
Náš milý duchovní otec Viliam Gavula 
odchází z Napajedel. Zanechává za sebou 
obrovský kus vykonané práce. Mimo své 
hlavní poslání se zasloužil o nové varhany, 
opravu fary, opravu portálu kostela. To 
nejdůležitější, co nám dal, byl nový, vstřícný 
pohled na poslání ducha a věci světské. 
Děkujeme a přejeme vše nejlepší.

j.s., foto František Cívela

Napajedla vrací pomoc
Koncert skupiny Aventis na nádvoří 

radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek 
ze vstupného bude věnován na pomoc 
obcím postižených letošní povodní.

Klub kultury v Napajedlích ve spolupráci 
se slováckými soubory Radovan a Pozdní 
sběr Napajedla pořádá 9. setkání folklórních 
souborů tří národopisných oblastí Slovácka, 
Valašska a Hané

Moravské chodníèky
Sobota 8. 8. 2009 od 16:00 hodin v areálu 

za klášterem v Napajedlích.
Výtěžek ze vstupného bude věnován na 

pomoc obcím postižených letošní povodní.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Ročník XIII.

Èervenec-srpen
07–08 / 2009

Nové auto pro pečovatelskou službu v Napajedlích, čtěte na str. 8.  Foto: František Cívela

Starostka města Napajedla s paní Katarínou Wittmannovou, vnučkou generála Josefa Šnejdárka. 
Odhalení pamětní desky ve Zvolenu, čtěte na str.9
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 3 Balíček ekonomických opatření 

 6 O pomnících na náměstí rozhodnuto 

 10 Koncerty v Napajedlích

Setkání 2009 
Koncert bývalých spolužáků brněnské 

JAMU a jejich hostů. Program bude žánrově 
pestrý (klasika, jazz, muzikál...) a nelze vyloučit 
ani podivuhodná překvapení. Koncert se koná 
ve středu 12. srpna 2009 v 19 hodin v Koncertní 
síni R. Firkušného v Napajedlích. Všechny Vás 
srdečně zve Klub přátel hudby v Napajedlích.

Festival 
køesťanské hudby
Farnost Napajedla Vás zve na Festi-

val křesťanské hudby na schodech, 

22. srpna 2009.
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Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz.

Zastupitelstvo mìsta dne 29. 6. 2009 
mimo jiné
  souhlasilo s umístěním náhradního 
mokřadního biotopu pro stavbu Rychlostní 
silnice R 55 stavba 5506 Napajedla – Babice 
km 0,484 – 2,655 na pozemku p. č. 6449/13 v k. 
ú. Napajedla, lokalita Chmelnice
 schválilo bezúplatný převod pozemku KN 
p. č. 2152/415 o výměře 594 m2 v k. ú. Napa-
jedla z majetku České republiky do vlastnictví 
Města Napajedla
 schválilo termíny zasedání zastupitelstva 
města na II. pololetí roku 2009: 21. 9. 2009 
a 23. 11. 2009
 schválilo - nové pietní místo 2. světové 
války na Masarykově náměstí dle ideové studie 
Ing. arch. Šimečka,  úpravu textů na pomnících 
2. světové války a jejich přemístění na nové 
pietní místo
 vzalo na vědomí zprávu o úsporných opat-
řeních navržených radou města v souvislosti se 
snížením daňových příjmů města v důsledku 
snížení daňových výnosů státního rozpočtu ČR
 schválilo rozpočtové opatření č. 22/2009: 
v příjmové části rozpočtu zvýšení ve třídě 1 
– daňové příjmy o částku 1,8 mil. Kč a ve vý-
dajové části rozpočtu v oddíle 64 – ostatní 
činnosti snížení investiční rezervy o částku 
1,0 mil. Kč a snížení rezervy na činnost spolků 
a organizací o částku 0,8 mil. Kč z důvodů 
nižších než plánovaných daňových příjmů 
v letošním roce
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města 
Napajedla č. 2/2009 o stanovení místního ko-
efi cientu daně z nemovitostí v navrhovaném 
znění dle přílohy - koefi cient je navržen na výši 2
 vzalo na vědomí informaci o přechodném 
omezení provozu kina k 1. 9. 2009 jen na fi lmové 
festivaly a letní kino
 zrušilo organizační složky města: Kino 
Napajedla, Knihovna Napajedla, Muzeum 
Napajedla a Městské informační centrum 
Napajedla s účinností od 1. 10. 2009
 schválilo převod činností zabezpečova-
ných a prováděných zaměstnanci města Napa-
jedla ze zrušených organizačních složek města 
na stávající příspěvkovou organizaci města 
Klub kultury Napajedla, včetně schválení pře-
chodu práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů zaměstnanců ze zrušených organizač-
ních složek města do stávající příspěvkové 
organizace Klub kultury Napajedla, s účinností 
od 1. 10. 2009
 vzalo na vědomí přehled o stavu půjček 
a zprávu člena stavební komise o kontrole 
účelovosti půjček poskytnutých v roce 2008
 schválilo návrh rady města (usnesení č. 
168/5/2009) pozastavit do odvolání vyhlašová-
ní dalších kol půjček z Fondu rozvoje bydlení 
na území města
 schválilo aktualizovaný návrh investičních 
akcí ve vazbě na dotace 
 schválilo rozpočtové opatření č. 25/2009 
ve výši 800 000 Kč týkající se realizace regulace 
ústředního topení v 1. základní škole Napajedla

Z jednání Zastupitelstva mìsta
- schválilo rozpočtové opatření č. 27/2009 
ve výši 1,2 mil. Kč na úhradu nákupu projektu 
Městského komunikačního systému v Napa-
jedlích od NTV cable s.r.o.
 neschválilo poskytnutí fi nančního pří-
spěvku ve výši 90 000 Kč Římskokatolické 
farnosti Napajedla na statické zajištění budovy 
římskokatolické fary
 vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření města za rok 2008
 schválilo Závěrečný účet města Napajedla 
za rok 2008 a vyjádřilo souhlas s celoročním 
hospodařením města, a to bez výhrad
 vzalo na vědomí roční účetní závěrku 
společnosti NTV cable, s. r. o. za rok 2008 
a rozdělení zisku
 vzalo na vědomí roční účetní závěrku 
společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2008 a rozdě-
lení zisku
 schválilo prodej stavebního pozemku č. 4 
p. č. 2121/29 za cenu 1 102 Kč/m2 pro výstavbu 
RD v lokalitě Malina III manželům Šimečkovým
  vyhlásilo záměr prodeje zbývajícího 
stavebního pozemku p. č. 2074/106 + 2074/107 
v lokalitě Malina III za stejných podmínek dle 
záměru z minulého kola. Termín uzávěrky: 21. 
9. 2009 do 14:00 hodin
 schválilo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu 
s ustanovením §55 odst. 2 stavebního zákona 
pořízení změny č. 9 územního plánu města 
Napajedla v rozsahu:
1. Požadavek Města Napajedla provést změnu 
funkčního využití neurbanizovaného území 
v ulici Nad Zámkem na pozemku p. č. 2034/28, 
v k. ú. Napajedla, z plochy sady, zahrady 
na plochu pro dopravu automobilovou.
Rozsah řešeného území je zřejmý z kopie části 
hlavního výkresu v měřítku 1 : 2 000. 
2. Požadavek Města Napajedla provést změnu 
funkčního využití území v lokalitě Kalvárie 
na pozemcích p. č. 1718 a 1723, v k. ú. Napajedla, 
z plochy dopravy automobilové a sídelní zeleně 
na plochu hřbitova.
3. Požadavek Města Napajedla provést změnu 
funkčního využití území v lokalitě Kalvárie 
na pozemcích p. č. 1719, 1722/1 a 1722/3 v k. ú. 
Napajedla z plochy trvalé travní porosty a sady, 
zahrady na plochu dopravy automobilové. 
Rozsah řešeného území je zřejmý z kopie části 
hlavního výkresu v měřítku 1 : 2 000. 
4. Požadavek Ing. Zavadila provést změnu 
funkčního využití neurbanizovaného území 
v lokalitě Lůžko z plochy orná půda na plochu 
průmyslové výroby a skladů. Součástí změny 
bude úprava trasy integrované stezky vyvolaná 
změnou funkčního využití řešené plochy.
5. Požadavek paní Salíkové provést změnu 
funkčního využití neurbanizovaného území 
v lokalitě Jiráskova, v k. ú. Napajedla, z plochy 
sady, zahrady na plochu bydlení v rodinných 
domech.
6. Požadavek fi rmy Bergama 70 a.s. provést 
změnu funkčního využití neurbanizovaného 
území v lokalitě Průmyslová zóna, v k. ú. 
Napajedla, z plochy trvale travních porostů 
na plochu smíšenou - komerční, výrobní.

Rozsah řešeného území je zřejmý z kopie části 
hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000.
 neschválilo podle ustanovení §6 odst. 5 
písm. a) stavebního zákona pořízení změny č. 
9 územního plánu města Napajedla v rozsahu:
1. Požadavek paní Andrýskové na změnu funkč-
ního využití v lokalitě Stará Hora na pozemku 
p. č. 1819/4 a p. č. 1819/6, v k. ú. Napajedla, 
z plochy individuální rekreace na plochu 
bydlení v rodinných domech.
2. Požadavek paní Melichárkové na změnu 
funkčního využití v lokalitě Malina na pozem-
ku p. č. 2152/309, v k. ú. Napajedla, z plochy 
individuální rekreace na plochu bydlení v ro-
dinných domech.
 vydalo s účinností od 1. 8. 2009 Zásady 
o symbolech města a jejich užívání
 vydalo s účinností od 1. 8. 2009 Zásady 
o oceněních a poctách města Napajedla
 schválilo partnerskou smlouvu s obcemi 
Kľak a Ostrý Grúň
 schválilo odkoupení pozemku p. č. 7728 
o výměře 392 m2 dle GP 2447-064/2009 v k. ú. 
Napajedla zastavěného komunikací a parko-
vištěm za cenu 250 Kč/m2

 vyzvalo zastupitele města k osobní účasti 
na vyhlášených veřejných sbírkách na po-
skytnutí fi nanční pomoci obcím postižených 
povodní 2009

Prodej pozemkù
Město Napajedla prodá poslední 2 

pozemky p. č. 2074/106+2074/107 pro vý-
stavbu rodinných domů v lokalitě Malina 
III. Uzávěrka dodání přihlášek je 21. 9. 
2009 ve 14:00 hodin. 

Podrobné informace (včetně nahlédnutí 
do geometrického plánu) zájemci obdrží na 
odboru SMIR (tel. 577 100 921).

Úsporná opatøení v k
V rámci hledání úspor bylo nutné realizovat 

úsporná opatření i v oblasti kultury. Protože rada 
města nechtěla omezit kulturní život v Napajedlích 
a ani spolkovou činnost občanů, za kterou je nutno 
vyslovit dík všem aktivistům, ukázala se možným 
řešením úspora v oblasti energie. Jestliže město 
Napajedla dává na chod kultury přes 5 mil. Kč., 
pak náklady za energie převyšující 5 mil. Kč jsou 
místem, na které je nutno se zaměřit. Výsledkem 
bylo omezení využití areálu Klubu kultury Na-
pajedla, a to uzavření jižní části. Multifunkční sál 
i loutkový sál bude využíván plně i nadále s tím, 
že soubory byly vyzvány, aby v případech, kdy 
je to možné, prováděly zkoušky v jiných prosto-
rech, které jsou vytápěny. Tím budou velké sály 
vytápěny jen v nutných případech, či při akcích 
s přítomností veřejnosti. Toto opatření našlo po-
chopení u aktivistů.

Pro efektivnější využití kina bylo rozhodnuto 
o přípravě přestavby budovy tak, aby v něm bylo 
vybudováno podium s možností konání vystou-
pení, při kterém je třeba sedadlové uspořádání 
hlediště. Po dobu přípravy bylo z úsporných dů-
vodů omezeno promítání fi lmových představení 
pouze na fi lmové festivaly a letní kino. Součástí 
modernizace sálu kina bude i vznik venkovního 
amfi teátru v rámci nádvoří radnice, z kterého bude 
vystěhována technika Služeb města Napajedla, 
s.r.o. do nových prostor. Tímto způsobem nám 
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Vážení občané, 
v souvislosti s prohlubující se fi nanční 

krizí a s ní souvisejícím snížením daňových 
příjmů města v důsledku snížení daňových 
výnosů státního rozpočtu České republiky, 
Rada města na svém mimořádném jednání 18. 
května a Zastupitelstvo města na svém řádném 
jednání 29. června přijaly „balíček“ opatření, 
která komplexně řeší možné úspory v rámci 
výdajové části rozpočtu a možnosti navýšení 
příjmové části rozpočtu našeho města. Dle 
upřesněné prognózy Ministerstva financí 
a na základě skutečných daňových výnosů 
je zatím předpokládán pokles v příjmové části 
rozpočtu města ve výši 7 miliónů Kč oproti 
návrhu letošního rozpočtu. Téměř 70 miliónů 
Kč příjmů rozpočtu našeho města je přímo 
závislých na daňových výnosech státního 
rozpočtu. Ty jsou plněny podle hospodářské 
prosperity státu.

Na obou jednáních přijaté hospodářské ná-
vrhy vylepší bilanci našeho letošního rozpočtu, 
ale měly by přinést i dobrý základ pro skladbu 
rozpočtu na rok 2010. V době, kdy ekonomické 
prognózy hovoří o tom, že v příštím roce nás 
dopad ekonomické krize postihne více než 
v roce letošním, jsou tato opatření s dlouho-
dobějším dopadem více než na místě. 

Chtěla bych podotknout, že fi nanční zdroje 
na investiční výstavbu jsou zajištěny. Jedná 
se téměř výlučné o dofi nancování akcí zajiš-
ťovaných z různých dotačních titulů, nejvíce 
však z fondů Evropské unie. Je tomu tak díky 
dobrému hospodaření města v minulých 
letech a díky účelovému využívání kapitá-
lových příjmů města (získaných z prodeje 
nemovitostí) v oblasti investičního rozvoje 

města. Jediný úvěr, který město v současné 
době splácí, je úvěr na rekonstruovanou 
tělocvičnu, kde zbývá do roku 2015 splatit 
10,0 mil. Kč. Ukazatel dluhové služby máme 
na rekordně nízké úrovni: 1,77 %. Bylo by pro 
budoucnost našeho města hodně nezodpo-
vědné nevyužít současné možnosti dotační 
politiky Evropské unie. Nikdy v budoucnosti 
se tato situace opakovat nebude. Mělo by být 
ale samozřejmostí využít takto získané fi nanč-
ní prostředky účelně tam, kde jsou skutečně 
zapotřebí, a neplýtvat jimi. Jsem přesvědče-
na, že v případě našich již dokončených, ale 
i naplánovaných investic tomu tak skutečně 
je. Nyní k jednotlivým opatřením.

Opatření týkající se výdajové části roz-
počtu s okamžitým dopadem do letošního 
rozpočtu byla přijata Radou města 18. 5. 
a jsou již naplňována: 
• snížení čerpání finančních prostředků 

v úhrnu o min. 10 % provozních výdajů 
(mimo mzdové prostředky a prostředky 
na energie) v rozpočtech Městského úřadu 
Napajedla, organizačních složek města 
a příspěvkových organizací města Napa-
jedla 

• snížení čerpání fi nančních prostředků vy-
členěných na opravy nemovitého majetku 
města o 10 %

• snížení rozpočtu oddělení životního pro-
středí o částku 0,6 mil. Kč

• poskytnout neinvestiční příspěvek pří-
spěvkovým organizacím jen do výše 90 % 
provozních (mimo mzdové prostředky 
a prostředky na energie) 

Opatření týkající se výdajové části roz-
počtu s výhledovým dopadem do rozpočtu:
• snížení výdajů na IDS o 10 % optimalizací 

spojů 50,51 a 56,57 ve všední den se zacho-
váním provozu o víkendu, celkem o částku 
60 tisíc Kč

• organizační opatření v oblasti kultury: 
- uzavření jižní části Klubu kultury Napajedla 

kromě loutkového sálu
-  ukončení pronájmů jiným než klubovým 

souborům a bufetu 
-  omezení provozu kina k 1. 9. 2009 jen na fes-

tivaly a letní kino
-  sloučení organizačních složek Kino Napajed-

la, Knihovna Napajedla, Muzeum Napajedla, 
Městské informační centrum Napajedla 
do příspěvkové organizace.
Nejsou na místě úvahy, že se jedná o spo-

lečný postup se společností Zámek s.r.o. 
omezit kvůli provozu zámku činnost v našich 
zařízeních. Také odmítám tvrzení, že těmito 
opatřeními likvidujeme kulturu v našem 
městě. Naopak, část uspořených prostředků 
garantuje rada města vložit přímo do čin-
nosti spolků při Klubu kultury. Na společné 
schůzce se všemi jejich vedoucími jsme se 
setkali s maximální ochotou situaci pomoct 
společně řešit. 

V oblasti investiční výstavby byl schválen 
aktualizovaný návrh investičních akcí s vazbou 

Balíèek ekonomických opatøení našeho mìsta 
na dotace. Nově je do tohoto seznamu zařa-
zen projekt představující vytvoření nového 
kulturně společenského centra Na Kapli, 
které by mohlo vzniknout přestavbou kina 
na víceúčelový sál a úpravou radničního 
dvora na venkovní amfi teátr respektive letní 
kino. V rámci tohoto projektu je uvažováno 
i s využíváním společenského sálu sokolovny 
( pozn. je v majetku TJ Sokol) a využitím are-
álu technických služeb pro potřeby turistiky 
a cestovního ruchu ve vazbě na bezprostřední 
umístění přístaviště. 

S blížícími se termíny dalších výzev v rámci 
Operačního programu životní prostředí chce-
me podat žádost o dotaci na stavbu komunitní 
kompostárny, v jejímž rámci je možnost čás-
tečné obnovy techniky (tolik potřebné!!) pro 
Služby města.

Prioritou pro následující období zůstává 
zajištění dotace na dokončení rekonstrukce 
Kláštera, záměr umístit zde knihovnu, muzeum 
a kabelovou televizi zůstává beze změny. 

Další skupinou jsou investice v oblasti 
úspor energií. Realizací těchto akcí dojde 
výhledově k úsporám energií. Jedná se 
o rekonstrukci ústředního topení a zateplení 
obvodového pláště a střech v MŠ a v 1. ZŠ, 
regulaci topení na radnici, zadání auditu 
na veřejné osvětlení, 

K zajištění dalšího fi nancování investic 
jsou navržena na příjmové straně rozpočtu 
tato opatření: 
• pozastavit do odvolání vyhlašování dalších 

kol půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Napajedla

• využít pro kofi nancování investic v oblasti 
školství rezervní a investiční fondy 1. ZŠ, 2. 
ZŠ, MŠ a DDM Matýsek

• využít pro kofi nancování investic v oblasti 
kultury investiční a rezervní fond příspěv-
kové organizace Klub kultury 

• využít pro kofi nancování investic do stroj-
ního vybavení rezervní fond příspěvkové 
organizace Služby města Napajedla

• schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Napajedla č. 2/2009 o stanovení místního 
koefi cientu daně z nemovitostí, přičemž 
místní koefi cient je doporučen ve výši 2

• připravit k prodeji byty v majetku města 
v ul. Palackého

Přímo s hospodařením města souvisí 
také jednání s Teplárnou Otrokovice a. s. 
ve věci dalšího vývoje dodávek a ceny tepla 
a jednání s Vak Zlín a. s. v oblasti provozu 
ČOV. Byla také zahájena diskuze o sloučení 
všech obchodních společností do společ-
nosti jedné, RM je přesvědčena že tímto 
krokem dojde k zefektivnění jejích činností 
a k úsporám fi nančních prostředků. Proto 
bude tento krok v následujícím období připra-
vovat. V oblasti odpadového hospodářství, 
přestože by mohlo dojít ke zvýšení příjmů 
městského rozpočtu poplatkem na osobu, se 
nepředpokládá změna současného systému 
nakládání s odpady. 

Současná ekonomická situace našeho 
města je dobrá, aby se příliš nezhoršila, 
museli jsme výše uvedená opatření při-
jmout a začít je důsledně naplňovat. Možná 
nás budou čekat v příštím roce další, ale to 
nám ukáže až čas.

Irena Brabcová, starostka

kultuøe Napajedla
vzniká nové kulturní centrum, které se bude řešit 
komplexně. Je třeba si uvědomit, že budovy Klubu 
kultury Napajedla jsou ve značně havarijním stavu 
a nemáme dost peněz nejen na provoz, udržování, 
ale ani na modernizaci tolika nebytových prostor.

Dalším opatřením bylo sloučení všech složek 
kultury do jedné - do Klubu kultury Napajedla. 
Týká se to Knihovny Napajedla, Muzea Napajedla, 
Městského informačního centra Napajedla a Kina 
Napajedla. Tímto opatřením se nikterak neomezí 
dosavadní vykonávání činnosti a sestěhování 
všech pracovníků do upravených prostor budovy 
knihovny umožní lepší koordinaci pracovníků 
i centralizaci služeb pro občany a turisty. Příkladem 
může být Městské informační centrum Napajedla, 
které při jednom pracovníku nebylo schopno zajistit 
trvalý provoz bez možnosti zastupování v době 
nemoci i dovolených. Součástí týmu pracovníků 
kultury by měla být i šéfredaktorka napajedelského 
infokanálu. V žádném případě nedojde k zániku 
Knihovny Napajedla, Kina Napajedla, MIC Napa-
jedla či Muzeum Napajedla jak by se mohlo zdát, 
ale jen se změní zřizovatel těchto institucí a to 
místo Města Napajedla na Klub kultury, jehož 
zřizovatelem je Město. 

Je třeba si uvědomit, že podmínky budou značně 
stísněné, ale jen do doby vyřešení rekonstrukce 
kláštera.

Ing. Milan Vybíral,  místostarosta města
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Ač máme léto, Napajedly, Nábřežím 
a družstevním světem hýbe cena tepla. 
O teple se založily webové stránky, kam 
každý z občanů může poslat svůj námět. 
Dodávky tepla z Teplárny Otrokovice řešilo 
Zastupitelstvo města. Po hospodách se kona-
jí schůze, kde se rovněž řeší problematika 
tepla. A někteří předsedové již zpracovávají 
poptávky na odpojení se od systému cen-
trálního zásobování (CZT) a vybudování 
vlastní plynové kotelny. 

Je pravdou, že teplo je drahé. Ale drahý je 
i zemní plyn, elektrická energie, uhlí a třeba 
i pitná voda. Pokud se růstu cen týče, teplo se 
za srovnatelné období ze všech druhů energií 
zdražilo nejméně. Vzhledem k tomu, že ze 
všech energií tvoří teplo 70–80 % lze pochopit, 
že právě cena tepla odběratele tíží nejvíce.

V loňském roce byla cena tepla dodávané-
ho pro sídliště Nábřeží stanovena na 481 Kč 
za jeden GJ. Pro letošní rok byla předběžná 
cena (což je cena maximální) vypočtena 
na 509 Kč. Tato cena je v celorepublikovém 
rámci cenou průměrnou. Zaznívají hlasy, 
že v Otrokovicích je cena nižší. Ano. Loni 
tomu tak bylo a bylo to v celé historii NBTH 
poprvé. Hledat důvody, proč tomu tak je, je 
složité. Cenová politika podléhá určitému 
druhu utajení a není možno zkontrolovat 
všechny nákladové položky v ceně tepla 
konkurenční společnosti. Kontrolovat cenu 
tepla je oprávněn Státní energetický úřad 
(SEI), pokud je o to nespokojenými odběrateli 
požádán. Vzhledem k pochybnostem o výši 
ceny tepla byla ze strany odběratele – By-
tového družstva TRÁVNÍKY zaslána žádost 
na Energetický regulační úřad (ERÚ) i SEI 
o provedení kontroly výše účtované ceny 
tepla v roce 2008 a kalkulace ceny tepla na rok 
2009. Následně pak byla v červnu zahájena 
kontrola naší společnosti Státní energetickou 
inspekcí. Předmětem kontroly je cena tepla 
v roce 2004 a 2005. Následně bude prošetřo-
vána účtovaná cena za období 2006 a 2007. 
Cena tepla za rok 2008 by měla být SEIkou 
šetřena koncem tohoto kalendářního roku. 
Zaznívají hlasy, že je v ceně tepla zakalku-
lován vysoký zisk. Zisk v ceně tepla tvoří 
2,54 %. Je na zvážení každého z vás, zda zisk 
ve výši 2,5 % je vysoký. Přitom je třeba mít 
stále na paměti, že takto vytvořený zisk, lze 
použít pouze k opravám a modernizaci sítě 
CZT a výměníkových stanic. 

Cena tepla je cenou dvousložkovou. První 
složkou jsou proměnné náklady, které výrobce 
a dodavatel ovlivnit žádným způsobem ne-
může. Výši nákladů ovlivňuje pouze počasí 
a s tím související množství dodané energie. 
Cenu energií rovněž ovlivnit nelze, ať již se 
jedná o cenu plynu, elektřiny či tepla.

Druhou složkou jsou stálé náklady. Stálé 
náklady jsou v průběhu celého roku fi xní, 
neměnné. Jedná se o náklady režijní, mzdové, 
náklady na revize, měření emisí, opravy, údrž-
bu, odpisy a zisk. Pokud jsou nám vyčítány 
vysoké náklady, musím na tomto místě uvést, 
že provozní náklady naší společnosti za ob-
dobí od roku 2006 do roku 2009 klesly (jako 
jediné ze všech oprávněných nákladů) o 5 %.

Cena tepla je dále cenou regulovanou. To 
znamená, že veškeré náklady kontroluje ERÚ 
(v případě stížností SEI) a veškeré náklady 
mohou být pouze náklady oprávněné a zisk 
pouze zisk přiměřený. 

Pokud bych se nyní vrátil k názvu článku 
a k ceně tepla, uvedl bych pouze několik 
poznámek:
• Vyrobené teplo nelze nikomu vnutit. 

Pokud jej odběratel neodebere, teplo se 
nemůže účtovat.

• Ušetřit lze pouze snížením množství 
odebraného tepla. Nelze předpokládat, 
že se teplo bude zlevňovat. Úspory v revi-
talizovaných domech nejsou malé. Z jed-
notlivých energetických auditů vyplývá, 
že důslednými energetickými opatřeními 
lze ušetřit 35–45 % nákladů.

• Úsporami v množství odebíraného tepla 
dochází k velkému paradoxu, který se 
těžce chápe a hlavně mnozí odběratelé 
jej pochopit ani nechtějí. Snižováním cel-
kového vyrobeného množství cena tepla 
stoupá a opačně. To je dáno matematic-
kými zákony. Pokud se ve zlomku snižuje 
množství vyrobeného tepla a stálé náklady 
zůstávají opravdu stálé, je výsledkem 
zvyšující se jednotková cena. Bohužel. 
U dvousložkové ceny to bude platit vždy. 
Bohužel to bude platit i u nově vybudované 
plynové kotelny. Pořizovací cena kotelny je 
jednou provždy daná. Revize se také musí 
provádět a topičovi se musí za jeho práci 
zaplatit. Myslet si, že cena tepla se rovná 
ceně plynu je jeden velký omyl. Další po-
ložkou, která neúměrně zatíží odběratele 
v nově zřízené plynové kotelně je DPH. 
Zatímco v případě odběru ze systému 
CZT zaplatí odběratel DPH 9 %, v domovní 
plynové kotelně, stejně jako v rodinném 
domku zaplatí 19 % DPH. (Neplatí pokud 
je odběratel plátcem DPH). 
A tak důvody, proč se vlastně o teple 

letos tolik mluví, jsou spíše v družstevním 
pozadí. Otázky by měly spíše znít: 
• Bylo provedeno rozúčtování tepla a teplé 

užitkové vody (TÚV) v souladu s vyhláškou 
372/2001 Sb? 

• Byly stanoveny zálohy na dodávku tepla 
a TUV zodpovědně?

• Přepočítávají se důsledně otápěné plochy 
v případě, že dochází k jejich úpravám? 
a nedochází tak ke zkreslování vyúčtování 
jedněch družstevníků na úkor druhých??
Možná by stálo za to, odpovědět si i na otáz-

ky, co stojí za snahami budovat domovní 
plynové kotelny. A hlavně popřemýšlet, zda 
všechny informace jsou pravdivé. Pokud 
uvádím výše, že cena tepla pro rok 2009 je 
vypočtena na 509 Kč/GJ, zůstává pravdou, že 
cena tepla z plynových kotelen po započtení 
všech oprávněných nákladů neklesá pod 
550 Kč/GJ.

Tuto skutečnost potvrzují všechny energe-
tické audity zpracované pro lokalitu Nábřeží. 
Ty uvádí jako optimální právě zásobování 
teplem ze systému CZT. 

Ing. Miroslav Polášek, jednatel NBTH, s. r. o. 

Pravdy a mýty o dodávkách tepla

Obecnì závazná vyhláška Mìsta Napajedla è. 2/2009,
o stanovení místního koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí

Zastupitelstvo města Napajedla se na svém zasedání dne 29. 6. 2009 usnesením č. 55/6/2009 
usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění poz-
dějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1: Místní koefi cient 
Na území města Napajedla se stanovuje místní koefi cient, kterým se násobí daňová povin-

nost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů 
a za byty, popřípadě jejich soubory s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona č. 
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2.

Čl. 2: Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010. 

 Ing. Irena Brabcová, starostka v. r. Ing. Milan Vybíral, místostarosta v. r.

V minulých Napajedelských novinách jsme 
otiskli výzvu Včelí král. Prvním, mezi Včelími 
králi, se stala paní starostka Ing. Irena Brab-
cová. Včeličky i včelaři srdečně blahopřejí 
a čekají na další Včelí krále. Kontakt: pan 
Ladislav Žaludek, tel: 606 355 121.

Josef Souček, Včelí král
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Většina občanů našeho města jistě registrova-
la čilý stavební ruch na nádvoří bývalé hospo-
dářské školy v ulici Lány, který zde probíhal více 
jak rok. A co se vlastně na nádvoří budovalo?

Koncem roku 2007 požádalo Město Napajedla 
o fi nance ze strukturálních fondů – Operační 
program Životní prostředí. Zde byla v priorit-
ní ose vyhlášena oblast podpory týkající se 
zkvalitnění nakládání s odpady. A tak vznikl 
projekt „Rekonstrukce Hospodářské školy 
na areál služeb města – Sběrný dvůr“. Tímto 
krokem začalo nelehké martýrium v legislativní 
přípravě všech podkladů nutných k podání 
žádosti o dotaci. 

Dobrá věc se nakonec podařila a nový 
moderní sběrný dvůr je na světě. V souvislosti 
se zbudováním tohoto dvora dojde v odpado-
vém systému města k několika změnám, se 
kterými bychom chtěli Vás, občany Napajedel, 
seznámit.

Hlavní změnou bude to, že na území města 
bude pouze jeden sběrný dvůr, a to právě tento 
nový v ulici Lány, v areálu bývalé hospodářské 
školy. Vstup do dvora je vybudován z ulice 
Zámecké naproti prodejny ENAPO. Areál je 
velký, prostorný, s možností bezproblémo-
vého pohybu odpadové techniky. Novinkou 
ve sběrném dvoře bude nově zavedený systém 
zpětného odběru vyřazených elektrozařízení, 
která budou ukládána do uzamykatelných 
prostor, aby se zabránilo znehodnocování či 
zcizování drobných zařízení, jelikož pouze 
kompletní elektrozařízení je vhodné k další 
recyklaci. Znehodnocená elektrozařízení se 
totiž stávají kusem bezcenného odpadu a jejich 
likvidace v konečném důsledku ohrožuje jak 
životní prostředí, tak i ekonomickou udržitelnost 
celého systému recyklace. Z tohoto vyplývá, že 
pouze kompletní odevzdané elektrospotřebiče 
budou odebírány zdarma a předávány k dalšímu 
zpracování. K tomuto účelu bude ve dvoře in-
stalován tzv. E-domek, který by měl vyřešit dva 
základní problémy – jednak poskytne elektroza-
řízením ochranu před větrem, deštěm a mrazem 
a jednak ochrání kompletní elektrozařízení 
před krádežemi. Další novinkou je umístění 

mobilního štěpkovače, který bude využíván jak 
přímo ve sběrném dvoře, tak bude možné jej 
využívat i přímo v terénu, jelikož se dá pomocí 
závěsného zařízení přemístit, kdekoliv bude 
potřeba. Na štěpkovači budou zpracovávány 
větve z ořezu jak při ošetření městské zeleně, tak 
i ze soukromých zahrad občanů města. V tomto 
případě je nutno připomenout, že větve musíme 
ukládat do kontejnerů k tomu určených, nikoliv 
do kontejnerů určených pro uložení trávy, listí, 
sena apod. Poslední velkou novinkou bude 
i umístění paketovacího lisu na papír. V areálu 
sběrného dvora se budou i nadále sbírat odpady 
jako doposud ve stávajících dvorech. Zdarma 
papír, sklo, PET lahve, biologický odpad ze 
zeleně, větve z ořezů a kovy. Uložení dalších 
složek odpadů jako jsou odpady nebezpečné 
(zbytky barev, kyselin, chemikálií, oleje a tuky, 
použité obaly od těchto produktů, stavební 
materiál obsahující azbest apod.), odpady vel-

koobjemové (starý nábytek, koberce, linolea 
apod.), odpady ze stavební činnosti (stavební 
suť, cihly, kusy betonu – nekontaminované 
nebezpečnými látkami apod.) a pneumatiky, 
bude zpoplatněno jako doposud. 

Nyní Vás jistě napadne otázka, jak budou 
moci využívat služby sběrného dvora občané 
z lokalit tomuto dvoru vzdálenějších? Tady vy-
cházíme vstříc v tom, že oproti stávajícímu sys-
tému, zavádí město tzv. mobilní sběr. Ten bude 
organizován v lokalitách, které jsou sběrnému 
dvoru vzdáleny, a občané by měli s dopravou 
odpadu do sběrného dvora problém. Mobilním 
sběrem bude sbírán pouze odpad velkoobjemo-
vý. Pravidelně jednou za měsíc vždy v sobotu 
bude přistaven vanový kontejner na uložení 
velkoobjemového odpadu na tato stanoviště: 
1.  sobota v měsíci – ulice Jiráskova – u ga-

ráží směrem na Pohořelice
2.  sobota v měsíci – ulice Chmelnice – pro-

stor za stolárnou

3.  sobota v měsíci – ulice Na Kapli – v pro-
storu pod hrází u řeky Moravy

4.  sobota v měsíci – zde se budou střídat 
lokality T. Bati – u garáží

 Šardice – parkoviště nad drůbežárnou
 Radovany – parkoviště pod sklepem

Na uložení velkoobjemového odpadu při 
mobilním sběru bude vždy dohlížet pracov-
ník Služeb města Napajedla, který kontejner 
po ukončení sběru ihned odveze. Mobilní sběr 
bude na stanovišti probíhat v době od 8:00 
do 12:00 hodin. 

Při likvidaci stavebních odpadů mohou ob-
čané buď využít kontejneru umístěného trvale 
ve sběrném dvoře, nebo si nechají přistavit 
za úhradu kontejner soukromý. 

Další nepatrnou změnou bude i to, že ve sběr-
ném dvoře nebude přistaven kontejner na směs-
ný komunální odpad. Tento patří po vytřídění 
do sběrných nádob, které si zajišťuje každá 
domácnost nebo více domácností dohromady 
na základě obecně závazné vyhlášky. 

I nadále budou průběžně přistavovány va-
nové kontejnery na uložení odpadu z údržby 
zeleně do lokalit: Jiráskova – u garáží, Husova 
– naproti bývalé svobodárny Fatra, Malina II. – 
na místě bývalého sběrného dvora, Chmelnice 
– u stolárny, Dr. Beneše – u bytovek, Bartošova

Šardice – parkoviště nad drůbežárnou, Ko-
menského – parkoviště u školní jídelny, Pod 
Kalvárií – vedle parkoviště, Hřbitov – u severní 
branky hřbitova, Moravní – vedle areálu AZ – 
stavu, 1. máje a 2. května, Příční.

Pokud vzejdou další požadavky na přistavení 
kontejneru na biologický odpad z dalších lokalit 
města, bude je nutné konzultovat s pracovní-
ky Služeb města Napajedla, jelikož kapacita 
kontejnerů i četnosti vývozu tohoto odpadu 
na kompostárnu do Otrokovic je omezena. Snad 
se situace zlepší při plánovaném zavedení ko-
munitního kompostování přímo v našem městě. 

V rámci dalších připravovaných dotačních 
titulů budou ve městě rozšířena a doplněna 
i hnízda odpadových nádob na tříděný odpad 
(papír, sklo, PET). V tomto směru bychom chtěli 
požádat občany hlavně ze sídliště Nábřeží, aby 
byli trpěliví, jelikož nákup a doplnění nádob 
na tříděné složky tak, aby každé hnízdo obsa-
hovalo všechny nádoby, které má mít, a aby 
donášková vzdálenost pro občany byla co 
nejmenší, není krátkodobou záležitostí týdnů 
ani měsíců. 

Každá nová změna přináší svá pro i proti, ale 
to nám ukáže až vlastní praxe, takže bychom 
chtěli tímto občany vyzvat k diskusi. Přijděte 
se podívat nového objektu a napište nám, co 
a jak zlepšit, změnit, zdokonalit … Jistě se nám 
nepodaří vychytat všechny „mouchy“ ihned, 
ale věříme, že společnými silami, pochopením, 
vstřícností a celkovým dokončením projektu 
realizace areálu nového sběrného dvora v na-
šem městě, se dobrá věc zdaří. Podněty lze 
zasílat písemně na adresu Městského úřadu 
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, 
nebo na e-mail: kozmikova@napajedla.cz, 
nebo je možné vhodit písemný podnět přímo 
do schránky umístěné na budově spořitelny ze 
strany ulice Na Kapli. 

Otevřením nového sběrného dvora dne 
9. 9. 2009 v ulici Lány, končí k 1. 10. 2009 činnost 
stávajících sběrných dvorů v ulici Na Kapli 
a na Malině II. 

Stanislava Kozmíková, Odd. život. prostředí

O novinkách v odpadovém hospodáøství mìsta
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Na základě důvodové zprávy, jejíž text otisku-
jeme níže, a na základě architektonické studie 
Ing. arch. Pavla Šimečka Zastupitelstvo města 
Napajedla na svém jednání 29. 6. 2009 rozhod-
lo o úpravách pietního místa na Masarykově 
náměstí. Úprava je vyvolaná nejen probíhající 
generální rekonstrukcí prostoru, ve kterém se 
pomníky nachází, ale také nedostatky v textech 
na pomnících a také neutěšeným stavem jejich 
bezprostředního okolí. Nechápejte, prosím, 
jejich přemístění jako odsunutí někam pryč, 
ale jako nalezení důstojného duchovního místa 
v jinak rušné centrální části náměstí. Novým 
pietním místem chceme vzdát nejvyšší úctu 
našim předkům a hrdinům, kteří věnovali svůj 
život pro naši dnešní svobodu.. Jejich slavnostní 
odhalení a dokončení nového pietního místa 
je časově směrováno k 65. výročí osvobození 
našeho města od hrůz 2. světové války, které 
oslavíme v příštím roce. Přeji si, aby pomníky 
na našem Masarykově náměstí nebyly pouze 
pietním místem, ale i příspěvkem k rozvoji 
obecního života. Věřím, že nové umístění a je-
jich rekonstrukce přispějí k Vaší větší účasti při 
každoročních pietních aktech a že při čtení dů-
vodové zprávy se zamyslíte nad tímto časovým 
úsekem našich dějin.

Irena Brabcová, 
starostka

O Pomnících na námìstí rozhodnutorozhodnuto

architektonické řešení s vodním prvkem tuto 
historii středu městského prostoru respektuje, 
bude to opět místo denního civilního setkávání. 
Nevhodnost současného umístění pomníků 
dobře ilustruje fakt, že každoroční pietní 
vzpomínku musí zajišťovat stážníci Městské 
policie, protože mezi účastníky a pomníky se 
mísí běžný provoz pěších a cyklistů.

Nový prostor pro nové umístění pomníků 
na Masarykově náměstí vznikl při současných 
úpravách centrální části tohoto náměstí. Místo 
nad novou spojovací pěší komunikací, která 
půlí travnatou plochu vpravo pod kostelem, 
je důstojné, klidné, v dohledu od původního 
umístění.

Další kapitolou k úvaze jsou samy pomní-
ky. Pomník americkým letcům sděluje pouze 

Důvodová zpráva:
Pietní městský prostor v Napajedlích věno-

vaný obětem 2. světové války vznikl krátce 
po jejím skončení. Byli zde pohřbeni američtí 
letci a postaveny pomníky obětem. Američa-
né byli posléze exhumováni a jejich ostatky 
převezeny na americký vojenský hřbitov 
ve Francii. Do dnešní doby přetrval náznak 
symbolických hrobů.

Přerušení barokního konceptu čisté linie, kte-
rou tvoří socha sv. Floriana, barokní kříž, scho-
dy se sochařskou výzdobou a samotný kostel 
sv. Bartoloměje, je z pohledu památkové péče 
a historické hodnoty tohoto prostoru nevhod-
né. V místě pomníků bývalo živé napajedelské 
tržiště, které tvořilo mezi sv. Florianem a křížem 
osu kolmou na tuto duchovní linii. Současné 

jména a datum úmrtí, postrádá vysvětlení pro 
mladší generaci. Bylo by vhodné jej doplnit 
vysvětlujícím textem.

Hlavní pomník obětem 2. světové války ne-
nese jména napajedelských občanů romského 
původu. Nabízí se možnost při úpravách sou-
visejících s přemístěním pomníků vyrovnat se 
připsáním jejich jmen na tento pomník s tímto 
morálním dluhem.

Pomník vojákům padlým v první světové 
válce je na napajedelském hřbitově, je zde 
i hrob generála Josefa Šnejdárka. Z dnešního 
pohledu mnozí napajedelští občané již těžko 
rozdělují oběti a účastníky první a druhé svě-
tové války, mnozí zemřeli v době poválečné. 
Zdá se tedy vhodné připomenout přímo 
na náměstí všechny oběti nasilí. Vzdáme tak 
úctu všem obětem bez ohledu na to, při které 
násilné historické události zahynuli. Tento text 
bude zároveň mottem nového pietního místa.
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Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Partner pro váš rozvoj

Realizace akce „Naše Napajedla – mìsto pro život, revitalizace veøej. ploch a komunikací v MPZ - 1. ETAPA 

se úspìšnì chýlí ke konci - akce je podpoøená finanènì z Regionálního operaèního programu Støední Morava

V rámci 2. výzvy Regionálního operační-
ho programu Střední Morava uspělo město 
Napajedla se žádostí o dotaci na akci NAŠE 
NAPAJEDLA – MĚSTO PRO ŽIVOT, REVI-
TALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH A KOMU-
NIKACÍ V MPZ – 1. ETAPA a získalo na tuto 
akci dotaci ve výši 19,80 mil. Kč. 

 V současné době byly dokončeny již 
první dvě stavby a práce na zbývajících pěti 
stavbách byly zahájeny. Předpoklad jejich 
dokončení a slavnostní uvedení do provozu 
celé stavby je plánováno v druhé polovině 
měsíce září. 

Akce je koncipována jako I. etapa kompletní 
revitalizace veřejného prostranství Městské 
památkové zóny Napajedla, v jejímž rámci bu-
dou upraveny plochy při souboru kulturních 
památek a celá severovýchodní část náměstí 
včetně celé horní strany ulice Palackého a pě-
ších propojek s ulicí Komenského. Její součástí 
je 7 staveb. Právě stavební práce týkající se 
severovýchodní části náměstí a ulice Palackého 
jsou již téměř hotovy, zbývá zde dokončit sado-
vé úpravy a doplnit mobiliář. Stavební ruch se 
nyní soustředil do centrální části Masarykova 
náměstí do prostoru nemovitých kulturních 

památek - fary, kostela, kostelních schodů 
a souboru soch. V rámci těchto prací bude 
vložen do dlažby klidového pásu komorní 
vodní prvek. Sochařské práce na tomto 
vodním prvku byly již také zahájeny, a to 
v atelierech sochařů Jiřího Vlacha a Martina 
Kuchaře. Návrh úprav náměstí a námětu vod-
ního prvku je z dílny architekta P. Šimečka. 

V rámci předláždění ploch komunikací 
bude v maximální míře uplatněn „domácí“ 
materiál, který byl již v průběhu minulých 
let při opravách chodníků shromažďován 
a bude použit při dláždění rastru. Jedná se 
o moravskou drobu, žulu a čedičové kostky. 
Záměrem města za pomoci architekta bylo 
vtisknout i do současných komunikačních 
ploch punc naší historie a samozřejmě také 
uspořit veřejné fi nance.

Při této příležitosti by bylo vhodné doplnit 
i pomník zavražděným na Kalvárii datem 
a vysvětlujícím textem.

Architektonické řešení nového pietního 
místa arch. Pavla Šimečka vychází z celkové-
ho řešení centra města, jehož je též autorem. 
Nenásilná minimalistická forma dává vynik-
nout původním i novým pomníkům, pouze 
je sdružuje v nový kompaktní celek. Terénní 
úprava stávajícího travnatého svahu zacho-
vává i prostor pro tradiční dětské sáňkování, 
patří k našemu poděkování obětem, bez nich 
by nebylo dětských her.

Nové pietní místo je důstojné, nadčasové, 
v neposlední řadě ne příliš náročné na stavební 
práce a s tím vznikající náklady.

Nové pietní místo – texty pomníků
Na základě neofi ciální diskuze, která 

na téma úpravy pomníků v uplynulých 
letech proběhla, navrhujeme tuto kon-
krétní úpravu textů pomníků.

Mottem nového pietního místa 
bude na vhodném místě umístěný text 
„Obětem válek a násilí“, který bude 
zároveň mottem tohoto nového pietní-
ho místa. Tímto vzdáváme úctu všem 
historickým obětem.

Hlavní pomník je věnovaný občanům 
Napajedel, kteří zahynuli ve 2. světové válce 
- text pomníku bude přepsán tak, aby obsa-
hoval jména všech napajedelských občanů 
zahynulých ve 2. světové válce. I těch, kteří 
zahynuli 2. května a je jim věnován sousední 
pomník, a jmen obětí z řad romských obyvatel 
Napajedel.

Jména budou seřazena abecedně, aby se 
na plochu pomníku všechna jména vešla, 
bude křestní jméno uvedeno pouze začátečním 
písmenem.

Pomník věnovaný padlým při osvobozo-
vání Napajedel 2. května 1945 - text zůstane 
beze změn

Pomník věnovaný americkým letcům - 
text bude doplněn o následující věty: „Americ-
ký bombardér B17 G nouzově přistál v lokalitě 
Napajedla Prusinky. Dva američtí letci byli 
následně zastřeleni.“

 Irena Brabcová, Josef Souček

erá 
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kteří 
ední 
vatel 

budoucí pietní místo
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Pøedání nového vozidla 
peèovatelské službì

Na předání vozidla dne 15. 6. 2009 byli pozváni 
starostové okolních obcí, zástupci Zlínského 
kraje a řada významných hostů a představitelů 
organizací zabývajících se prací s tělesně han-
dicapovanými klienty. Termín předání vozidla 
byl pro řadu pozvaných hostů nevyhovující 
z důvodu vysokého počtu aktivit v měsíci 
červnu, a tak ti, kteří se nemohli osobně zúčast-
nit, zaslali omluvenku s přáním dobré služby 
všem budoucím klientům. Z nejvýznamnějších 
hostů se podařilo najít prostor panu poslanci 
Škromachovi.

Předání se zúčastnila řada občanů Napajedel, 
kteří měli možnost vyzkoušet vybavení vozidla. 
Vše je výsledkem dvouletého hledání - vybave-
ní i samotné vozidlo, na které jsme měli tolik 
různých náročných požadavků.

Populace stárne a ztrácí se zvyk postarat se 
o své rodiče, nebo i pracovní vytížení dětí to 
zkrátka neumožní. Díky dotacím i z Evropské 
unie se nám sice daří stavět zařízení typu 
domů s pečovatelskou službou či domovů 
důchodců, ale tato zařízení vyžadují obrovské 

peníze na udržení v chodu, kterých se tak 
nedostává. Není to nedostatek peněz, který 
nás vede k podpoře terénních služeb, ale je 
to snaha, aby senioři mohli prožít své stáří 
ve svém domově v kruhu své rodiny či přátel 
bez nutnosti stěhování se do sociálních zaří-

zení. Pokud jim zdravotní stav neumožňuje se 
o sebe postarat, pak je na místě terénní služba. 
Pracovnice pečovatelské služby se však musí 
nějak dopravit, přivézt jídlo a mnohdy převézt 
klienta na úřad či k doktorovi. Klient či jeho 
rodina většinou nevlastní vozidlo, které umožní 

transport s ohledem na zdravotní stav klienta. 
Toto nové vozidlo je zvláštní právě v tom, 

že umožní nejen transport pečovatelek ke kli-
entovi, ale umožňuje i transport klientů svými 
úpravami formou otočného sedadla pro snad-
nější výstup a nástup, tak i nájezdovou plošinou 
pro ty, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, 
a výška střechy je přizpůsobena i pro transport 
na elektrickém invalidním vozíku. 

Výjimečnost nasazení tohoto vozidla v pečo-
vatelské službě spočívá v kombinaci užitných 
vlastností jak pro pečovatelskou službu, tak 
pro transport tělesně postižených, neboť 
tyto funkce obvykle vykonávají dvě rozdílné 
organizace s následkem zvýšených nákladů 
nevytížením vozidla. Střecha obsahuje množ-
ství oken tak, aby klient nedostal závrať tím, 
že nebude vidět na cestu. Vozidlo obsahuje 
množství bezpečnostních prvků pro zajištění 
bezpečí klienta i v případě dopravní nehody. 
Obzvláště v letních měsících ocení starší lidé 
klimatizaci.

Ing. Milan Vybíral, 
místostarosta města Napajedla



9

È e r v e n e c - s r p e n  0 7 – 0 8 / 2 0 0 9    w w w . n a p a j e d l a . c z

Odhalení pamětní desky armádnímu generá-
lu Josefu Šnejdárkovi ve slovenském Zvolenu 
se na pozvání paní Kataríny Wittmannové, 
vnučky napajedelského rodáka, zúčastnila 
starostka Napajedel Ing. Irena Brabcová, Bc. 
Jiří Foltýn a Josef Souček. 

Deska je umístěna na budově, ve které jako 
plukovník a velitel 2. divize měl Josef Šnejdá-

Návštìva ve slovenském Zvolenu

rek svůj štáb 
v červnu 1919, 
tedy před de-
vadesáti lety. 
K rá tc e  p o 

jeho nástupu do čela ustupujícího českosloven-
ského vojska se mu podařilo přejít do ofenzivy. 
Bolševickou armádu maďarské Republiky rad 
vyhnal ze Zvolenu a dovedl ke konečnému 

osvobození Slovenska, až po hranice platné 
dodnes. Slavnostního vzpomínkového aktu 
se zúčastnili též představitelé města Zvolen, 
armády Slovenské republiky, armády České 
republiky i dva zástupci francouzské armády. 

Ing. Irena Brabcová položila květy k pamět-
ní desce, předala paní Wittmannové album 
fotografi í Napajedel a pozvala ji k návštěvě 
našeho města. j.s.

V sobotu 13.6. jsem přijala od našich přá-
tel ze Slovenska pozvání na soutěž v kosení 
louky, ze které jsem pro Vás připravila malou 
fotoreportáž. Ing. Irena Brabcová 

1 Při příjezdu do Kľakovské doliny vzpo-
mínka na 21. január 1945

2 Před závodem
3 Soutěžící domácí sekáč starosta Ostrého 

Grúňa Janko Repiský
4 Soutěží sekáč starosta Kĺaku Pavol Mesi-

arik
5 Sláva vítězům, čest poraženým
6 S nejbližšími přáteli z Kĺakovské doliny
7 Sekáči z Napajedel se v letošním roce 

žádní nepřihlásili...
8 Letní pohled na Kĺakovskou dolinu plnou 

života aneb Spustošená DEDINA znova 
žije.

1

4 7

8

5

6

2

3



10

Letošní Napajedelský fesťák byl pojatý 
ve větším rozsahu než předcházející ročníky 
„Pivních slavností“, a to pozváním kapely 
roku Kryštof, zajištěním profesionálního 
podia včetně ozvučení a osvětlení na úrovni 
festivalu. I přes změnu termínu i tento ročník 
provázela smůla v nepřízni počasí, které první 
festivalový den nepotěšilo návštěvníky více 
než pětihodinovým trvalým deštěm. Ten se 
pak podepsal na pochopitelné nízké účasti 
návštěvníků a přinesl nemalé starosti orga-
nizátorům, jak zajistit chod zařízení i přes 
nepřízeň počasí. Připravený program přesto 
přitáhl návštěvníky, kteří i v dešti fandili své 
oblíbené hudbě. 

Napajedelský fesťák 2009

Výběr žánru byl velmi pestrý a pro mimo-
napajedelské účastníky včetně zástupců Rádia 
Zlín bylo velkým překvapením, kolik a jaké 
kapely v našem regionu fungují. To by mohlo 
být inspirací pro organizátory, zda neuspořádat 
další ročník výhradně z produkce kapel našeho 
regionu za předpokladu, že přes enormní ztrátu 
budou mít chuť pokračovat v dalším ročníku. 
Na závěr tohoto ročníku mi dovolte poděkovat 
všem organizátorům, účinkujícím, divákům 
a hlavně obyvatelům okolních nemovitostí 
za pochopení a toleranci.

Ing. Milan Vybíral, 
místostarosta města Napajedla
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Koncerty v Napajedlích
V úterý 23. června 2009 nás pohladil na duši 

poslední koncert sezóny 2008/2009 v Koncertní 
síni Rudolfa Firkušného. Tentokrát nás potěšil 
přední operní pěvec Ivo Hrachovec, který je 
obdařen nádherným basem, písněmi Leoše 
Janáčka, P. I. Čajkovského a biblickými pís-
němi Antonína Dvořáka. Zahostoval k nám 
ze Státní opery v Praze, kde působí od roku 
2003, a s úspěchem vystupuje i na koncertních 
pódiích v cizině. Při rozhovoru se zmínil, že 
máme krásnou koncertní síň, kde se mu dobře 
zpívalo. Dalším hostem byla Irena Szurmano-
vá, která působí na Janáčkově konzervatoři 
a gymnáziu v Ostrově. Její klavírní doprovod 
všech písní a klavírní improvizace potěšila 
dětské i dospělé posluchače. 

Opomenout se nedá ani řada koncertů 
ostatních – promenádních, pořádaných 
Klubem kultury Napajedla za spoluúčasti 
našeho města. Děkuji všem, kteří mají o kon-
certy a kulturu zájem, nezištně ji podporují, 
zajišťují a fi nancují. V neposlední řadě děkuji 
všem, kteří si najdou chvíli pro potěchu duše 
a na koncerty přijdou. Jistě se všichni těšíme 
na další kulturní zážitky.

Za věrné posluchače a SOZ v Napajedlích 
Marie Vaňáčová
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Velký úspìch 
ZUŠ R. Firkušného

Renée Bernatíková, devítiletá klaví-
ristka ze třídy paní učitelky Ivy Kosové, se 
5. června 2009 v Prazezúčastnila soutěže 
PRAGUE JUNIOR NOTE.

V konkurenci 42 dětí, výborných kla-
víristů ročníku narození 1999–2000 z celé 
republiky, získala 2. cenu

Blahopřejeme

Nevíte kam na dovolenou? Nemáte peněz 
nazbyt, ale chcete si dovolenou užít? To zna-
mená: klid, pěkné prostředí, krásné počasí 
a samozřejmě moře? Mohli by být i delfíni, 
chobotničky a plachtění? Tak to mám pro 
vás bezva tip. 

Tohle všechno se nachází blíž, než byste 
čekali. Přesněji – pár kroků od vašeho domu 
v našem městě, a to na Pečovatelském 
domě Pod Kalvárií. I když to samozřejmě 
není moře opravdové, ale jen z papíru, při 
zapojení své fantazie možná uslyšíte šplou-
chání vln, chechtat racky a když budete 
mít štěstí, tak při nadechnutí i přítomnost 
moře ucítíte. 

Přesvědčte se o tom a udělejte si malou 
procházku, zastavte se na pečovatelském 
domě. A víte co? Plavky si raději vezměte 
s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám budou 
hodit!

 S. Šulcová vychovatelka 1. ZŠ

Víte, že v Napajedlích máme moøe?

Tak jako každý rok, i letos v květnu jsme se 
my, děvčata z country taneční skupiny Hop-
sálek při DDM Matýsek, vypravily na Region 
Dance Party a soutěž „O moravský country 
pohárek“ do Všechovic.

Hned na začátku nám zkřížila cestu velká 
bouřka, ale my jsme se nelekly a do Všechovic 
přesto dorazily. Po zbytek víkendu se na nás 
smálo už jen sluníčko a štěstí. Nejvíce to šlo 
poznat v sobotu odpoledne, kdy jsme si po vy-
datném obědě vytancovaly dva krásné poháry. 
První jsme vybojovaly za 3. místo v kategorii 
klasické country se skladbou „Dívky v sedle“ 

Hopsálek získal dva poháry
a ten druhý jsme dostaly za 2. místo v kategorii 
clogging. Tady se naše trio, Pája, Klárka a Káťa, 
ukázalo se zdařilým vystoupením s názvem 
„Zamilované“.

Kromě soutěže jsme celý víkend tančily 
s dětmi z ostatních tanečních skupin v rytmu 
country.

A protože jsme pilně tancovaly, bolely nás 
pak v neděli večer hodně nohy. Ve Všecho-
vicích se nám ale natolik zalíbilo, že příště 
pojedeme určitě zase.

Katka Mičáková, 
členka taneční skupiny Hopsálek

Nadace Děti-kultura-sport vyhlásila 
4. května letošního roku "Milionový 
grant" na podporu školství a zájmové 
činnosti ve Zlínském kraji. Učitelé 1. 
stupně 2. ZŠ Napajedla, p.o. společně 
sestavili projekt s názvem Odpočinkový 
a relaxační koutek, kterým se ucházeli 
o fi nanční příspěvek. Komise hodnotila 
schopnost projektu naplnit hlavní zá-
měr grantu a rozhodla o jeho podpoře. 
Symbolický šek na 30 000 Kč a darovací 
smlouvu převzala dne 28. června 2009 
na slavnostním předávání v Uherském 
Hradišti zástupkyně ředitele Mgr. Eva 
Bělíčková. 

Mgr. Renata Bičanová
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19. července 1989 nás navždy opustil 
pan Zdeněk Kozlík.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Manželka Věra Kozlíková a dcera Jitka 
Vybíralíková s rodinou.

Odešel jsi tiše, bez 

slůvka rozloučení, 

utichlo srdce, které 

chtělo tolik žít.

Proč osud byl tak 

krutý a ty jsi musel 

odejít?

Čas prý rány hojí, 

ale to je jen zdání – 

stále je v srdci bolest 

a v očích slzy při 

vzpomínání!

Dne 8. 8. 2009 uplyne první smutný 
rok, kdy nás tragicky opustil milovaný 
syn, bratr, vnuk a kamarád Adam 
ŠIŠKA. S láskou neustále vzpomíná 
maminka, bratr Mareček a ostatní pří-
buzenstvo. Velký dík všem, kteří si nejen 
v tento den vzpomenou společně s námi.

 ČERVENEC 2009
 Pá 24. 7. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

NA ODSTŘEL
 Pá 25. 7. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

POSLEDNÍ DŮM NALEVO
 So 31. 7. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ

 SRPEN 2009
 So 1. 8. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

DVOJÍ HRA
 Pá 7. 8. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

MILIONÁŘ Z CHATRČE
 So 8. 8. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

KRVAVÝ VALENTÝN
 Pá 14. 8. v 17:00 hodin, vstupné 50 Kč

TRANSFORMERS: Pomsta poražených
 So 15. 8. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

ŽIVOT JE BOJ
 Pá 21. 8. v 17:00 hodin, vstupné 65 Kč

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
 Pá 21. 8. v 19:30 hodin, vstupné 65 Kč

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
 So 22. 8. v 17:00 hodin

NOC V MUZEU 2
 Pá 28. 8. v 19:30 hodin, vstupné 70 Kč

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ

KULTURA 
A SPO

RT

 8. 8. V areálu za klášterem  Moravské chodníčky
 12. 8.  Klášterní kaple  Setkání
 15. 8.  na nádvoří radnice  Aventis
 22. 8.  na schodech kostela  Festival křesťanské hudby

Orientaèní pøehled akcí v Napajedlích

Knihovna Napajedla byla ve dnech od 18. 
do 29. května 2009 uzavřena. Na žádost 
místostarosty města Ing. Milana Vybírala 
zde probíhala úprava interiéru dle návrhu 
Ing. arch. Michala Hladila. Cílem těchto úprav 
bylo včlenit dětské oddělení do dospělého, 
aby děti mohly navštěvovat knihovnu každý 
den v týdnu. 

Stala jsem se koordinátorem prací, a ačkoliv 
mám zkušenosti s úpravou bytu, toto bylo 
krapet větším soustem. Ale když boj, tak boj, 
a se svými kolegyněmi jsme se neohroženě 
pustily do díla. Naštěstí jsme našly podporu 
v různých fi rmách, kde byli lidé opravdu 
na svých místech. Pan Gerža, Ing. Jirák, pan 
Gregor, paní Kohoutková a pan Horňák s námi 
neohroženě bojovali na jednom bitevním 
poli. Nesmím zapomenout na chlapy ze Slu-
žeb města Napajedla, p. o., kteří plnili téměř 
nemožné. Když se jich vedoucí ptal, kdy se 
z knihovny vrátí, odpověď zněla: ,,Když si už 
nic nevymyslí, tak za 20 minut.“ Baže jsme si 
vymyslely. 

Vystěhovat nábytek, vystěhovat knihy 
v krabicích, nastěhovat nábytek, nastěhovat 
knihy v krabicích, odnést regály, přinést regály, 
koupit židle, přivést židle, sundat žaluzie, po-
věsit žaluzie, zpevnit regály, aby nám nespadly 
na čtenáře, pověsit obrazy a Harryho Pottera, 
vyměnit kliku u dveří, převěsit hasící přístroje 
a zapravit díry po nich ...

Ani my knihovnice jsme nezahálely. Neustá-
le jsme tahaly bedny s knihami tam a zpátky, 
protože ani jedna kniha nezůstala na svém 
místě. No my, já jsem byla nepatrně indispono-
vána, takže většiny beden se ujaly ,,moje“ dvě 
Martiny (kolegyně Hrančíková a Trávníčková). 

Vzhledem k tomu, že si knihovníci vždy kladou 
vysoké cíle, rozhodly jsme se, že když už máme 
v ruce každou knihu v knihovně, provedeme 
revizi – inventuru knihovního fondu. Podle 
Knihovního zákona z roku 2001 ji musíme 
dělat každých pět let a shodou okolností vyšla 
zrovna na tento rok. 

Takže než kniha doputovala na své nové 
místo, sejmuly jsme její čárový kód do reviz-
ního modulu knihovnického programu KP win 
SQL a opatřily razítkem R 2009. Knih máme 
asi 25 000. Co se nám honilo před očima, když 
jsme rozlámané a unavené uléhaly ke spánku, 
snad nemusím ani psát.

Avšak už 29. května byla knihovna přestě-
hovaná, vypucovaná, naleštěná a nachystaná 
pro své věrné čtenáře. 

Dětem i dospělým čtenářům připomínám 
půjčovní dobu:

Pondělí  13:00–17:30
Úterý 9:00–12:00 13:00–17:30
Středa  15:30–17:30
Čtvrtek 9:00–12:00 13:00–17:30
Pátek  13:00–17:30

Svatava Ondrášová, Knihovna Napajedla

Podìkování
Dne 31. 5. 2009 se DDM Matýsek Napajedla 

zúčastnil kampaně ZOO Lešná pod názvem 
"Medvědí piknik". Spolu s námi se na akci po-
díleli i žáci a učitelé 1. stupně 2. ZŠ Napajedla, 
kteří vytvořili obrázky, pracovní a výukové 
listy, hry apod. Touto cestou bychom jim 
chtěli poděkovat. DDM Matýsek

DDM Matýsek Napajedla 
Novinka: Přídomečkový tábor fotbal + 

fl orbal, zaměření: fotbal, fl orbal, sportovní 
aktivity, hry apod. Termín: 3. 8.–7. 8. 2009.

Proè bylo zavøeno aneb jak jsme rekonstruovali knihovnu

Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz
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SRPNOVÝ KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
 
 

 
 

 
 18.30-20.30 

 18.30-20.30   
 
Zahájení: 3. 8. 2009    
Ukon ení: 2. 9. 2009 
 

Odborný garant: Mgr. Eva Urbanová 

20 lekcí p ednášek a cvi ení 

  

P ihlášky a info:      Sport klub Eva Otrokovice    604615533 

                                Fitcentrum Slávia Napajedla 728341341 

 

Vážení zájemci o výuku angličtiny v Otrokovicích,
na základě velkého zájmu rozšiřuje jazyková škola a kulturní klub Enjoy English nabídku 
o celou řadu kurzů pro školní rok 2009/2010:

obecná angličtina - úplní začátečníci, falešní začátečníci, nižší středně pokročilí, středně 
pokročilí

komunikační kurzy - nižší středně pokročilí, středně pokročilí

úplnou novinkou je kurz pro děti předškolního a raného školního věku „Smiling Faces“ 
vedený přirozenou komunikační metodou

Máte rovněž možnost vstoupit do některého ze stávajících kurzů v případě jeho nenapl-
nění (kromě obecné AJ profesně-komunikační kurzy Get Ready a kurz Advanced 
Communication zaměřený na reálie, literaturu a publicistiku). Jako naši studenti můžete 
navštěvovat klubové akce - fi lmové večery, přednášky s rodilými mluvčími a zajímavými 
osobnostmi, a rovněž využít anglickou knihovnu a fi lmotéku. 

Kurzy probíhají v malých skupinách (6-10 studentů) v moderně a stylově vybavených učeb-
nách v centru Otrokovic.

Více informací na www.enjoy-english.cz

Jazyková škola a kulturní centrum web: www.enjoy-english.cz
Martin Stehlík e-mail: martin@enjoy-english.cz
Hlavní 1212, 765 02 Otrokovice tel: 732 767 923
učebna: Čechova 1604, 765 02 Otrokovice IČ: 75601761

Vyøazení TV JOJ 
z programové nabídky

Na základě upozornění ze strany MAC 
TV s.r.o., distributora stanice TV JOJ, jsme 
nuceni vyřadit TV JOJ z programové nabíd-
ky ke 30. červnu 2009. Společnost MAC TV 
s.r.o. nemá vypořádána autorská práva k 
šíření této stanice na celém území ČR, proto 
neudělila souhlas k distribuci tohoto kanálu 
žádné kabelové televizi v ČR a tedy ani naší 
společnosti. Kanál JOJ bude nahrazen od 
1. července 2009 televizním programem 
Prima COOL.

Do konce letošního roku plánujeme za-
hájení digitálního vysílání v naší kabelové 
televizi. Tento krok umožní příjem v digitální 
kvalitě, ale i příjem nových televizních 
programů (např. TV Barrandov, Z1, Public 
TV), současně bude zachována stávající 
analogová nabídka.

Děkuji za pochopení
Ing. Antonín Jonášek,

 jednatel NTV cable s.r.o.
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2. roèník florbalového turnaje Napskaut Cup 2009

11. června se někteří žáci ze třetí třídy zúčastnili 39. 
ročníku plaveckých závodů „Stříbrný věnec“ ve Zlíně. 
Byli to: Jakub Bůbela, Martin Paseka, Pavel Kolář, Marika 
Hradilová, Nikola Častulíková a Petra Kolářová.

V soutěži jednotlivců nezlínských škol získal Jakub 
Bůbela 2. místo ve stylu - znak 25 metrů, Martin Paseka 
1. místo ve stylu - prsa 25 m, Pavel Kolář 3. místo ve 
stylu - kraul 25 metrů a Marika Hradilová 1. místo ve 
stylu - znak 25 metrů.

Ve štafetě chlapci získali 2. místo. Jako kolektiv se žáci 
umístili ze 17 nezlínských škol na úžasném 1. místě.

Všem žákům moc blahopřeji a přeji jim mnoho dalších 
krásných úspěchů.

(učitelka 3. třídy Jitka Puková)

39. roèník plaveckých závodù „Støíbrný vìnec"
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h 
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 PLAVECKÉ ZÁVODY
Marika Hradilová

Už jsou tady závody,

hupky hupky do vody.

Až vyhrajem, budem řvát,

až do noci se radovat.

Napajedla proslavíme,

medaile si zasloužíme.

Přivezli jsme pohár velký

pro radost paní ředitelky!

Grand prix 
Ve školním roce 2008/2009 

proběhl šachový turnaj Grand 
prix Zlínského kraje. Šachový 
klub Napajedla reprezentoval 
žák VI. B třídy Jakub Za-
tloukal.  Konaly se 4 turnaje 

– ve Starém Městě, Zlíně, Valašském Meziříčí 
a Morkovicích a celkem se zúčastnilo Grand 
prix 64 dětí ve věku do 12 let. Nejméně vy-
dařený turnaj se pak nepočítal do celkových 
výsledků, což pro Jakuba znamenalo 6. místo 
ve Starém Městě. Ve Zlíně byl na 2. místě, 
ve Valašském Meziříčí na místě 1. a v Morko-
vicích na 3. místě. Těmito výsledky si zajistil 
celkové druhé místo a postup na Mistrovství 
České Republiky, které bude v měsíci září 
v Hradci Králové.

Ladislav Kolomazník, trenér ŠK Napajedla

Tým o 5–11 hráčích, zkušenosti ani profe-
sionalita nerozhodují, věk od 14 let nahoru 
– takové jsou základní podmínky pro účast 
v turnaji Floorball Napskaut Cup. V sobotu 
23. 5. 2009 jim vyhovělo celkem 8 týmů, které 
se po osmé ranní sešly ve sportovní hale 2. ZŠ 
v Napajedlích, aby změřily své síly.

Amatérský fl orbalový turnaj organizovaný 
pod hlavičkou napajedelských skautů se konal 
letos podruhé. Mezi hráči byli vedle místních 
také účastníci ze Zlína, Otrokovic a Halenkovic. 
Týmy byly losem rozděleny do dvou základ-
ních skupin po čtyřech. Družstva z prvních 
dvou příček se pak navzájem 
utkala o medailové pořadí. Hrací 
doba jednoho zápasu trvala dva-
krát deset minut.

 Nejcennější trofej nakonec 
získali přespolní Pařmeni z Halen-
kovic, kteří si vedle šampaňského, 
bonboniéry a fl orbalového balon-
ku odvezli také putovní kovový 
pohár pro vítěze. 

Uznání patří pochopitelně 
i všem ostatním zúčastněným 
týmům: TK Napajedla (Napajedla) – 2. místo, 
PAVEL NOVAK´S TÝM – 3. místo, SCOUTDO-
OR.CZ (Zlin+Otrokovice) – 4. místo, repre 
(Napajedla-Otrokovice), Sokol Prštné (Zlín), 
vemenáčos (Napajedla-Malenovice-Zlín-Štípa) 
a HONZA BAŠTÝŘ TEAM (Napajedla).

Další informace a fotogalerii najdete na fl o-
orball.napskaut.cz.

Zdeňka Šupková - Čonza
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Letošní tábor napajedelských skautů 
na Karolínce navštívila starostka města. 

Foto j. s.

Fotoreportáž


