napajedla, která sdružuje také velké množství
členů z okolních obcí a velký důraz

Výstava #Fashion #Design #Zlín přilákala do Muzea Napajedla na přelomu
ledna a února více než stovku školáků
1. ZŠ. Provázela je jedna z autorek výstavy Adéla Malendová, která si také
připravila speciální program pro žákyně ZUŠ Rudolfa Firkušného. Mladé
návštěvnice se tak mohly na chvíli proměnit v módní návrhářky.

Tvorba expozice volně navazuje na
jubilejní výstavu uvedenou před pěti
lety, kterou zpracovával ateliér Prostorové tvorby UTB ve Zlíně pod vedením
M. Klanga.
Výstava představí historii včelařského spolku v Napajedlích, která se datuje až k roku 1905, prostřednictvím fotografií, předmětů i dochovaných kronik
a literatury. Kromě dávné i nedávné
minulosti však bude k vidění také současnost chovu včel – od různých pomůcek a vybavení, přes moderní metody
využívající digitální technologie, až po
aktuální problematiku ochrany přírody a ekologického zemědělského hos-

Foto: Muzeum Napajedla

klade na působení v oblasti vzdělávání
a výchovy dětí a mládeže k včelaření.
Součástí výstavy bude spousta hravých
edukačních aktivit pro všechny věkové
skupiny, komentované prohlídky se členy spolku a také speciální program pro
děti i dospělé v průběhu jarních prázdnin 2.–6. března 2020. Bližší informace
naleznete na facebooku a webu Muzea
Napajedla. Výstava potrvá do neděle
3. května 2020.
Srdečně zve Muzeum Napajedla

Přednáška „Krajina pro včely
a kvalitní potraviny pro lidi“
Jarní muzejní přednáška v Kině Napajedla bude tematicky věnována probíhající včelařské výstavě. Ing. Roman Slavík, PhD. patří k našim odborníkům v oblasti udržitelné správy krajiny a k neúnavným propagátorům moderních způsobů
včelaření. Působí v krajské i okresní organizaci Českého svazu včelařů ve Zlíně,
organizuje odborné přednášky a včelařské kurzy, věnuje se osvětě a snaží se vést
chovatele ke vzdělávání a využívání nových technologií v chovu včel. Přednáška
se bude konat v pondělí 16. března 2020 v 18.00.
Muzeum Napajedla
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Pomozte
nám tvořit
Muzeum
Napajedla
Nevíte, co se starými věcmi na půdě
a ve sklepě? Zeptejte se v muzeu!
Muzeum Napajedla každoročně
uvádí několik historických výstav, při
kterých využívá vlastního sbírkového
fondu uloženého v depozitáři. Letos
zpracováváme témata včelařství, Fatra,
Moravské chodníčky, folklorní soubory nebo loutkové divadlo. Tematické
předměty do sbírek však přijímáme bez
ohledu na aktuální výstavní plán. Máme
zájem zejména o písemnosti, fotografie
a různé trojrozměrné předměty, které se
vztahují k městu Napajedla, jeho stavbám, místním spolkům a organizacím,
a to od nejstarší doby až do konce 20.
století. Pokud si nevíte rady, stačí se
zeptat e-mailem nebo telefonicky. Veškeré materiály mohou být muzeu darovány nebo jen zapůjčeny pro potřeby
dokumentace historie města.
Všem zájemcům děkujeme!
muzeum@napajedla.cz
+420 733 182 240
Muzeum Napajedla

Narozeniny Café Klášter

Pátý rok zdárně dobíhá do cílové rovinky a Café Klášter oslaví
již šesté narozeniny! A jak jinak než ve velkém stylu! Tématem
letošních oslav bude sport. V sobotu 22. února se těšíme na vaše
převleky, dresy a potítka! Program bude opět bohatý. Začínáme už
od 15.00. Vyzkoušíte a vychutnáte si alternativní přípravy káv jako
je Chemex, Aero Press nebo Džezva. Úderem 18.00 rozkrojíme narozeninový dort, pak bude následovat tradiční košt rumů v novém
podání. Koštovat se bude pouze pět vybraných nejlepších rumů,
které vám naservírujeme v nakouřené sklenici s vhodnou a snoubící se pochutinou. O hudební projekci se postará náš gramofon a
skromná vinylová sbírka. Neváhejte si vzít svou oblíbenou desku
s sebou. Sportu zdar!
Těší se na vás Café Klášter

Festival Expediční kamera
už 21. března v Napajedlích!
Přijďte ocenit milovníky extrémních výkonů, krásné
a divoké přírody a touhy jít daleko za hranice svého
komfortu! Další ročník festivalu Expediční kamera
můžete zažít v sobotu 21. března od 16.00 v Kině Napajedla. V rámci celovečerního promítání uvidíte všech
pět festivalových filmů a společně přivítáme také skvělého hosta Richarda Štěpánka. Richard je mj. účastník
závodu 1000 Miles Adventure a autor knihy «Vzdát
můžeš zítra». I přes svůj tělesný hendikep se pouští
do všeho s vervou a naplno! Více informací najdete na
www.kino.napajedla.cz Vstupenky zakoupíte on-line a
také osobně na pokladnách předprodeje.
Srdečně zve Kino Napajedla

Foto: archiv R. Štěpánka

Foto: Jiří Sázel

Česání
času
v Café
Klášter

Cestovatelská přednáška

Brontosauři
v Himálajích Jiří Sázel

Nenechte si ujít novou výstavu fotografa Michala Bauera.
Soubor snímků nesoucí název Česání času je kombinací nových digitálních technologií a starých kinofilmových objektivů z padesátých až sedmdesátých let minulého století. Výstava
začala 4. února a potrvá do 26. dubna. Je přístupná od úterý do
neděle dle otevírací doby kavárny Café Klášter.
Krásný umělecký zážitek přeje Klub kultury Napajedla

V březnu se Napajedla každoročně, stejně jako stovky dalších měst u nás i ve
světě, připojují k iniciativě „Vlajka pro Tibet“. Jejím vyvěšením si připomínáme
výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959, při němž a také následně poté zemřely desetitisíce Tibeťanů.
Přijměte proto pozvání na úterý 10. března v 17.30 do Kina Napajedla a spolu
s Jiřím Sázelem se ocitnete v Himálajích. Jiří Sázel jezdí do Malého Tibetu již více
než deset let. Poprvé tam vyrazil v roce 2008 a jako dobrovolník vyučoval děti a
pomáhal na stavbě. Mezitím založil neziskovku Brontosauři v Himálajích, která
bere do Malého Tibetu každý rok šedesát lidí, kteří zde chtějí cestovat a také pomáhat místním lidem. Ať už je to odbornými znalostmi, finančními dary či nezištnou
lidskou pomocí. Poděkováním se tak na oplátku stává setkání s obyvateli a jejich
nádhernou kulturou!
Vstupné: 80/60 Kč senioři + 65 let, studenti do 26 let a ZTP.
Kino Napajedla

Přijďte zjistit, co je to
atmosferický pop!
KHOIBA 6. 3. → 20.00
→ Klášterní kaple
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Změna programu
vyhrazena.

únor/březen

NOVINY
Čtvrtek /13.2., 18.30/
Cyklus severského filmu
Odložený případ:
Hammarskjöld
Dokumentární
DNK, NOR, SWE, BEL,
2019, 118 min., 110/ 90 Kč
Pro členy FK
Přístupný bez omezení

Kino Napajedla

Pondělí /17.2., 10.00 /
Vlastníci
komedie, drama
ČR, 2019, 97 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Pondělí /24.2., 10.00 a 15.00/ Jarní prázdniny v kině
Šťastný nový rok
romantický, komedie
U nás v kině si najde přes
SR, ČR, 2019, 90 min., 65 Kč prázdniny každý něco 
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pondělí /2.3., 10.00/
Dolittle
Pondělí /17.2., 18.00/
Pátek /28.2., 17.45/
Cyklus nominace OSCAR 2020 Cyklus nominace OSCAR 2020 komedie, rodinný,
dobrodružný, fantasy
Parazit
1917
USA, 2020, 106 min., 60 Kč
drama, komedie, thriller
drama, válečný, USA,
Přístupné bez omezení.
Pátek /14.2., 17.00/
KOR, 2019, 132 min.,
GB, 2019, 119 min.,
Chlap na střídačku
100/80 Kč Pro členy FK
130 Kč. Nepřístupný
Pondělí /2.3., 15.00/
Komedie
Nepřístupný mládeži
mládeži do 15 let.
Ledové království
ČR, 2020, 112 min., 130 Kč do 15 let.
animovaný, muzikál, dobroNevhodný pro děti do 12 let.
Pátek /28.2., 20.00/
družný, komedie, rodinný
Pátek /21.2., 18.00/
Modelář
USA, 2019, 103 min., 80 Kč
Pátek /14.2., 19.00/
Modelář
drama, thriller, psychologický Přístupný bez omezení.
Birds of Prey (Podivuhodná
drama, thriller, psychologický ČR, 2020, 110 min., 130 Kč
proměna Harley Quinn)
ČR, 2020, 110 min., 130 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let. Úterý /3.3., 10.00/
Tlapková patrola:
akční, dobrodružný, krimi
Nevhodný pro děti do 12 let.
Vždy ve střehu
USA, 2020, 109 min., 140 Kč
Sobota /29.2., 15.30/
animovaný
Nepřístupný mládeži
Pátek /21.2., 20.00/
Super mazlíčci
CAN, 2019, 70 min., 100 Kč
do 15 let.
Chlap na střídačku
animovaný, rodinný,
Přístupný bez omezení.
Komedie
komedie, CHN, DEU,
Pátek /14.2., 21.00/
ČR, 2020, 112 min., 130 Kč
2019, 89 min., 120 Kč
Pátek /6.3., 10.00/
Cyklus nominace OSCAR 2020 Nevhodný pro děti do 12 let. Přístupný bez omezení
Pračlověk
Joker
animovaný, dobrodružný,
krimi, drama, thriller
Sobota /22.2., 15.00/
Sobota /29.2., 17.30/
komedie, rodinný
USA, 2019, 122 min.,
Ježek Sonic
Modelář
GB, USA, FR, 2018, 89 min.,
90 Kč. Nepřístupný mládeži animovaný, rodinný,
drama, thriller, psychologický 60 Kč
do 15 let.
dobrodružný
ČR, 2020, 110 min., 130 Kč
Přístupný bez omezení.
USA, JPN, 2020,
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pátek /6.3., 17.00/
Sobota /15.2., 15.30/
100 min., 120 Kč
Volání divočiny
Cesta za živou vodou
Přístupný bez omezení
Sobota /29.2., 20.00/
fantasy, dobrodružný
Cyklus nominace OSCAR 2020 dobrodružný, rodinný
USA, 2020, 105 min., 120 Kč
NOR, 2019, 102 min., 120 Kč Sobota /22.2., 17.30/
1917
Přístupný bez omezení.
Přístupný bez omezení
Chlap na střídačku
drama, válečný, USA,
Komedie
GB, 2019, 119 min.,
Sobota /15.2., 17.30/
ČR, 2020, 112 min., 130 Kč
130 Kč. Nepřístupný
Chlap na střídačku
Nevhodný pro děti do 12 let. mládeži do 15 let.
Komedie
v březnu a dubnu / 65Kč
ČR, 2020, 112 min., 130 Kč Sobota /22.2., 20.00/
Neděle /1.3., 16.00/
Nevhodný pro děti do 12 let. Fantasy Island
Ježek Sonic
Pondělí /9.3., 10.00 a 15.00/
dobrodružný, horor
animovaný, rodinný,
Můj příběh
Sobota /15.2., 19.45/
USA, 2020, 109 min.,
dobrodružný, USA, JPN,
romantický, drama
Cyklus nominace OSCAR 2020 130 Kč. Nepřístupný mládeži 2020, 100 min., 120 Kč
ČR, 2019, 93 min.
Le Mans ´66
do 15 let.
Přístupný bez omezení
Pondělí /23.3., 10.00 a 15.00/
Ford vs. Ferrari
Amundsen
drama, sportovní, akční
Neděle /23.2., 15.30/
Neděle /1.3., 18.00/
drama, dobrodružný, životoUSA, 2019, 152 min. 100 Kč Ježek Sonic
Cyklus dokument
pisný, NOR, SWE, ČR,
Nevhodný pro děti do 12 let. animovaný, rodinný,
Radikální experiment
2019, 125 min.
dobrodružný, USA, JPN,
otevírá tabuizované
Neděle /16. 2., 17.00/
2020, 100 min., 120 Kč
téma zneužívání dětí
Pondělí /6.4., 10.00 a 15.00/
Chlap na střídačku
Přístupný bez omezení
na internetu.
Příliš osobní známost
Komedie
Z lovců se stávají lovení.
komedie, romantický
ČR, 2020, 112 min., 130 Kč Neděle /23.2., 17.30/
ČR, SR, 2020, 107 min.
Nevhodný pro děti do 12 let. Cyklus nominace OSCAR 2020 V síti
Úterý /28.4., 10.00 a 15.00/
dokumentární
Malé ženy
Judy
ČR, 2020, 100 min.,
Neděle /16. 2., 19.00/
drama, romantický, USA,
životopisný, drama, romantic120/100 Kč pro členy FK
Cyklus nominace OSCAR 2020 2019, 135 min., 130 Kč.
ký, GB, 2019, 118 min.
Nepřístupný mládeži
Judy
Přístupný bez omezení
do15 let.
životopisný, drama,
(Změna termínu KINO SENIOR na úterý 28.4. z důvoromantický, GB, 2019,
Více informací o programu kina najdete na kino.napajedla.cz
du konání Divadelního fest.
118 min., 130 Kč
a facebook.com/kinonapajedla nebo v tištěných programech Klubu
v prostorách kina v termínu
kultury Napajedla.
Nevhodný pro děti do 12 let.
18.4.-24.4. )

KINO SENIOR
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