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V sobotu 5. ledna 2019 se v Napajedlích uskutečnila Tříkrálová sbírka, pořádaná organizací Charita                     
Česká republika. Do zasněžených Napajedel vyšlo s radostnou zvěstí 36 skupinek ve složení:
vedoucí skupinky a 3 králové. Napajedlané přispěli na pomoc potřebným částkou 172 517 Kč.
Děkujeme všem koledníkům a dalším pomocníkům, kteří tak pomohli dobré věci.
Rovněž děkujeme městu Napajedla, které nás podpořilo formou občerstvení pro všechny zúčastněné                    
a poskytlo prostory pro zázemí sbírky, a společnosti TOPEK, s.r.o., Topolná, za věnované koblížky a pečivo.
za organizátory sbírky v Napajedlích Bronislava Veselá

Setkání s hudbou

Pocta mistru
Rudolfu
Firkušnému
XIX. ročník

Kulturní
akce 2019
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Středa 30. ledna 2019
18.00 hodin
Klášterní kaple

Mnoho zdraví a štěstí
v novém roce přeje redakce
Napajedelských novin

Čeká nás XIX. ročník Setkání
s hudbou Pocta mistru Rudolfu
Firkušnému, na kterém ani letos
nebude chybět bohatý výběr
klavírní hudby zastoupený žáky
z Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Zazní virtuózní
klavírní repertoár především
z období romantismu.
Vstupné dobrovolné.

Poslední den v roce se na radničním
nádvoří uskutečnilo Silvestrovské odpoledne s kapelou The Pohoda.

Foto: Irena Brabcová

Rozpočet města Napajedla pro rok 2019

Foto: Irena Brabcová
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V letošním roce chceme rozhýbat

několik dlouho chystaných projektů,
říká starostka Napajedel Irena Brabcová
V úvodním vydání roku 2019 přinášejí Napajedelské noviny rozhovor
s paní Irenou Brabcovou, starostkou
města Napajedla.
Paní starostko, s jakými pocity
vstupujete do roku 2019?
„S dobrými. Přistupuji k životu s pokorou, přesto můžu říct, že rok 2018
byl z mého pohledu velmi úspěšný.
Jak v osobním, tak v pracovním životě. Se svými nejbližšími jsem ve
zdraví oslavila šedesáté narozeniny
a volební uskupení, za které
jsem v Napajedlích kandidovala,
popáté vyhrálo komunální volby.
Myslím, že je to krásný výsledek
a ocenění viditelných výsledků práce,
kterou jsme s mými kolegy společně
odvedli.
Z předběžných výsledků hospodaření města za minulý rok vyplývá, že
výsledek hospodaření je cca o 65 milionů korun lepší, než jsme předpokládali při jeho schvalování. Kromě
lepšího výběru daní a nižšího objemu
zrealizovaných investic se na tomto
výsledku pozitivně projevila i úspora
provozních výdajů. Pro život ve městě je ale stejně tak důležité i zachování existence Obvodního oddělení Policie ČR, o které jsme museli bojovat,
anebo to, že se rychle podařilo sehnat
nové zubaře hned do čtyř napajedelských ordinací, z nichž ke konci roku
odešli dosavadní lékaři.
Od podzimních voleb jsme měli
již čtyři jednání rady města a dvě
jednání zastupitelstva. Je před námi
spousta práce a já naplno prožívám
očekávání, co přinesou následující
dny a týdny a jak se nám bude dařit
zvládat úkoly, které jsme si vytyčili
ve volebních programech.”
Na kterých z nich se bude letos
pracovat nejvíce?
„V letošním roce vyvrcholí
přípravná fáze výstavby plaveckého
bazénu a tréninkové haly v areálu
škol. Na základě připomínek všech
dotčených orgánů a stavebního úřadu již byla dopracována rozsáhlá dokumentace pro územní řízení, čímž
byla splněna základní podmínka pro
podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Vše směřuje k dalšímu
projekčnímu a legislativnímu procesu
a k přípravě výběrových řízení.
Důležitým úkolem bude také koordinace s firmami, které v Napajedlích připravují celkovou rekonstruk2

Starostka města Napajedla
Irena Brabcová
ci plynovodní sítě. Úzkou spolupráci
a neustálý kontakt z naší strany bude
vyžadovat také probíhající realizace
dálnice D55.
Kromě toho bychom v letošním
roce chtěli aktualizovat jeden ze
strategických dokumentů města Program rozvoje obce, který vytyčí
priority následujícího sedmiletého období. Do jeho tvorby bude formou dotazníkové akce zapojena také
napajedelská veřejnost. Každý občan
tak dostane možnost říci svůj názor
na budoucí podobu města.”
Jakým způsobem ovlivní zmíněná
rekonstrukce plynovodních sítí
život v Napajedlích?
„První část této rekonstrukce,zajišťované majitelem plynovodní
sítě, úspěšně proběhla v roce 2015
na území Maliny I. Podle informace
společnosti Grid Services s.r.o. by
letos měla proběhnout rekonstrukce
plynovodu v ulici Smetanova na Malině II, v části Nábřeží a v ulici Zábraní, od prodejny Lidl směrem k ulici
Chmelnice. Samozřejmě, že výkopové práce jsou spojené s řadou omezení, ale na základě získaných zkušeností si dovolím říci, že dopadů této
akce na každodenní život ve městě se
není třeba příliš obávat. Při koordinaci se síťaři je ale třeba důsledně dbát
na majetek města – komunikace a ve-

řejná prostranství - tak, aby vše bylo
uvedeno do původního stavu.
S touto akcí zároveň souvisí další
průběh některých připravených anebo právě připravovaných projektů,
které není možné před provedením
rekonstrukce plynovodních sítí realizovat, například výstavby vnitroblokové komunikace v ulici Jiráskova či
dlouho plánované rekonstrukce ulice
Divišova.”
A s čím je třeba počítat v souvislosti s probíhající výstavbou
dálnice D55?  
„Na začátku října byla zahájena
dostavba obchvatu Otrokovic, která má být dokončena do roku 2021.
S jeho trasou jste byli seznámeni
formou letáku v Napajedelských
novinách. Zveřejněna je i na našem
webu. Investorem této akce je stát prostřednictvím organizace Ředitelství
silnic a dálnic.
Nejvíce se nás dotknou omezení
plynoucí z uzavření křižovatky Kvítkovice – Pohořelice – Napajedla,
průmyslová zóna a „staré kvítkovické“ cesty. Tato uzavírka by měla začít
na jaře a trvat by měla rok. Příjezd do
Napajedel a Pohořelic ze směru od
Otrokovic tak bude možný pouze po
ulici Dr. Beneše či přes most u Fatry
a po ulici Svatoplukova. Tyto příjezdové komunikace přitom nejsou
naším majetkem. Patří Zlínskému
kraji a jejich správu zajišťuje Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Ze strany kraje se ve vazbě na výstavbu D55 zároveň konečně pohnula příprava rekonstrukce komunikací
v ulicích Dr. Beneše a Bartošova.
Máme s krajem podepsanou dohodu
o spolupráci, protože ten zainvestuje
pouze rekonstrukci vlastního tělesa
komunikace. Všechny ostatní aktivity jako jsou chodníky, cyklostezka,
vjezdy do rodinných domů, parkovací stání, veřejné osvětlení či veřejná
zeleň, a s těmito aktivitami související přeložky, budou v naší režii. Jejich
financování nám snad částečně pomohou pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.”
Mají sami občané těchto ulic šanci
promítnout do chystaných projektů svá přání a připomínky?
„Ředitelství silnic Zlínského kraje
(ŘSZK) zde hodlá investovat něco
málo přes 10 milionů korun. Jejich
záměrem je nalézt takové řešení, aby
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mohla být ulice Bartošova po mnoha
letech opět obousměrná. Tím by se
zároveň ulevilo obyvatelům ulice Dr.
Beneše, na níž je dnes svedena veškerá doprava ze severních vjezdů do
Napajedel.
S návrhem projektanta již byli
obyvatelé obou ulic seznámeni při
schůzkách na radnici. Přišli v hojném počtu a dostali možnost se
k připravovanému řešení už v této
fázi vyjádřit. Územní a stavební povolení bude následně vydávat pověřený Silniční správní úřad na základě připomínek jak občanů, tak
Města Napajedla, investora, správců
sítí a dotčených orgánů státní správy
- zejména dopravních institucí. Které
z nich úřad vyhodnotí jako relevantní
a které zamítne, v tuto chvíli netuším.
Předpokládám, že nalézt obecně přijatelné řešení, bude velmi obtížné.
V anketě se občané vyjádřili pro zachování autobusových zastávek, ale
nikdo nechce, aby autobusy zastavovaly před jeho domem. Někdo chce
u domu parkovací místa, jiný ne.
Máme taky podnět neřešit v ulici Dr.
Beneše cyklostezku, když jiná už
vede podél Moravy. Oproti tomu roky
naslouchám požadavkům na bezpečný průjezd cyklistů po této ulici a dotazům na zpřístupnění severní průmyslové zóny pro cyklisty i chodce...
Bartošova a Dr. Beneše jsou přitom
ulice, ze kterých je vyloučena nákladní automobilová doprava, kromě
dopravní obsluhy. Co ale můžeme slíbit občanům z ulic na průtahu v jižní
části města, kudy nákladní doprava
jezdí a kde je i vyšší zatížení osobními
automobily? Úzký profil Žerotínovy
ulice zde neumožňuje ani větší odstup
chodníků od komunikace, ani realizaci cyklostezky a vůbec pak ne vybudování parkovacích stání. V územním
plánu sice máme vytyčenu rezervu pro
tzv. jižní spojku s novým přemostěním
Moravy, která by většinu dopravy definitivně odvedla z města. Ale víme, že
v nějakém krátkodobém horizontu se
nám ji určitě nepodaří prosadit.
Své limity má i rozvoj města
v oblasti bydlení. Rýsují se přesto
nějaké nové možnosti?
„V letošním roce přibudou další
rodinné domy v lokalitě Výhledy.
Jsem ráda, že se s developerem tohoto projektu podařilo dotáhnout do
finále dříve nastavené majetkoprávní
vztahy. Pozemky, které město získalo od státu pro výstavbu vlastního
bydlení, směnilo v tomto území za
dvojnásobek pozemků v rámci veřejného prostoru. Do svého majetku a správy tak získalo technickou
infrastrukturu a komunikace v hodnotě cca 25 milionů korun. Město
Napajedla tak touto formou podpo-

řilo získání nového domova nejméně
pro padesát rodin. Tímto krokem jim
umožnilo jednat s bankami o úvěrech
a hypotékách a zároveň jim dalo
jistotu bezproblémového přístupu
k jejich novým domovům. Věřím, že
se i díky této výstavbě v Napajedlích
zastaví pokles počtu obyvatel a dojde i k jeho růstu. Hlavním zdrojem
příjmů obecního rozpočtu je totiž tzv.
rozpočtové určení daní a jeho výše je
přímo závislá na počtu obyvatel.
V letošním roce by se konečně měla
rozjet rekonstrukce domu č. p. 737
v ulici Jiráskova, pro nějž se dříve
vžil lidový název chudobinec. Pro
napajedelské matky či otce s dětmi,
kteří se ocitnou v bytové nouzi, zde
vznikne osm nových bytových jednotek.V oblasti sociálního bydlení chceme pokračovat v přípravě projektu
nadstavby lékárny za účelem rozšíření tolik potřebných bytových jednotek domu s pečovatelskou službou
v centru města. A budeme se muset
rozhlédnout i po nových lokalitách
pro stavbu dalších rodinných či bytových domů.
V jaké z dalších oblastí života města byste si nejvíce přála dosáhnout
posunu vpřed?
„Kromě realizace připraveného
záměru stavby bazénu s tréninkovou
halou je mým největším přáním,

www.napajedla.cz
aby zastupitelé co nejdříve rozhodli
o budoucnosti městského kulturního
zařízení, tedy divadel a společenského sálu. Obávám se, že pokud se
v této věci konečně neshodneme,
bude ohroženo bytí a nebytí našich
souborů, divadelního a loutkového.”
Napajedla přesto žijí pestrým kulturním a společenským životem.
Kromě řady tradičních akcí si
čas od času můžeme užít i výjimečných událostí. Bude to platit
i v letošním roce?
„Očekávám, že v oblasti společenského života bude letošní rok o poznání klidnější, než ten předešlý, který
byl nabitý vzpomínkovými akcemi na
dějinné události v letech končících osmičkou. V tomto ohledu bude největší událostí roku 2019 oslava třicátého
výročí sametové revoluce. V tuto chvíli
ještě přesně nevím, jakým způsobem
se k tomu postavíme, ale svou ideu už
mám. K listopadovým událostem se
totiž váže návrat napajedelského rodáka - světově proslulého klavíristy Rudolfa Firkušného - do vlasti. A jelikož
v tomto období každoročně pořádáme
festival vážné hudby k jeho uctění, nedovedu si představit lepší formu oslavy výročí nově nabyté svobody, než je
propojení s touto, dnes již renomovanou akcí.”
Michal Forst
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Rozpočet města Napajedla na rok 2019
Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 28. listopadu 2018 schválilo rozpočet města na
příští rok. Schválený rozpočet má následující podobu – příjmy ve výši 142 481 000,- Kč, výdaje ve výši
185 771 000,- Kč a financování ve výši 43 290 000,- 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:
Tab. č. 1 -  Závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2019
Příjmy
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4
Příjmy celkem
třída 8
položka
8115
Zdroje celkem
Výdaje
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

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Financování
Změna stavu na bankovním účtu
Financování celkem

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
Územní samospráva a státní správa
Finanční operace
Ostatní činnost

Kč
125 307 000
11 174 000
0
6 000 000
142 481 000
43 290 000
43 290 000
185 771 000
celkem Kč
5 620 000
1 155 000
23 123 000
6 000
11 731 000
37 437 000
44 936 000
5 575 000
2 307 000
220 000
3 171 000
479 000
30 026 000
4 672 000
15 313 000
185 771 000

běžné Kč
3 420 000
1 100 000
16 413 000
6 000
11 731 000
7 937 000
36 005 000
5 575 000
2 127 000
220 000
3 171 000
329 000
29 626 000
4 672 000
10 209 000
132 541 000

kapitálové Kč
2 200 000
55 000
6 710 000
0
0
29 500 000
8 931 000
0
180 000
0
0
150 000
400 000
0
5 104 000
53 230 000

Závazné ukazatele – v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách
1 až 4, v oblasti financování objemy na položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu to jsou objemy finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64 v členění na běžné a kapitálové výdaje.
Při hospodaření podle rozpočtu se rada města řídí závaznými ukazateli schváleného rozpočtu města.
V rámci schváleného rozpočtu jsou schváleny i závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla. Závaznými
ukazateli jsou výše neinvestičních příspěvků na jejich provoz a výše investičních příspěvků. Dalším závazným ukazatelem
rozpočtu města jsou finanční prostředky určené pro třetí subjekty.
Tab. č. 2 – Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města a třetí subjekty
A. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky
oddíl/§/položka název a IČ příspěvkové organizace

31/3111/5331
31/3113/5331
31/3113/5331
33/3392/5331
34/3421/5331
36/3639/5331
43/4351/5331

Mateřská škola Napajedla, 70979995
1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043
2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572
Klub kultury Napajedla, 70286736
DDM Matýsek Napajedla, 75044862
Služby města Napajedla, 71240063
Pečovatelská služba Napajedla, 04294548
celkem

B. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města - investiční příspěvky
třída/§/položka název a IČ příspěvkové organizace

43/4351/6331

Pečovatelská služba Napajedla, 04294548
celkem

C. Závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce - dotace z rozpočtu města Napajedla
oddíl/§/položka název a IČ příjemce, účel dotace

22/2221/5193
22/2221/5213
36/3636/5169

4
4

Zlínský kraj, 70891320
ČSAD Vsetín a.s., 45192120
Zlínský kraj, 70891320
celkem

ORJ

2413
2411
2412
2415
2414
2416
2417
ORJ

2417
ORJ

2664
2663
2640

Kč

2 673 000
2 478 000
5 430 000
9 917 000
1 217 000
16 171 000
1 951 000
39 837 000
Kč

180 000
180 000
Kč

800 000
650 000
28 000
1 478 000
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Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města dle rozpočtové skladby na příjmy a výdaje města na rok
2019 schválila rada města následně
na svém jednání dne 12. prosince
2018.
Rozpis schváleného rozpočtu na
příští rok mimo jiné zabezpečuje
provozní výdaje městského úřadu
ve výši 26,0 mil. Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 334 tis.
Kč, městské policie ve výši 3,2 mil.
Kč a výdaje na činnost zastupitelů
ve výši 3,6 mil. Kč, bytového hospodářství ve výši 1,4 mil. Kč, nebytového hospodářství ve výši 2,5
mil. Kč a na činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů města ve výši
329 tis. Kč.
Na údržbu a opravy stávajícího
nemovitého a movitého majetku
města byla vyčleněna částka 30,7
mil. Kč. Přehled stavebních oprav
uvádí tabulka č. 3.
Na investice je ve schváleném
rozpočtu vyčleněna částka 53,23
mil. Kč, což je 28,6 % všech výdajů
na rok 2019, přehled je uveden v tabulce č. 4.
Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčleněné jako rezerva na krizové stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) a to ve výši 220 tisíc Kč.
Tab. č. 4 – Přehled investic
oddíl/§/položky/ORJ

2219/6121/1902
22
2321/6121/2641
23
3111/6121/1912
3113/6121/1905
3113/6121/1906
3113/6121/1907
31
3412/6121/1801
3412/6121/1803
3412/6121/1804
34
3612/6121/1903
3612/6121/1911
3635/6119/2203
3635/6119/2204
3636/6121/2710
3639/6121/1922
3639/6130/2107
3639/6122/2618
36
4351/6351/2447
43
5512/6122/3210
55
6171/6122/2144
61
6409/6901/2410
64
6
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Tab. č. 3 – Přehled stavebních oprav
název akce

oddíl/§/položky/ORJ

2212/5171/2644
2212/5171/2666
2219/5171/1923
22
2310/5171/2643
2321/5171/2660
23
3111/5171/2701
3113/5171/1904
3113/5171/2702
3113/5171/2703
31
3326/5171/2670
33
3412/5171/1901
3412/5171/2119
3421/5171/2635
34
3612/5171/2111
3612/5171/2137
3612/5171/2138
3612/5171/2139
3612/5171/2140
3612/5171/2711
3613/5171/1909
3613/5171/1920
3613/5171/2112
3613/5171/2134
3613/5171/2135
3613/5171/2136
3613/5171/2142
3613/5171/2143
3613/5171/2145
3613/5171/2146
3613/5171/2149
3613/5171/2704
3631/5171/2712
3639/5171/2128
36
5171

název investiční akce

oprava Chmelnické lávky
drobné opravy místních komunikací
oprava ulice Smetanova

Kč

350 000,00
800 000,00
700 000,00
1 850 000,00
zprovoznění studní
100 000,00
oprava kanalizací a vpustí
1 000 000,00
1 100 000,00
opravy a údržba v areálu MŠ
600 000,00
opravy sociálních zařízení v budově 1.ZŠ, 2. etapa
3 800 000,00
opravy a údržba v areálu 1. ZŠ
700 000,00
opravy a údržba v areálu 2. ZŠ
700 000,00
5 800 000,00
opravy drobných památek
50 000,00
50 000,00
výměna umělého trávníku
6 300 000,00
opravy sportovního areálu u škol
220 000,00
dětská hřiště, opravy, údržba
200 000,00
6 720 000,00
neplánované opravy byty
500 000,00
oprava, údržba č. 717-9
315 000,00
oprava, údržba č. 1531
500 000,00
oprava, údržba č. 90
810 000,00
oprava, údržba č. 1554
300 000,00
oprava sociálního zázemí u 4 bj. v DPS č. 90
1 200 000,00
šatny na zdravotním středisku
1 500 000,00
oprava vitráží v obřadní síni radnice
500 000,00
neplánované opravy nebyty
570 000,00
oprava, údržba čp. 87 spořitelna
2 070 000,00
oprava, údržba 4 ordinací, čp. 1042 zdravotní středisko 1 185 000,00
oprava a údržba čp. 304-5 nový klášter
590 000,00
oprava, údržba čp. 459 kino
50 000,00
oprava, údržba čp. 519 budovy KK v areálu zámku
75 000,00
oprava, údržba č.p. 94-5
50 000,00
opravy kotelen B, C, Malina
780 000,00
opravy zázemí radnice
100 000,00
oprava, údržba čp. 89 radnice
1 100 000,00
opravy veřejného osvětlení
2 900 000,00
opravy stavebního dvoru Pahrbek,
100 000,00
15 195 000,00
opravy nemovitostí celkem
30 715 000,00

parkoviště Nábřeží, Chmelnice, u DPS č. 90

Kč

2 200 000,00
2 200 000,00
PD na kanalizaci v Palackého ulici
55 000,00
55 000,00
zázemí bazénu, sklady v MŠ
4 500 000,00
výtah, učebna robotiky v 1. ZŠ
900 000,00
půdní vestavba v budově 1. ZŠ
700 000,00
modernizace učeben v 2. ZŠ
610 000,00
6 710 000,00
sportovní areál 3. et. - bazén, nová hala
10 000 000,00
sportovní areálu u škol, volejbalové kurty
12 000 000,00
sportovní areál ul. Sadová, šatny, zázemí
7 500 000,00
29 500 000,00
rekonstrukce bytů v č. 737, vlastní podíl
4 300 000,00
odpočinková plocha u DPS č. 90
300 000,00
pořízení územních studií
350 000,00
pořízení regulačního plánu
300 000,00
projekty a žádosti na dotace
2 300 000,00
kontejnerová plocha Malina II
500 000,00
výkupy pozemků
700 000,00
3 ks kontejnerů na odpad
181 000,00
8 931 000,00
invest.přísp.auto pro Pečovatelskou službu Napajedla p.o.
180 000,00
180 000,00
hasiči, investice stroje
150 000,00
150 000,00
městský úřad, investice přístroje a zařízení
400 000,00
400 000,00
rezerva kapitálová
5 104 000,00
5 104 000,00
Výdaje investiční celkem
53 230 000,00

Do rezervy na běžné výdaje příštího
roku bylo schváleno 1,7 mil. Kč a do
rezervy kapitálové 5,1 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 6,19 mil.
Kč a na podporu sociální péče ve
výši 1,23 mil. Kč. Rozdělení těchto
dvou částek mezi jednotlivé žadatele
bude schváleno na jednání zastupitelstva v roce 2019.
Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
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Rozsáhlá kůrovcová kalamita, která
zasáhla lesy v České republice, výrazně
poznamenala i pětihektarový lesopark
nad naším městem. V části nad hřbitovem vloni zdecimovala více než stovku smrků, které musely být odtěženy.
Přesto, že Kalvárie je druhově pestrým
smíšeným lesíkem, ukázalo se, že ani
takto rozmanitý porost nedokáže vzdorovat důsledkům stále se zhoršujícího
sucha.
Od roku 2015 vzrůstá na většině
území České republiky vláhový deficit, který je způsoben především
extrémním nedostatkem dešťových
a sněhových srážek. Na začátku jara
chybí vláha z tajícího sněhu a v průběhu
vegetačního období prší daleko méně,

Řídký porost po kalamitní těžbě v severní části lesoparku Kalvárie.

ných převážně rozsáhlými smrkovými
monokulturami, navíc vedl k tomu, že
kůrovec, který byl obvykle charakteristický nejvýše dvěma rozmnožovacími
cykly ročně, se teď množí mnohem
intenzivněji. Z napadených porostů
nyní vylétají miliony brouků třikrát
i čtyřikrát za rok.
Zatímco rozsáhlé plochy smrkových
lesů se po změně klimatu staly proti
šíření kůrovce bezbrannými, druhově pestré smíšené porosty měly být
daleko odolnější a stabilnější. Pohled
na lesy po obou březích řeky Moravy
však svědčí o tom, že sucho se stalo
silnějším faktorem. Vedle smrků na
Kalvárii neodolaly škůdci ani mnohé
jehličnany ve smíšených porostech na
stráních Chřibů. V našem městě napadl
kůrovec dokonce i osamoceně stojící
stromy, třeba v mateřské škole anebo

než bylo ještě před několika málo lety
obvyklé. Pokud přeci jen zaprší, jedná
se většinou o nevýrazné srážky anebo
naopak o přívalové deště, které v obou
případech nedokážou nasytit vyprahlou
zemi vodou.
Právě nedostatek půdní i vzdušné
vlhkosti je podle odborníků hlavní příčinou současné kůrovcové kalamity.
Ta decimuje hlavně smrky, které mají
mělké kořeny a nedosáhnou na vláhu
v hlubších vrstvách půdy. Chybějící
voda pak stromům neumožňuje tvořit
dostatek pryskyřice a dalších látek, bez
níž se nemohou invazi dřevokazného
brouka účinně bránit. Larvy kůrovce
pak mají volnou cestu ke zničení lýka
i dřeva stromu. Přitom často dochází
také k napadení oslabených jedinců
houbovými chorobami. Způsob hospodaření v produkčních lesích, tvoře6

u kostela. Na Kalvárii je situace o to
složitější, že leží na kopci, jehož podloží je skalnaté a svrchní vrstvu tvoří
převážně písčitá půda.
Právě struktura půdy je pravděpodobným důvodem faktu, že nejvíce smrků uschlo v severní části lesa.
V tomto místě podlehla kůrovci více
než stovka stromů. Vzhledem k tomu,
že Kalvárie je lesoparkem, v němž má
prvořadou důležitost bezpečnost jeho
návštěvníků, byly odumřelé smrky na
podzim loňského roku odborně odtěženy. Spolu s nimi padly za oběť suchu
i dvě desítky borovic. Zároveň pokračovalo i průběžné odstraňování napadených a usychajících stromů v dalších
částech Kalvárie, které probíhalo ve
zvýšené míře již v roce 2017. Více než
150 kubických metrů dřeva pak bylo
uskladněno na východním okraji lesa.

Těžbu kalamitního dřeva na Kalvárii provedla v podzimních měsících loňského roku
odborná firma.

na Kalvárii
Další osud lesoparku, především
rychlost obnovy porostu na prořídlé
stráni nad hřbitovem, bude záviset především na průběhu počasí. V minulých
letech zde v důsledku nedostatku vláhy
selhaly pokusy o umělou výsadbu několika desítek stromků dubu letního.
Naproti tomu lze na Kalvárii sledovat
přirozené zmlazení a obnovu lesa. Objevují se mladé duby, buky či akáty.
I přesto, že se ve vytěžené lokalitě
zvažuje doplnění řídkého listnatého
porostu výsadbou jehličnatých dřevin,
především borovice, je zde přirozené
zmlazení do budoucna největší šancí
na obnovu zdravého porostu. Při dlouhodobém vláhovém deficitu jsou však
podle odborníků ohroženy i odolnější,
dá se říci suchomilné druhy, jako jsou
právě borovice či duby.
Současné počasí a nevyhnutelné zásahy do porostu se nejspíš promítnou
i do finální verze dlouhodobého záměru revitalizace lesoparku Kalvárie. Jeho
podoba se již několik let vyvíjí právě na
základě změn a aktuální situace, která
v lokalitě panuje. Součástí záměru jsou
jak zásahy vedoucí k ozdravení porostu, tak úpravy a rozšíření sítě lesních
stezek anebo instalace nového mobiliáře - především laviček, odpočinkových
míst či fitness prvků. Důležité kroky už
byly udělány směrem ke zpřístupnění
a novému využití prostoru bývalého
pískovcového lomu.
Text a foto: Michal Forst

Jižní část lesíka nebyla zatím kůrovcem
zasažena tolik jako jeho severní polovina.

leden 01/2019

www.napajedla.cz

Co s vytěženým dřevem?
kládat, že až kalamita odezní, cena
Zhruba 150 kubických metrů
smrkového dřeva vzroste, protože
kůrovcem napadeného smrkového
v lesích dlouho nebude co těžit,”
dřeva z napajedelské Kalvárie přiřekla na podzim loňského roku stabylo na pomyslnou a stále rostoucí
rostka Irena Brabcová.
hromadu tvořenou miliony kubíků
Pro pracovníky příspěvkové orgavytě
kalamitního dřeva, které bylo
nizace Služby města Napajedla to
ženo v lesích po celé České repubznamenalo v prvé řadě najít volnou
lice, především z Vysočiny a z lesů
kapacitu v některé ze zpracovatelv Moravskoslezském, Olomouckém
ských firem a poté zajistit dlouhodoi Zlínském kraji. Za této situace se
bé uskladnění dřeva. Město si totiž
djeho ekonomicky smysluplné zho
v uplynulých letech vytvořilo dostanocení stalo nelehkým úkolem.
tečnou zásobu smrkových prken urObrovské množství kalamitního
čených na drobné opravy městského
dřeva vytížilo na dlouhou dobu kamobiliáře.
pacity pil a dřevozpracujících podni„Zároveň spontánně vznikl seékov
smr
a
cen
a
cen
nasy
ků. Trh je
znam zájemců o palivové dříví,”
ho dřeva, včetně palivového, klesla.
dodal ředitel příspěvkové organiUž jen včas odvézt a uskladnit dezace Služby města Napajedla, Aleš
o
sítky tisíc kmenů, začalo být těžk
Jirků,, jejímž prostřednictvím bylo
řešitelným problémem.
vytěžené dřevo nabízeno k prodeji.
Dřevo, které bylo přechodně uloS výtěžkem v řádu tisíců korun pak
ženo přímo na Kalvárii, se stalo mabylo postupně odprodáno přibližně
jetkem města Napajedla. „Chtěli by75 kubických metrů dříví nižší kvachom nechat část kmenů opracovat
lity.
Michal Forst
a uskladnit na dobu, kdy jej budeme
popřed
se
Dá
tit.
moci lépe zhodno

Kůrovcem napadené dřevo bylo zčásti odprodáno jako palivové, zčásti zpracováno
a uskladněno pro potřeby města
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Sváteční koncert
- Bacha na Mozarta!
se tradičně konal 27. 12. v Klášterní kapli

Vánoční koledování

Napajedelské folklórní soubory připravily v předvánočním čase tradiční Vánoční koledování v Klášterní kapli.
Původně byl tento program výhradně programem dětského souboru Radovánek, ale postupem času ho začal svými
koledami obohacovat Pozdní sběr i Radovan.
Prostor Klášterní kaple nám poskytuje hezké komorní
prostředí, kde můžeme dobře využít také balkónu, odkud
se koledy v podání dospělých krásně nesou. I přes nevelký
prostor jsme letos do vystoupení zařadili také několik tanců,
které si připravili děti ze staršího Radovánku a také mladí
tanečníci z Radovanu-Předskok.
Malí koledníci z Radovánku si nacvičili novou koledu
a řadu lidových říkadel a vinšů. Všechna pásma doprovodila
děvčata z CM Maliny Kateřina Galatíková, Jana Hrubá, Kristýna Galatíková a Cyril Bureš.
Milé bylo poděkování Klubu kultury za celoroční práci
pro všechny vedoucí Radovánku v podobě kytičky. Vánoční
atmosféru jsme snad přenesli na téměř zaplněný sál Klášterní kaple v pátek 14. prosince 2018. V adventním čase jsme
rozdávali radost při čtyřech vystoupeních v Napajedlích,
Karlovicích a Žlutavě. Jsme rádi, když naše vánoční programy potěší diváky a připomenou, že Vánoce jsou především
o velké lásce a štěstí.
Všem našim příznivcům přejeme v novém roce všechno
dobré a hodně zdraví. Těšíme se na setkání v roce 2019.

Foto: M. Přikryl

Jitka Šohajková, vedoucí souboru Radovan

foto: Marian Vaňáč

Pracovité, pečlivé a tvořivé
ruce jsou darem

24.–25. 11. 2018 jsme se mohli při zhlédnutí krásné výstavy v Koncertní síni Rudolfa Firkušného za doprovodu hudby
a zpěvu radovat z předadventního času. Při tomto 3. ročníku
patchworku, šití, kouzlení jehlou a nití nám předvedly babičky a tvořivé ženy úplnou nádheru. Působivé aranžmá, dárečky, tašky, polštářky, přikrývky a ozdoby ze stuh, prostírky
a mnoho dalších drobností (ozdoby na ubrousky, stromeček,
panenky, kočičky, pejskové…) nás úplně fascinovalo. Daly
se zakoupit i krásné dárky, které udělají jistě radost. Děvčata
a chlapče hudebníku – moc a moc vám všem za všechny návštěvníky za krásnou tvořivou předvánoční náladu děkuji. Nechyběla ani vůně perníčků. Přejeme vám, ať se nadále všem
v tvoření daří, ať můžete rozdávat radost.
Marie Vaňáčová
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Pečení vánočního
medového pečiva

Členové Včelařského kroužku mládeže se jako každoročně
těší na předvánoční období, kdy již po několik let pečeme
perníčky. Letos se dočkali 4. 12. 2018. Sešli jsme se v kuchyňce DDM Matýsek, posílily nás i děti z kroužku „Šrumec a Veselá vařečka“. Pod vedením zkušených pekařek
paní J. Očadlíkové a J. Žaludkové jsme se pustili do díla.
Děti byly velice šikovné. Hoši váleli a vykrajovali a děvčata
zdobila napečené cukroví. Napekli jsme hromadu krásných
perníčků, které si děti mohly odnést domů, ale část nám poslouží i jako vánoční dárečky.
Ladislav Žaludek VVKM

Vánoce

leden 01/2019

www.napajedla.cz
Dne 11. 12. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců Sboru pro občanské záležitosti s obyvateli Domova pro seniory
Napajedla na ul. Husova.
Členky sboru všem seniorům domova
předaly přáníčka a popřály k Vánocům
i k novému roku. Pracovnice domova obdržely od členek SOZ drobný dárek. Pro
seniory byl připraven kulturní program,
o který se postarala CM Radovan.
Děkujeme vedení domova, že umožnilo
tuto předvánoční besedu uspořádat.

napajedelských
seniorů

Za SOZ Marie Hlochová

Předvánoční beseda se seniory
Dne 14. 12. 2018 se v 15 hod. na sokolovně konala Předvánoční beseda
se seniory.
Tato beseda byla určená pro napajedelské seniory. O kulturní vystoupení se postarala DH Mistříňanka.
První polovina vystoupení patřila lidovým písničkám v krojích, druhá
polovina programu byla vánoční, kde
i účinkující měli sváteční oblečení.
Dle názorů, které jsme po vystoupení
slyšeli od seniorů, byli s programem
velmi spokojeni. Také DH Mistříňanka ocenila naše publikum. Zájemci
o jejich písničky si mohli zakoupit CD.
Pro seniory byl připraven drobný dárek

v podobě vyřezaného andílka a přáníčko, které nám zhotovily děti ze školní
družiny při II. ZŠ Napajedla. Pro seniory bylo na stolech připraveno občerstvení v podobě jednohubek, koláčků
a ovoce, podával se čaj nebo káva.
Také stoly byly ozdobeny větvičkami
jehličnanů a jmelí. Programu se zúčastnila i starostka města paní Irena
Brabcová, která spolu s předsedkyní
SOZ popřála seniorům hezké Vánoce
a štěstí a zdraví v roce 2019.
Děkuji všem, kteří se postarali o tuto
náročnou akci, především členkám
S0Z.
Za SOZ Marie Hlochová
Foto: Martin Škopík

Děti z DDM Matýsek hrály
a zpívaly v Klubu seniorů
Ve středu 12. 12. 2018 odpoledne do
Klubu seniorů při DPS Pod Kalvárií 90
Napajedla zavítaly děti z Domu dětí
a mládeže Matýsek. Zazpívaly písničky o zimě a o Vánocích, na klávesy je
doprovázela jejich vedoucí Hana Svobodová. Pěkné a dojemné vystoupení
dětí všem připomnělo, že Vánoce jsou
už opravdu přede dveřmi. Přítomní
posluchači dětem mohutně zatleskali
a podělili je balíčky bonbonů. S dětmi
i jejich vedoucími se rozloučili s přáním „Přijďte zas mezi nás!“.

Martin Škopík

Napajedelští
senioři zpívali
vánoční koledy
Už je tady zas ten předvánoční čas
a s ním akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S DENÍKEM. Letos se členové
Klubu seniorů při DPS Pod Kalvárií
90 Napajedla opět přihlásili ke zpívání
vánočních koled s Deníkem. Ve středu
12. prosince 2018 v 18:00 hod. se sešli
senioři v atriu Domu s pečovatelskou
službou Pod Kalvárií 90 Napajedla
a společně zpívali tradiční vánoční koledy. Na klavír jim k tomu hrál profesor
Vladimír Oplt. Letos se sešlo víc zpěváků než loni. Také se jim lépe zpívalo, protože měli k dispozici originální
zpěvníky, které na místo akce dodalo vydavatelství Deníku. Už dnes se
všichni těší na zpívání v příštím roce!
Martin Škopík, foto: Martin Škopík
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Rok 2018
Konec roku bývá časem bilancování. Hodnotíme, co se nám povedlo, či
nepovedlo, a co se pokusíme zlepšit
v roce nastávajícím. V následujících
řádcích se vrátíme k akcím, které uspořádal napajedelský odbor KČT pro širokou veřejnost.
Novou turistickou sezónu jsme zahájili v prvních hodinách právě začínajícího roku 2018 již 5. ročníkem
„Novoročního výstupu na Makovou“.
Od 13. hodiny se postupně scházeli příznivci turistiky u Slanice. Úderem 14.
hodiny jsme si společně připili a symbolicky tak zahájili novou turistickou
sezónu. Vydali jsme se po červené turistické značce na vrchol Maková, kde
byla možnost si opéct na ohni novoroční špekáček. K dispozici byl horký čaj
a svařák. Objevily se i krabičky se
zbytky vánočního cukroví, které přišlo
vhod. Dlouho se tam ale nedalo vydržet. Nepříjemný chlad, mlha a vítr
brzy začal zalézat pod kůži, a tak jsme
po chvíli pokračovali přes Radovany
domů. Kdo nepospíchal, mohl ještě
chvíli posedět ve sklepě na Radovanech. Celkem se nás sešlo 73 účastníků.
Cyklus vycházek Jarní kilometry
První vycházka sobota 14. 4. 2018 do
údolí Bílého potoka. Prošli jsme trasu:
Velká Bíteš – Křoví – Rýglovský mlýn
– Pánovský mlýn – Spálený mlýn – Ve
Žlebě – Javůrecký mlýn – Maršovský
mlýn – Šmelcovna – Javůrek – Domašov. Nádherné počasí. Obloha bez mračen, pěkná trasa, zpestřená přechody
přes řeku. Některé mostky jenom kláda
bez zábradlí. Kdo neměl odvahu, musel
se zout a jít řekou. Příjemná byla zastávka v hospodě na Šmelcovně. V cíli
v Domašově nás zklamaly zavřené hospody, ale potěšila nás cukrárna s výbornými zákusky a točeným pivem.
S vycházkou bylo spokojeno všech 123
účastníků.
Druhá vycházka sobota 12. 5. 2018
na Slovensko Malé Karpaty. Prošli
jsme trasu Sološnice – Velký Peterklín
– Malá Vápenná – Vápenná – Klokoč
– Báborská – Plavečský hrad – Plavečské Podhradí. Nádherné počasí. Trasa
náročnější, značné převýšení. Výstup
na Velký Peterklín velmi náročný. Příjemná hospoda v cíli. Po nastoupení do
autobusu se přihnala silná bouřka, která
nás provázela až na hranice. V Senici
zaplavené ulice. Zúčastnilo se 96 účastníků.
Třetí vycházka v sobotu 16. 6. 2018
Oderské vrchy. Prošli jsme trasu: Potštát – Michalov – Potštátské skalní
město – U Tlustého Jana – Radíkov –
Uhřínov – Podhoří – Jezernice. Velmi
příjemná nenáročná vycházka. Trochu nás zklamalo skalní město, které
10

s Klubem
českých
turistů

je skryté za vzrostlými stromy, takže
je těžko viditelné. Účastníci, kteří si
zvolili kratší trasu po naučné stezce
Potštát – Skalní město – Potštát, si volné odpoledne užili v Potštátě na oslavách města. Na účastníky, kteří přišli až
do Jezernice, čekalo příjemné prostředí
s bohatým občerstvením na místním
hřišti, kde zrovna probíhal dětský den
s pohádkovým lesem. Zúčastnilo se 78
účastníků.
Svatováclavský pochod 28. 9. 2018
Beskydy 61 účastníků na dvou pěších
trasách a cyklotrase
9 km: Frenštát p/R, – Horečky – Velký
Javorník – Pindula
17 km: Frenštát p/R, – Horečky – Velký Javorník – Rožnov p/R.
Cyklotrasa 125 km: Horní Bečva
– Rožnov p/R – Valašské Meziříčí –
Hranice – Přerov – Napajedla
Podzimními Chřiby sobota 13. 10.
2018 bylo připraveno 8 tras různé délky a obtížnosti. 226 účastníků.
17 km: Bělov – Tabarky – BudačinaZadní Březí – Pod Kozincem – Jankovice. 83 účastníků
20 km: Bělov – Tabarky – Budačina - Zuzančina studánka – Milačka
– sv. Hubert – Paseky – Košíky – Jankovice, 14 účastníků.
24 km: Bělov – Tabarky – Budačina
– Dolina středisko – Komínské skály
– Bunč – Zlacká studánka – Jankovice.
24 účastníků
10 km: Tabarky – Budačina – Zadní
Březí – Pod Kozincem – Jankovice.
61 účastníků
Kočárková 10 km: Sušice – Paseky
– Košíky – Jankovice. 26 účastníků
65 km cyklo: Napajedla – St.Město
– Velehrad – Břestek – Buchlovice
– Boršice – Tučapy – Polešovice – Nedakonice – Napajedla. 18 účastníků
Pořadatelé z Asociace TOM Azimut
a KČT, odbor Napajedla děkují za přízeň a těší se na setkání s vámi na akcích roku 2019.
Karel Janošek, KČT

Plán turistických
akcí KČT pro širokou
veřejnost v prvním
pololetí roku 2019
Píši tento článek v předvánoční době,
kdy se zima teprve chystá převzít vládu
po teplém létě a příjemném podzimu,
aby nám ukázala svou zimní tvář, snad
plnou sněhové nadílky a teplot hluboko pod nulou. To bude ideální čas, aby
si příroda odpočinula pod sněhovou
peřinou, načerpala sílu, a s příchodem
jarního sluníčka nás opět potěšila svou
svěžestí jarní přírody. Nejprve se začnou objevovat první nesmělé květy
sněženek a bledulí, aby nás následně
vítaly louky plné různobarevných květů probouzející se jarní přírody. Lesy
se postupně začnou odívat do různých
odstínů svěží zeleně, rozvíjejících mladých lístků. To bude ten pravý čas, abychom přestali lenošit ve svých domovech a vyrazili do přírody na první jarní
kilometry. Členové KČT, odbor Napajedla a Asociace TOM Azimut pro vás
připravili sérii vycházek z cyklu Jarní
kilometry.
První vycházka je naplánována na
sobotu 13. dubna. Navštívíme údolí
Bobrůvky, která pramení nad Novým
Městem na Moravě a za obcí Strážek
vstupuje do hlubokého údolí. Naše putování zahájíme v obci Strážek, projdeme údolím a přes obec Skryje přijdeme
do Horní Loučky.
Druhá vycházka bude v sobotu       
18. května. Zamíříme na Slovensko, do
pohoří Malá Fatra. Konkrétně si projdeme naučnou stezku Jánošíkove diery z Bílého potoka přes Podžiár a Malý
Rozsutec do Štefanové.
Na třetí vycházce v sobotu 16. června navštívíme Zábřežskou vrchovinu z Loštic přes Bouzov do Litovle.
Zábřežská vrchovina je ohraničena
podhůřím Hrubého Jeseníku, Hanušovickou vrchovinou a Drahanskou
vrchovinou. Zábřežská vrchovina je
krásným, ale turisticky nedoceněným
pohořím Moravy.
Mimo tyto tři vycházky z cyklu Jarní kilometry nabízíme ještě vycházku
v sobotu 4. května na Pulčiny. Tato
vycházka je součástí 17. ročníku Mezinárodního pochodu Přátelství bez hranic. Jedná se o hvězdicový pochod jak
z české, tak i ze slovenské strany státní
hranice. Vyvrcholením akce je setkání
českých i slovenských účastníků na
Pulčinách ve Western salonu U Vilíka.
Bližší informace budou postupně
zveřejňovány v Napajedelských novinách, na stránkách: www.tjfsnapajedla.cz/plan-akci/klub-ceských-turistu/
nebo každé pondělí po 20. hodině na
Turistické chatě Na Kapli.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé
KČT a Azimut Napajedla
Město Napajedla podporuje naši
činnost.
Karel Janošek, KČT
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Okresní žákovská liga
Véronique - Nový pěvecký sbor v Napajedlích
Při ZUŠ R. Firkušného Napajedla vznikl v listopadu 2017
ženský pěvecký sbor. Myšlenka založit jej vznikla v Klubu
aktivních seniorů. V současnosti má třináct členek různých věkových kategorií, jednatelku v osobě paní Vlaďky
Malchárkové, korepetitorku Ivu Kosovou a vedoucí Lenku
Hanáčkovou. Všem je společná chuť zpívat. Od jednohlasu po vícehlas, od lidové písně přes klasiku po populární
repertoár. Nejedná se o sbor profesionální, ale o výsledky
svého snažení se jeho členky rády podělí s obecenstvem.
Premiéru měl 17. 11. 2018 na koncertě festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému. Inspirací pro název sboru bylo jméno
dcery Taťány a Rudolfa Firkušných Véronique.
Autorka loga: Martina Lišková
Sbor zkouší každé pondělí od 17.15 do 18.15 hodin.
Uvítáme nové tváře – přijďte za námi na návštěvu, když se
vám zpěv zalíbí, rády vás přijmeme mezi sebe.
Lenka Hanáčková, ředitelka ZUŠ R. Firkušného

Šachový oddíl ve spolupráci s DDM Matýsek Napajedla
uspořádal v sobotu 1. 12. 2018 turnaj dětí a mládeže v šachu. Hrálo se ve dvou kategoriích mladších žáků do 12 let
a starších do 15 let. V obou kategoriích hráli chlapci a dívky dohromady, avšak hodnoceni byli samostatně. Mladší
kategorii dívek opanovala ŘEZÁČOVÁ Julie z Postoupek
před Adélou BAŽANTOVOU ze Starého Města. V chlapecké kategorii vyhrál Dergerdalay BAYRJAVKHLAN ze
Starého Města před Richardem HOBZOU z Malenovic.
Z napajedelských hráčů byl v této věkové kategorii nejlepší sedmý Michal KOSTKA, dále na čtrnáctém místě
BAŽANT Radek, dvacátý MITEV Richard a pětadvacátý
VYSMEK Adam. Celkem se v této kategorii prezentovalo
36 hráčů a hráček.
Ve starší kategorii hrálo 31 chlapců a dívek. Pro vítězství mezi chlapci došel KUBÍN Tomáš Daniel před VEČEŘOU Dominikem, kteří oba reprezentovali šachový
klub z Postoupek. V dívkách vyhrála SPÁČILOVÁ Klára ze Starého Města před REŽNOU Hedvikou ze Zlína.
Z domácích hráčů skočil AMIN IBRAHIM na šestnáctém
místě a jeho sestra FATMA v dívkách na krásném pátém
místě.
Hojná účast dětí z širokého okolí završila povedený šachový rok 2018 a již nyní se těšíme, co přinese pro napajedelský šachový oddíl rok následující.
Ladislav Kolomazník, vedoucí oddílu
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Investovat do mládeže
se fotbalistům vyplatí!
Jsme si vědomi, že udržet i v Napajedlích stávající úroveň fotbalu lze jen každodenní prací s jeho mladými adepty.
Podařilo se nám zkvalitnit a stabilizovat trenérskou základnu. Nadějím od
5 do 19 let se nyní věnují jen trenéři
s odbornou kvalifikací a velkým zápalem, které jsou nezbytné pro zabezpečení jejich sportovního růstu. Nově
jsme do soutěží přihlásili i mladší
přípravku ve věku do 8 let. U starších
přípravek byla přínosem tzv. „Coerver
Akademie“, kterou absolvovali svěřenci trenérky Šárky Solecké pod vedením erudovaného kouče této metody.
V tomto budeme pokračovat i nadále
a na jaře provedeme i další nábor ve
spolupráci s MŠ i s oběma ZŠ. Naší
výhodou a cennou devízou je, že pro
trénink i utkání disponujeme kvalitním a precizně udržovaným přírodním
trávníkem. Je také pozitivní, že i naši
dorostenci už teď trénují a hrají jen
v Napajedlích. V zimě však stále ještě
využíváme i hřiště s umělým povrchem,
které už nemá potřebné parametry.
A jak si vedly naše týmy v podzimní
části ročníku 2018/19? Největší radost nám dělají starší žáci, kteří pod
vedením Kryštofa Saiberta zvítězili
ve všech utkáních a suverénně vedou
krajskou soutěž. Střelcem týmu je
s 25 góly Ondřej Ferovič, jemuž se
s 10 góly nejvíc přiblížil Karel Chytil. Trenér Kryštof Saibert však chválí i žáky Viliama Machače, Adama
Sedláčka, Filipa Malinu a Miroslava
Horáka: „Přístup kluků je v pořádku.
Chtějí se zlepšovat a chodí na tréninky, což v době počítačů není samozřejmostí. Podmínky máme skvělé, trávník
je vždy dobře připravený, a i díky tomu
kluci rádi trénují.“ Dobře si vedl i nově
vytvořený tým starší přípravky, jenž
zvítězil v 8 utkáních a dosáhl úctyhodného skóre 105:59. Jeho střelci jsou
Daniel Solecký s 28 a Štěpán Solecký s 25 góly. „Všichni měli dostatečné
herní vytížení a získávali další cenné
zkušenosti. V naší hře je zřetelný progres, přesto je ale spousta práce před
námi. Zaměřujeme se na technické
i pohybové schopnosti a spolu s individuální míčovou technikou jsme rozvíjeli i střelbu, pozornost jsme věnovali
i přihrávkám“, doplnila jejich trenérka
Mgr. Šárka Solecká. Se staršími si
v ničem nezadala ani mladší přípravka trenéra Miroslava Tomka: „Letos
jsme už poprvé hráli soutěž a nevedli
si vůbec špatně. Snažíme se rozvíjet hlavně práci s míčem i pohyb bez
míče. Velkým talentem je Ludvík Mar12

holt, a to je o dost mladší než ostatní.“
U týmu dorostenců působí nový trenér
Josef Hradil. V KS si dorost rovněž
vede dobře a přezimuje jako čtvrtý.
Nejlepšími střelci byli Lukáš Srnec
se 14 a Roman Šubík se 13 brankami.
„V zimě se zaměříme na fyzickou kondici a budeme pilovat práci s míčem“.
Ani ne tak herně, jako spíš výsledkově
se už tolik nedařilo mladším žákům,
kteří jsou v KS pátí. Svoji sportovní
budoucnost však mají před sebou. „Naším nejlepším střelcem je Michal Tabara s 10 brankami. Vyzvednout musím
i Šimona Gajduška, Adama Čevelu                                
a Gabrielu Kalandrovou,“ bez náznaku zklamání konstatuje jejich trenér Kryštof Saibert. Výkladní skříní
klubu je „A“ mužstvo mužů. I zde
došlo k trenérské rošádě, když Romana Leitnera v létě vystřídal Josef
Pospíšil. Mužstvo se muselo vyrovnat
s absencí špílmachra Jaroslava Lacigy, jenž se těsně před začátkem soutěže
vážně zranil. V I. A třídě je „Áčko“ zatím šesté, což je mírně za očekáváním.
Střelcem týmu je Kryštof Saibert se
6 góly, konta soupeřů pak nejvíc zatížili Marek Hudák 4x, Roman Foral
a David Bartoň 3x. „Kluci se neustále zlepšovali a v průběhu sezóny jsme
odehráli i dobré zápasy a získali nakonec 23 bodů. Musíme se však zlepšit

na venkovních hřištích. Zaměříme se
i na důraz v osobních soubojích a hlavně na větší produktivitu v útočné fázi.
Na to, kolik šancí si připravíme, dáváme málo gólů. S přístupem hráčů jsem
spokojený. Na jaře chceme hrát rychlý
a agresivní fotbal, který nám pomůže
se v tabulce posunout výš.“ „B“ mužstvo mužů trénuje Lukáš Smyček. Populární „Benfica“ startuje ve III. třídě
zlínského okresu a jeho výsledky jsou
z hlediska klubu až podružné. Mužstvo
hraje pro vlastní potěšení a v derby
proti vesnickým týmům z okolí se dělí
o radost i se svými příznivci, kteří je
o nedělích pravidelně povzbuzují. Lze
si jen přát, aby se v novém roce 2019
fotbalistům Napajedel dařilo ještě lépe
a aby se jim i vyhýbala vážná zranění.
Jaroslav Hastík, sportovní manažer
fotbalového oddílu TJ FS Napajedla

Nejmladší napajedelské naděje jsou velkým příslibem do budoucna. Spolu s trenérem
Miroslavem Tomkem na turnaji mini přípravek v Uherském Hradišti zleva stojí Šebestián
Baroň, Štěpán Maneth, zleva klečí František Nedbal, Ondřej Tomek, Ludvík Marholt, Dominik Calaba a Petr Hlavačka.
Foto: Jaroslav Hastík
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Recyklace ve
společnosti Fatra:
dáváme plastům
druhou šanci
V roce 2014 se společnost Fatra
rozhodla proměnit v realitu zásadní
a vizionářskou myšlenku: zpracovávat
plastové odpady, které sama Fatra během výroby vyprodukuje. Společnost
tím sledovala dva cíle - snížit ekologickou zátěž produkce na straně jedné
a zároveň zvýšit ekonomickou efektivitu výroby při využívání vlastních
produkovaných regranulátů. Myšlenka
zpracovávat vlastní odpad ale postupně nabyla větších rozměrů. Aby Fatra
přispěla více k redukci ekologické stopy, rozhodla se vykupovat druhotný
materiál, který lze zpracovat do formy
regranulátu a následně jej prodávat či
použít pro vlastní výrobu.

Výkup plastového
odpadu se vyplatil
Tento krok se následně projevil jako
zásadní pro další projekty společnosti
Fatra a určil také směřování konkurence v oboru, pro kterou se stal inspirací
k realizaci podobných projektů. Cílem
tohoto pojetí tzv. cirkulární ekonomiky
je zvyšovat kvalitu života a životního
prostření. Snahou je dosáhnout nejvyšší efektivitu využitelnosti odpadů při
co nejmenší energetické náročnosti.
Myšlenka „Odpad neexistuje, odpad je
surovina.“ je v dnešní době i díky očekávané legislativě téměř standardem.
Společnost Fatra pro projekt využití plastového odpadu připravila
rekonstruované prostory ve svém

leden 01/2019

pobočném závodě v Chropyni. Díky
investici v řádu milionů korun toto
pracoviště svou profesionalitou překračuje běžná očekávání odborníků
zabývajících se zpracováním odpadů.
Výjimečnost mu zaručují zejména
dostatečný prostor, moderní vybavení
a čistota, které mohou být Fatra
bez
Cyan
jakýchkoliv „ALE“ rovnocenným
Magenta
Yellow
partnerem prostorům pro plastikářskou
Black
výrobu z primárních surovin.

www.napajedla.cz

Fatra
100 %
65 %
0%
8%

PANTONE 293 C

Téměř 3000 tun
recyklovaného plastu ročně
V současné době je recyklační linka společnosti Fatra téměř na vrcholu své maximální měsíční kapacity.
Tím otevřela dveře novým projektům
jak pro vlastní výrobu, tak i pro
obchodní partnery, kteří sdílí stejnou
vizi – ekologický přínos společnosti
promítající se i do ekonomické oblasti.
Jen za rok 2017 prošlo regranulační
linkou přes 2.863 tun druhotného materiálu, který byl zpracován do formy
granulátu určeného k prodeji či pro
vlastní spotřebu. Více jak 50 % tvořily
externí zdroje vykoupené od zákazníků
či dodavatelů.
Společnost Fatra vidí v recyklaci
plastů i díky své produkci budoucnost,
takže i nadále bude investovat svůj finanční i lidský potenciál do dalšího
rozvoje tohoto projektu, kterým se cítí
být zavázána i vůči svému okolí. Fatra
se chce stát lídrem v oboru a vzorem
pro své obchodní partnery i konkurenty
v oblasti využitelnosti plastového odpadu. Dává mu tím „druhou šanci“.

inzerce

Jiří Vaněk, marketing Fatra, a.s.

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

www.napajedla.cz
inzerce
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Beseda

Foto: Muzeum Napajedla

Stokoruna Maxe Švabinského z roku 1931 patří mezi naše nejkrásnější bankovky.
Modelem pro postavu republiky byla světoznámá pěvkyně Jarmila Novotná.

Zmatené peníze

Ve čtvrtek 21. února 2019 v 19.00 hodin bude u příležitosti 100 let české měny
zahájena výstava Zmatené peníze z dílny Regionálního muzea v Litomyšli. Interaktivní numizmatická výstava se věnuje platidlům států vznikajících po první světové válce a zejména zmatkům a kuriozitám, které tato doba přinesla. Návštěvníci
se mohou seznámit s více než 250 papírovými platidly různého druhu i s tématy, která na ně byla tištěna. Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program,
který umožní vytvořit si vlastní měnu, vyzkoušet si skládačky a kostýmy nebo si
zahrát tematické společenské hry.

Srdečně zve Muzeum Napajedla

a
Rozdávání Betlémského svělítlch
V letošním roce proběhla třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této
příležitosti se neuskutečnilo předávání
světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala (sídlí zde ORF
Horní Rakousko). Českou výpravu
do linecké katedrály Neposkvrněného
Početí Panny Marie (Mariendom) proto v sobotu 15. prosince vedli skauti
z Českých Budějovic a z Plzně.
Betlémské světlo bylo s pomocí skautských kurýrů rozvezeno po České republice v neděli 16. prosince.
Heslo německých skautů pro letošek
zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje
na klíčovou myšlenku zakladatele
skautingu lorda Roberta BadenPowella. Betlémské světlo v tomto může
pomoci jako jeden ze symbolů míru
a porozumění mezi národy.
(zdroj: www.betlemskesvetlo.cz)
Do Napajedel jsme si letos světlo přivezli z Otrokovic v neděli 16. 12. ráno.
Z rychlíku nám jej připálili mladí skauti,
kteří letošní rozvoz na naší trase zajišťovali. Tentokrát vše proběhlo dle plánu
bez sebemenšího zpoždění.
Rozdávání světla v Napajedlích jsme
opět uskutečnili den před Vánoci. Tentokrát jsme ale stánek s malým občerstvením umístili před napajedelské kino.
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v Napajed

Občerstvení jsme si zajistili svépomocí
v podobě horkého čaje či svařeného
vína, perníčků, vánočního cukroví, jablíček či jiných laskomin. Jako hudební
kulisu jsme využili hrajícího otočného
betlému, který dotváří vánoční atmosféru před kinem už několikátý rok.
Během dvou odpoledních hodin
s takřka jarní teplotou jsme světlo předali asi šedesáti zájemcům – téměř
všichni, kteří si tento malý symbol Vánoc odnesli, nám nechali na upomínkovém listu malý vzkaz s poděkováním.
Před čtvrtou hodinou se náš počet rozrostl, když se v hojném počtu dostavily
rodinky se skautskými benjamínky i jejich kamarádi a na navazující akci Stromek pro zvířátka nás do lesa na Kalvárii
odcházelo více než padesát.
Děkujeme městu Napajedla, jeho Klubu kultury a Službám města Napajedla,
že nás jako každoročně při pořádání
akce podpořili a věříme, že ti, co se akce
zúčastnili, si přinesli se světlem domů
dobrou náladu, kterou využili třeba i k
odbourání všudypřítomného vánočního
stresu.
Do nového roku přejeme všem, aby
jim nechybělo zdraví, láska ani spokojenost a neztráceli víru v pozitivní změny.
Napajedelští skauti

Foto: archiv Veroniky Hurdové

NOVINY

s Krkavčí matkou
Pátek 8. 2. / Klášterní kaple

Blog Krkavčí matka je jedním z nejčtenějších českých blogů o mateřství.
Je Veronika Hurdová skutečně krkavčí
matka? Své tři děti vede laskavě a s respektem, zároveň si ale pozorně všímá
všech těch komických situací, které
s sebou mateřství každý den přináší.
Její myšlenky dnes inspirují a baví desetitisíce čtenářů. V roce 2016 získala
Křišťálovou lupu v kategorii One (woman) show.
Těšit se můžete na 2 hodiny čisté
improvizace na témata, která se točí
okolo Veroničiných knih a článků:
offline život v online světě, unschooling
a domácí vzdělávání, svobodná výchova, vnímání smrti, cestování s dětmi,
podnikání s dětmi, minimalismus…
a mnoho dalších témat k diskuzi.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč studenti,
senioři +65 a ZTP. Děti do 15 let zdarma. Doporučujeme vstupenky zajistit
předem v Informačním centru Napajedla.
Srdečně zve Klub kultury Napajedla

Poděkování
Dne 21. prosince 2018 se v Klášterní kapli Napajedla uskutečnil koncert,
na kterém vystoupili mladí umělci Ivona Hiršová, Alice Minaříková, Martin
Kot, Tomáš Staněk, Pavel Procházka,
Marek Švanda, Miroslav Malík a Nela
Stašová.
Koncert proběhl v atmosféře plné
něhy a souznění. Tuto akci podpořili Chovatelské potřeby Milan Hejda,
Pěkná vína Ilona Malíková, Včelařství
u Svatého Vendelína.
Výtěžek byl předán Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava.
Velké poděkování patří Klubu kultury Napajedla, který nám koncert
v nádherných prostorách Klášterní kaple umožnil uspořádat a prožít si tak neopakovatelné okamžiky, které k tomuto
koncertu patřily.
Dále děkujeme velmi ochotnému
personálu Café Klášter, Miroslavě Přikrylové a Caro Gardavskému, kteří
nám při přípravě pomáhali.
Rodina Stašova a Czirokova

Kam za kulturou
leden/únor

leden

2019

Výstava pedagogů
SUPŠ Uherské Hradiště
17. 1. – 17. 2.
Muzeum Napajedla
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 17. 1.
v 19.00 ve výstavním sálu.
Výstava v Muzeu Napajedla předvede vlastní výtvarnou práci pedagogů
Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.

Sobota 19. 1.
Cestovatelský mišmaš a Food festival
Kino Napajedla a Sokolovna
Již 9. ročník setkání světoběžníků
a dobrodruhů.
Čeká vás bohatý doprovodný program:
FOOD FESTIVAL od 11.00
PŘEDNÁŠKY 13.00 – 21.15
KONCERT od 21.30
Dále vás čeká workshop afrických
tanců, čajový rituál, výroba barefoot
sandálů, tombola a mnoho dalšího.

Přehled akcí 1- 6 / 2019
leden 01/2019

www.napajedla.cz

17. 1.
19. 1.
27. 1.
30. 1.

Výstava pedagogů SUPŠ UH / Muzeum Napajedla
Cestovatelský mišmaš / Kino Napajedla a Sokolovna
Kino naslepo / Kino Napajedla
Setkání s hudbou – Pocta mistru Rudolfu Firkušnému

2. 2.
8. 2.
10. 2.
21. 2.

Opera – Aida / Kino Napajedla
Beseda s Krkavčí matkou / Klášterní kaple
Velký dětský karneval / Sokolovna
Výstava: Zmatené peníze / Muzeum Napajedla

1. – 31. 3.
8. 3.
16. 3.
23. 3.
24. 3.

Březen měsíc knihy / Knihovna Boženy Benešové
Koncert: Pocta Zuzaně Navarové / Klášterní kaple
Expediční kamera / Kino Napajedla
5. Narozeniny Café Klášter
Premiéra divadelní hry: Dovolená s rizikem

28. 3.

Výstava: Zbraně a zbroj od starověku po současnost

/ Klášterní kaple

/ Kino Napajedla

/ Muzeum Napajedla

6. – 12. 4. Divadelní festival ochotnických souborů
/ Kino Napajedla

Balet – Labutí jezero / Kino Napajedla
Jarní slavnosti & Brány památek dokořán

Středa 30. 1.
Setkání s hudbou
Pocta mistru Rudolfu Firkušnému
18.00 / Klášterní kaple
Již XIX. ročník Setkání s hudbou
– Pocta mistru Rudolfu Firkušnému,
na kterém nebude chybět bohatý výběr klavírní hudby zastoupený žáky
z Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž.

18. 4.
27. 4.
11. 5.
17. 5.
19. 5.
24. 5.
30. 5.

Den Země / Štěrkovna Spytihněv
Koncert: Billow / zahrádka Café Klášter
Balet – Popelka / Kino Napajedla
Muzejní noc
Absolventská výstava ZUŠ R. Firkušného

únor

31. 5.

Promenádní koncert ZUŠ R. Firkušného

Pátek 8. 2.
Beseda s Krkavčí matkou
18.00 / Klášterní kaple
Dvě hodiny čisté improvizace s Veronikou Hurdovou alias Krkavčí matkou,
která je nejen úspěšná blogerka, ale
i spisovatelka.

9. 6.
22. 6.
27. 6.
28. 6.
28. 6.

Neděle 10. 2.
Velký dětský karneval
15.00 / Sokolovna
Karneval na téma „Bojíte se temnoty?“. Temnotou bude prostoupen celý
program, a proto jsou vítány masky
jako jsou strašidla, upíři, čarodějové,
vlkodlaci a další postavy dle fantazie.
Ale nebojte se, že by se vaše děti bály.
Bude se skotačit, soutěžit a tančit. Na
všechny odvážné se těší Divadelní
soubor Zdeňka Štěpánka, DDM Matýsek a TJ Sokol.

Srdečně zve
Klub kultury Napajedla

/ Muzeum Napajedla
/ kostelní schody

Promenádní koncert DH Rozmarýnka / kostelní schody
Festival malých pivovarů / Nádvoří Nového Kláštera
Letní výstava / Muzeum Napajedla
Hurá na prázdniny / kino, muzeum, knihovna
Koncert: Zuzana Mikulcová / park Na Kapli

KINO „NASLEPO“
Možná tento kinoformát znáte, možná ne. Oč běží? Kino
„NASLEPO“ znamená, že znáte den a čas promítání –
ale co se bude hrát, to nevíte.
Prostě přijdete, zasednete a necháte se překvapit, co se na
plátně nakonec objeví. Vybíráme originální a chytré filmy
a pokud film nebude podle vašeho gusta, tak jednoduše
odejdete. A vstupné? Vstupné platíte až při odchodu
ze sálu, a to takovou částku, jakou si sami vyberete. Po
projekci zkrátka vhodíte peníze do kasičky a odnesete si
výjimečný filmový zážitek. Přijďte v neděli 27. 1. v 18.00.

Těšíme se na vás! Tým Kina Napajedla
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Vysvětlivky

3D obraz

3D zvuk

Premiéra

Bijásek

Mama
Kino

Kino
Senior

Kino
Cykly

Filmový
klub

Alternativní
obsah

Titulky

Dabing

leden/únor

NOVINY

Pátek /18. 1., 17.30/
Bumblebee
akční, dobrodružný, sci-fi
USA, 2018, 113 min.,
130/110 Kč
Přístupné bez omezení.
Pátek /18. 1., 20.00/
Bohemian Rhapsody
životopisný, drama,
hudební, GB, USA, 2018,
134 min., 120 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Neděle /20. 1., 16.00/
Raubíř Ralf a internet
animovaný, komedie
USA, 2018, 113 min.,
130/110 Kč
Přístupné bez omezení.
Neděle /20. 1., 18.00/
Bumblebee
akční, dobrodružný, sci-fi
USA, 2018, 113 min.,
150/130 Kč
Přístupné bez omezení.
Pondělí /21. 1., 10.00/
Vánoce a spol.
komedie, rodinný
FR, 2017, 99 min. 65 Kč
Přístupný bez omezení.
Čtvrtek /24. 1., 19.00/
Tvář
drama, komedie, PL, 2018,
91 min. 100/ 80 Kč pro členy
FK. Nepřístupný do 15 let.
Pátek /25. 1., 17.30/
Čertí brko
pohádka, komedie
ČR, SR, 2018, 99 min.,
120/ 100 Kč
Přístupný bez omezení.
Pátek /25. 1., 20.00/
Skleněný
thriller, drama, horor,
mysteriózní, USA, 2019,
129 min., 130 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Sobota /26. 1., 15.00/
Raubíř Ralf a internet
animovaný, komedie
USA, 2018, 113 min.,
150/130 Kč
Přístupné bez omezení.
Sobota /26. 1., 17.30/
Cena za štěstí
drama, komedie
ČR, 2019, 92 min., 120 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Sobota /26. 1., 20.00/
KURSK
drama, historický
BE, LUX, 2018,
117 min., 120 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Kino Napajedla

Neděle /27. 1., 16.00/
Psí domov
dobrodružný, rodinný, USA,
2019, 92 min., 130/110 Kč
Přístupný bez omezení
Neděle /27. 1., 18.00/
KINO NASLEPO
Přijďte a zažijte chvíli napětí
před neznámým filmem!
Vstupné dobrovolné,
můžete klidně zaplatit
až po projekci.
Pondělí /28. 1., 10.00 a 15.00/
Zlatý podraz
drama, romantický, sportovní
ČR, 2018, 106 min., 65 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.

Neděle /3. 2., 18.00/
Zrodila se hvězda
drama, romantický,
hudební, USA, 2018,
136 min., 100 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let.
Pondělí /4. 2., 10.00/
Mary Poppins se vrací
rodinný, fantasy, muzikál
USA, 2018, 130 min., 65 Kč
Přístupné bez omezení.
Čtvrtek /7. 2., 19.00/
CYKLUS DOKUMENT
Svědkové Putinovi
dokumentární, LVA, CH,
ČR, 2018, 102 min., 90/70 Kč
Pátek /8. 2., 17.30/
Bohemian Rhapsody
SPECIÁLNÍ PROJEKCE
životopisný, drama,
V KINĚ NAPAJEDLA
hudební, GB, USA, 2018,
Pondělí /28. 1., 19.00/
134 min., 120 Kč
Dokumentární film
Nevhodný pro děti do 12 let.
o historii Radovanu
Dokument byl pořízený
Pátek /8. 2., 20.00/
v květnu 2018 při besedě
Úniková hra
s pamětníky. 120 min.
drama, thriller, mysteriózní,
Vstupné dobrovolné
sci-fi, USA, 2019,
100 min., 120 Kč
Pátek /1. 2., 17.30/
Nepřístupný do 15 let.
Ženy v běhu
Sobota /9. 2., 15.00/
komedie
LEGO® příběh 2
ČR, 2019, 93 min., 130 Kč
animovaný, akční,
Přístupný bez omezení.
dobrodružný, komedie
Pátek /1. 2., 20.00/
USA, AUS, DNK, CAN,
Bohemian Rhapsody
2019, 150/130 Kč
životopisný, drama,
Přístupné bez omezení.
hudební, GB, USA, 2018,
Sobota /9. 2., 17.00/
134 min., 120 Kč
Nevhodný pro děti do 12 let. Psí domov
dobrodružný, rodinný, USA,
Sobota /2. 2., 15.00/
2019, 92 min., 130/110 Kč
Grinch
Přístupný bez omezení
animovaný, rodinný
Sobota /9. 2., 19.00/
USA, 2018, 86 min.,
Bohemian Rhapsody
100/80 Kč
životopisný, drama, hudební
Přistupný bez omezení
GB, USA, 2018,
Sobota /2. 2., 17.00/
134 min., 120 Kč
OPERA - AIDA (záznam)
Nevhodný pro děti do 12 let.
Giuseppe Verdi, 168 min.,
vstupné 220 Kč dospělý/180 Neděle /10. 2., 17.00/
Kč senioři, děti, studenti, ZTP Ženy v běhu
komedie
Sobota /2. 2., 20.30/
ČR, 2019, 93 min., 130 Kč
Ženy v běhu
Přístupný bez omezení.
komedie, ČR, 2019,
Neděle /10. 2., 19.00/
93 min., 130 Kč
Favoritka
Přístupný bez omezení.
drama, komedie,
Neděle /3. 2., 16.00/
historický, životopisný
Raubíř Ralf a internet
IR, GB, USA, 2018, 119 min.,
animovaný, komedie
110/90 Kč pro členy FK
USA, 2018, 113 min.,
Nepřístupný do 15 let.
130/110 Kč
Přístupné bez omezení.
Změna programu vyhrazena.

Pondělí /11. 2., 10.00 a 15.00/
Mary Poppins se vrací
rodinný, fantasy, muzikál
USA, 2018,
130 min., 65 Kč
Přístupný bez omezení.
Pondělí /11. 2., 18.00/
Ženy v běhu
komedie
ČR, 2019, 93 min., 130 Kč
Přístupný bez omezení.

Pátek 15. 2. ve 20.00
Black Sabbath:
The End of The End
V Kině Napajedla
Kapela Black Sabbath se
v únoru 2017 rozloučila se
svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém
domovském Birminghamu.
My vám přinášíme do Kina
Napajedla jedinečný koncertní snímek s lakonickým názvem The End of The End
a jako každé „sbohem“ je doslova nabitý emocemi. Během
vystoupení završujících téměř
50letou éru vynálezců heavy
metalu zazněly nejslavnější
hity jako „Iron Man“, „Paranoid“ nebo protiválečná „War
Pigs“ v podání původního
složení kapely včetně Ozzyho
Osbourna, kytaristy Tonyho
Iommiho a basáka Terrence
„Geezera“ Butlera.

OSCAR 2019

žhaví kandidáti

Kdo bude o zlaté sošky
91. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd
bojovat tento rok? V Kině Napajedla jste již mohli některé
adepty zhlédnout (První člověk, Zrodila se hvězda, Black
Panther, Bohemian Rhapsody,
…) a další nás čekají! Film
Favoritka (10. 2. v 18.00)
režiséra Yorgose Lanthimose (Humr, Zabití posvátného
jelena) již získal dvě ceny na
festivalu v Benátkách a je nominován na pět Zlatých glóbů!
U životopisných historických
snímků zůstaneme. Koncem
února uvidíte titul Marie, královna skotská - drama soustředící se na mocenský boj
Více informací o programu kina najdete na kino.napajedla.cz             mezi dvěma ženami 16. století
– anglickou královnou Alžběa facebook.com/kinonapajedla nebo v tištěných programech Klubu
kultury Napajedla.
tou I. a její skotskou rivalkou
Marií Stuartovnou.

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: 00284220, tel.: 577 944 247, e-mail: noviny@napajedla.cz.
Den vydání 10.1.2019. Vychází jednou za měsíc v nákladu 3350 ks. Uzávěrka do 15. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele.
Placená inzerce 5000 Kč
+ 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz.
Grafická úprava a sazba: Oldřich Pink, grafické studio,
tel.: 602 747 975. Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: 577 430 187, 577 437 349.
Povoleno MK ČR E12958. http://www.napajedla.cz
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