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Městu Napajedla
dorazila
spousta krásných
novoročních přání.

Foto: red.

Vydává město Napajedla

Zimní Napajedla v čase
Jak vypadala zima v Napajedlích v minulém století? Staré archivní fotografie najdete
na straně 11.
Foto: archiv Muzea Napajedla

Přejeme vám
hlavně pevné zdraví
a hodně štěstí
v novém roce 2021!
Město Napajedla

Foto: Vít Slanec

roku

První hříbě 2021
V pondělí 11. ledna 2021 ve 21.05 se
v Hřebčíně Napajedla narodilo první letošní hříbě. Stejně jako v loňském roce
je matkou prvního hříběte šampionka
a Kůň roku 2016 Dally Hit, která se
může pyšnit řadou vítězství a titulů. Otcem klisničky ryzky je Pouvoir Absolu.
Pokud chcete navrhnout jméno pro
letošní hříbě, které by mělo začínat
písmenem „D“, posílejte své návrhy na    
e-mail: info@napajedlastud.com.
Red. Foto: Hřebčín Napajedla

Rozpočet města na rok 2021 podrobně na str. 4.–5.
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„Nenadálé krize nejlépe překonají ti, kteří se
dovedou rychle a účinně přizpůsobit nové situaci,”
říká starostka Napajedel Irena Brabcová
V roce 2020 zkomplikovala chod
naší společnosti hrozba nákazy, s níž
jsme se dosud nesetkali. Ovlivnila naše
životy a podstatně ztížila podmínky
pro práci, vzdělávání i trávení volného
času. Starostka Napajedel paní Irena
Brabcová proto ve svém tradičním novoročním rozhovoru mluví především
o tom, jak těžké bylo za daných podmínek zajistit běžný chod i další rozvoj
města.

jehož návrh byl na listopadovém zasedání schválen hlasy osmnácti z dvaceti přítomných zastupitelů. Od prvního
pracovního dne nového roku se díky
tomu mohlo vše rozběhnout tak, aby
byl rozpočet na jeho konci bezezbytku
naplněn.
Ještě dříve byla po předchozím projednání se všemi sportovními kluby a
organizacemi schválena dlouhodobá
Koncepce rozvoje sportu ve městě.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva byl pak schválen další důležitý
dokument nazvaný Strategie rozvoje
města Napajedla 2030, o jehož obsahu,
významu a smyslu informovaly Napajedelské noviny ve svém prosincovém
vydání. Jeho kompletní znění je k nahlédnutí na webu města v sekci Ostatní/
Rozvoj města.”

Paní starostko, jaké dojmy si odnášíte
z uplynulého, velmi obtížného roku?
„Prožila jsem, ostatně tak jako všichni, výjimečný rok, v jehož průběhu
ovlivnila naše životy nová, dosud neznámá nákaza. V důsledku toho jsem
zažila silné poznání, že poslední slovo
má příroda a my na tom zkrátka nic nezměníme. Postupně jsem se smiřovala
se zjištěním, že ne vše lze uskutečnit
podle našich plánů a představ a že se
člověk musí umět přizpůsobit vzniklé
situaci, přijímat věci s pokorou a naučit
se žít i s vědomím, že vše, co prožívá a
co má, může náhle ztratit.”
Jak se tato zjištění promítla do Vašeho myšlení a osobního i pracovního
života?
„Ještě více jsem si uvědomila nezbytnost dostupnosti a spolehlivého
fungování zdravotnických zařízení, sociálních služeb a základní technické infrastruktury. Na druhou stranu
jsem získala pocit, že se klidně můžeme
obejít bez některých mediálních výstupů a nesmyslných sdělení šířených prostřednictvím sociálních sítí.
Rozladila mne i nepřiměřená míra
kritiky všeho, o čem v krizových chvílích rozhodovala vláda s týmem odborníků v zádech. Ze své pozice si totiž
dobře uvědomuji, jak obtížné je pro
člověka, který nese zodpovědnost za
dění ve společnosti, rychle a správně
rozhodovat ve chvílích, v nichž jsme
se dosud neocitli. O to větší vděčnost
cítím vůči těm, kteří se v časech šíření nového typu koronaviru chovají rozumně a ohleduplně a obětavě podávají
pomocnou ruku.”
Co znamenala zhoršená epidemiologická situace pro práci městského
úřadu a Vámi vedené samosprávy?
„Především bylo třeba zajistit chod
úřadu i všech městských organizací
a společností i za předpokladu, že je
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Starostka města Napajedla
Irena Brabcová
řada jejich pracovníků nemocných anebo zařazených do karantény, případně
chybí v důsledku uzavření škol. To vše
se dalo zvládnout jen při zvýšeném úsilí a nasazení zbývajících pracovníků,
na něž taková situace silně doléhala jak
po fyzické, tak zejména po psychické
stránce.
Myslím, že nenadálé krize nejlépe
překonají ti, kteří se dovedou rychle a
účinně přizpůsobit nové situaci. V tomto smyslu žijeme a pracujeme už řadu
měsíců. Stejně jako spousta jiných se
v době krize znovu a znovu přesvědčuji
o tom, jak důležitá je možnost věřit
„svým lidem” – těm, kteří vše dále nekomplikují, ale skutečně pomáhají krizové chvíle zvládnout. Moc jim za to
děkuji.”
V obtížných podmínkách uplynulých
měsíců se podařilo zajistit i několik
skutečností zásadních pro chod města
z dlouhodobého pohledu. Které považujete za nejdůležitější?
„Tím možná nejdůležitějším předpokladem byla stabilizace počtu pracovníků. Jsem ráda, že mohu říci, že k 1.
lednu 2021 byla všechna místa podle
organizačního řádu městského úřadu
obsazena. Neméně důležitý je i fakt,
že dle schváleného harmonogramu
proběhla příprava rozpočtu města,

Postupně byly realizovány některé
dříve přijaté záměry a investice. Které
z nich se loni podařilo dotáhnout do
konce?
„Napajedelští sportovci se jistě těší,
až budou moci plně využívat svá vylepšená sportoviště. Volejbalisté dostali
k dispozici nové kurty v areálu škol,
kde mohou společně s házenkáři užívat
i nové zázemí zbudované z dlouhodobě nevyužívané kotelny. Fotbalisté
se do svého areálu, který byl vybaven
novou kanalizační přípojkou a vylepšeným sociálním zázemím, dostanou po
nové příjezdové komunikaci.
Skryta očím veřejnosti byla zahájena (a v těchto dnech vrcholí) výstavba výtahu v budově 1. Základní školy.
Jsem ráda, že se podařilo dokončit zásadní rekonstrukci bytového domu č.
p. 737 v Jiráskově ulici. Vzniklo tam
sedm malometrážních bytů, které se
stanou útočištěm našich spoluobčanů v
náhlé bytové nouzi.
V ulici Pod Kalvárií se podařilo (stejně jako předtím na sídlišti Nábřeží a
ulici Hřbitovní) zbudovat nová parkovací stání. V této lokalitě byla zároveň
zahájena příprava nového pěšího propojení s centrem města přes tamní sportovní areál. Jinde – v lokalitě Chmelnice – proběhla generální oprava povrchu
mostovky lávky přes řeku Moravu.
Chmelnická lávka by teď měla dostat
nový nátěr.
Dalšími etapami pokračovala rozsáhlá rekonstrukce plynovodní sítě v našem městě. Připomínám, že nejde o naši
investiční akci, nicméně napajedelský
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městský úřad i samospráva se aktivně
podílí na její koordinaci a hájí majetek
města a zájmy jeho občanů. Je to velmi
zatěžující, ale důležitá a potřebná akce,
která bude letos pokračovat v ulicích
Janáčkova (dokončení), Husova, Zábraní, Komenského, Příční, 2. května a
1. máje. Plánovaná rekonstrukce možná začne i v ulici Bartošova.
Přehled všech investic a oprav stávajícího nemovitého a movitého majetku
města, které nás čekají letos, nabízí příslušná tabulka rozpočtu, jehož podobu
najdete na následující dvoustraně tohoto vydání Napajedelských novin.”
Zdá se, že naopak utichl ruch kolem
dvou záměrů, o nichž se před časem
hodně mluvilo – stavby bazénu a tréninkové haly v areálu škol a přestavby
měšťanských domů v centru města na
divadelní budovu se společenským sálem. Co je kolem nich nového?
„Na nové kulturní zařízení v domech
s č. p. 94 a 95 máme zpracovánu ověřovací studii, která se nyní dopracovává do fáze dokumentace pro územní
rozhodnutí. Velmi důležité je, že vše
již bylo s kladným výsledkem konzultováno s památkáři a městským architektem. Přípravu výstavby bazénu a
tréninkové haly, která je v pokročilejší
fázi, bohužel zbrzdilo nenadálé úmrtí architekta stavby a s tím související
převod autorských práv.
Věřím, že v letošním roce se nám vše
podaří zase o kus posunout a v příhodnější době budeme připraveni spustit
realizaci těchto staveb. Na obě pilně
šetříme. Stav účtu města k 31. 12. 2020
činil 180 milionů korun. Jejich značnou část máme uloženu na poměrně
dobře úročeném termínovaném vkladu.
Doufám, že ve chvíli, kdy skončí krize
kolem koronaviru, budou příjmy města
stabilizovány a tyto stavby bude možné
zahájit. Snad zároveň klesnou ceny stavebních prací, které jsou nyní vyšponovány hodně vysoko.”
Hodně se mluvilo i o revitalizaci lesoparku Kalvárie, který nedávno postihly přírodní pohromy. Jaký je současný stav a budoucnost této lokality?
„Po kůrovcové kalamitě a následné
vichřici byl na Kalvárii žalostný pohled, ale teď mohu s radostí říct, že budoucnost lesoparku vypadá dobře. Už
se těším na jarní rozpuk semenáčků v
uklizeném prostoru, kde padlo nejvíce
stromů. Ukázalo se, že to, co před časem vypadalo jako katastrofa, umožnilo
– spolu s deštivým počasím – přirozené omlazení lesa. Příroda nám zkrátka
znovu ukázala svou sílu i neúprosné
zákony. Přesto, že některé usychající
stromy bude ještě třeba odstranit, už

můžeme kultivovat perspektivní porost
a zároveň dobudovat páteřní cestu, síť
nových stezek a základní mobiliář, především lavičky.”
Z východního okraje města se teď podívejme na severní, jehož tvář mění
probíhající stavba dálnice. Co nám
k ní můžete říci?
„Obávala jsem se negativních důsledků výstavby dálnice na naše město, zejména ve vazbě na objízdné trasy, které
se nás přímo dotýkaly. Myslím, že se vše
nakonec dobře zvládlo, ale ještě chvilku
musíme vydržet, než bude všechno dokončeno tak, jak je plánováno.
Do dějin Napajedel se určitě zapsal
loňský listopad, v jehož průběhu přestala existovat kostkovice na severním
okraji města a konec ulice Dr. Beneše
byl zaslepen. Byl to důležitý krok směrem k výstavbě dálničních pruhů, na
jejichž části by už v polovině letošního
roku měl začít omezený provoz. Celý
úsek jihovýchodního obchvatu Otrokovic by měl být zprovozněn na podzim
s tím, že před mostem přes řeku Moravu bude ústit na stávající silnici I/55.”
Co se tam bude dít dál?
„V současné době již běží příprava
stavby nového dálničního mostu, na
nějž by po jeho dokončení měla být na
čas převedena i doprava z mostu stávajícího, který čeká rekonstrukce. Aby
toho kolem mostů nebylo málo, tak Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá i
generální rekonstrukci mostu u Fatry,
plánovanou na roky 2024 a 2025. Na
základě čerstvých zkušeností věřím, že
i tuto komplikovanou, ale potřebnou
akci společně zvládneme. Mimochodem – všimli jste si, že v loňském roce
byly na napajedelském katastru postaveny hned tři nové mosty – dva nad
budoucí dálnicí a jeden na silnici III.
třídy před Topolnou?”
Ulice Bartošova a Dr. Beneše čeká
v návaznosti na dokončení nového
úseku dálnice celková rekonstrukce.
Investorem stavby bude Ředitelství
silnic Zlínského kraje, protože silnice,
které tyto ulice protínají, jsou majetkem kraje. Co nás tedy čeká?
„V současné době je na tuto velkou
akci zpracována projektová dokumentace a běží vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení. Město
Napajedla se bude podílet na financování nových chodníků, cyklostezky,
vjezdů do rodinných domů, parkovacích stání, veřejného osvětlení, výsadby
veřejné zeleně a souvisejících přeložek
inženýrských sítí. Na část nákladů přitom chceme využít dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.

www.napajedla.cz
Mohu dodat, že tzv. stará kvítkovická cesta, která navazuje na ulici
Bartošova, bude zachována, a jelikož
je momentálně vystavena zátěži jako
objízdná trasa, měla by být důkladně
vyspravena na náklady stavby dálnice.”
Další investicí, která budí naši pozornost a přitom neprobíhá v režii
města, jsou opravy napajedelského
zámku. Máte o nich nějaké zajímavé
zprávy?
„Navzdory nepříznivým podmínkám
byla v loňském roce majitelem zámku
dokončena rekonstrukce řady objektů
v areálu – vstupní brány, kašny, bazénu
i komunikací v bezprostředním okolí zámecké budovy. Dokončena byla i
celková oprava její fasády. Jistě jste si
všimli, že budova je už nově nasvícena
a krásně zapadá do noční scenérie města. Všechny tyto práce, jejichž hodnota
nepochybně dosahuje několika desítek
milionů korun, si zaslouží naše uznání
a obdiv. V této době, kdy je fakticky
znemožněn jakýkoliv výdělek v oblasti
cestovního ruchu a kultury, si člověk
ještě více uvědomí, jak velký finanční
závazek vlastnictví zámku znamená.”   
Ano – i začátek nového roku se nesl
ve znamení těžkostí, které nás provázely rokem minulým. S jakými pocity se
díváte do dalších měsíců roku 2021?
„Do loňského roku jsme vstupovali –
jako ostatně do každého nového roku –
s jistou nadějí, ale také s obavami. Přes
všechno špatné, co nakonec přinesl, se
nám podařilo učinit spoustu zásadních
kroků a posunout rozvoj našeho města
zase o kousek dál.
Na jeho konci se objevila naděje
v podobě účinné vakcíny, která snad
urychlí návrat našich životů i chod celé
společnosti do normálu. Ale jen samotná vakcína se o to nepostará. Myslím,
že za předpokladu vyšší míry ohleduplnosti a schopnosti celé veřejnosti
přizpůsobit se náhle vzniklé nepříznivé
situaci, by bylo možné zvládat všechno
rychleji, lépe a také levněji.
Je mi upřímně líto všech, kteří v našem městě doposud spoluutvářeli bohatý občanský život, spočívající ve
spoustě kulturních, společenských a
sportovních akcí. I za ně teď všechny
prosím o trpělivost, ohleduplnost a rozumný přístup – proto, abychom zase
mohli žít tak, jak si přejeme.”
„Dovolte, abych při této příležitosti projevila svou upřímnou soustrast
všem, kteří se museli v souvislosti s koronavirovým onemocněním navždy rozloučit se svými blízkými.”
Děkuji za rozhovor.

Michal Forst
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Rozpočet města Napajedla na rok 2021
Zastupitelstvo města Napajedla
na svém zasedání dne 25. listopadu 2020 schválilo rozpočet města
na příští rok.  Schválený rozpočet
má následujících podobu – příjmy jsou ve výši 145 216 000 Kč,
výdaje ve výši 178 576 000 Kč a financování ve výši 33 360 000 Kč.
Rozpočet je schválen jako schodkový a na jeho pokrytí jsou použity úspory města z minulých let.
Město Napajedla ve schváleném
rozpočtu nesplácí úvěr a nečerpá nový. Schválený rozpočet má
podobu následujících závazných
ukazatelů.
Závazné ukazatele – v příjmové části
rozpočtu to jsou objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování jsou to schválené prostředky na
položkách 8115 a 8117 a ve výdajové
části rozpočtu to jsou objemy finančních prostředků schválené v jednotlivých oddílech 10 až 64.
Při hospodaření podle rozpočtu se
rada města řídí těmito výše uvedenými
závaznými ukazateli schváleného rozpočtu města na rok 2021.

I. Závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2021
Příjmy
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4
Příjmy celkem

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

125 200 000
12 683 000
0
7 333 000
145 216 000
526 000
144 690 000

konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci
Financování
8115
Změna stavu na bankovním účtu
8115
Financování celkem
Financování celkem
Zdroje celkem
Výdaje
oddíl 10
oddíl 21
oddíl 22
oddíl 23
oddíl 31
oddíl 32
oddíl 33
oddíl 34
oddíl 36
oddíl 37
oddíl 43
oddíl 52
oddíl 53
oddíl 55
oddíl 61
oddíl 63
oddíl 64
Výdaje celkem

-41 640 000
  75 000 000
33 360 000
178 576 000

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

konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

celkem Kč
200 000
150 000
8 740 000
6 404 000
29 151 000
6 000
12 184 000
5 690 000
46 045 000
6 540 000
3 003 000
300 000
4 083 000
604 000
34 589 000
7 020 000
13 867 000
178 576 000
526 000
178 050 000

V rámci schváleného rozpočtu jsou schváleny i závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla. Závaznými
ukazateli jsou výše neinvestičních příspěvků na jejich provoz.
II. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla – neinvestiční příspěvky
oddíl/§/položka název a IČ příspěvkové organizace

ORJ

www.napajedla.cz

31/3111/5331       Mateřská škola Napajedla, 70979995                                                                            2413
31/3113/5331       1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043                                                             2411
31/3113/5331       2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572                                                             2412
33/3392/5331       Klub kultury Napajedla, 70286736                                                                                   2415
34/3421/5331       DDM Matýsek Napajedla, 75044862                                                                            2414
36/3636/5331       Služby města Napajedla, 71240063                                                                              2416
43/4351/5331       Pečovatelská služba Napajedla, 4294548                                                                    2447
celkem

Kč

2 766 000
2 644 000
5 492 000
10 293 000
1 390 000
18 117 000
2 847 000
43 549 000

Schváleny byly i závazné ukazatele rozpočtu města vůči třetím subjektům, které pro město za poskytnuté finanční prostředky
formou dotace zajištují určitý druh služby.
III. Závazné ukazatele pro třetí subjekty – příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla
oddíl/§/položka název a IČ příjemce, účel dotace

ORJ

Kč

22/2292/5323       dopravní obslužnost Zlínský kraj, 70891320                                                                  2664                       900 000
22/2292/5193       školní autobus, Ariva, a.s.                                                                                               2663                         30 000
36/3636/5169       JDTM ZLK, Zlínský kraj, 70891320                                                                                   2445                          28 000
celkem
958 000

Město Napajedla má vytvořen jeden fond – Fond zaměstnavatele a pro rok 2021 byly pro tento fond také schváleny závazné
ukazatele.   
IV.  Závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele
oddíl/§/položka

ORJ

Kč

63/6330/4134       tvorba fondu                                                                                                                  3601                       526 000
63/6330/5342       krytí fondu                                                                                                                    3601                       526 000
položky 5xxx       použití fondu dle statutu fondu                                                                                      3601                       610 000
p. 8115                 financování fondu                                                                                                                   3601                           84 000
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oddíl/§/položky/ORJ

V. Přehled stavebních oprav
Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města dle rozpočtové skladby
na příjmy a výdaje města na rok 2021
schválila rada města následně na svém
jednání dne 14. prosince 2020.
Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje provozní
výdaje městského úřadu ve výši 28,9
mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti
ve výši 365 tis. Kč, městské policie ve
výši 4,1 mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů ve výši 4,5 mil. Kč. Pro bytové hospodářství (bez stavebních oprav)
je vyčleněna částka ve výši 1,1 tis. Kč a
pro  nebytového hospodářství (bez stavebních oprav) je to částka ve výši 2,9
mil. Kč. Na provozní činnost jednotky
sboru dobrovolných hasičů města je určeno 454 tis. Kč.
Na údržbu a opravy stávajícího nemovitého a movitého majetku města
byla vyčleněna částka 24,7 mil. Kč.
Přehled stavebních oprav uvádí následující tabulka.
Na investice je ve schváleném rozpočtu vyčleněna částka 35,0 mil. Kč,
což je 19,6 % všech výdajů na rok
2021, přehled je uveden níže v tabulce.

VI. Přehled investic

www.napajedla.cz

oddíl/§/položky/ORJ

název akce

Kč

2212/5171/2666 drobné opravy místních komunikací
1 000 000,00
22 Doprava
1 000 000,00
e d e nčištění
0 1 /studní
2021
w w w . n a p a j e d l100
a . c000,00
z
2310/5171/2643 lobnova,
2321/5171/2660 oprava kanalizací a vpustí
1 000 000,00
23 Vodní hospdářství
1 100 000,00
3111/5171/2701 opravy a údržba v areálu MŠ
900 000,00
3113/5171/2702 opravy a údržba v areálu 1. ZŠ
900 000,00
3113/5171/2703 opravy a údržba v areálu 2. ZŠ
900 000,00
3113/5171/5102 oprava šaten tělocvičny 2. ZŠ
3 300 000,00
31 Vzdělávání
6 000 000,00
3326/5171/2670 opravy drobných památek
50 000,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
50 000,00
3412/5171/2119 opravy sportovního areálu u ZŠ včetně zázemí
800 000,00
3412/5171/5114 opravy sportovního areálu u ZŠ, povrch0
1 500 000,00
3421/5171/2635 dětská hřiště, opravy, údržba
200 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
2 500 000,00
3612/5171/2111 neplánované opravy byty
560 000,00
3612/5171/2137 oprava, údržba čp. 717-9, bytový dům
170 000,00
3612/5171/2138 oprava, údržba čp.1531, bytový dům
510 000,00
3612/5171/2139 oprava, údržba čp. 90, DPS Pod Kalvárií
865 000,00
3612/5171/2140 oprava, údržba čp.1554, DPS, Na Kapli
320 000,00
3612/5171/2711 oprava soc. zázemí 4bj.,čp.90, DPS Pod Kalvárií
2 100 000,00
3613/5171/2112 neplánované opravy nebyty
630 000,00
3613/5171/2116 servis klimatizací
60 000,00
3613/5171/2118 opravy, údržba čp. 89, radnice, drobné akce
270 000,00
3613/5171/2127 opravy, údržba čp. 387, Na Kapli,
180 000,00
3613/5171/2134 oprava, údržba čp. 87 spořitelna
498 000,00
3613/5171/2135 oprava, údržba čp.1042 zdravotní středisko
820 000,00
3613/5171/2136 oprava, údržba čp. 304-5, klášter
530 000,00
3613/5171/2142 oprava, údržba čp. 459 kino
110 000,00
3613/5171/2143 oprava, údržba čp. 519 budovy KKN, p.o. v zám. parku
100 000,00
3613/5171/2145 oprava, údržba č.p. 94-5, bývalá záložna
50 000,00
3613/5171/2146 oprava, údržba kotelen B, C na Nábřeží
50 000,00
3613/5171/2150 oprava, údržba čp. 89, radnice, zázemí hasičů
125 000,00
3613/5171/2151 oprava, údržba čp. 637, Lány, sídlo SMN, p.o.
70 000,00
3613/5171/2704 oprava, údržba čp. 89, radnice, velké opravy
600 000,00
3613/5171/5105 oprava zázemí čp. 1042, zdrav. středisko, v budově II,
1 000 000,00
3613/5171/5106 oprava č.p. 89, radnice, okna
2 000 000,00
3631/5171/2712 opravy veřejného osvětlení
2 300 000,00
3639/5171/2126 vodní prvky
50 000,00
3639/5171/2128 opravy, stavební dvůr Pahrbek,
100 000,00
36 Bydlení služby a územní rozvoj
14 068 000,00
5171
opravy nemovitostí celkem
24 718 000,00

název investiční akce

2143/6121/3108/ stezky Napajedelských emirátů
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
2219/6121/5108 prodloužení chodníku ul. Jiráskova
2219/6121/5110 zpevněná plocha ul. Jiráskova, I. etapa
22 Doprava
2310/6121/5109 vodovod k chatě Junáka a turistů
2321/6121/2646 měření odpadních vod ČOV
2321/6121/5104 retenční nádrže na vodu 2. ZŠ
2321/6121/5104 retenční nádrže na vodu 2. ZŠ, státní rozpočet
23 Vodní hospodářství
3113/6121/5103 úprava zázemí ŠJ v 2. ZŠ
3113/6121/1907 modernizace učeben 2. ZŠ, obec, neuznatelné
3113/6121/1905 modernizace učeben 1. ZŠ, obec
3113/6121/1907 modernizace učeben 2. ZŠ, obec
3113/6121/1905 modernizace učeben 1. ZŠ, státní rozpočet
3113/6121/1905 modernizace učeben 1. ZŠ, EU – IROP
3113/6121/1907 modernizace učeben 2. ZŠ, EU – IROP
31 Vzdělávání
3412/6121/1801 sportovní areál 3. et., bazén, hala, příprava
3412/6121/5112 sportoviště Sadová, tenisové kurty
3421/6121/2625 treláže u dětského hřiště
34 Tělovýchova a zájmová činnost
3613/6121/5113 divadlo v budově čp. 94-5
3632/6121/2624 úprava pietních míst a kaple na hřbitově
3635/6119/2203 pořízení územních studií
3636/6121/2710 projekty a žádosti o dotace
3639/6121/5107 obnova lesoparku Kalvárie, zahájení 1. etapy
3639/6122/2618 velkoobjemové kontejnery na odpad
3639/6130/2107 výkup pozemků
36 Bydlení služby a územní rozvoj
5512/6122/3210 hasiči, investice stroje
55 Požární ochrana
6171/6122/2144 investice přístroje a zařízení
6171/6122/2510 investice do IT, úřad
6171/6122/2512 technika pro přenosy z obřadní síně
6171/6122/51110 elektronická úřední deska
61 Územní samospráva a státní správa
6409/6901/2402 rezerva kapitálová
64 Ostatní činnost
6 výdaje investiční celkem

návrh v Kč

150 000,00
150 000,00
600 000,00
6 000 000,00
6 600 000,00
400 000,00
904 000,00
650 000,00
3 350 000,00
5 304 000,00
920 000,00
650 000,00
522 000,00
42 000,00
261 000,00
4 436 000,00
802 000,00
7 633 000,00
1 000 000,00
600 000,00
200 000,00
1 800 000,00
1 400 000,00
50 000,00
600 000,00
2 200 000,00
2 500 000,00
300 000,00
700 000,00
7 750 000,00
50 000,00
150 000,00
250 000,00
114 000,00
510 000,00
330 000,00
1 204 000,00
4 451 000,00
4 451 000,00
35 042 000,00

Rozpočet také obsahuje prostředky vyčleněné jako rezerva na krizové
stavy (nepředvídané přírodní pohromy
atd.) a to ve výši 300 tisíc Kč. Do rezervy na běžné výdaje příštího roku bylo
schváleno 1,7 mil. Kč a do rezervy kapitálové 4,4 mil. Kč.
Zastupitelé jako každoročně vyčlenili částku na podporu aktivit spolků a
organizací působících v oblasti sportu,
kultury, ochrany přírody, práce s dětmi
ve výši 6,26 mil. Kč a na podporu sociální péče ve výši 1,25 mil. Kč. Rozdělení těchto dvou částek mezi jednotlivé
žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v roce 2021.
Plné znění schváleného rozpočtu
města na rok 2021 je k dispozici na
webových stránkách města.
Text: Ivo Šlíma,
vedoucí finančního odboru
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Změny ve svozu

komunálního odpadu
Jelikož rok 2020 skončil lichým týdnem a rok 2021 lichým týdnem začal,
mění se tímto automaticky týdny vývozu odpadových nádob frekvence 1x za
14 dní ze sudých na liché.

Termíny svozu směsného
komunálního odpadu
v Napajedlích v roce 2021

6. 1. 2021 Tři králové nepřišli,
koleda však u vás doma zaznít může

Tři krále z Charity letos z důvodu přetrvávající pandemie nikde nepotkáte.
Přesto ale může u vás doma tříkrálová koleda zaznít. Jak? Je to velmi prosté. Stačí navštívit webové stránky www.trikralovasbirka.cz a dozvíte se víc. Je jasné, že
osobní kontakt s koledníky přímo u vás doma, jejich hřejivý úsměv i zpěv koledy
s přáním všeho dobrého je nenahraditelný. Zdraví vás všech, i našich koledníků,
je však na prvním místě.
„Můžete si pustit koledu a dokonce i online požehnání. Skrze web tříkrálové
sbírky pak bude možné i přispět do kasičky. Online koleda je již zprovozněna a
potrvá až do 30. dubna. Je zde také možné zadat vaše PSČ, a tím bude váš příspěvek automaticky přesměrován na místní Charitu, aby tato vaše pomoc mohla sloužit lidem, kteří jsou přímo z vašeho okolí,“ představuje možnost online
koledy Jan Žalčík, koordinátor tříkrálové sbírky.
„Pro ty z nás, pro něž by bylo obtížné přispět online, jsou připravené kasičky na
několika místech v obcích a městech. Od 6. do 24. ledna 2021 je tak možné přispět do pokladniček na některých obecních úřadech, v lékárnách, v obchodech,
v kostelech i v některých firmách. Přesný seznam je uveden na webu otrokovice.
charita.cz,“ doplňuje možnost přímého přispění do pokladniček Vladana Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice.

Ať je cesta k přispění jakákoliv, jedno je jisté.
Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc
lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Přehled míst s kasičkou v Napajedlích:
Fotoateliér Lucie / Lékárna Pod Zámkem / Lékárna Napajedla (Sadová ul.)
/ kostel sv. Bartoloměje (v době bohoslužeb) / firma Fatra (pro zaměstnance firmy)

Návod, jak přispět do online kasičky najdete na odkazu:
https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/navod-na-online-kasicku/

Výluka na čtyři dny zastaví osobní vlaky.
Nahradí je autobusy.
Správa železnic, s.o., informuje, že v termínu od 4. do 7. února 2021 proběhne
výluka zabezpečovacího zařízení v úseku Tlumačov – Otrokovice – Napajedla.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí v těchto dnech přistoupit
k zavedení náhradní autobusové
dopravy, která v úseku Staré Město
u Uherského Hradiště – Hulín nahradí přibližně mezi sedmou a dvacátou hodinou osobní vlaky.
Náhradní autobusová doprava je
organizována dle výlukového jízdního řádu, který je k dispozici na
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webu www.cd.cz. Její stanoviště
najdete v uvedených dnech na napajedelském autobusovém nádraží.
Rychlíky a expresy projíždějící vyloučeným úsekem mohou z důvodu
výluky zabezpečovacího zařízení navýšit zpoždění až o 15 minut. V uzlových stanicích přitom nemusí být od
zpožděných vlaků zajištěny přestupy
na přípojné vlaky.
Michal Forst

Týden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Vývoz 1x
za 2 týdny
vývoz

Vývoz 1x
za 4 týdny

vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

Stanislava Kozmíková,
referent odboru správa majetku města

leden 01/2021

www.napajedla.cz

Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán
Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní
povolání, spirituál kněží a exercitátor.
Mons. Adam Rucki (* 8. 1. 1951, + 12. 12. 2020)

Mons. Adam Rucki se narodil 8. ledna 1951 v Bukovci. Dne 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení. Poté působil jako kaplan nejprve v Havířově
– Bludovicích, v letech 1976 až 1977 ve Frýdku a posléze v Třinci. Od roku 1978
byl současně administrátorem excurrendo ve Stříteži.
Za svou pastorační práci s mládeží byl v roce 1984 odsouzen k šestiměsíčnímu
trestu odnětí svobody a byl mu dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské
činnosti.
V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1.
srpna 1989 se stal farářem v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost
Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993
byl rovněž děkanem zlínského děkanátu. Roku 1995 se stal spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a v roce 2005 se vrátil do rodné diecéze,
kde byl jmenován biskupským vikářem pro duchovní povolání.
Dne 12. ledna 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.
Otec Adam byl vyhledávaným exercitátorem, zpovědníkem a duchovním vůdcem.
Zemřel v sobotu 12. prosince 2020 na faře v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70
let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v sobotu 19. prosince v ostravské katedrále Božského Spasitele. Poté byly ostatky zemřelého biskupského vikáře převezeny
do jeho rodného Bukovce u Jablunkova, kde byly po mši svaté uloženy do kněžského hrobu.
Monika Dohnalová, referentka oddělení tajemníka MÚ Napajedla

Město Napajedla pomáhá Martinu Kotovi k úspěchům

Rucki

I když byla letošní sezóna výrazně ovlivněna pandemií Covid-19 a
sní spojenými vládními opatřeními (s
omezením se pořádaly hudební koncerty, soutěže, festivaly), dá se přesto říci,
povolání
že to bylo pro Martina období velmi
úspěšné a zdařilé.
Jeho pracovní život se v době omezení hodně
proměnil. Těšíně
Volný čas,kněžské
kte974 přijal
v Českém
rý se mu naskytnul, věnoval dalšímu
vzdělání
rámci akordeonových
udovicích,
v vletech
1976 až kurzů.
1977 ve
Na jaře se přihlásil na mimořádný kurz
ministrátorem
ve Stříteži.
do Dobřan,excurrendo
kde vyučoval prezident
celosvětové akordeonové asociace
uzen kCMA,
šestiměsíčnímu
odnětí
pan Frédérick trestu
Deschamps
z
Francie,
který
je
považován
u duchovenské
činnosti. V roceza1985
jednoho z nejlepších současných
a od 1.světových
srpna pedagogů.
1989 seDalší
stal hudební
farářem v
zkušenosti získával o letních prázdninách v rámci aTřeboňských
letních1990
nost Spytihněv
do roku
setkávání a Kutnohorského týdne
993 byl
rovněž
akordeonu,
kterýděkanem
byl zaměřen nazlínského
interpretaci komorní hry.
Foto: archiv Martina Kota
o kněžského
semináře
a
Martin byl
velmi rád, ževi vOlomouci
této době
možnost Martina poslechnout také na            
mohl koncertovat.
Vystoupil
na
n biskupským
vikářem
pronapř.
duchovní
pódiích v rámci 29. ročníku Mezináunikátním zahajovacím koncertu festirodního hudebního festivalu Mladá
valu
Tóny
Chodovské
tvrze
v
Praze
a
enoval kaplanem Jeho Svatosti. Otec
Praha jako vůbec prvního akordeonistu
festivalu Žhavé struny v Litoměřicích,
celé jeho historie. Diváky zaujal v Kokde bylvůdcem.
hostem houslového
duchovním
Zemřelvirtuose
v sobotu
lowratském paláci v Praze, kolínské syJaroslava Svěceného. Dále se prezennagoze a Japonské škole v Praze.
toval na festivalu akordeonových orBěhem roku se intenzivně připravochestrů v Hradci Králové, zahajovacím
val na desítky soutěží, které byly ovkoncertu hudebních kurzů Třeboňská
šem většinou zrušeny nebo postupně
a v měsíci září prezenudemeletní
přisetkávání
rozloučení
pozměněny na online verzi. Proto se
toval svoji hru v rámci MFF Zlín 2020.
Martin nakonec vrhnul do nahrávání
Na podzim si široké publikum mělo

2020

ého Spasitele v Ostravě

požadovaného repertoáru a do vybraných online soutěží se přihlásil. A jak
se ukázalo, s velkým úspěchem. Na jubilejním 70. ročníku celosvětové akordeonové soutěže Trophée Mondial de
l‘Accordéon 2020 (CMA) vybojoval
vynikající 2. místo. Toto umístění je o
to cennější, že je tato soutěž považována za jednu z prestižních akordeonových soutěží světa. 1. místo na soutěži
Danubia Talents International Music
Competition Budapest 2020 udělalo mladému hudebníkovi také velikou
radost. Do soutěže určené pro všechny
hudební nástroje se přihlásilo přes 500
muzikantů z celého světa a Martinovi
se povedlo zaujmout porotu natolik,
že kromě 1. místa v kategorii do 18 let
obdržel i speciální cenu Junior Prize
2020. Poslední soutěží, do které poslal
svůj příspěvek, byla soutěž VIVO International Music Competition New
York. Zde za svůj přesvědčivý výkon
vytěžil nejenom 1. místo (obdržel maximální počet bodů), ale i speciální
cenu poroty.
Veškeré aktivity a hudební činnosti, kterých se Martin v průběhu roku
účastní, jsou velmi nákladné a jen velmi těžko by je mohl absolvovat bez finanční podpory.
Proto moc děkujeme městu Napajedla za finanční dotaci, kterou mu i
v letošním roce z rozpočtu města poskytlo. Velmi si vaší pomoci vážíme.
DĚKUJEME.
Kateřina Kotová
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Rozpočet města na rok 2021, střednědobý výhled
a Strategický plán pohledem Pirátů
Poslední letošní jednání zastupitelstva proběhlo 25.11.2020 od 15.00hod
v obřadní síni radnice. Na programu
bylo 28 bodů jednání, očekávané projednání případných změn v Územním
plánu však mezi body nebylo. V prvním bloku jsme schvalovali majetkové
body kde jsme souhlasili s návrhy tak
jak byli připraveny a doporučeny radou
města.
Za zmínku určitě stojí bod č.13
Smlouva o právu provést změnu stavby „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV.Č. 49725-1“. – chystá
se velká rekonstrukce silničního mostu
u Fatry, která silně zasáhne do života
všech obyvatel města i okolí. Totální
rekonstrukce mostní konstrukce zahrnuje kompletní demolici mostu se
zachováním pilířů.V podmínkách uzavření smlouvy s investorem, což je
Zlínský kraj (přes ŘSZK), je dokončení
ulice Dr. Edvarda Beneše a její napojení na silnici I/55. Pro občany tak zátěž
nebude končit stavbou dálnice D55 –
obchvat Otrokovic, ale bude dále pokračovat dalších předpokládaných 18
měsíců.V rozpravě jsme sedotazovali
jak bude řešen příjem signálu NTV
CABLE pro obyvatele Zámoraví po
demolici mostu, když stávající kabel je
uložen na tělese mostu.
V bodu č.16 jsme podpořili koupi pozemku a stavby na něm v bezprostřední
blízkosti halenkovského přejezdu. V
důvodové zprávě se hovoří o tom, že
město nemá v lokalitě pozemky a že
by bylo možno jej využít pro kontejnerové stání. My bychom se raději dívali
do budoucna a to k přesunu vlakové
zastávky, která je nevhodně umístěna
mimo dosah většího počtu každodenních cestujících a vybudování nové
zastávky právě v prostoru přejezdu
po jeho plánovaném mimoúrovňovém
nově budovaném křížení s železnicí severněji než nyní. I vzhledem k plánované lávce přes řeku Moravu v prostoru
ulice Na kapli a podchodu pod trasou
dálnice D55 se nabízí blízké a rychlé
spojení z centra města pro chodce k
vlakové zastávce a využití příměstské
dopravy do okolních větších měst.
V bodu č.24 jsme hlasovali proti podpoře Strategickému dokumentu Napajedla 2021 – 2030 zpracovaný agenturou Modifo a veřejně projednaný
v kině dne 29.9.2020. K dokumentu
jsme podali tři desítky připomínek
a jejich vypořádání považujeme za
nedostatečné. Podle naší analýzy je
dokument příliš obsáhlý, tzv. “pohádka
o obci”, měl by mít max.50 stran, vize
a cíle jsou příliš obecné, chybí vazba
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cílů na finance (není jasno jak se budou
cíle financovat). Dokument byl zpracován dle zadání koalice a podporuje její
předvolební sliby. Námi podané připomínky naleznete na našem webu napajedla.pirati.cz
Naši podporu získali body týkající se
prodeje starého hasičského auta, oprava el.instalace v areálu MŠ, energetické
úspory a vybudování výtahu v objektu
radnice (vč. žádosti o dotace).
Největší diskuze proběhla u rozpočtu města na rok 2021, kdy je plánován
rozpočet schodkový – 33mil.Kč a bude
financován z vysokých rezerv, příjmy
jsou plánovány ve výši 145,2 mil.Kč
a nepočítají s možnými výpadky příjmů, které budou způsobeny propadem
na dani z příjmu fyzických a právnických osob. Výdaje jsou plánovány ve
výši 178,5 mil.Kč. V rozpočtu nejsou
zásadním způsobem plánovány výdaje
pro realizaci předvolebních slibů koalice na stavbu bazénu v areálu školy,
nadstavby lékárny na DPS….. U investic stojí za zmínku snad jen revitalizace
lokality Husova a Jiráskova. Konečně
se po letech investuje i mimo centrum
města.
Na jednání zastupitelstva 16.9.2020
jsem mohli slyšet z úst ing. L. Tesaře,který zpracoval střednědobý výhled
města do roku 2024 jaké město má
finanční prostředky do budoucích let.
Z analýzy vyplývá, že město má finanční prostředky do budoucích let. S
vypracovaným dokumentem souhlasíme, ale musíme se ohradit ke slovům,
které říkají, že město má ušetřeno přes        
155 mil.Kč, které leží na účtu města a
že tato finanční situace je excelentní.
Přikláníme se tak k názoru, že
vysoké finanční rezervy ztrácí výrazně
hodnotu tím, jak se zdražují investice
ve stavebnictví (dosud 10 – 15% ročně,
jen za 1.Q 2019 dle ČSÚ růst o cca
5%) a vysoký finanční obnos na účtech
města, snižuje jejich hodnotu!!! Tedy
ze 155 mil.Kč, prodělalo město při 5%
růstu za stavební práce za letošní rok
cca 7,5 mil. Kč. Peníze se kumulují v
našem městě od roku 2011.
Piráti Napajedla během několika let
navrhovali investice do majetku městaa
tak finanční prostředky chtěli prohospodařit či rozvíjet a obnovovat město
každoročně. Protože máme jiný pohled
na budování a rozvoj města, deklarujeme za nás jakým způsobem by město
mohlo být spravováno. A proč nesouhlasíme s rozvojem města, tak jak nám
jej dnešní koalice ANO – 2011, Mladí
za Napajedla, KDU–ČSL, ODS předkládá a realizuje.

První investicí, ve které jsme viděli
rozvoj města, byl odkup zámeckého
parku a zámku. Byli jsme přesvědčeni,
že tato investice musí být se souhlasem
občanů v referendu. Bohužel přes 1500
občanů (25% oprávněných voličů) nebylo nynější KOALICÍ vyslyšeno a konání místního referenda o tak závažné
investici bylo zmařeno.
Piráti Napajedla vidí, jako stěžejní
v rozvoji města tento majetek vlastnit.
Realizovat rekonstrukce Divadelního
sálu, Klubu Kultury, Loutkového divadla, sportovních hřišť - tenisového
i házenkářského, včelína a nabízí se i
možnost rozšíření kapacity mateřské
školky. A samozřejmě vyřešení průchodu mezi branami areálu zámku. Investici v částce 85 mil. Kč, jsme považovali za adekvátní vzhledem k finanční
situaci města. KOALICE však mluvila
o zadlužení města a finanční zátěží do
budoucích let.Což nyní při střednědobém výhledu vidíme jako zavádějící.
Ing. L. Tesař nastínil finanční potenciál
města minimálně na cca 399 mil.Kč z
vlastních zdrojů 300 mil.Kč využití z
investičního úvěru. Z tohoto důvodů,
nebudeme hlasovat pro nové divadelní
zázemí v měšťanských domech 94–95,
ani pro sportovní hřiště, které díky neřešení situace, byli a jsou přesouvány
mimo zámecký areál. Zde se znovu budou muset investovat zbytečné miliony
na jejich vybudování a ztrácí se tak nejhezčí a nejstrategičtější zázemí, které
minulé generace vybudovali a na které
historicky nenavazujeme.
Druhou investici jsme viděli v měšťanských domech 94–95 kde měli být
už od roku 2011 zbudovány byty, kanceláře a komerční prostory. Domy chátrají a ztrátou na nájmech a nákladech
na otop byl rozpočet města ochuzen cca
o 10 mil.Kč. Jen studie a projekty stály v letech 2011 (38 tis.Kč), 2014 (99
tis.Kč). A poslední, nyní zpracovávaná
bude stát 1.95 mil.Kč
Třetím pohledem na rozvoj města
je území v lokalitě Jižní spojky (mezi
ČOV, Pahrbkem a silnicí Napajedla
– Topolná) ve věci sportovního a individuálního bydlení. Tento návrh neměl být vypuštěn z Územního plánu v
roce 2015! Myslíme si, že se tady měla
odehrávat investice jak do koupaliště s
bazénem, tak do sportovní haly, dalších
sportovišť, parků k rekreaci a volnočasovým aktivitám i skateparku, který
několik let je přímo u hlavní cesty nebo
zázemí loděnice pro Oddíl vodních
sportů při TJ FS Napajedla, která má
být zbourána se stavbou dálnice D55.
Plánované vsunutí loděnice a tenisových kurtů do areálu “Sadová” pova-

leden 01/2021
žujeme za nedostačují, neboť podle nás
je to malý prostor pro všechny oddíly
a kluby i s jejich zázemím. Jako kdyby území města nemělo jiné lokality,
kde by se dal rozvoj realizovat. Proto
nepodporujeme a nehlasovali jsme pro
krytý bazén s tělocvičnou a pro přesun
volejbalových hřišť a tenisových kur-

tů ze zámku a vybudování loděnice v
lokalitě Sadová. Sportovní střediska v
blízkosti rekreačního areálu Pahrbek
mohla být využívána rekreanty i turisty
a přinášet finanční prostředky k provozu všech zařízení.
Závěrem lze konstatovat, že v případě koupě zámku by město ušetřilo

www.napajedla.cz
desítky milionů a sportovní hřiště už
mohla stát na Jižní spojce, tak jak nová
výstavba 4 rodinných domků k ulici k
Pahrbku. Částka 700 000 000 Kč a její
rozložení do oprav na budovách v areálu zámku, by tuto námi navrhovanou
realizaci rozvoje města umožňovala.
T.Čabla a M.Štěpaník, za Piráty Napajedla

Pozn. redakce: Tento materiál není redakčním materiálem a nebyl stylisticky ani gramaticky upravován.

Koho aKtuálně
hledáme?

PRÁCE,
která má

SMYSL

Do provozovny v napajeDlích
aktuálně hleDáme

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

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

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice tel.: 603 972 558
Vyplatíme vám

Protokol o ekologické
likvidaci

až 1.500,- Kč Odvoz ZDARMA

inzerce

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

HODINOVÝ MANŽEL
733 209 024

www.hod-manzel.cz

inzerce

inzerce

provádím drobné údržbářské práce všeho druhu
pro firmy i domácnost. Napajedla a okolí.
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Toulky
Napajedly
znají své
vítěze

V průběhu měsíců listopadu a prosince uspořádal DDM Matýsek fotosoutěž
s názvem Toulky Napajedly. Celý projekt začal v době, kdy ve školách probíhala distanční výuka. Cílem bylo zabavit děti a motivovat je k procházkám po
našem městě.  Po dobu čtyř týdnů jsme
každé pondělí zveřejnili čtyři staré pohlednice nebo fotografie a úkolem dětí
i jejich rodičů bylo tato místa najít a
vyfotit je tak, jak vypadají dnes. Samozřejmě objekty jako radnice či kostely
se za mnohá léta nezměnily, ale naopak
některé ulice jsou dnes k nepoznání.
Děti i rodiče se s tímto úkolem vyrovnali velice dobře, a proto všichni, kteří
vytrvali a zaslali nám všech šestnáct fotografií, získali pěknou odměnu. Dárky
do soutěže nám věnovalo město Napajedla a celkem čtyři výherci (Ema Poláková, Bára Pešinová, rodina Vaculova
a Vojtkova) se mohli těšit z publikace
Průvodce památkami a pamětihodnostmi města Napajedel, tričkem a zápisníkem. Děkujeme všem, kteří se soutěže
zúčastnili, a budeme se těšit na dalších
projektech v roce 2021.
Foto: archiv DDM Matýsek, Ema Poláková

Pavlína Škrabalová,
pedagog volného času DDM Matýsek

Provoz středisek Klubu kultury Napajedla

Aktuální situaci provozní doby
středisek a programovou nabídku kulturních akcí sledujte
prosím na www.kknapajedla.
cz, facebooku Klubu kultury
Napajedla nebo na webových
a facebookových stránkách
jednotlivých středisek.

10

Café Klášter děkuje návštěvníkům
za projevenou podporu v roce 2020
a těší se na jejich návštěvu i v tom letošním.

Foto: Café Klášter

Kvůli vládním opatřením musela
být střediska klubu kultury v prosinci uzavřena. Opatření se vztahovalo
na Muzeum Napajedla, Informační
centrum Napajedla, Kino Napajedla
(stále nabízí možnost zhlédnutí filmů
online) i Knihovnu Boženy Benešové Napajedla. Otevřeno zůstalo Café
Klášter a to prostřednictvím výdejního okna. Provozní doba je od úterý do   
neděle 13–17 hod.

leden 01/2021

www.napajedla.cz

Zimní Napajedla v čase

Na snímcích zachycujících zimní Napajedla
můžete vidět kluziště, které stávalo na místě
dnešního kina v roce 1932, Paříkovu reklamu na křižovatce v roce 1933, Solárnu z roku
1920 a další fotografie z archivu Muzea Napajedla či pana Františka Cívely.

Máte doma fotografie zimních Napajedel či blízkého okolí pořízené před
rokem 1990? Podělte se o ně v Muzeu Napajedla. Můžete je darovat,
zapůjčit k oskenování anebo rovnou
zaslat e-mailem na adresu muzeum@napajedla.cz. Děkujeme!
Muzeum Napajedla
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Kino Napajedla

leden/únor

„Staré kino“
sběr materiálu

Dárková karta Klubu kultury Napajedla
I v novém roce můžete potěšit své blízké novou předplacenou dárkovou kartu Klubu kultury Napajedla, kterou můžete platit nejen vstupenky do Kina
Napajedla, ale také koncerty, přednášky, besedy či festivaly pořádané klubem
kultury. A to není vše, kartou bude možné zaplatit také vstupné do Muzea
Napajedla.
Při obnovení provozu středisek Klubu kultury Napajedla bude možné kartu zakoupit v Informačním centru Napajedla nebo v Kině Napajedla. Je přenosná a lze
ji opakovaně nabíjet. Karta funguje na principu kreditů: 100 kreditů zakoupíte za
100 Kč, tedy 1 kredit = 1 Kč.
Minimální hodnota dobíjené částky při aktivaci karty činí 150 Kč, horní limit je
pak už čistě na vás, tedy neomezený. Novou dárkovou kartou potěšíte nejen své
blízke, ale podpoříte i kulturu ve svém městě.

Milí naši diváci, příznivci a přátelé, děkujeme vám za přízeň, kterou
nám věnujete. I díky tomu máme neustálou potřebu posouvat se
vpřed! Momentálně jsme tu pro vás online. Více informací naleznete na naší webové stránce nebo na sociálních sítích Kina Napajedla.
V novém roce 2021 se na vás těší tým Kina Napajedla.

V září 2021 oslaví Kino Napajedla
5. výročí svého znovuotevření po rekonstrukci a modernizaci. Muzeum
Napajedla ve spolupráci s kinem proto
na podzim připravují tematickou interaktivní výstavu. Bohužel se dochoval
jen zlomek archivních materiálů, proto
prosíme veřejnost, aby se s námi podělila o historické fotografie interiérů
i exteriérů budovy kina. Budeme rádi
za vše, co se „starým kinem“ souvisí
– například vstupenky, filmové plakáty (před rokem 2000), fotografie či seznamy původního vybavení apod. Veškerý materiál můžete muzeu darovat,
poskytnout pro potřeby výstavy anebo
jen zapůjčit k oskenování. Více informací poskytne vedoucí Muzea Napajedla Tereza Gomolová Kovaříková
(muzeum@napajedla.cz, 733 182 240)
a vedoucí Kina Napajedla Zuzana Némethová (kino@napajedla.cz).

Jak do online kina napaJedla?
nemůžete do kina? nevadí! díky Moje kino liVe kino dorazí až k vám
domů. o své filmové zážitky nepřijdete a zároveň podpoříte své oblíbené
kino napajedla. Všechny projekce navozují atmosféru kinosálu se vším,
co k němu patří – šum z kinokavárny, živé úvody kinařů či tvůrců, skvělá
hudba a navíc uváděné filmy častou nejsou jinde legálně k vidění.
Sledování je jednoduché – vyberte si film z našeho programu na stránkách
www.kino.napajedla.cz a kupte si e–vstupenku úplně stejně, jako byste
si kupovali lístek k nám do kina. odkaz na live stream vám pošleme necelou
půl hodinku před začátkem projekce. Stejně tak půl hodiny před začátkem
představení kino online otevírá svůj sál i chat, kde si můžete „popovídat“
s ostatními.

prograM naJdete na www.kino.napajedla.cz
lístek do online kina stojí obvykle 100 kč, ale pokud jste srdcař, můžete
nám zaslat také 150, 200 či dokonce 500 kč – volbu naleznete při platbě
v košíku pod tlačítkem „vyberte si slevu“.
Co je na programu, najdete také na Facebooku a instagramu.

Sleduj filmy online na

kino.napajedla.cz

i když situace není lehká, nevzdáváme to a pracujeme na tom, abychom toto
období překonali a mohli se s vámi i nadále setkávat nejen u dobrého filmu,
ale také na dalších kulturních akcích.
děkujeme za vaši podporu, spolu to zvládneme!
Zdraví tým kina napajedla

Nový termín přednášky
Jiřího Kolbaby 26. 5. 2021
Připomínáme divákům, kteří mají
zakoupeny vstupenky na přednášku
Ukradená země – cesta napříč USA
(původní termín 14. 10. 2020),
že vstupenky zůstávají v platnosti na
nový náhradní termín 26. 5. 2011 v
18.00 v Kině Napajedla. Případné
vrácení vstupného je možné do
14. 2. 2021. Pro zájemce zbývá
dokonce ještě pár volných míst!

www.kino.napajedla.cz
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