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Novinky z výstavby dálnice D55

Na nejčastější dotazy ohledně výstavby jednotlivých úseků dálnice odpovídá ředitel
zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Moravské chodníčky
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Rozhovor s režisérem
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Opravy
Chmelnické lávky se rozbíhají
Na druhý břeh se přesto zatím dostanete.
Jak Napajedelské noviny informovaly již ve svém předchozím vydání,
od začátku července probíhají rekonstrukční práce na důležité spojnici obou
napajedelských břehů řeky Moravy –
Chmelnické lávce. Plánované opravy
mají významně prodloužit životnost
lávky a zároveň dát nový povrch její
pochůzné části.
Přesto, že dodavatelská firma již na
lávce zahájila přípravné práce, nadále
po ní lidem umožňuje průchod anebo
jízdu na kole. Oprava se však brzy dostane do fáze, kdy pohyb veřejnosti po
lávce již možný nebude. Kdy přesně
k tomu dojde, sdělí občanům pracov-

Michal Forst

V domě č. p. 737 je již téměř hotovo
Koronavirová krize i deštivé počasí na přelomu jara a léta přibrzdily práce na
projektu s názvem „Stavební úpravy bytového domu č. p. 737 na sociální bydlení“,
který je v rámci 80. výzvy IROP – Sociální bydlení spolufinancovaný z dotačního
programu Evropské unie zaměřeného na rozvoj sociálního bydlení.
Okolnosti, které nastaly s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky a s následně vydanými opatřeními na zamezení jeho šíření, vyvolaly komplikace i v rámci rekonstrukce objektu na Jiráskově ulici. Některé stavební práce
musely být z kapacitních důvodů dočasně přerušeny, tudíž nebylo možné dodržet
původní termín dokončení stavby k 29. květnu 2020. Termín byl proto prodloužen
do 29. července 2020.
V průběhu července se v domě pracovalo a stále pracuje na dokončení úprav povrchů podlah ve společných prostorách, provedení topných zkoušek v jednotlivých
bytových jednotkách a provedení zbylých drobných stavebních úprav. V závislosti
na počasí jsou prováděny terénní práce včetně realizace přístupového chodníku
k objektu.
Rada města Napajedla bude ve druhé polovině léta či na podzim projednávat
v součinnosti s Odborem sociálních věcí městského úřadu pravidla pro přidělování
jednotlivých bytů v tomto domě, který je určen především pro napajedelské občany
v akutní bytové nouzi.

Ověřte si kvalitu vody ve své studni
Stejně jako každý rok pořádá i letos
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
(zdravotnické zařízení zřízené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, které poskytuje především na území Moravy širokou škálu zdravotních
a laboratorních služeb souvisejících
s ochranou veřejného zdraví) akci na
rozbor vody ze studny pro občany.
Letos máte možnost ověřit touto cestou kvalitu vody ve vaší studni
do 31. srpna. Prvním krokem, který
musíte udělat, je návštěva pracoviště
Zdravotního ústavu ve Zlíně. Sídlí ve
stejné budově jako ředitelství Krajské
nemocnice Tomáše Bati anebo Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, tedy na adrese Havlíčkovo nábřeží
600 (budova číslo 26 hned u parkovacího domu). Úřední hodiny jsou zde
v pondělí a ve středu od 6.30 do 8.00

hodin. Po telefonické domluvě (tel. č.
777 760 908) lze domluvit návštěvu i
v jinou dobu.
Zde si můžete vyzvednout odběrovou soupravu sestávající z lahve pro
chemický rozbor, plastové vzorkovnice
pro stanovení tvrdosti vody i zastoupení kovových prvků a sterilní plastové
vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor. Pracovníci Zdravotního ústavu vás
zároveň seznámí se zásadami správného odběru jednotlivých vzorků vody
a předají vám příslušné objednávkové
formuláře. Na stejném místě pak můžete nádoby se vzorky odevzdat a domluvit si způsob, jakým vám budou
oznámeny výsledky.
Další informace najdete na webové
adrese www.zuova.cz anebo na telefonním čísle podatelny zlínského pracoviště Zdravotního ústavu: 777 760 908 .
Michal Forst
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níci Odboru investice a rozvoj města
přibližně s týdenním předstihem na
webové stránce www.napajedla.cz a
prostřednictvím napajedelské kabelové
televize.
Uzavření Chmelnické lávky z důvodu oprav je naplánováno až do prosince letošního roku. Datum, ke kterému
bude lávka znovu uvedena do užívání,
se však může od plánovaného termínu
lišit. Vše bude záviset především na
výskytu rozličných skrytých vad její
konstrukce, ale také na průběhu počasí.

Oznámení napajedelské
kabelové televize
Vážení zákazníci, v souvislosti s novými termíny ukončení digitálního
vysílání DVB-T ve Zlínském kraji (vypnutí MUX 1 k 30. 9. 2020 a MUX 2
k 21. 10. 2020) připravujeme změny ve
vysílání v naší síti.
Dne 3. 8. 2020 dojde k vypnutí analogového vysílání, které bude mít dopad
na zákazníky v omezené programové
nabídce. Tato změna se týká pouze několika zbývajících zákazníků se starým
typem televizního přijímače (skleněná
obrazovka, označení CRT). Před termínem vypnutí budou zákazníci omezené
programové nabídky ze strany kabelové televize kontaktováni a budou s nimi
probrány možnosti dalšího sledování
omezené programové nabídky.
Během měsíce srpna dojde k souběžnému spuštění Základní programové
nabídky v normě DVB-C. Tato norma
je určena pro příjem digitálního kabelového vysílání. TV přijímače, které
byly zakoupeny v průběhu posledních
5 let, jsou v drtivé většině pro příjem
DVB-C vybaveny. Naladěním pásma
DVB-C pro zákazníky s tímto typem
TV přijímačů změny končí.
Pro zákazníky Základní programové
nabídky, jejichž TV přijímače, nebo
set-top boxy nejsou vybaveny pro příjem DVB-C, bude ponechána současná
nabídka v normě DVB-T. Pro příjem
českých programů bude primárně zachováno HD rozlišení. Příjem SD programů omezeně. Zákazníkům, kteří
mají TV přijímače DVB-T s SD rozlišením, doporučujeme zakoupení set-top boxů s HD rozlišením. K určenému datu (předpokládáme 10. 8. 2020)
bude nutné nové naladění programové
nabídky v normě DVB-T.
Nově zaváděnou normou DVB-T2 v pozemním digitálním vysílání s
komprimačním kodekem HEVC (též
H.265) nejsou zákazníci v síti kabelové televize dotčeni. Jakýkoliv TV
přijímač, zakoupený v současné době,
umožňuje příjem kabelové televize.
O aktuálních změnách budete informováni prostřednictvím Infokanálu.
NTV CABLE Napajedla

Důležitá zpráva!
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Příjezd do Napajedel od Otrokovic bude na
přelomu července a srpna uzavřen!
V souvislosti s výstavbou dálnice D55 na severním okraji Napajedel bude po
dobu sedmi dní v období od pátku 24. července 2020 do pondělí 3. srpna 2020
zcela uzavřena část silnice III. třídy číslo 49724. Tato komunikace, zajišťující
příjezd do města po ulici Dr. Beneše, bude v uvedenou dobu neprůjezdná v prostoru křižovatky se silnicí I/55. Její uzavírka je nutná pro provedení prací z důvodu
odvodnění stavby, které nelze jiným způsobem realizovat. Objízdná trasa povede
dále po silnici I/55 a poté přes most u Fatry na křižovatku pod zámkem a dále
přes náměstí k severní části města.

Příspěvková organizace Ředitelství
silnic a dálnic ČR jako investor a akciová společnost EUROVIA CS jako zhotovitel stavby D55 Otrokovice, obchvat
JV požádaly Radu města Napajedla o
uzavírku důležité komunikace, která
zajišťuje příjezd do Napajedel ze směru
od Otrokovic.
Starostka města Irena Brabcová zahájila s oběma subjekty jednání o tom,
zdali není možné situaci řešit jinak, bez
uzavření komunikace. Povaha stavebních prací, které musí zhotovitel v daném úseku provést, si však úplnou uzavírku silnice na okraji ulice Dr. Beneše
vyžaduje. Další jednání pak směřovala

k nalezení nejvhodnějšího termínu pro
realizaci celé akce. Investor a zhotovitel
následně přijal návrh starostky Napajedel, aby se tak stalo v době celozávodní
dovolené největších výrobních podniků
v okolí.
Rada města Napajedla následně souhlasila s tím, že křižovatka silnic I/55
a III/49724 bude v období od 24. července 2020 do 3. srpna 2020 zcela uzavřena. Maximální délku trvání uzavírky
omezila na základě žádosti investora na
dobu sedmi dní. Časová rezerva, kterou
termín uzavírky zohledňuje, byla zvolena s ohledem na možný výskyt nepříznivých klimatických podmínek.

Zhotovitel stavby byl Radou města
Napajedla pověřen vytýčením objízdné
trasy (kolem fatry) a zajištěním zvýšeného dohledu dopravní policií nad provozem v křižovatce ulic Svatoplukova,
Podzámčí, Komenského a Masarykovo
náměstí, kde lze počítat s největšími
dopravními komplikacemi. Rada města zároveň uložila strážníkům Městské
policie Napajedla, aby v uvedené době
zvýšili dohled v ulicích Na Kapli a Sadové, neboť i zde existuje předpoklad
dopravních komplikací. V ulici Na
Kapli, v úseku od odbočky k lékárně po
křižovatku s ulicí Nábřeží, bude dočasně platit zákaz stání.
V souvislosti s uzavírkou ulice Dr.
Beneše nebude v uvedenou dobu v provozu stejnojmenná autobusová zastávka. A to v obou směrech. I hromadná
doprava bude využívat výše uvedenou
objízdnou trasu a otáčet se bude s využitím ulic Bartošova a Zahradní. Zastávka Chmelnice tedy bude i v době
uzavírky v provozu.
Příjezd k jednotlivým domům na ulici Dr. Beneše bude s využitím objízdné
trasy zachován. Ani chodci nebudou
stavbou dotčeni.
Investor stavby se zavázal o všech
důležitých podrobnostech chystané
akce občany Napajedel průběžně informovat. Řada důležitých informací souvisejících se stavbou jihovýchodního
obchvatu Otrokovic je k nalezení především na webových adresách: www.rsd.
cz a www.obchvatotrokovic.cz. Mimo
zmíněného omezení dochází v čase letošních letních prázdnin i k uzavření
sjezdu číslo 32 z dálnice od Přerova
směrem na Zlín a tím pádem k nutnosti
svedení dálničního provozu do Otrokovic. Až do konce listopadu je zcela
uzavřena také křižovatka pod Pohořelicemi (nedaleko kvítkovického hřbitova). V obou místech se staví mosty a
realizují napojení nových komunikací.
Michal Forst

Rekonstrukce plynovodní sítě běží na plné obrátky

Červnové deště, mokrá půda a výkopy plné vody zkomplikovaly průběh
probíhající rekonstrukce plynovodní
sítě v našem městě. „Stavbyvedoucí
jednotlivých úseků mě informovali,
že všechny termíny by se přesto měly
stihnout,” říká vedoucí Odboru majetku
MěÚ Napajedla Jiří Šulc.

Z akcí plánovaných na letošní rok pokročila nejdále ta, která je realizována
v ulici Lány. Na přelomu června a července tam bylo zhruba ze tří čtvrtin hotovo a stavbaři se chystali na provádění

závěrečných terénních úprav. Po ukončení rekonstrukce plynovodního potrubí se občané na Lánech dočkají i dalšího
nového chodníku, jehož oprava v úseku
několika desítek metrů nemohla být
z tohoto důvodu realizována dříve.

Koncem července by pokládkou zbylého potrubí a úpravami terénu měly
finišovat i práce v ulicích Dr. Beneše a
Chmelnice, zhruba o měsíc později by
mohli mít tuto nepříjemnou, ale nutnou
záležitost tak říkajíc z krku i lidé v ulicích Kollárova a Žerotínova. Poté se

dočkají také obyvatelé ulic Hřbitovní a
Pod Kalvárií.

V následujícím roce proběhnou rekonstrukce plynovodní sítě v ulicích
Husova, Zábraní, Jiráskova, Komenského, Příční, Janáčkova, 2. května a v
části ulice 1. máje.
Odbor majetku Městského úřadu Napajedla děkuje za trpělivost a pochopení všem občanům města, kteří byli, jsou
anebo ještě budou rekonstrukčními pracemi omezováni či rušeni.
Michal Forst
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Majitelé hřebčína

představili podobu svého Zahradního města

Zástupci majitele napajedelského hřebčína – společnosti Sygnum, představili na červnovém jednání Rady
města Napajedla první návrh urbanistické studie, která řeší jejich záměr postavit nové bytové domy v lokalitě
Výběhy. Napajedelské noviny při této příležitosti požádali o rozhovor jednatelku společnosti Sygnum Miroslavu Kotačkovou.

Navrhovaná podoba obytných domů v Zahradním městě.
Záměr postavit nízkopodlažní bytové domy na ploše travnatých výběhů,
kde se dříve pásla početná stáda koní,
budí (nejen) v Napajedlích pozornost,
očekávání, ale také vášně a projevy nesouhlasu. Případná realizace tohoto záměru je stále podmíněna řadou dalších
jednání, kroků a náležitostí, z nichž
zásadní bude rozhodnutí zastupitelstva ve věci žádosti majitelů Hřebčína
Napajedla o změnu územního plánu
v dané lokalitě. Zastupitelstvo města
se bude touto otázkou znovu zabývat
na podzim letošního roku. Předložení
urbanistické studie, která nabízí první
konkrétní představu o možné budoucí podobě nové napajedelské obytné
čtvrti, bylo požadavkem ze strany napajedelského zastupitelstva. Nyní je již
k nahlédnutí na webu města.
Paní Kotačková, co tato urbanistická
studie obsahuje?
„Oslovili jsme významnou brněnskou
architektonickou kancelář RAW, která
má dlouholeté zkušenosti s projekty sahajícími svým rozsahem od velkých urbanistických celků přes návrhy budov
až po interiéry bytů. Získali jsme tak
dvě varianty možného řešení lokality
Výběhy.
Varianta jedna je zpracována pouze na pozemku firmy Sygnum a řeší
4

výstavbu jedenácti nízkopodlažních
bytových domů. Varianta dvě se opírá
o platný Územní plán města Napajedla a řeší také část sousedních pozemků
v lokalitě Stará Hora, na nichž je do budoucna uvažována možnost výstavby
bydlení v rodinných domech. V prvním
případě je dopravní napojení nové čtvrti řešeno samostatně ze západní části
pozemku, v druhém případě je navržena také možnost propojení pozemku
firmy Sygnum se zmíněnými pozemky určenými pro zástavbu rodinnými
domy.”
Odpůrci tohoto záměru tvrdí, že jeho
realizace bude znamenat konec chovu
koní v napajedelském hřebčíně. Stane
se tak?
„Naopak – tento záměr by měl významně pomoci financovat jeho zachování. Mohu s čistým svědomím
říci, že napajedelský chov anglického
plnokrevníka nezanikl – jako se před
časem stalo v případě hřebčínů v Albertovci, Mimoni, Xaverově, Netolicích či v Benešově – jen a pouze díky
podpoře naší rodiny. Současná doba
totiž chovu dostihových koní v České
republice vůbec nepřeje, a pokud bychom v předchozích letech neuchránili
napajedelský hřebčín před úpadkem,
již by neexistoval.

Z velkých zařízení pro chov koní
zůstal v České republice jen Národní
hřebčín v Kladrubech a dva zemské
hřebčince v Písku a v Tlumačově, což
jsou podniky státní, které by bez významné podpory státu nemohly přežít.
V chovu anglického plnokrevníka už
v naší zemi kromě Napajedel žádní větší komerční chovatelé nejsou. Někteří
majitelé dostihových koní mají sice
malé chovy, ale pouze pro svou potřebu.
Velkou ránu navíc napajedelskému chovu zasadila negativní kampaň
vedená nám všem dobře známým aktivistou, který pod vlajkou záchrany
napajedelského chovu v loňském roce
sbíral podpisy pro svou petici a pomluvil nás před mnoha našimi klienty.
Mnozí z nich na nás v důsledku toho
zanevřeli a rozhodli se nekupovat koně
z Napajedel a nepřipouštět v Napajedlích svoje klisny. Vloni na podzim se
nám tak nepodařilo prodat skoro polovinu ročků, pro něž jsme začátkem
letošního roku velmi obtížně hledali umístění, přestože jsme je nabízeli
zdarma anebo do bezplatných pronájmů. To vše naši situaci dále zhoršilo
a museli jsme sáhnout ještě hlouběji
do našich finančních rezerv, jimiž chov
koní v Napajedlích dotujeme, abychom
ho nadále udrželi.
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Plánujeme jej podporovat i nadále.
Musíme se však smířit s tím, že početní stavy koní nejspíš už nikdy zdaleka
nedosáhnou takových čísel, jako tomu
bylo před desítkami let, kdy chov anglického plnokrevníka v naší zemi
vzkvétal.”
Jak by tedy měl napajedelský hřebčín
v budoucnu fungovat?
„Připravujeme se na to, že v hlavním
hřebčíně zůstanou pouze zimní stáje.
Na pastevní sezonu budeme koně
stěhovat na Pěnné, kde je pastevních
ploch dostatek. Proto můžeme pastviny ve Výbězích, které stejně využíváme jen malou část roku, využít pro
jiný účel.
Tvrdíte, že příjmy, které by mohly
plynout z pronájmů bytů v nové čtvrti,
by vám významně pomohly financování hřebčína řešit. Opravdu?
„Opravdu by to významně pomohlo,
zvlášť poté, co další problémy vyvstaly
letos na jaře v souvislosti se zavedením
opatření proti šíření nového koronaviru a následným poklesem tržeb v našich dalších firmách. Zatím sčítáme
ztráty, ale již nyní je jasné, že podporu
pro hřebčín budeme muset snížit. A to
ještě nevíme, co nás čeká v nejbližších
měsících. I z této situace je zřejmé, že
náš záměr získat další zdroj financování
hřebčína je velmi důležitou cestou pro
zachování chovu koní v Napajedlích.”
Jak by měla zamýšlená nová čtvrť
vypadat jako celek? Zapadne do krajinného rázu?
„Jak je patrno ze studie, do níž mohou všichni nahlédnout, jedná se o
nízkopodlažní bytové domy obklopené
spoustou zeleně. Žádné rozsáhlé betonové plochy tam nejsou. Parkovací
místa pro nájemce bytů jsou umístěna

Zámecký park

v suterénech jednotlivých domů. Kolem zůstává spousta místa pro dětská
hřiště, lavičky, stromy a keře. Myslím,
že označení Zahradní město, jak jsme
tento projekt nazvali, je výstižné.”
Pro koho by mohlo být bydlení v této
lokalitě lákavé a vhodné?
„Architektonický návrh počítá s tím,
že v nových domech budou byty 1+kk,
2+kk a 3+kk – podle toho, o které
bude mezi lidmi aktuálně větší zájem.
Jednotlivá řešení připouští dokonce i
dodatečné změny prostorového řešení bytů. Dva menší byty bude možné
snadno spojit v jeden větší a obráceně.
Domníváme se, že právě vysoká variabilita bytů nám umožní poskytnout
bydlení hned několika skupinám obyvatel – od mladých lidí a seniorů, kteří budou preferovat menší byty, až po
rodiny s dětmi ve větších bytech.”
Do lokality Výběhů se v tuto chvíli
nerýsuje jiný přístup než přes ulice
Maliny. Nebudou obyvatelé této čtvrti
– dojde-li k realizaci vašeho záměru
– vystaveni při výstavbě nových domů
velké zátěži?
„I na to jsme mysleli a výstavbu nové
čtvrti plánujeme realizovat po etapách
tak, aby zde naráz nevzniklo velké
staveniště. Studie navíc počítá i s novou komunikací, která by mohla být
vedena od obchodu s potravinami na-

www.napajedla.cz
horu mezi areálem Služeb města Napajedla a Novou stájí hřebčína. Vzniknout
by měla prioritně pro účely stavby, aby
odvedla zátěž z ulic Maliny, ale v nějaké podobě by lidem mohla sloužit i
v budoucnu.”
V souvislosti s případnou
realizací celého záměru se mluví
o zpřístupnění lokalit v sousedství
zámeckého parku a výběhů. Jakou
další přidanou hodnotu pro občany
města Napajedla nabízíte?
„Chceme městu Napajedla a jeho
obyvatelům nabídnout možnost velmi
příjemného bydlení blízko centra, k
němuž se lidé z nové čtvrti bez problémů dostanou pěšky. Jejich děti, ale
samozřejmě také děti z Maliny, pak
budou díky tomu moci chodit do školy
po nově zpřístupněných komunikacích
nad zámeckým parkem.
Na podnět zastupitelstva města počítá
náš projekt i s vybudováním zcela nové
komunikace k areálu bývalého Klubu
kultury Napajedla a ke sportovištím,
k nimž je teď jen velmi obtížný přístup
přes zámecký park. A – jak už jsem
zmínila – jedna z variant projektu nabízí i lepší zpřístupnění lokality Stará
Hora, kde by tím pádem mohly vzniknout stavební pozemky určené pro individuální výstavbu rodinných domů.”
Děkuji za rozhovor.
Michal Forst

Varianta uspořádání napajedelského
Zahradního města, která počítá s výstavbou osmi nízkopodlažních bytových
domů a zpřístupněním řady pozemků na
Staré Hoře, vhodných pro individuální
výstavbu rodinných domů. Zároveň by
byly zpřístupněny městské pozemky a
budovy i sportoviště v sousedství hřebčína a zámeckého parku.

Hřebčín

Malina I
5

NAPAJEDELSKÉ

NOVINY

ŘSD se podařilo po mnoha letech získat
územní rozhodnutí na stavbu chybějícího
úseku dálnice D55 – podjezdu ve Spytihněvi
Výstavba chybějícího úseku dálnice D55 vedoucí z Olomouce až do Břeclavi „nepálí“ jen obyvatele dotknutých krajů, ale všechny motoristy, kteří
se chtějí pohodlně a rychle dopravit ze severu Moravy na jih. Na nejčastější dotazy ohledně výstavby jednotlivých úseků dálnice D55 odpovídá
ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.
Jaké jsou novinky ze stavby dálnice D55?
Výbornou zprávou je, že se nám
po mnoha letech podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí na úsek
podjezdu ve Spytihněvi D5506.2,
který chybí k dostavbě mezi obchvatem Otrokovic a navazujícími úseky
D5506.3 a D5507. Proces schvalování trasy se protáhl právě kvůli jejímu
vedení přes Spytihněv. Místo původního návrhu (estakády) povede
D55 v zářezu pod úrovní okolního
terénu. Samotnou téměř osm kilometrů dlouhou stavbu chceme zahájit v roce 2023 a dokončit o tři roky
později. Aktuálně pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení, které by
mohlo být vydáno v roce 2022. Zároveň bude probíhat výkup potřebných
pozemků.

V jaké fázi se dnes nachází další
úsek dálnice D5507 u Babic na
Uherskohradišťsku?

Momentálně hledáme zhotovitele
stavby a probíhá výběrové řízení. Předpokládáme, že smlouva bude uzavřená
už v září. Na podzim letošního roku
počítáme se zahájením prací. Už jsme
stihli provést pyrotechnický průzkum a
skrytí ornice. V červnu by měli nastoupit archeologové, kteří lokalitu podrobně prozkoumají. Doufáme, že nám na
podzim umožní zahájení výstavby.
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Obáváte se, že archeologické nálezy mohou způsobit proluky?

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme
v oblasti Starého Města, bohatého na
archeologické nálezy, předpokládáme
hojnost nálezů. Avšak jen lokálně v určitých místech, proto by nás nemusely
příliš omezit.

Odkud a kam má vlastně dálnice
D55 vést?

Celá dálnice začíná v Olomouci, pokračuje kolem Přerova, Hulína. Zde
odklání komunikaci I/34 Hulín – Otrokovice, Otrokovice severovýchod,
D5505 jihovýchod. Dále vede okolo
Uherského Hradiště, Moravského Písku, Bzence až do Břeclavi, kde se napojí na dálnici D2.

V jaké fázi se nyní nachází stavba
obchvatu Otrokovic D5505 a co
to znamená pro řidiče, kteří tudy
denně projíždějí.

Řidiči a obyvatelé Kvítkovic u Zlína
se musí připravit na dopravní omezení
na pohořelické křižovatce silnic III/
4973 a III/ 4974, která bude od druhé
poloviny června do 30. listopadu zcela
uzavřena. Důvodem je výstavba dálničního nadjezdu SO201 nad budovaným
jižním obchvatem Otrokovic D5505.
Řidiči se do Kvítkovic dostanou pouze jednou příjezdovou komunikací
z hlavní křižovatky v Kvítkovicích.
Zásobování firem sídlících v průmyslovém areálu v blízkosti pohořelické
křižovatky bude zachováno. Moravská

skládková společnost a.s. a Plemenářské služby a.s. budou mít možnost od
půlky června využívat nově zbudované
komunikace úsek Makro – Kvítkovice
na silnici III/4973.

Komu dostavba obchvatu Otrokovic nejvíce uleví a proč?

Stavba uleví všem obyvatelům Otrokovic. Veškerá tranzitní doprava ve
směru Přerov – Uherské Hradiště bude
odkloněna po obchvatu.

Kdy se budou moci řidiči poprvé
po obchvatu projet a kolik si stavba celkem vyžádá investic?

Po obchvatu by se v omezeném provozu mělo jezdit v květnu 2021. Celá
stavba bude zprovozněna na přelomu
září a října 2021. Investice na výstavbu
obchvatu, pomineme-li přípravu, přesáhne částku 710 mil. bez DPH.

Jak by měla stavba obchvatu vypadat na konci letošního roku?

Do konce roku budou dokončeny
zemní práce na obchvatu, včetně konstrukčních vrstev vozovky a mostů. Na
mostech budou ještě v zimním období
probíhat dokončovací práce typu osazení zábradlí apod. Zprovozněna bude
také zmíněná pohořelická křižovatka.
Místní obyvatelé se zase dostanou do
Pohořelic po komunikaci III/4975 a
do Napajedel po komunikaci III/4973.
Také již bude průjezdný úsek Makro –
Kvítkovice po komunikaci III/4973.
Lucie Trubelíková
Ředitelství silnic a dálnic ČR

červenec/srpen 07/2020

www.napajedla.cz

Slavnostní ukončení školního roku
Školní rok 2019/2020 byl ukončen
na 1. ZŠ Napajedla v úterý 30. června.
K slavnostnímu převzetí vysvědčení se
v tento den dostavili do budovy školy
téměř všichni žáci. S žáky 9. ročníku
se za město rozloučila starostka Irena
Brabcová. Žáci již tradičně obdrželi
Pamětní list města Napajedla a symbolický dárek.
Dana Pospíšilová, ředitelka 1. ZŠ Napajedla

V pátek 26. června 2020 proběhlo na
2. ZŠ Napajedla slavnostní ukončení
školního roku 2019/2020. Žáci 1. stupně se sešli už v 8 hodin, starší žáci přišli do školy až na 8.30. Kvůli uzavření
škol nedošlo k fotografování tříd v měsíci květnu, a tak každý třídní učitel vyfotil své kolektivy v areálu školy alespoň poslední den, aby žáci měli malou

Foto: 1. ZŠ Napajedla

vzpomínku na tento zvláštní školní rok.
Počasí nám sice ráno mnoho nepřálo,
ale náladu to nikomu nezkazilo. Poté
se žáci odebrali do svých tříd, kde na
třídnických hodinách se svými učiteli zhodnotili uplynulý rok a popřáli si
pěkné prázdniny.
Vzhledem k epidemiologické situaci
se neuskutečnilo každoroční tradiční
rozloučení se žáky 9. tříd za přítomnosti jejich rodičů. S žáky 9. ročníků
se v tento poslední den rozloučili třídní
učitelé, pan ředitel a také paní starostka, která deváťákům popřála hodně
úspěchů v nové etapě života a předala jim pamětní listy a dárek od města.
Tento den tak neztratil nic na své výjimečnosti.
Na neobvyklý školní rok 2019/2020
určitě žáci ani učitelé dlouho nezapomenou.
Miroslav Veselý, ředitel 2. ZŠ Napajedla

Foto: 2. ZŠ Napajedla

Tříkrálová sbírka – pomáhat má smysl
Téměř půl roku uběhlo od letošní
tříkrálové sbírky. Mnohé z vás jistě
zajímá, co nového se od té doby událo. Nejprve bych chtěl připomenout,
že z celkové částky, která se ve sbírce
vybere, zůstává 60% přímo na Charitě.
Z tohoto balíčku pak jde část peněz na
projekty v jednotlivých službách a část
je určena na přímou pomoc žadatelům
z našeho okolí.
Od poslední sbírky jsme řešili několik těchto žádostí. S prosbou o pomoc
se na nás například obrátila paní, jejíž
příběh nás velmi oslovil. Tato žena se
stará o těžce postiženou dívku. Od svého úmyslu vzít si tuto dívku do péče,

byla paní od samého začátku zrazována s odůvodněním, že je jen malá pravděpodobnost, že se stav děvčete může
změnit k lepšímu. Žena přesto neváhala a tuto dívenku si vzala. Dnes je této
dívce devět let, navštěvuje speciální
základní školu. I přes svůj handicap
(snížený mentální intelekt, Downův
syndrom, operace srdce, těžká nedoslýchavost) může navštěvovat školu a
být s vrstevníky. Pro silnou nedoslýchavost dívka již od svých dvou let používá speciální naslouchadla, která ale
byla v současnosti již nevyhovující a
potřebovala tak naslouchadla nová. Jejich cena se pohybuje přes 50 000 Kč,

přičemž zdravotní pojišťovna hradí jen
malou část. Z toho důvodu se na nás
maminka obrátila s žádostí o pomoc.
Rádi jsme této žádosti vyhověli a přispěli na doplatek.
Podle ohlasů z rodiny víme, že po pořízení naslouchadel se dívčin stav zlepšil. Podstatně lépe teď reaguje na podněty z okolí, což jí do budoucna může
velmi pomoci jak doma, tak i ve škole.
Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování všem našim dárcům i těm, kteří se
každoročně na této sbírce jakkoli podílí. Díky vám můžeme přinášet pomoc
tam, kde je to třeba.
Jan Žalčík, pastorační
asistent Charity Otrokovice
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Mnohonásobný zásah napajedelských hasičů 13. 6. 2020
V sobotu 13. června 2020, téměř po roce od ničivé bouře 1. 7. 2019 napajedelští hasiči opět mnohonásobně zasahovali při likvidaci následků živelní pohromy – silné bouřky s deštěm, která se odpoledne prohnala zlínským regionem.
Tentokrát ale většina jejich zásahů probíhala na území města Otrokovice.
První poplach byl vyhlášen v 17:22
hod., kdy byli hasiči vysláni k vyvrácenému stromu blokujícímu v obou
směrech silnici mezi Pohořelicemi a
Komárovem. Hasiči vyjeli s cisternou
v počtu 1+3. Jednotka pomocí motorové pily strom rozřezala a odklidila
mimo komunikaci. Po ukončení zásahu byla jednotka odeslána k zatopené
silnici v Otrokovicích-Kvítkovicích u
horního hostince. Zde však nasazení
jednotky nebylo potřebné, proto pokračovala k dalším událostem.
V 17:55 hod. byli napajedelští hasiči
povoláni na Olbrachtovu ulici v Otrokovicích k vyčerpání vody ze zatopených sklepů. Na místě jednotka průzkumem zjistila, že se jednalo o zatopené
sklepy s cca 5 cm vody a že voda již
samovolně odtékala. Po dohodě s majiteli, kdy si tito sami sklepy vysuší a vymetou, jednotka odjela k další události.
V 18:22 hod. byli napajedelští hasiči povoláni k dalšímu čerpání vody ze
k odčerpání vody ze zatopených proV 19:17 hod. byli napajedelští hasizatopených sklepů, tentokrát na Vrchstor budov v areálu Moravan v Otrokoči
povoláni
k
dalšímu
čerpání
zatopelického ulici v Otrokovicích. Na místě
vicích. Společně s dalšími 10 jednotkaného sklepu v Otrokovicích, tentokrát
jednotka zahájila čerpání zatopené gami napajedelští hasiči, posíleni o další
na
ulici
Školní.
Na
místě
jednotka
ráže pomocí plovoucího čerpadla. Po
čerpadla, zahájili rozsáhlé čerpání vody
provedla
průzkum,
kde
zjistila
zatopeodčerpání vody jednotka zásah ukonze zatopených budov. Po ukončení zánou
garáž
rodinného
domku.
Jednotka
čila.
chranných prací na pokyn velitele záprovedla odčerpání vody pomocí plosahu napajedelská jednotka jako nejvíV 19:11 hod. byli napajedelští hasiči
voucího čerpadla. Po odčerpání byla
ce zapojená a poslední aktivní čerpání
povoláni ke stromu spadlému na silnijednotka požádána o odčerpání garáukončila a v 0:10 hod. se vyčerpaní haci v Otrokovicích-Bažantici. Na místě
že vedlejšího domu. Průzkumem byla
siči vrátili konečně zpátky na základnu.
jednotka průzkumem zjistila, že strom
zjištěna nejen zatopená garáž, ale také
byl odklizen před příjezdem jednotky.
3 sklepní místnosti. Jednotka nasadila
V sobotu od odpoledne až do noci
plovoucí čerpadlo a společně s Jednotřešili napajedelští hasiči 6 mimořádkou sboru dobrovolných hasičů obce
ných událostí. Z celkového počtu 14
Bělov, která nasadila jedno elektrické
případů potřeby zásahu hasičů na Otkalové čerpadlo, byly sklepní prostory
rokovicku je to úctyhodné číslo, které
odčerpány. Po odčerpání veškeré vody
svědčí o širokém záběru a spolehlivosti
jednotky zásah ukončily.
napajedelských hasičů.
Ve 20:29 hod., při návratu na základMarek Šiška, velitel JSDHM Napajedla
nu, byli napajedelští hasiči povoláni
Foto: SDH Napajedla
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích pořádá v rámci
prázdninového úklidu

1. ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit nepotřebného kovového šrotu,
nachystejte jej prosím

v sobotu 22. srpna 2020 v 8.00
před váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

www.hasicinapajedla.cz
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Nachystejte nám prosím sběr pokud možno až ráno, ať nám z něho
něco zbude! 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

20. Moravské chodníčky
červenec/srpen 07/2020

www.napajedla.cz

Klub kultury v Napajedlích ve spolupráci se slováckými soubory Radovan
a Pozdní sběr Napajedla pořádá jubilejní 20. setkání folklórních souborů
tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané.
Pátek / 7. 8. /

18.00 / výstavní sál Muzea Napajedla
vernisáž Moravské chodníčky – 20 let folklorního festivalu v Napajedlích
U příležitosti jubilejního ročníku Moravských chodníčků zařazuje Muzeum Napajedla tematickou výstavu plnou
barev a zpěvu. Ohlédnutí za uplynulými ročníky doplní rozmanité ukázky krojů tří národopisných oblastí, které se v
Napajedlích rok co rok setkávají. Představíme různé typy oděvů i jejich součástek. Návštěvníci se mohou seznámit s
místními folklorními soubory a jejich historií, nebudou chybět ani tematické hry či fotokoutek. Vernisáž se bude konat netradičně v pátek 7. srpna v 18.00 ve výstavním sálu Muzea Napajedla, aby od 20.00 mohl vypuknout program
samotného festivalu.
Výstava potrvá až do 11. října 2020.
20.00 / nádvoří Nového Kláštera (v případě nepříznivého počasí Klášterní kaple)
Zpívání na téma „řemesla a řemeslníci“
V programu vystoupí: MS Napajedla, Dívčí sbor Radovan Napajedla,
MS Chlapčiska ze Spytihněvi, ŽS Cérky z Tečovic, Semtamsbor, ŽS
z Hroznové Lhoty, MS Boršičané, ŽS Nivnička, CM Rováš.

Sobota / 8. 8. /

16.00 / nádvoří Nového Kláštera
Vystoupení folklórních souborů Slovácka, Valašska a Hané
V programu vystoupí: Radovan Napajedla, Radovánek Napajedla, Pozdní sběr Napajedla, Haná z Velké Bystřice,
Hulínští Hanáci, Bartošův soubor ze Zlína, Lipta z Liptálu – senioři s cimbálovou muzikou Kuráž, Malí ogaři z Liptálu, Slovácký soubor Olšava z Uherského Brodu, Folklórní studio Buchlovice, Hudecká muzika Maliny, CM Rováš,
CM Lexy Gazdoše.

Po skončení odpoledního programu následuje Beseda u cimbálu.
V průběhu odpoledne se můžete zúčastnit výuky lidových tanců ze Slovácka a zazpívat si v Klášterní kapli. Během dne
bude k vidění také výstava k 20. výročí Moravských chodníčků. Tradičně vás potěší tematický fotokoutek a bosonohý
chodníček z přírodních materiálů.
Vstupné: Pátek 70 Kč / Sobota 100 Kč / oba dny 120 Kč v předprodeji v Informačním centru Napajedla /
Jitka Šohajková, vedoucí souboru Radovánek a produkční festivalu Moravské chodníčky. Foto: Pavel Ligr
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o těch, co mám rád

V srpnu bude mít v Kině Napajedla premiéru nový film Slávka Horáka Havel. Režisér a scenárista se zapsal do povědomí lidí svým prvním celovečerním filmem Domácí péče, který natáčel v Napajedlích.
Jeho další filmový počin přináší příběh prvního polistopadového prezidenta Václava Havla.
Proč jste se rozhodl natočit film právě
o Václavu Havlovi?
Můj první film Domácí péče byl o
mojí mamince a o taťkovi, o naší rodině. No a po jeho dokončení jsem hledal
další inspirativní, zajímavé a vtipné postavy se skvělým příběhem, a tak jsem
se logicky nemohl dostat nikam jinam
než k Václavu Havlovi. Prostě si vybírám lidi, které mám nejraději a pak o
nich točím filmy.
Ve filmu se soustředíte na život Václava Havla v letech 1968–1989. Z jakého důvodu jste si vybral právě toto
období?
Pro mě je to nejdobrodružnější období boje za svobodu, tajností, schovávání, pronásledování, zamilovávání
se pod tlakem toho, že nevěděli, který
den skončí ve vězení a na jak dlouho.
A taky se nosily senzační kostýmy a
účesy a kníry, radost pohledět! Bylo to
období, kdy se řešily naprosto zásadní
otázky, a to už dnes není. A myslím, že
právě tohle období nám může dát dobrou perspektivu na to, co je opravdu
důležité a hodné naší pozornosti a nervů a co jsou jen žabomyší války, které
nestojí za zbytečné rozčilování.
Stejně jako v Domácí péči i ve filmu
o Havlovi se zabýváte vztahem muže a
ženy. Je vám toto téma blízké? Je to
„vaše“ téma?
To je téma tak široké a současně tak
osobní, že si v něm najde každý kus
sebe, proto mě to zajímá. Jak všichni
pořád řešíme ty v základu nevyřešitelné rozdíly mezi mužem a ženou, například jestli je lepší investovat do nového ubrusu nebo nových pneumatik. A
spousta dalších věcí se musí pořád řešit, jenom si teď nemůžu vzpomenout,
co přesně... Každopádně pro film je
dobré, když se v něm něco řeší, a proto
to téma tak dobře funguje.
Natočil jste příběh o skutečném, navíc
veřejně známém člověku. Jsou některé scény, kde jste v rámci dobrého příběhu více či méně fabuloval?
On naštěstí Havel prožíval tak zajímavé věci, že se tolik fabulovat nemuselo. Ale samozřejmě nevíme, co se kde
v každé situaci řeklo a udělalo, takže se
vlastně fabulovalo hodně – vlastně pořád. Ale jde o to, aby ta fabulace, to „vymýšlení si“ vyneslo na povrch pravdu o
skryté podstatě všech těch věcí. Stejně
jako v Domácí péči, kde si všichni mysleli, že jsem jenom sesbíral maminčiny
historky, a přitom ve výsledném filmu
nebyla snad jediná scéna, která se do-

Režisér Slávek Horák (uprostřed) při natáčení filmu Havel
opravdy stala, natožpak, aby se stala
přesně tak, jak jsme ji natočili. Ale duch
toho filmu pravdivý byl.
Prezident, dramatik, esejista, politik,
disident, manžel… Kterého „Havla“
uvidíme ve vašem filmu?
Všechny a ještě mnohem víc! To byly
pro nás vděčné stránky jeho osobnosti, tyhle všechny a další, které budou
překvapením – třeba Havel jako herec,
Havel jako dělník v pivovaru nebo řidič
Mercedesu nebo vězeň...
Poznal jste při přípravách na natáčení
či během samotného natáčení nějakou
stránku Václava Havla, o které jste nevěděl, která vás zaskočila, překvapila?
Já netušil, jak byl ohromně pracovitý, kolik toho zvládal! Nejen psát svoje
hry a eseje, ale taky všechna prohlášení
a petice za nespravedlivě pronásledované, často úplně cizí lidi, do toho komunikovat s vládními úřady, se soudy,
s policií. Nic z toho není jednoduché ani
dnes, natožpak tehdy, kdy si ty instituce
dělaly, co chtěly. Do toho se celý život
vzdělával a četl a organizoval setkání
lidí všeho druhu, já jen zíral, jak byl aktivní a pracovitý a užitečný...
Václav Havel, Olga Havlová, Pavel
Landovský, to jsou velmi známé osobnosti. Spousta lidí je má doposud v živé
paměti. Vybrat vhodné herce v tomto
případě určitě nebylo jednoduché. Jak
probíhal casting?
S Olgou to bylo jednoduché, tam
jsem chtěl Aňu Geislerovou, a ta to
hned vzala. S Lanďákem taky, někdo

mi doporučil Martina Hofmanna a
hurá, bylo vyřešeno. Ale se samotným
Havlem jsem se natrápil, protože jsem
nevěřil, že by mohl někdo takový existovat. Ani jsem nevěřil, že bychom
mohli někoho ze slavných českých herců v tomhle věku tak dobře namaskovat. Ale pak se naštěstí objevil Viktor
Dvořák a tím se všechno vyřešilo a ten
film se najednou dostal na úplně jinou
úroveň díky němu, jak byl senzační.
Uvidíte sami, je tam opravdu úplně neuvěřitelný!
Kdyby v hledišti seděl Václav Havel
a váš film o něm by právě skončil. Co
byste si přál, aby byla první věc, kterou
by udělal, řekl?
Nejvíc bych si přál, aby řekl to samé,
co moje maminka po skončení Domácí
péče: Tož tos mě vystihl ale úplně perfektně!
Děkuji za rozhovor.
Lenka Orálková

Slávek Horák

(12. ledna 1975 / Zlín)
Studoval na FAMU pod vedením
Karla Smyczka a Jaromila Jireše.
Podílel se také na natáčení oscarového filmu Kolja režiséra Jana
Svěráka. Pro mezinárodní projekt
Straight 8 natočil dva krátké filmy,
které byly promítány na festivalu v
Cannes.

HAVEL premiéra v Kině Napajedla – 1. 8. 17.30 + delegace k filmu / 2. 8. 19.00
10

červenec/srpen 07/2020

Inline Napajedla 2020

Český pohár

Foto: Marian Vaňáč

První červen znamenal po několik
let nejen Den dětí, ale i napajedelské
inline. Letos tomu bude trošku jinak.
Nečekané okolnosti donutily pořadatele závodů Inline Napajedla 2020 přesunout termín závodů na 15. 8. 2020.
Napajedelský závod, letos již čtrnáctý
ročník, se pojede v rámci série závodů
Českého poháru Inline 2020, a protože letos těchto závodů nebude mnoho, účast těch nejlepších je zajištěna.
Letošní závod je také součástí seriálu
Moravské Inline Tour 2020 LUIGINO.CZ. Záštitu nad letošním ročníkem
převzala starostka města Napajedla Irena Brabcová a generální ředitel Fatra,
a.s. Pavel Čechmánek. Letos se k nám
opět přidají koloběžkáři, v rámci závodů Inline Napajedla se pojede otevřený
závod Open koloběžky pro všechny věkové kategorie.
Pořadatelé ani letos nezapomenou na
naše děti a ve spolupráci s TJ Sokolem
Napajedla, Domem dětí a mládeže Matýskem Napajedla a s hasičskou jednotkou města pro ně určitě připraví nějaké
překvapení.

A nyní vás seznámíme se scénářem celého dne:
Od 12.00 budou pro veškerý provoz uzavřeny silnice Na Kapli, Svatoplukova,
Sady, Palackého a náměstí T.G.Masaryka. Od 12.00 bude probíhat prezentace
všech závodníků.
13.50 – závod na 400 m, začátečníci s rodiči 2015 a mladší na odrážedlech
14.05 – závod na 400 m, začátečníci s rodiči 2015 a mladší na bruslích
14.20 – závod na 400 m, žactvo D 2014–2015
14.35 – závod na 1.130 m, žactvo C 2012–2013
14.55 – závod na 3.390 m, žactvo B 2010–2011, A 2008–2009, kadeti/tky 2006–07
15.20 – závod na 10.170 m, HOPE Sport open sprint
15.50 – závod na 5.650 m, Hobby pro příchozí cena Centra u Přístavu Napajedla
– povoleny pouze vysoké boty a průměr koleček max. 91 mm
16.20 – závod na 4.520 m, Velká cena koloběžky – open
16.45 – závod na 21.470 m, Napajedelský ½ maraton 2020
– Český pohár 2020 – open půlmaratón
18.00 – vyhlášení výsledků závodů – v prostoru u kina
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Výsledky 6. ročníku

závodu, který se
konal v neděli 14. 6.

Scootering

1. Matěj Hejl
2. Petr Srnadel
3. Tomáš Milar
4. Ondřej Růžička
Foto: Mojmír Zapletal

BMX

1. David Janáč
2. Radek Mikel
3. Filip Jurek
4. Roman Běhůnek

Více informací najdete na Facebooku

www.napajedla.cz

Závod horských
kol XC CUP opět
v Napajedlích
Přijďte v sobotu 12. 9. na 4. ročník závodu horských kol pro všechny
kategorie!
XC Cup Napajedla, to jsou závody
nabízející atraktivní okruh, který je
proti běžným XC závodům výjimečný.
Z charakteru lesoparku Kalvárie a jeho
vhodného napojení na městské komunikace vzniká unikátní kombinace
technicky i fyzicky náročného okruhu,
který zahrnuje náročné výšlapy do vrchů, technické pasáže v lesoparku, střídání různých povrchů a zároveň průjezdy divácky atraktivními městskými
částmi, jako jsou například dlouhé
schody pod kostelem. Kvůli náročnosti
trati je naplánovaná i zkrácená varianta pro ty nejmenší nebo méně zkušené
závodníky.
Letos bude závodit 15 kategorií –
od odrážedel pro nejmenší až po Elite. Budou rozšířeny dětské kategorie, aby si všechny děti přišly na své.
Předpokládáme, že nejpočetnější bude
opět kategorie Hobby. Podle kategorie
budou muset závodníci zdolat 1-6 pětikilometrových okruhů s převýšením
120 m. Více informací a registrace najdete na www.xccup.cz.
V průběhu závodů bude v ulicích Komenského, Hřbitovní, Divišova a Pod
Kalvárií uzavírka od 11 do 16 hodin.
Prosíme tedy obyvatele této části Napajedel o trpělivost. Mezi jednotlivými
závody bude pořadatelská služba ulice
zpřístupňovat.
Pořadatelem je Sdružení S&K. Závody XC Cup Napajedla 2020 se konají za podpory Zlínského kraje, města
Napajedla a pod záštitou místostarosty
města Napajedla Zbyňka Ohnoutka.
Sponzory jsou Napabike s. r. o., Fatra
a. s. a Matchball s. r. o.

Robert Haleš,
Sdružení S&K, organizátor
Foto: Dan Mikulka
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O příčinách a možnostech léčby bolestí zad – 4.díl
Většina lidí starších třiceti let už zakusila nějaký druh bolesti zad – civilizačního onemocnění šířícího se ruku v ruce s moderním životním stylem. Bolest přitom bývá jen symptomem – příznakem, který obvykle nemá jednotnou
příčinu. Léčba bolesti má pak pestrou škálu variant a forem. Napajedelské
noviny připravily na toto téma populárně pojatý seriál textů, jejichž autorem
je MUDr. Pavel Stuchlík, který se ve své otrokovické ordinaci věnuje léčebné
rehabilitaci. Ve čtvrtém díle nás seznámí s tím, co to jsou povázky (fascie) a
jakým způsobem s nimi lze pracovat v diagnostice a léčbě (nejen) pohybových
poruch.
V lidském těle existuje složitý systém
Voda v těle
blan a přepážek, které jsou vytvořeny z
pevné tkáně. Jejich role je mechanická
Fascie obsahuje velké množství
i ochranná. Říká se jim povázky, cizím
vody, která má ale odlišné vlastnosti od
slovem fascie. Najdeme je samozřejté, kterou pijeme nebo se jí umýváme.
mě také v tělech jiných savců, proto je
Voda ve fascii se totiž vyskytuje v tenna vlastní oči známe z kuchyně – jsou
ké vrstvě promíchaná s bílkovinami a
to ony blanky na povrchu masa anebo
tvoří dohromady viskózní hmotu, která
v tělesné dutině, které kuchař odstraumožňuje klouzání. Bílkoviny zároveň
ňuje.
udržují tvar a pevnost povázky. Profesor Pollack z Washingtonské univerzity
Fascie se vyskytují na různých místento jev dokonce prohlašuje za čtvrté
tech lidského těla a jejich role je všude
skupenství vody – vodu vázanou.
podobná – přenášet mechanické síly,
chránit jednotlivé orgány před poškoStrukturální, pevná část fascie se časzením, propojovat části těla nebo nato uspořádává do tvaru miniaturních
opak některé větší prostory rozdělovat.
trubiček, které přivádějí vodu do svalů.
Po celém těle se vyskytují v podkoží,
Na druhé straně – nesprávně fungující
na povrchu svalů, kostí, vnitřních orgáfascie neumožňuje patřičnou výměnu
nů, cév i nervů a přecházejí do kloubů
tekutin, a to vede k hromadění odpada vazů. Velmi podobné jsou jim i obaly
ních látek a toxinů, které by jinak byly
mozku a míchy. Z toho plyne, že fascie
odplaveny a vyloučeny. To následně
jsou v těle skutečně všudypřítomné a
působí chronické dráždění fascie a
roli takto rozsáhlého systému proto nepřispívá k jejímu následnému tuhnutí.
lze podceňovat.
Ošetření jednoduchým protažením
nebo i tlakem dokáže toxiny vázané na
Útrobní fascie a viscerální
fascii uvolnit a umožní na jejich místo
anipulace
vtéci čisté vodě. Tím se fascie pročistí
a zlepší se i okysličení a fungování přiFascie obsahují vazivová vlákna
lehlého svalu nebo orgánu.
trojího druhu – kolagenní (dávají pevnost a tuhost), elastická (poskytují
Role adhezí a léčba
pružnost) a hladká svalová (umožňují
pomalý stah při podráždění). Všechny
Fascie reagují i na poranění anebo
tři druhy vláken se významně podílezánět – jakoby se k sobě přilepí. Mimo
jí na výsledných vlastnostech fascie.
jiné to souvisí se snížením obsahu vody
Nejtužší je tvrdá plena mozkomíšv jejich tkáni. Toto nežádoucí spojení
ní, o něco méně pevné, ale stále dosti
může být různě pevné – od pouhého
tuhé, jsou útrobní orgánové fascie a
nařasení až k vytvoření jizvy. Tyto fixanejméně pevné jsou fascie svalové a
ce pak omezují pohyblivost orgánů a
podkožní. Od tuhosti fascie se pak odpůsobí dráždivě.
víjí i důležitost poruchy, která je na ní
Jelikož útrobní vrstva fascie je
lokalizována.
bez čidel pro bolest, mozek ji často
Ve viscerální a kraniosakrální terapii
lokalizuje do jiného místa, zpravidla to
hledáme a uvolňujeme fascie vnitřních
bývá do kloubů a svalů. Tato přenesená
orgánů a navracíme je k jejich přirozebolest tedy není efektivně léčitelná v
nému pohybu. K tomu slouží zvláštní
místě, kde ji vnímáme, protože tam
vyšetření sestávající z vyšetření poprostě nemá svoji příčinu. Pokud se o
hledem a jemným dotekem a někdy i
to přesto snažíme, bolesti se vracejí.
z bezkontaktního zjišťování tepelného
Zafixovaná fascie se může projevit i
vyzařování jednotlivých orgánů. Tato
jako mechanické omezení – při trvalém
diagnostika stojí na poznatku, že orgátahu jedním směrem mu tělo drobně,
ny, které nefungují dobře, mají změněale trvale uhýbá, čímž dochází k
né prokrvení a tím také teplotu, která je
dlouhodobému přetížení určitých míst
zjistitelná i při podržení ruky nad tímto
například v páteři. Když má pak někdo
místem. Sice to vypadá nezvykle, ale
výhřez meziobratlové ploténky na tom
vnímání teploty rukou vycvičenou k detekci jemných rozdílů představuje cenný nástroj ke komplexní diagnostice.
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MUDr. Pavel Stuchlík
odborný rehabilitační lékař
samém místě podruhé, je obvykle těžké
získat od běžně pracujícího lékaře
odpověď na otázku, proč tomu tak je.
Naopak – ošetření fascie na takový
dotaz většinou odpověď dá.

Ošetření fascií
Jelikož pracujeme s jinými strukturami, než jsou svaly, kterým poroučíme
vůlí, je ošetření mozkomíšní a útrobní fascie pasivní. V různých polohách
(nejčastěji vleže) se snažíme proniknout k úponům nebo povrchu různých
orgánů a tam pomalým protažením
uvolnit cílovou fascii. Přitom je nutné
velmi přesně dávkovat mechanickou
sílu – při malé se fascie neuvolní, při
příliš velké nebo rychle dávkované se
stáhne. V porovnání s běžnými činnostmi je síla optimální pro osteopatii
velmi jemná. Jelikož citlivost pacientů
je odlišná, efektivita terapie nezáleží na
tom, zda to je nebo není cítit, ale jen a
pouze na šetrném uvolnění fascie.
Spektrum potíží léčitelných touto
terapií je široké. Umíme tak řešit nejrůznější bolestivé pohybové potíže, pooperační a některé poúrazové poruchy,
trávicí a gynekologické potíže, obtížně
zařaditelné bolesti břicha i bolesti přetrvávající po operacích páteře.
Ale protože ani náš obor není všemocný, v závěrečném díle seriálu vás
seznámím s limity rehabilitační léčby.
MUDr. Pavel Stuchlík

www.rehadoktor.cz
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Koho aKtuálně
hledáme?

www.napajedla.cz

PRÁCE,
která má

SMYSL

Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

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

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

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

Protokol o ekologické
likvidaci

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA
e-mail: marek.dynka@seznam.cz
www.sluzby-obchod.cz/kromeriz

inzerce
inzerce

50. ročník
Barum Czech Rally Zlín
je odložen na příští rok.
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Průmysl a řemesla v Napajedlích hodnotný dárek
V Informačním centru Napajedla je
nově možné zakoupit dlouho připravovanou publikaci s názvem Průmysl a
řemesla v Napajedlích. Někteří čtenáři
si jistě vzpomenou na stejnojmennou
výstavu, která se v Muzeu Napajedla
konala na podzim roku 2016. Hlavním
strůjcem myšlenky, a zároveň autorem
většiny textů, byl Karel Kysilka. Velký ohlas výstavy a zájem návštěvníků
podnítil přípravu katalogu, který měl
vlastně přenést výstavní panely do „kapesní“ edice. Vzápětí se však prvotní
myšlenka začala rozrůstat a sběr dalších materiálů se protáhl o několik let.
Výsledný počin tedy obsahuje mnohem
více informací, fotografií i dobových
reklam, ale zachovává původní výtvarný ráz výstavy s nádechem nostalgie.
Věříme, že brožura udělá radost nejen
obyvatelům Napajedel, ale potěší i
všechny zájemce o historii.

Napajedelské prostředí obohatila
drobná, ale velmi zajímavá publikace,
která půvabným stylem přibližuje atmosféru a současnou tvář města.

Muzeum Napajedla

Muzeum Napajedla zve na komentovanou prohlídku
Pokud jste ještě nenavštívili výstavu
115 let včelařství v Napajedlích, máte
nyní skvělou příležitost.
V neděli 26. července provede
návštěvníky výstavou kurátor a předseda napajedelské organizace Svazu
českých včelařů Ladislav Žaludek.
Prohlídka začíná ve 14.00. Vstupné
do muzea zůstává v běžné výši.
Muzeum Napajedla

Už název: „Napajedla - Město, které přinesla řeka” hodně vypovídá o
záměru autora, kterým je napajedelský
rodák a patriot Michal Forst. Prostřednictvím sedmnácti kratičkých, poeticky
laděných textů a sedmi desítek krásných fotografií bere čtenáře na pomyslnou procházku po březích řeky Moravy
k přístavu, který je východiskem pro
příjemnou cestu centrem města a po
kostelních schodech vzhůru k Novému
Klášteru. V tamním muzeu a koncertní
síni pak připomíná příběhy napajedelských továren a vzdává hold slavným
rodákům i současným nositelům tradic
města. Kolem zámku a hřebčína se pak
vydává na Pěnné a zpět k břehům řeky
Moravy, jejíž vody daly Napajedlům
jméno. Všem čtenářům pak připomíná
význam pojmu Napajedelská brána –
jedinečného místa na toku Moravy, kde
se řeka klikatí mezi blízkými kopci.
Publikace, která byla původně zamýšlena výhradně pro reprezentační
účely města, vzbudila po svém uvedení ve vysílání napajedelské kabelové
televize velký ohlas a zájem. Proto se
dostala také do běžného prodeje. Drobná kniha, která se může stát milým a
hodnotným dárkem, je společně s půvabnou mapkou okolního kraje k mání
v Infocentru Napajedla v budově Nového Kláštera.
red.

Prázdninová otevírací
doba v knihovně

Nový zážitkový průvodce TRIPPER
Dobrodružnou hru pro celou rodinu, která vás provede zajímavými místy v Napajedlích, si nyní můžete zakoupit v informačním centru v budově Nového Kláštera. Zážitkový stopovací průvodce obsahuje úkoly a tajenku. Po jejím vyluštění si
mohou zájemci v informačním centru vyzvednout speciální sběratelskou vizitku
z jinak neprodejné série. Brožurky jsou tištěné na kvalitní a silný papír a mají
kroužkovou vazbu pro snadnější držení a manipulaci během hry. K vyluštění potřebujete jen tužku.
Informační centrum Napajedla
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Knihovna Boženy Benešové Napajedla oznamuje všem svým uživatelům, že v době prázdnin zůstává
otevřena. Pouze provozní doba bude
od 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 upravena
následovně:

Pondělí:
13.00 – 16.30
Úterý:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Středa:
13.00 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Pátek:
13.00 – 16.30

červenec/srpen 07/2020

www.napajedla.cz

Srdečně vás
zveme na
XXI. ročník
Svatováclavských
slavností!
Sobota 26. 9. 2020

Neděle 19. 7. / nádvoří Nového Kláštera

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla si na 19. července nachystal další
dvě velmi oblíbené divadelní hry.
První z nich je veselá pohádka Jak mámin mazánek přemohl draka, která
okouzlí nejen svým příběhem, ale také Kašpárkem, který vás celou hrou provází.
Představení začíná v 16.00 a vstupné je 60 Kč. Večer bude patřit lidové vídeňské
frašce s pohádkovými motivy. Veselohra Lumpáci a vagabundi o trojici rozpustilých kumpánů začíná ve 20.00 a vstupné je 100 Kč.
Vstupné je k zakoupení na místě.
V případě nepříznivého počasí se představení odehrají v Kině Napajedla.

Cestovatel a fotograf

Jiří Kolbaba
v září i v říjnu
opět v kině!

Dokážete od sebe rozlišit projekci a skutečnost? Nejsou projekce překážkou ve
vašich partnerských vztazích? Jak získat svobodu, autonomii a přehledné, naplňující vztahy? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi s Pjér la
Šé‘zem 1. 9. v 18.00 v Kině Napajedla.
Pjér la Šé‘z provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Dlouhodobě
spolupracuje s Jaroslavem Duškem v divadle Vizita a v představeních Čtyři dohody
a Pátá dohoda. S Ivetou Duškovou a Petrou Bílkovou účinkuje v představení Škola
Malého stromu. V hudební oblasti působí ve znovu obnovené bigbítové kapele
Rakousko-Uhersko. Vydal zatím tři publikace – psychologickou studii Indián –
zpráva o archetypu, hlubinný román o hledání sebe sama Den svatého Ignora a
novelu ve stylu realistického vizionářství Cesta. K vydání připravuje hlubinnou
studii Psychologie souhlasu. Zajímají jej především otázky možností lidského bytí
v tomto světě.
Výtěžek z besedy bude věnován občanskému sdružení Za sklem. Posláním
sdružení je poskytovat osobám s poruchou autistického spektra takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.
Vstupné: 300 Kč → od 1. 6. do 1. 9.→ Vstupenky nelze rezervovat. Jsou k zakoupení na www.kino.napajedla.cz, v Informačním centru Napajedla a hodinu před
každou projekcí v Kině Napajedla.
Pořadatelé: Centrum Arkána a Klub kultury Napajedla

Kolbaba zavítá do Kina Napajedla!
Tentokrát ve středu 14. října v 18.00 s
tématem UKRADENÁ ZEMĚ – CESTA NAPŘÍČ USA. Podívejte se na
zemi, která patřila dříve domorodým
obyvatelům jiným pohledem. Místa
mizí, proto doporučujeme koupit vstupenky v předprodeji! Navíc do konce
července za zvýhodněnou cenu.
Zároveň připomínáme, že pořad Poklady Aljašky a západní Kanady, který byl
plánován na 6. 5., je přesunut na 23. 9.
a vstupenky zůstávají v platnosti.

Upozornění

Vstupenky na představení a
akce, které byly zrušeny v souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními, je
možné vrátit v Informačním
centru Napajedla a v Kině Napajedla nejpozději do 31. 7. 2020.
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Pátek /17. 7., 19.30/
Meky
dokumentární, ČR, SR 2020,
80 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.
Sobota /18. 7., 16.30/
Scoob!
animovaný, dobrodružný,
komedie, rodinný
USA, 2020, 93 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.
Sobota /18. 7., 18.30/
3Bobule
komedie ČR, 2020,
103 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.

Kino Napajedla

Slavnostní premiéra
Sobota /1. 8., 17.30/
Havel + delegace k filmu
Slávek Horák
drama, životopisný
ČR, 2020, 100 min., 130 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Neděle /2. 8., 17.00/
Velké dobrodružství
malé pandy
animovaný, dobrodružný,
komedie, rodinný, RU, USA,
2019, 90 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.

Neděle /2. 8., 19.00/
Havel
drama, životopisný
ČR, 2020, 100 min., 130 Kč
Pondělí /20. 7., 10.00 a 15.00/ Nevhodný pro děti do 12 let.
Příliš osobní známost
LETNÍ PROJEKCE PPRO DĚTI
komedie, drama, ČR, SR,
Pondělí /3. 8., 10.00 a 15.00/
2020, 107 min., 65 Kč
Lassie se vrací
Nepřístupný mládeži
rodinný, dobrodružný, drama
do 15 let.
DE, 2020, 100 min., 100 Kč
Přístupný bez omezení.
Pondělí /20. 7., 18.00/
Meky
Středa /12. 8., 10.00/
dokumentární, ČR, SR 2020, Mosley
80 min., 120 Kč
animovaný
Přístupný bez omezení.
NZL, CHN, 2019, 97 min.,
60 Kč
Čtvrtek /23. 7., 10.00/
Přístupný bez omezení.
Ledová sezóna:
Ztracený poklad
Letní mini dětské kino
animovaný, dobrodružný,
projekce naslepo
komedie, rodinný
Středa /12. 8., 21.00/
USA, IND, ROK, CHN,
Nádvoří Nového kláštera,
2019, 90 min., 60 Kč
vstupné dobrovolné
Přístupný bez omezení.
I děti mají rády nečekaná
překvapení! Vemte deku,
Pondělí /27. 7., 10.00/
udělejte si piknik pod
Frčíme
animovaný, komedie, rodinný hvězdným nebem a nechte
USA, 2020, 103 min., 65 Kč se spolu s dětmi překvapit
našim dramaturgickým výPřístupný bez omezení.
běrem!
Pátek /31. 7., 17.00/
Pátek /14. 8., 15.00/
Scoob!
Princ Krasoň
animovaný, dobrodružný,
animovaný, komedie, rodinný
komedie, rodinný
CAN, 2018, 85 min.,60 Kč
USA, 2020, 93 min., 120 Kč Přístupný bez omezení.
Přístupný bez omezení.
Pátek /21. 8., 15.00/
Píseň moře
Pátek /31. 7., 19.00/
animovaný, rodinný,
3Bobule
fantasy, IRL, BE, LUX, FR,
komedie, ČR, 2020,
2014, 94 min, 60 Kč
103 min., 120 Kč
Přístupný bez omezení.
Přístupný bez omezení.
Pondělí /24. 8., 10.00/
Sobota /1. 8., 15.30/
Lassie se vrací
Vzhůru za sny
rodinný, dobrodružný,
rodinný, animovaný
drama, DE, 2020,
DK, 2020, 81 min., 120 Kč
100 min., 65 Kč
Přístupný bez omezení.
Přístupný bez omezení.

ANIMOVANÁ NÁLOŽ
DOBRÉ NÁLADY!
Koncem srpna se na plátna
kin dostane dlouho očekávaný
titul Trollové: Světové turné.
Tvůrci z DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom,
že všechny trable světa se
dají vyřešit tancem, zpěvem
a vzájemným objímáním.

LETNÍ KINO SENIOR

Vemte vnoučata, děti nebo
své kamarády a vyrazte
opět k nám do kina. Celý
tým kina se na vás těší se
šálkem kávy a dobrou náladou a skvělou kinoatmosférou!
Pondělí /20. 7., 10.00 a 15.00/
Příliš osobní známost
komedie, drama, ČR, SR,
2020, 107 min., 65 Kč. Nepřístupný mládeži do 15 let.

Pondělí /3. 8., 10.00 a 15.00/
Lassie se vrací
rodinný, dobrodružný, drama,
DE, 2020, 100 min., 65 Kč
Přístupný bez omezení.
Pondělí /17. 8., 10.00 a 15.00/
Bourák
komedie, ČR, 2020,
105 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pondělí /31. 8., 10.00 a 15.00/
3Bobule
komedie, ČR, 2020,
103 min., 65 Kč
Přístupný bez omezení.
Více informací o programu
kina najdete na kino.napajedla.cz a facebook.com/
kinonapajedla nebo
v tištěných programech
Klubu kultury Napajedla.

Změna programu vyhrazena.
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