
Tříkrálová sbírka. Více v únorovém čísle novin. Foto František Cívela

…desítky novoročenek přejí městu Napajedla vše nejlepší v novém roce.  Foto Josef Souček

Ročník XIII.

Obce Ostrý Grúň a Kľak si Vás dovoľujú pozvať na

Pietne spomienkové zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční pri príležitosti 65. výročia vyvraždenia a vypálenia obcí Ostrý Grúň 

a Kľak, dňa 24. januára 2010. Více na straně 9.

Leden 1 / 2010

 2 Z jednání Zastupitelstva města 

 3 Novoroční slovo starostky města
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Z obsahu novin

6-7 Stručný přehled kulturních akcí 2010 

11 Napajedelské gymnastky zlaté 

Entomologický den 
Entomologický výměnný den a výstava 

se koná v sobotu 23. ledna 2010 v budově 
TJ Solol Napajedla od 8 do 12 hod. Výměna 
a prodej hmyzu, plazů a přírodnin z celého 
světa. Informace na 604 67 08 61. Benefièní koncert 

Farnost Napajedla ve spolupráci s MÚ 
Napajedla Vás zve na benefi ční koncert 
pro najedelské varhany. Po úvodním 
hudebním představení varhan Petrem 
Verbíkem vystoupí bratislavská skupina 
The Hope Gospel Singers s programem 
gospelových písní. Koncert se koná 
23. 1. 2010 v 17 hod. v napajedelském 
kostele sv. Bartoloměje. Vstupné 100 Kč.

Internetová prezentace hostů na
www.gospelsingers.sk

Koncertní síň Rudolfa Firkušného 
Napajedla - Základní umělecká škola 
Rudolfa Firkušného a Klub přátel hudby 
v Napajedlích Vás zvou na X. ročník Se-
tkání s hudbou 

Pocta mistru Rudolfu 
Firkušnému

Účinkují: Renata Bialasová, Milan Bialas 
(pedagogové Konzervatoře v Brně) 

Zazní sólová i čtyřruční světová klavírní 
hudba (L. Janáček, B. Martinů, A. Dvořák, 
J. Brahms, C. Debussy …) 

Středa 20. ledna 2010 v 19 hodin
Vstupné: (50 Kč) dobrovolné

Novoroèní slovo 
starostky mìsta

Vážení spoluobčané,
Chtěla bych Vám prostřednictvím prv-

ního letošního výtisku Napajedelských 
novin popřát všechno nejlepší, mnoho 
štěstí, zdraví, lásky, hodně osobních ale 
i pracovních úspěchů v novém roce 2010. 

Celý článek uvádíme na straně 3.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol 

v Napajedlích pro školní rok 2010/2011 

se koná ve čtvrtek 28. ledna 2010 

(více na straně 10)
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou 

zveřejňována na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta 30. 11. 2009
mimo jiné:

 vyhlásilo záměr prodeje stavebních po-
zemků p. č. 2121/29 a p. č. 2074/106 + 2074/107 
v lokalitě Malina III s minimální cenou 850 Kč/
m2. Termín uzávěrky: 15. 2. 2010 do 14.00 hodin
 schválilo přijetí daru:
-  pozemku KN p. č. 2152/529 v k. ú. Napajedla 

od paní Zatloukalové
-  pozemku KN p. č. 2152/531 v k. ú. Napajedla 

od manž. Mikelových st. a ml.
-  komunikace umístěné na pozemcích KN 

p. č. 2152/518, 2152/529 a p. č. 2152/531 v k. 
ú. Napajedla od manž. Mikelových, st. a ml., 
a manželů Zatloukalových

 schválilo nový ceník za sběr a zneškodňo-
vání komunálních odpadů ve městě Napajedla 
v roce 2010
 schválilo Dodatek ke smlouvě o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové osobní do-
pravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
pro město Napajedla uzavřené dne 11. 7. 2007 
s ČSAD Vsetín a.s.
 schválilo rozpočet města Napajedla na rok 
2010 včetně závazných ukazatelů v přílohách 
č. 1 a 2 rozpočtu; schválený rozpočet města 
je sestaven jako přebytkový, přičemž příjmy 
jsou ve výši 93.543.000 Kč, výdaje jsou ve výši 
88.310.000 Kč a fi nancování je v částce – 
5.233.000 Kč
 schválilo:
-  rozpočtový výhled města Napajedla na roky 

2011 až 2014 
- doplnění investičních záměrů ve vazbě 

na dotace 
 vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrol-
ního výboru a z jednání fi nančního výboru
 souhlasilo s vyhodnocením požadavků, 
podnětů a připomínek na obsah zadání nového 
územního plánu Napajedla a se způsobem 
jejich zapracování do zadání

 schválilo zadání nového územního plánu 
Napajedla
 schválilo pořízení změny č. 10 územního 
plánu města Napajedla v rozsahu:
1. Požadavek Města Napajedla provést změnu 
podmínek funkčního využití území v ploše ze-
mědělské výroby v části nepřípustné regulativy 
doplnit „stavby bioplynové stanice“
2. Požadavek pana Zbořila provést změnu 
funkčního využití území v ulici Pod Kalvárií 
na ploše pozemku parcelní číslo 534, v katast-
rálním území Napajedla, z plochy sady, zahrady, 
na plochu bydlení v rodinných domech.
 konstatovalo ověření, že návrh změny 
č. 7 územního plánu města Napajedla 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně-plánovací dokumentací vydanou 
krajem, se stanovisky dotčených orgánů 
a stanoviskem krajského úřadu
 vydalo formou opatření obecné povahy č. 
1/2009 změnu č. 7 územního plánu města
 vzalo na vědomí podnět občanů města 
na zrušení Městské policie Napajedla; k návrhu 
organizačních opatření, která by zajistila čin-
nosti, které musí město na základě vydaných 
veřejných vyhlášek a zákonů vykonávat a které 
doposud zajišťuje právě městská policie, 
nebylo na základě výsledku hlasování přijato 
usnesení. Městská policie zůstává proto 
nadále v činnosti.
 schválilo „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vy-
tvoření společného školského obvodu spádové 
školy“ s obcemi Komárov, Pohořelice, Oldři-
chovice, Spytihněv, Žlutava
 vzalo na vědomí
-  návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro 

rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě pro rok 2010

-  rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě na období 2011 – 2013

 schválilo členský příspěvek Města Napa-
jedla ve výši 4 Kč/obyvatel do rozpočtu DSO 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 
cesty na řece Moravě 

Z jednání Zastupitelstva mìsta

hoto prodejního stánku. Na základě podnětů 
zastupitelů města bylo rozhodnuto, že dalším 
pronájmem pozemku bude provoz stánku 
zachován a rada města 22. 6. 2009, usnese-
ním č. 242/6/2009 vyhlásila záměr nájmu 
pozemku 2120/2 o výměře 19,25 m2 za účelem 
přemístění prodejního stánku ve vlastnictví 
pana Martínka na vybraném místě. Následně 
rada města na svém jednání dne 20. 7. 2009, 
usnesením č. 283/7/2009 po jeho zákonném 
zveřejnění schválila tento nájem za cenu 
70 Kč/m2/měsíc dle Zásad nájmů a výpůjček 
pozemků ve vlastnictví města Napajedla, a to 
od 1. 9. 2009. Se zahájením stavby přechodů 
byl prodejní stánek přemístěn na náklady 
stavby na místo, které bylo schváleno radou 
města. Protože nebyl dořešen pozemkově 
přístup k tomuto objektu, zaobírala se touto 
problematikou rada města i na svém jednání 
dne 14. 9. 2009 a usnesením č. 313/9/2009 vy-
hlásila záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 
2120/2 o výměře 8 m2 za účelem vybudování 

přístupového chodníku k prodejnímu stán-
ku umístěnému na výše uvedené parcele. 
Dne 12. 10. 2009 rada města usnesením 
č. 360/10/2009 tuto výpůjčku schválila s tím, 
že chodník si vybuduje na své náklady 
majitel objektu tak, jak je tomu i v ostatních 
případech podobných výpůjček.

V současné době je prodejní stánek 
v provozu na místě určeném radou města 
a těší se z obsluhy svých stálých zákazníků. 
Ze strany města nebyly vedeny žádné další 
kroky, které by vedly ke zrušení tohoto 
prodejního stánku, ba právě naopak, vzá-
jemná komunikace mezi městem a majitelem 
prodejního stánku v průběhu výstavby pře-
chodu na ul. Lány byla velmi dobrá. Proto 
nás tato petice nemile překvapila. S ohledem 
na výše uvedené skutečnosti ji považujeme 
za bezpředmětnou.

Ing. Irena Brabcová, starostka
Ing. Monika Chrástová, ved. odb. SMIR

Trafika na Lánech
V měsíci prosinci byla na jednání rady 

města projednávána petice občanů z jižní 
části města týkající se zachování novinového 
stánku v lokalitě Lány. 

V souvislosti s výstavbou přechodu 
na ul. Lány, při které došlo k zásadní úpravě 
stávajícího autobusového zálivu, nemohl 
zůstat prodejní stánek na stávajícím místě. 
Tento stánek je ve vlastnictví soukromé 
osoby v nájmu na pozemku města. Při 
přípravě stavby byly zvažovány možnosti 
zachování tohoto objektu v dosahu autobu-
sové zastávky tak, aby byly respektovány 
stávající inženýrské sítě, jeho dostupnost 
a samozřejmě bezpečnost provozu na ko-
munikacích. Všichni, kdo se v této lokalitě 
pohybujete, jste si jistě vědomi, že zde 
docházelo v minulosti k nemálo kolizním 
situacím spojených právě s provozem to-

 schválilo za členské město Napajedla zru-
šení dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Otrokovicko s tím, že svazek zanikne po pro-
vedení likvidace podle zákona nejpozději 
k 31. 12. 2010
 schválilo prodej části pozemku označe-
ného „a“ KN p. č. 6482/2 v k. ú. Napajedla 
o výměře cca 15 m2, šíře 1 m (část pozemku 
mezi cyklostezkou a domem) za cenu 300
Kč/m2 panu Chytilovi
 schválilo prodej části pozemku označe-
ného - „c“ KN p. č. 7676/20 v k. ú. Napajedla 
o výměře cca 15 m2, šíře 1 m, panu Chytilovi, 
za cenu 300 Kč/m2

 schválilo termíny zasedání zastupitelstva 
města na I. pololetí roku 2010: 22. února, 26. 
dubna a 21. června.

Upozornìní pro obèany – majitele 
kotlù na plynná i tuhá paliva

V souladu s právními předpisy na úseku po-
žární ochrany a vyhláškou Ministerstva vnitra 
ČR o čištění komínů upozorňujeme občany, 
kteří ve své nemovitosti vlastní a používají 
kotel nebo kamna (včetně krbových) na tuhá 
či plynná paliva, že mají povinnost zajistit si 
pravidelné čištění a prohlídku komínů pro-
střednictvím oprávněných osob, kterými jsou 
držitelé živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. Tato oprávněná osoba po prove-
dení prohlídky předá majiteli nemovitosti 
doklad o zjištěném stavu opatřený podpisem 
a razítkem oprávněné osoby. 

V této souvislosti upozorňujeme občany, že 
se jedná o službu, kterou si občané platí sami 
a sami se tedy rozhodnou, která oprávněná 
osoba jim tuto službu provede. Tato informace 
se týká pouze občanů, nikoliv právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání. 

Kontakt na oprávněné osoby je možno získat 
na webových stránkách Sdružení revizních 
techniků komínů Zlínského kraje – www.
kominici.info

 Stanislava Kozmíková
 oddělení životního prostředí 
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok, který byl pro naše město 

velmi významný z hlediska investic; na různých 
akcích bylo proinvestováno téměř sto miliónů 
korun. Všechny byly z velké části fi nancovány 
z dotací ať už Evropských, nebo národních. Ne-
byl to rok lehký, současně s ekonomickou krizí 
v nedobrém politickém prostředí jsme bojovali 
s přílivem možností čerpat fi nanční prostředky 
z Evropské unie. Letošní rok se bude v mno-
hém tomu loňskému podobat. V komunálních 
volbách na podzim tohoto roku budeme jistě 
skládat účty, zda jsme čerpali dostatek těchto 
peněz a účelně a další čerpání bude nepochybně 
zahrnuto do bilancí volených i voličů. 

Nyní, kdy již máme za sebou šťastně ko-
laudace všech loňských investičních akcí, 
se u některých z nich v krátkosti zastavím. 
Nejvýznamnější byla bezesporu první etapa 
projektu Naše Napajedla – revitalizace téměř 
jednoho hektaru veřejných ploch v naší městské 
památkové zóně. Změnil se zásadním způsobem 
vzhled našeho náměstí. Bylo vymezeno veřejné 
prostranství v jeho nejcennější části, a byla tak 
vytvořena klidová zóna ve vazbě na vzácné 
barokní nemovité kulturní památky. Novinkou 
v tomto místě je drobný vodní prvek. Vzbudil 
oprávněný zájem, vždyť historie našeho náměstí 
nikdy vodní kašnou neoplývala. Toto umělecké 
dílo mohlo samozřejmě vypadat úplně jinak, 
mohlo být větší či menší, mohlo symbolizovat 
osoby, zvířata…. Ale je takové, jaké je, a pokud 
zůstalo nepovšimnuto, je pouze dobře. Spolu-
práce s týmem, který toto dílko tvořil, byla pro 
mě ctí. Na jaře chceme u příležitosti 65. výročí 
osvobození našeho města představit nové pietní 
místo, které našlo v rámci náměstí své nové, 
důstojné místo.

Mezi největší investiční projekty patřil 
Sběrný dvůr, který spolu s rekonstruovanou 
budovou Hospodářské školy tvoří nyní důstojný 
areál pro technické služby města.

 Další důležitou stavbou byla první etapa 
cyklostezky podél Baťova kanálu. Hotový úsek 
na našem katastru je součástí regionálního 
projektu podporovaného Zlínským krajem. 
Přestože se jedná plánovitě o produkt na pod-
poru rekreace, sportu a cestovního ruchu, byla 
jsem velmi mile překvapena, do jaké míry je 
tato cyklostezka, která zatím propojila města 
Otrokovice a Napajedla, využívána v obou 
směrech pro každodenní cestu do zaměstnání.

Významnou stavbou, i když menšího roz-
sahu, byla úprava na frekventované komunikaci 
III. třídy v lokalitě Lány, která spočívala ve vy-
budování přechodu a úpravě autobusových 
zastávek. Stavba nebyla vůbec jednoduchou 
záležitostí už od návrhu a průběh jejího povo-
lování byl také značně problematický. Proto 
jsem ráda, že se ji podařilo po téměř šesti letech 
přípravy konečně zrealizovat. 

V loňském roce byla také dokončena po-
stupná revitalizace veřejných prostor sídliště 
Nábřeží. Její součástí byla především rekon-
strukce všech páteřních chodníků a rekreačních 
ploch a vybavení sídliště novým mobiliářem, 
rekonstrukce stávajícího parkoviště, zjedno-
směrnění páteřní komunikace, úprava prostor 
pro odpadové nádoby, kompletní rekonstrukce 
veřejného osvětlení a revitalizace zeleně. Spo-
lečně s veřejným prostranstvím proběhla v režii 
soukromých vlastníků rozsáhlá vlna moderni-
zací jednotlivých bytových domů. Těm, kteří se 
pustili v této nelehké době do nákladných oprav 
svých domovů, patří můj obdiv a současně také 
dík za to, že se připojili významným způsobem 
k aktivitě města zlepšit v tomto území životní 
prostředí. Myslím, že naše sídliště patří v širo-
kém okolí k jednomu z nejhezčích. 

Kultura v našem městě v loňském roce 
prošla malou revolucí, všechny složky města 
zabývající se kulturou byly sloučeny pod pří-
spěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla. 
Přejme si, aby se toto opatření neminulo účin-
kem a takto vytvořené organizaci se podařilo 
efektivně dosáhnout výsledků, které jsou po ní 
městem požadovány. To znamená zachovat roz-
sah stávajících akcí, a to minimálně na stávající 
úrovni. Samozřejmě všichni uvítáme, pokud se 
jí podaří tuto laťku ještě o kousek zvednout. 
Za všechny kulturní akce se vrátím k nedáv-
nému Festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému. 
V souběhu s ním jsme vzpomenuli dvacáté 
výročí znovunabytí svobody a oslavili desáté 
výročí znovuobnovení napajedelského muzea. 
Festival letos nebyl tak okázalou akcí jako loni 
při jeho zrození, o to víc mě potěšila vysoká 
návštěvnost všech tří koncertů. Vzácnou oso-
bou, která letošní festival svou účastí zaštítila, 
byla bývalá rektorka brněnské JAMU, emeritní 
profesorka varhanní hry PhDr. Alena Veselá, 
přítelkyně rodiny Firkušných, která se zaslou-
žila o uložení ostatků manželů Firkušných 
v rodné zemi. Ve vánočním přání, které jsem 
od paní profesorky obdržela, se vrací ke své 
návštěvě Napajedel: „Vzpomínám na celou 
akci s velkým obdivem, jakým krásným a vel-
korysým způsobem uctíváte svého slavného 
rodáka.“ Tato slova jsou pro mě důkazem, že 
jsme se vydali v pořádání tohoto svátku vážné 
hudby správným směrem.

A co nás čeká v novém roce? Nevím… 
Na rozdíl od loňského závěru roku jsme 
o něco moudřejší, nepřítel v podobě fi nanční 
recese je daleko čitelnější než před rokem, 
hlavní zbraně v boji proti němu jsme nastavili 
již v letošním roce v podobě balíčku úsporných 
opatření. Naštěstí tento balíček neskončil jako 
Janotův balíček a napajedelští zastupitelé jej 
přijali za svůj. Provozní náklady města a jím 
zřizovaných organizací byly sníženy o deset 

procent a byla provedena řada dalších dílčích 
úspor. Nepopulární opatření, které se dotkne 
v příštím roce téměř všech občanů, je zvýšení 
daně z nemovitosti. Pomůže ale výrazně naše-
mu městu na příjmové stránce rozpočtu. Tento 
příjem bude použit na dofi nancování investic. 
S fi nancemi úzce souvisí další téma, které nás 
téměř celý rok provázelo – chodníková novela. 
Město je připraveno chodníky, byť v omezené 
míře, uklízet. Již v minulých letech jsme se snažili 
nejfrekventovanější úseky, bez ohledu na to, 
komu přináleží sousední nemovitost, udržovat. 
S novelou nedochází k navýšení fi nančních 
prostředků, ani k navýšení pracovních míst či 
k nákupu dalšího strojního vybavení. Budeme 
proto nesmírně vděčni za každý kousek chod-
níku odhrnutého Vámi, občany, stejně jako 
jsme vděčni za posečenou předzahrádku, byť 
je na pozemku města. Touto pomocí se ale sami 
hlásíte k tomu, že město je Vaše. A já Vám za to 
upřímně děkuji. 

V příštím roce se můžeme těšit na další 
ročník divadelního festivalu, který si i ve své 
druhé padesátce zachoval přízeň diváků. Nové 
varhany nás potěší při koncertech v kostele sv. 
Bartoloměje. Oblíbené Chodníčky, hudební 
setkání folklorních souborů ze tří regionů, v je-
jichž středu se nachází právě Napajedla, čeká 
v roce 2010 jubilejní desátý ročník. V našem 
městě folklor udržuje již téměř šest desetiletí 
slovácký soubor Radovan. Letos naše město 
důstojným způsobem a s velkým úspěchem 
prezentoval spolu s Pozdním sběrem v pro-
gramu Senátního léta ve Valdštejnské zahradě. 
Za organizaci této akce děkujeme paní senátorce 
Janě Juřenčákové. 

Významná část veřejně i neveřejně probíra-
ných témat v minulém roce se týkala dotací, 
a to převážně těch z Evropské unie. Přestože 
jsou veřejné rozpočty v tomto období postiženy 
ekonomickou recesí, máme současně k dis-
pozici dostatek fi nančních prostředků, které 
v budoucnosti v takovém rozsahu již nikdy 
mít nebudeme. Doba, kdy jednu investiční 
korunu můžete získat za desetník až čtvrťák, 
přeje připraveným. 

Prioritou města pro příští rok je zajištění 
projektu městského společenského centra, 
které v sobě zahrnuje rekonstrukci kláštera, 
kina, dvoru radnice a dnes již bývalého areálu 
technických služeb a samozřejmě další etapa 
revitalizace městské památkové zóny. Jako 
vánoční dáreček nám Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR schválila příspěvek na další 
etapu cyklostezky podél Baťova kanálu.

Přeji Vám do nového roku ještě jednou 
všechno nejlepší. Novým významným osob-
nostem v našem městě panu faráři Ryszardu 
Turkovi a generálnímu řediteli Fatry Ing. Ivo 
Hanáčkovi, aby se jim v našem městě líbilo 
a byli zde spokojeni. Ve spoustě přání, které 
jsem nyní s příchodem Vánoc a nového roku 
obdržela a které vytvořily pěknou hromádku, 
se mi nejvíce líbilo přání z MŠ Klubíčko z Tlu-
mačova. Přesto, že již není úplně celé aktuální, 
chtěla bych se o něj s Vámi podělit.

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky, 
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází 
i v roce, co přichází.

Novoroèní slovo starostky mìsta
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Zastupitelstvo města Napajedla dne 30. listopadu 2009 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. 
Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů: 

Příjmy v tis. Kč   

třída 1 daňové příjmy 64 379   

třída 2 nedaňové příjmy 14 435   

třída 3 kapitálové příjmy 0   

třída 4 přijaté dotace 14 729   

Příjmy celkem 93 543   

Financování - třída 8    

položka    

8115 změna stavu na bankovním účtě -3 373   

8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -1 860   

 fi nancování celkem -5 233   

Zdroje Celkem 88 310   

     

Výdaje  v tis. Kč v tis. Kč 

Oddíl celkem provoz investice

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0 0 0

22 Doprava 1 215 1 115 100

23 Vodní hospodářství 137 137 0

31 Vzdělávání 10 165 10 165 0

32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 376 6 376 0

34 Tělovýchova a zájmová činnost 763 763 0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 20 140 16 270 3 870

37 Ochrana životního prostředí 5 135 4 295 840

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4 000 4 000 0

43 Sociální péče a pomoc 2 425 2 425 0

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 434 2 434 0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 560 260 300

61 Územní samospráva a státní správa 22 019 21 559 460

63 Finanční operace 6 303 6 303 0

64 Ostatní činnost 6 432 3 545 2 887

Výdaje Celkem 88 310 79 853 8 457

V rámci schváleného rozpočtu jsou určeny i závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla, a to výše neinvestičního příspěvku 
na provoz těchto organizací v příštím roce tab. č. 1. Tab. č. 2 udává přehled fi nančních prostředků určených pro třetí subjekty. 

Tab. è. 1 - Pøíspìvky pøíspìvkovým organizacím mìsta na rok 2009 - závazné ukazatele  
oddíl Název, IČO účel Kč

31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 405 000

31 1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 1 920 000

31 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 4 440 000

33 Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 5 013 000

34 DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 392 000

36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 12 520 000

 celkem  26 690 000

  

Tab. è. 2 - Další pøíspìvky
oddíl Název, IČO účel Kč

22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 525 000

22 ČSAD Vsetín a. s., 45192120 Integrovaný dopravní systém 540 000

36 Zlínský kraj, 70891320 roční poplatek na JDTM ZK 23 000

 celkem  1 088 000

Rozpoèet mìsta Napajedla na rok 2010

NN2010-01-Bar.indd   4NN2010-01-Bar.indd   4 23.1.2010   20:49:2923.1.2010   20:49:29



5

L e d e n  1 / 2 0 1 0    w w w . n a p a j e d l a . c z

Tab. è. 3 – Investièní akce spolufinancované z dotací a zaøazené do rozpoètu 
rok 2010

číslo akce
v rozpočtu

název investice – dotační akce
celkové náklady

akce v Kč
částka v Kč
v rozpočtu

předpoklad
dotace v Kč

zdroj fi nancí

1003
 

* Komunitní zpracování 
odpadu kompostováním

8 400 000  840 000 rozpočet

  
7 110 000

450 000
 OP ŽP

 SR

1004
 

* Rozšířená separace odpadu a recyklace 
stavební suti (SMN p.o.)

13 000 000 1 300 000  rozpočet

  
11 000 000

 700 000
 OP ŽP

 SR

Hasičské auto pro mužstvo
700 000 300 000 rozpočet

400 000 ZLK

Celkem  22 100 000 2 440 000 19 660 000  

SR – státní rozpočet, OP ŽP – Operační program Životní prostředí, ZLK – Zlínský kraj, rozpočet – rozpočet města 
*Výše uvedené akce jsou zařazeny do rozpočtu v souladu se schváleným přehledem investičních dotačních akcí usnesením zastupitelstva 
města číslo 110/9/2009 ze dne 21. 9. 20009, příloha č. B. Na tyto akce již byly žádosti podány. 

Zastupitelé schválením rozpočtu města 
na rok 2010 stanovili radě města výše uve-
dené závazné ukazatele pro hospodaření 
města Napajedla a pro hospodaření městem 
zřízených příspěvkových organizací v roce 
2010. Rozpočet je sestaven jako přebytkový, 
přičemž celkově vyšší příjmy (93,543 mil Kč) 
než výdaje (88,310 mil. Kč) jsou vyrovnány 
fi nancováním (5,233 mil. Kč). Přebytek roz-
počtu je částečně použit na splácení úvěru 
(1,86 mil. Kč) a část bude prozatím ponechána 
k dispozici pro dofi nancování dotačních akcí 
v průběhu roku. 

Schválený rozpočet na příští rok mimo 
jiné zabezpečuje základní provozní výdaje 
městského úřadu ve výši 19,342 mil. Kč, 
provozní výdaje organizačních složek města – 
pečovatelské služby (2,385 mil. Kč), jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města (0,260 mil. 
Kč) a dále také sboru pro občanské záležitosti 
(0,16 mil. Kč) a městské policie (2,434 mil. Kč). 

V návaznosti na již přidělené nebo teprve 
požadované dotace jsou vyčleněny v rozpočtu 
i fi nanční prostředky na spolufi nancování. 
Přehled schválených akcí spolufi nancovaných 
z dotací podává následující tabulka č. 3. 

Pro přípravu dalších žádostí a zpracování 
potřebné podkladové dokumentace je v roz-
počtu vyčleněna částka 1,0 mil. Kč. Po podání 
žádostí na dotace a jejich schválení budou 
akce zařazovány průběžně do rozpočtu města. 
Spolufi nancování by bylo zajištěno z kapitálové 
rezervy a z příjmů z prodeje nemovitostí. 

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčle-
něné na opravy nemovitostí v majetku města 
v celkové částce 4,1 mil. Kč. Rezerva na krizové 
stavy (nepředvídané přírodní pohromy atd.) 
je stanovena ve výši 0,2 mil. Kč. Na integro-
vaný dopravní systém je vyčleněna částka 
0,54 mil.Kč. 

Do rezervy na běžné výdaje příštího roku 
bylo schváleno 0,962 mil. Kč a do rezervy 
kapitálové 2,887 mil. Kč. Zastupitelé jako kaž-
doročně vyčlenili částku na podporu aktivit 
spolků a organizací působících v oblasti sportu, 
kultury, ochrany přírody, sociální péče, a to 
ve výši 2,555 mil.Kč. Rozdělení této částky mezi 
jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání 
zastupitelstva v únoru letošního roku. 

V rozpočtu, jak je uvedeno výše, jsou 
vyčleněny prostředky na opravy nemovitostí 
v majetku města a na vybrané dotační akce. 

Další fi nanční prostředky určené na investice 
budou předmětem schvalování a rozhodování 
zastupitelstva města v průběhu roku 2010. A to 
jak v závislosti na volných zdrojích (po vy-
účtování hospodaření města za rok 2009), 
tak i v závislosti na úspěchu při výběrových 
řízeních o státní a evropské dotace. 

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu měs-
ta na všechny předpokládané příjmy a výdaje 
města včetně fi nancování na rok 2010 schválila 
rada města následně na svém jednání dne 14. 
prosince 2009. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru fi nančního 

Informace - 
zimní nabídka

Vážení spoluobčané, 
Pečovatelská služba 
Napajedla si Vám vzhle-
dem k aktuálnímu mra-
zivému počasí dovoluje 
připomenout a nabíd-
nout své služby. Pokud 
máte problém s chůzí 
po zledovatělé ulici, či 
prostě jen ze strachu 
z pádu nechcete vyjít 
ven, využijte nabídku 

pečovatelské služby. Můžeme Vám zajistit například ná-
kupy, dodat potřebné léky či Vás odvézt k lékaři. Obraťte 
se proto s důvěrou na paní Dvorníkovou, tel. 604 235 069. 
Jsme připraveni Vám pomoci.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města
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datum název akce pořadatel místo konání

leden

8.–10. 1. Festival českých komedií Klub kultury Kino

16. 1. 2. ZŠ Ples 2. ZŠ Sokolovna

20. 1. Koncert vážné hudby Klub kultury Klášterní kaple

23. 1. Entomologická výstava D. Čagánek Sokolovna

23. 1. Matýskův den pro každého - aktivity s handicapem DDM Matýsek 1. ZŠ

23. 1. Varhanní koncert Farnost Napajedla Kostel sv. Bartoloměje

Zimní turnaj v kopané na umělé trávě pořadatel TJ Fatra-Slavia Hřiště u škol

Turnaj mužů a starších žáků v házené pořadatel TJ Fatra-Slavia Sportovní hala

únor

6. 2. Hasičská zábava SDHN Sokolovna

13. 2. 1. ZŠ Ples 1. ZŠ Sokolovna

14. 2. Valentýnská sportotéka DDM Matýsek 1. ZŠ

20. 2. Ples Junáka Junák Sokolovna

20. 2. Setkání s hudbou a výstava ZUŠ Klášterní kaple

27. 2. Sokolská zábava Sokol Sokolovna

Dětský karneval Klub kultury Divadelní sál KK

bøezeen

4. 3. IV. Pěvecký koncert ZUŠ Klášterní kaple

út a ččt Březen měsíc knihy - burza starých knih Klub kultury Kino

31. 3. Kamil Koula Malý princ - divadelní představení Klub kultury Knihovna

Koncert vážné hudby Klub kultury Klášterní kaple

Soutěž podiových skladeb DDM Matýsek 1. ZŠ

Talent - show 2010 DDM Matýsek Kino 

Velikonoční jarmark - prodej výtvorů kreativních kroužků DDM Matýsek 1. ZŠ

Jarní karneval - rej v maskách pro nejmenší DDM Matýsek 1. ZŠ

Víťa Marčík se vrací - divadelní představení DDM Matýsek 1. ZŠ

dubenn

10.–166. 4. 53. Divadelní festival och. souborů Klub kultury Divadelní sál KK

23. 4. Hudba a muzikanti v Napajedlích - výstava Klub kultury Muzeum

24. 4. 3. kolo oblastní střelecké ligy AVZO Střelnice

28. 4. Absolventský koncert a výstava ZUŠ Klášterní kaple

30. 4. Čarodějnický mejdan - program pro veřejnost DDM Matýsek 1. ZŠ

Den Země DDM Matýsek Sběrný dvůr

Koncert vážné hudby Klub kultury Klášterní kaple

kvìten

3. 5. Odhalení nových pomníků Město Napajedla íMasarykovo náměstí

Kladení věnců obětem II. sv. války Město Napajedla íMasarykovo náměstí

4. 5. Slavnostní nástup u sv. Floriana SDHN íMasarykovo náměstí

5. 5. Absolventský koncert a výstava ZUŠ Klášterní kaple

29. 5. IN-LINE 2010 - závod na kolečkových bruslích Fit centrum Slavia Město Napajedla

Mraveniště aneb práce všeho druhu DDM Matýsek Park Na Kapli

29. 5. Krajská soutěž mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky AVZOA Střelnice

30. 5. Promenádní koncert Klub kultury Masarykovo náměstí

Koncert vážné hudby Klub kultury Klášterní kaple

Varhanní koncert Farnost Napajedla Kostel sv. Bartoloměje

Turnaj v házené mužů TJ Fatra-Slavia Sportovní hala

Májová olympiáda pro děti TJ Fatra-Slavia Hřiště u škol

Struèný 
kultur

a spoleèe
akcí v ro
Seznam akcí není ko

běr z nabídky pořadatelů
upřesněno.  
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datum název akce pořadatel místo konání

èerven

6., 13. a 20. 6. Promenádní koncerty Klub kultury Masarykovo náměstí

19. 6. Napajedelská vzduchovka AVZO Střelnice

24. 6. Vyřazení absolventů a výstava ZUŠ Klášterní kaple

Koncert vážné hudby Klub kultury Klášterní kaple

Matýskovo zvonění - závěrečná přehlídka kroužků DDM DDM Matýsek 1. ZŠ

Napajedelský Fesťák - hudební festival Za klášterem

Skate závody Lukáš Lauman Skatepark

èervenec

3. 7. Turnaj v nohejbalu Alois Chybík Volejbalové hřiště

12.–18. 7. Letní Kino Klub kultury Za klášterem

srpen

14. 8. Moravské chodníčky - setkání folklorních souborů Klub kultury Za klášterem 

21. 8. Koncert na schodech Farnost Napajedla Masarykovo náměstí

21. 8. Koncert na radničním dvoře Fit centrum Slavia Radnice

Setkání 2010 - koncert Klub kultury Klášterní kaple

záøí

4. 9. Memoriál Zbyňka Forsta - turnaj v malé kopané Tomáš Zatloukal Hřiště u škol

11. 9. Nástup k výročí 11. září SDHN Zahradní

23.–25.. 9. Chovatelské dny Hřebčín Napajedla Hřebčín

27.–28. 9. Svatováclavské slavnosti - průvod a program Klub kultury Město Napajedla

Koncert vážné hudby Klub kultury Klášterní kaple

Koncert táborového orchestru ZUŠ Sportovní hala

øíjen

9. 10. Podzimními Chřiby - turistický pochod KČT Chřiby

9. 10. Cena KVZ Napajedla AVZO Střelnice

27. 10. Kladení věnců k výročí republiky Město Napajedla Hřbitov

Koncert vážné hudby k výročí republiky Klub kultury Klášterní kaple

Výstava hub Klub kultury Divadelní sál KK

Příroda moravsko-slovenského pomezí - výstava Klub kultury Muzeum

Divadelní představeni Klub kultury Divadelní sál KK

listopadd

19.–21. 11 Pocta Firkušnému - III. ročník hudebního festivalu Klub kultury Klášterní kaple

24.–26. 11. Dětský divadelní festival Klub kultury Divadelní sál KK

Dětský fi lmový festival Klub kultury Kino

prosineec

3. 12. Zpívání u vánočního stromu ZUŠ Masarykovo náměstí

4. 12. Ekumenická bohoslužba Farnost Napajedla e Kostel sv. Bartoloměje

5. 12. Mikulášská nadílka Sokol Sokolovna

27. 12. Sváteční koncert Klub kultury Klášterní kaple

30. 12. Silvestrovský pochod KČT Napajedla

Atletický čtyřboj pro děti TJ Fatra-Slavia Sportovní hala

Koledování pro důchodce Klub kultury Domov důchodců

Radovan a DSZŠ na závěr roku - komponovaný pořad Klub kultury Divadelní sál KK

Vánoční fi lmový festival Klub kultury Kino

Vánoční koncert a výstava ZUŠ Klášterní kaple

Vánoční beseda s důchodci SOZ Sokolovna

Vánoční koledování 1. ZŠ Školní dvůr

ý pøehled 
urních 
èenských 

roce 2010
í konečný, jedná se o vý-
atelů. Vše bude průběžně 

Ing. Milan Vybíral
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A kde jinde by měl být tento jedinečný putovní 
projekt zahájen než ve Zlíně, rodném městu jak 
Libuše Niklové, tak i jejího syna Petra.

Symbolický název celého pro-
jektu 200 dm3 dechu odkazuje 
na zásadní roli, již ve všech 
výtvorech designérky, ať už 
se jednalo o malé gumové 
fi gurky, zvířátka s varhánkovým 
trupem, nebo nafukovací objek- ty, hrál 
vzduch – vytvářel jejich tvar a objem, dovolil 
jim vydávat zvuk a dokonale souzněl s měkkostí 
a poddajností plastu.

Retrospektiva designérky ve zlínském 
Domě umění, jejíž působivou transparentně 
nafukovací instalaci navrhl též sám Petr Nikl, 
odhalí jak dvacetiletou práci Niklové pro Fatru 
Napajedla, s níž je její jméno nerozlučně spjato, 

tak její rané návrhy hraček vyráběných 
v Gumotexu Břeclav, v němž hned 
po maturitě na Střední škole umělec-
koprůmyslové v Uherském Hradišti za-
hájila svou kariéru. Vzácná kombinace 
fantazie, neuvěřitelné vynalézavosti 
a vitální pracovitosti Libuše Niklové 
se ve své době setkala s pozitivním 

přijetím obou svých zaměstnavatelů 
i řady soutěží, díky čemuž byla 
většina jejích návrhů realizována. 
O tom se i dnes mnohým desig-
nérům může jen zdát. Její hračky, 
jež navrhovala od poloviny pa-
desátých let až do konce svého 
života, se staly milými a vděčnými 

společníky hned 
několika dětských 
generací. Ačkoli tato 

výjimečná desig-
nérka opust i la 
svět v pouhých 
čtyřicet i sedmi 
letech, zanechala 

za sebou nesmírně boha-
té průkopnické dílo, celkem devět patentů 
a tři chráněné průmyslové vzory a spolu 
s nimi především velkou radost, již její hračky 
dodnes působí dětem i dospělým.

Podobně oslovuje svět malých a velkých 
i Petr Nikl. Přesvědčit se o tom můžete 
na zlínském zámku, kde povede svůj intimní 
umělecký dialog s maminkou prostřednictvím 
obrazů, kreseb, ilustrací a loutek.

V pozměněné podobě se tento projekt 
představí od dubna tohoto roku i v Praze 
v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea 
a Památníku národního písemnictví.

Při příležitosti retrospektivy Libuše Niklo-
vé bude vydána monografi e, kterou spolu 
s Petrem Niklem připravuje historička umění 
Tereza Bruthansová a grafi cky upravuje Zu-
zana Lednická ze Studia Najbrt.

Pořadatelé: Arbor vitae societas a Krajská 
galerie výtvarného umění ve Zlíně. Kurátoři: 
Petr Nikl a Tereza Bruthansová. Grafi cký de-
sign: Zuzana Lednická (Studio Najbrt).

Projekt probíhá pod záštitou Ireny Ondrové, 
primátorky města Zlína, a Libora Lukáše, sta-
tutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje.

Pozvánka na výstavu
 Výstavní projekt 200 dm3 dechu
 Část I. Hračky Libuše Niklové, Krajská 

galerie výtvarného umění ve Zlíně – Dům 
umění

 Část II. Petr Nikl: Dialog s maminkou, 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 
– Zámek

 2. 2. – 21. 3. 2010
  

Kdo by neznal jejího harmonikového Ko-
coura nebo nafukovacího Buvola? Málokdo 
však ví, že tvorba návrhářky Libuše Niklové 
(1934–1981) čítá vskutku úctyhodné množství 
inovativních plastových hraček, jejichž origi-
nalita ve své době dalece předčila běžnou 
hračkářskou produkci jak u nás, tak 
ve světě. Ještě méně lidí si její jméno 
spojuje se známým výtvarným 
umělcem a divadelníkem Pe-
trem Niklem (1960), členem 
bývalé skupiny Tvrdohlaví 
a autorem úspěšného mezinárod-
ního projektu Orbis pictus.

Právě syn Libuše Niklové, pro 
něhož se její hračky staly jedním ze 
základních inspiračních zdrojů jeho 
osobité poetiky, inicioval její vůbec 
první retrospektivní přehlídku. 
Na její počest k ní vytvořil navíc 
i souběžnou výstavu vlastního 
díla s ozvěnami maminčiny tvorby. 

OZNÁMENÍ: Advokátní kancelář JUDr. Evy Duškové všem svým klientům z Napajedel a okolí přeje zdraví, štěstí a vše dobré v roce 2010. 
Současně oznamujeme, že advokátní praxe je vykonávána na adrese Napajedla, Na Kapli 1622 (nový dům vedle prodejny Jednoty Coop /bývalé 
Romiko/) /vchod mezi veterinární ordinací a prodejnou rybářských potřeb/. 
Telefonní kontakty: 577 941 191, 577 941 190, mobil: 777 267 217, email: judrduskova@tiscali.cz.  JUDr. Eva Dušková, advokátka

Environmentální výchova je prioritou
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO), která provozuje 

vodovodní a kanalizační služby pro města a obce v okresech Olomouc, Prostějov 
a Zlín, má ve svých dalších cílech také rozvíjení environmentální výchovy mládeže. 
Každoročně tedy pořádá soutěže pro školy, dny otevřených dveří, umožňuje exkurze 
na svých objektech a nově zavádí také karafy na pitnou vodu z kohoutku do restaurací. 

MOVO uspořádala v květnu na Olomoucku a v listopadu na Zlínsku soutěž s vod-
ními kufříky Nejlepší laborant pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících tříd víceletých 
gymnázií a podpořila Eko-olympiádu jednotlivců ve Zlínském kraji. 

Internetové soutěže skupiny Veolia SOS PLANETA ZEMĚ, zabývající se ekologickou 
tématikou, se na Moravě zúčastnilo celkem 68 školních kolektivů z 31 škol. Všichni 
soutěžící z 6. – 8. tříd základních škol si zaslouží velkou pochvalu. Soutěžních otá-
zek a úkolů se zhostili výborně a s velkým nasazením. Výsledky soutěže lze nalézt 
na www.sos-planeta-zeme.cz/soutez a na http://www.smv.cz/voda-hrou. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. obdržela v listopadu Cenu za pří-
nos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji v roce 
2009. „Ocenění si velice vážíme a budeme se snažit získat podobné ocenění i v kraji 
Olomouckém,“ uvedla Helena Koutná. Cenu uděluje LÍSKA – občanské sdružení 
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Více najdete 
na www.liska-evvo.cz. 

V letošním roce MOVO chystá opět výtvarně-ekologickou soutěž pro žáky 1. 
stupně základních škol. Tato soutěž má již šestiletou tradici a zúčastňují se jí školy 
z velkých měst i menších obcí v regionu působení. Více o soutěži učitelé naleznou 
na www.smv.cz v kapitole Voda hrou. 

Vše dobré do nového roku přeje všem svým zákazníkům společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. – Váš provozovatel vodovodů a kanalizací.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  800 100 063  www.smv.cz
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Kåak a Ostrý Grúò
Tragické události se odehrály v lednu 1945. 

V Kĺakovské dolině byly soustředěny a ubyto-
vány silné partyzánské jednotky. Místní lidé 
je živili, docházelo i ke drobným krádežím 
v sousedních obcích Píla a Veĺké Pole, kde 
v té době žilo převážně obyvatelstvo německé 
národnosti.

Obce Ostrý Grúň a Kľak si Vás dovoľujú pozvať na 

Pietne spomienkové zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční pri príležitosti 65. výročia vyvraždenia a vypálenia obcí

Ostrý Grúň a Kľak, dňa 24. januára 2010.

PROGRAM:  Kľak
9.00 hod  - zraz účastníkov pred Kultúrnym domom v Kľaku
9.30 hod  -  pietny akt kladenia vencov pri pamätníku v Kľaku
 -  báseň
 -  otvorenie pietneho zhromaždenia
 -  príhovor k účastníkom pietneho zhromaždenia
 -  kultúrne vystúpenie speváckych súborov 
 -  ukončenie, hymna

PROGRAM:   Ostrý Grúň
10.30 hod  - zraz účastníkov pred Obecným úradom v Ostrom Grúni
11.00 hod -  pietny akt kladenia vencov pri pamätníku v Ostrom Grúni
 -  báseň
 -  otvorenie pietneho zhromaždenia
 -  príhovor k účastníkom 
 -  prevolanie mladých účastníkov
 -  kultúrne vystúpenie speváckych súborov 
 -  ukončenie, hymna
12.00 hod. -  zhodnotenie pietnych spomienok v Rekreačnom zariadení obce Ostrý Grúň

Milí priatelia z Napajedel, pozývame vás na tradičný 

Fašánek na Búroch v dòoch 14. až 16. 2. 2010. 
V Borskom Mikuláši patrí fašiangové veselie k dominantným zvykom pretrvávajúcim celé 

stáročia. Tie tohtoročné budú zahájené v nedeľu 14. 2. 2010 od 14.00 hodiny fašiangovou 
zakáľačkou na parkovisku pri kultúrnom dome. Súčasťou bude sprievodný program zahá-
jený „Búranským maxikolom“, vystúpi tanečná skupina SLZA, DFS Studnička, a to všetko 
za hudobného sprievodu búranských muzikantov. Nebudú chýbať rôzne súťaže, atrakcie, 
bohaté občerstvenie v podobe domácich zabíjačkových špecialít a varené víno. 

V pondelok a utorok už začnú chodiť po dedine skupiny vyparádených šablárov, povy-
krúcajú gazdinky a vyplatia gazdov. Vo večerných hodinách sa uskutočnia v Kultúrnych 
domoch fašiangové zábavy a v utorok sa fašiangové veselie umlčí polnočným pochovaním 
basy.

Tešíme sa na stretnutie.  Oĺga Cintulová

Protipartyzánská jednotka Edelweis, které 
velel major Thun, byla vytvořena dnes bychom 
řekli, spíše z kriminálních živlů německé, ale 
i slovenské národnosti. K akci v Kĺakovské 
dolině 21. 1. 1945 nedošlo bez varování. Dvě 
dívky, které pracovaly v Žarnovici, již dva 
dny předem partyzány varovaly. Jednotka 
Edelweis procházela desetikilometrovým 
údolím a bez výstřelu prošla Župkov a Hra-
bičov. Na začátku obce Ostrý Grůň partyzáni 
utíkali na poslední chvíli a neodolali vystřelit si 
po vojácích. Tím začalo pravé peklo. Vraždění 
celých rodin, vypalování chalup. Nebylo kam 
utéct, okolní strmé kopce obsadila německá 
domobrana z Píly a Veĺkého pole. Jednotka 
pokračovala do kopce ke Kĺaku. Zde shromáž-
dila občany u kapličky a postavila kulomet. 
Farář, kterého chtěli ušetřit, se rozhodl zemřít 
s nimi. Žádal o možnost motlitby a tím dosáhl 
určitého uklidnění. Německá motospojka pak 
přivezla rozkaz a k popravě nedošlo. Obec 
byla vypálena a zbylí obyvatelé zde nesměli 
zůstat. Osvobození se dočkali v lesích a okol-
ních obcích. Během léta se snažili opravit 
alespoň nejzachovalejší ruiny, chybělo však 
vše od nářádí, nádobí, šatstva až po potra-
viny. Záměrem vlády v Bratislavě bylo obce 
neobnovovat a obyvatele přestěhovat do obcí 
po odsunutých Maďarech.

Pomoc z Napajedel tak přišla v pravou 
chvíli a byla jedním z důvodů, které vedly 
k obnovení Kĺakovské doliny. Napajedelské 
členky Červeného kříže se tázaly do Bratisla-
vy, kde je největší potřeba pomoci. Do Kĺaku 
se vypravilo nákladní auto se sbírkou šatstva, 
obuvi, potravin, nádobí, nářadí, ale i peněz. 
Je třeba si uvědomit, že napajedlané dávali 
ze svého skromného poválečného majetku, 
i samotná cesta nákladním autem nebyla 
jednoduchá. 

Od té doby se datuje neformální přátelství, 
vzájemné návštěvy i účast na vzpomínko-
vých slavnostech. Během letošní návštěvy 
proběhne slavnostní podpis listiny o spolu-
práci obou slovenských obcí a města Napa-
jedla. Po 65 letech to bude první písemná 
smlouva.

Josef Souček MIC Napajedla
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Domov pro seniory Napajedla vznikl přestav-
bou bývalé ubytovny SLAVIA Napajedla a.s. Se 
svou kapacitou 67 lůžek se řadí mezi středně 
velké pobytové organizace. Našim klientům 
se snažíme zajistit podmínky pro spokojený 
a aktivní život. Proto jsme v květnu 2009 zahájili 
spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA 
Zlín, které dobrovolníky zprostředkovává. 
V červnu potom proběhl nábor a školení, jehož 
se zúčastnilo 5 dobrovolníků.

Velmi šikovná a oblíbená mladá dobrovolni-
ce Hana Jurčová, která do domova docházela 
od června, k tomu říká: „Při své dobrovolnické 
činnosti jsem docházela za seniory 1x týdně 
na hodinu tréninku paměti. Těchto hodin se 
aktivně zúčastňovaly především klientky, a to 
zpravidla v počtu 10 – 12. Trénovaly jsme krátko-
dobou i dlouhodobou paměť, koncentraci; snažila 
jsem se posílit jejich sebevědomí a spolupráci 
ve skupině. Byla to zábava pro mne, a podle 
ohlasů klientek i pro ně. Své „babičky“ nyní 
na čas opouštím, protože mě čekají mateřské 
povinnosti. Děkuji zaměstnancům domova, kteří 
mi pomáhali a podporovali mě, a klientkám přeji, 
ať stále zůstávají dobré mysli.“ Tato dobrovolnice 
odvedla skvělou práci při přípravách a vedení 
cvičení paměti v příjemné atmosféře, získala si 
sympatie a srdce všech zúčastněných. Za tuto 
spolupráci jsme jí velmi vděčni.

V současnosti docházejí tři dobrovolníci, 
jsme za jejich čas strávený s klienty velmi rádi. 
Jeden dobrovolník se věnuje třem mužům, se 
kterými si povídá o jejich radostech i staros-
tech, doprovází je na procházkách, motivuje 
je k činnostem a zapojování se do nabízených 
aktivit. Minulý měsíc s nimi strávil cca 70 hodin, 
což je mnohem víc, než se po něm žádá. I to 
dokazuje, že čas strávený s klienty může být 
příjemným zpestřením života člověka, a také 
výzvou s možností vlastní seberealizace.

Zbývajícím dobrovolnicím spíše vyhovuje 
povídání si s klientkami, předčítání. Také to je 
významná součást života takto navštěvovaných 

Peklu vládnou ženy?
Ano, ano… už je to tak, pánové…! Budete 

se s tím muset chtě-nechtě smířit. Ženy, dívky, 
prostě osoby rodu ženského, převzaly vedení 
už i v samotném PEKLE. Ptáte se, jak to víme? 
Kdo nám takové důvěrné informace sděluje?

No přece jako každý rok k nám do 1. ZŠ 
přišel Mikuláš, anděl a čerti. No čerti, čertice 
to byly… A řeknu vám, že žádné ošklivky! 
Pěkné slušivé oblečení, postavičku měly také 
jaksepatří, takže se není co divit zlobivým 
žákům, že se ani moc nebránili. Spíš se mi 
zdálo, že ti starší se na to PEKLO docela i těší!
Nakonec ale čerticím stačila přísaha, naštěstí 
jsme krví nic podepisovat nemuseli, že se 
„zlobidla“ polepší. 

Tak uvidíme…..do roka a do dne se ukáže…. 
(Já jsem ale zase dnes šíleně zlobil, neposlou-
chal jsem, opisoval, podrazil nohy spolužákovi, 
vyplázl jazyk na paní učitelku….nezapamatoval 
si někdo to telefonní číslo na čertice? PS:Stačí 
i email).

Simona Šulcová, vychovatelka 1.ZŠ

klientek. Pocit, že se jim někdo cele věnuje, že 
je vyslechne a potěší je návštěvou, to všechno 
s sebou přináší pocit spokojenosti.

Naše společné setkání se zástupkyní sdružení 
ADRA, slečnou Pavlínou Pejlovou potvrdilo, 
že se dobrovolníci v naší organizaci cítí dobře, 
chodí za klienty s potěšením a nové zkušenosti 
získané při práci s nimi vítají.

Zájem o návštěvy dobrovolníků je však mezi 
klienty mnohem větší, než mohou tito tři šikovní 
lidé zajistit. Někomu možná brání v navázání 
kontaktu s námi představa, že pak musí „odpra-
covat“ množství hodin, které mu nevyhovuje. 
Tak tomu není. U dobrovolníků, kteří přicházejí 
skutečně z vlastního zájmu někomu pomoci, 
je počet věnovaných hodin dobrovolnické 
činnosti jen na konkrétní domluvě. Možností, 
jak může člověk pomoci jako dobrovolník, je 
celá řada. Jednak při práci s klienty, jak bylo 
zmíněno výše, ale i bez osobních setkání s nimi 

Dobrovolnictví v Domovì pro seniory Napajedla
– to záleží na každém zájemci. Náplní práce 
dobrovolníků tak může být například i příprava 
různých materiálů a podkladů pro pracovní 
či výtvarné činnosti, připravit si byť dvakrát 
do roka nějaké vystoupení nebo předvést něco 
zajímavého – od výroby dekorací, svíček, mýdel 
až po prohlížení zajímavých fotografi í, případ-
ně lze také nabídnout možnost výpomoci při 
jednorázových akcích (při pořádání zábavného 
odpoledne, soutěží, dne otevřených dveří, atd.).

Co bych ale jednou velmi ráda zajistila, je 
spolupráce s partou mladých lidí, kteří by 
docházeli na čas muzikoterapie a pojížděním 
imobilními klienty na vozících podle domluvy 
a hudby by této skupině klientů zajistili radost 
z pohybu a tance, který je jim jinak odepřen.

Pokud by měl někdo zájem o dobrovolnickou 
činnost v našem zařízení, ať mne kontaktuje 
prostřednictvím emailu: soc.mlynkova@dsna-
pajedla.cz. Dobrovolníkům, kteří bez nároku 
na honorář věnují druhým svůj um a čas, patří 
nejen náš dík – za organizaci, za klienty a jejich 
příbuzné, ale také uznání ze strany společnosti. 

 Simona Mlýnková

ZÁPIS dìtí do 1. tøíd ZŠ v Napajedlích 
Zápis se koná ve čtvrtek 28. ledna 2010 od 14.00 do 17.00 hodin

Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat na 1. základní školu Napajedla,  příspěvková 
organizace, Komenského 268, se dostaví k zápisu do budovy „staré školy“.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě zapsat na 2. základní školu Napajedla, 
příspěvková organizace, Komenského 298, se dostaví k zápisu do budovy „nové školy“.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte. Zápis se koná v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou města Napajedla č. 2/1996, dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §36, 
odst. 2, 3 a 4.

Pozn. Školní rok 2010/2011 bude zahájen 1. září 2010. 
Rodiče si mohou školy prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 

na obou školách dne 27. 1. 2010 v době od 8.00 do 16.00 hod.

  Mgr. Dana Pospíšilová v. r.  PaedDr. Miroslav Veselý v. r.
  ředitelka 1. ZŠ Napajedla ředitel 2. ZŠ Napajedla
  Komenského 268 Komenského 298
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PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

FESTIVAL ROMANTICKÝCH FILMŮ

11. 2. Zemský ráj to napohled
12. 2. Zakletý v čase
13. 2. Twilight: Nový měsíc 

Žáci 6. ročníku 1. ZŠ navázali kontakt se 
žáky země bývalé Jugoslávie - Slovinskem 
v rámci projektu eTwinning. eTwinning je 
aktivita zaměřená na podporu spolupráce 
škol v rámci Evropské unie. Probíhá tak, 
že po navázání kontaktu partnerské školy 
pracují na společném projektu. Veškerá ko-
munikace probíhá prostřednictvím internetu 
v dohodnutém jazyce, což je v našem případě 
angličtina. Tímto způsobem se žáci zajímavou 
formou dovídají o životě v jiné evropské 
zemi a především se zdokonalují ve svých 
komunikačních a jazykových dovednostech, 
což je také hlavní myšlenkou eTwinningu.

Pohádková skládanka
V Napajedlích se ve dnech 25.–27. 11. 2009 

uskutečnil 2. ročník divadelního festivalu 
„POHÁDKOVÁ SKLÁDANKA“. Představily 
se nám soubory z Napajedel i z okolních měst 
i vesnic a to s těmito pohádkovými příběhy: 
Ať žijí duchové, Červená Karkulka, Perníková 
chaloupka, Kolombína kořenářkou a Duhová 
pohádka. Všechna tato představení hodnotila 
dětská porota. Diváky zastoupily děti ze škol 
i školek z našeho města i sousedních obcí. Já 
myslím, že úspěch mělo každé představení, 
možná i proto, že byly místo vyučování. Bylo 
těžké vybrat nejlepší. U některé pohádky se 
nám líbily kostýmy, u druhé herci a u třetí 
hudební doprovod. Ale nakonec jsme se shodli.

Jako nejlepší porota označila pohádku „Ko-
lombína kořenářkou“, se kterou se představil 
divadelní soubor Zdeňka Štěpánka z Napaje-
del. Věřte však, že rozhodování nebylo lehké, 
protože všechna představení byla velmi pěkná 
a zajímavá. Škoda jen, že je to vždycky tak 
brzy za námi. Teď nám zbývá čekat opět celý 
dlouhý rok a těšit se na další pěkné pohádky 
našich ochotníků.

Za všechny děti, které navštívily divadelní 
představení, ještě jednou všem hercům moc 
a moc DĚKUJEME!!!

K.Kiššová – zástupce dětské poroty,
 S. Šulcová – vychovatelka 1.ZŠ

Pojïme si dopisovat anglicky / Let´s write to each other in English
Naši žáci si zatím se slovinskou školou 

vyměnili fotografi e a informace o sobě a své 
škole. 

Minulý týden jsme poslali do Slovinska 
balík s dárky, které děti sami vyrobily v hodi-
ně výtvarné výchovy. I my už jsme obdrželi 
podobný balíček.

Věříme, že se spolupráce se slovinskou 
školou bude postupně prohlubovat a žáci 
budou brzy chatovat a komunikovat na živo 
prostřednictvím Skype. Do budoucna plánu-
jeme navázání kontaktu s dalšími evropskými 
školami.

Mgr. Markéta Kalivodová

Z nových knih Knihovny Napajedla
Beletrie
Formanová Martina: Ten sen. Strhující 
příběh o cestě za splněním tajných snů i násled-
ných pádech, o lásce i nenávisti, o tajemstvích, 
která v sobě všichni nosíme, o bezohlednosti 
i obětavosti, o době, kdy člověk nemohl věřit 
ani sám sobě, i o těžkém prosazování se v od-
lišném kulturním prostředí.
Gavalda Anna: Člověk není nikdy úplně 
šťastný. Sedmačtyřicetiletý pařížský architekt 
Charles Balanda stojí v čele úspěšného studia, 
vydělává slušné peníze, žije s krásnou ženou 
a její dospívající dcerou a zdánlivě mu nic 
nechybí ke štěstí. Jednoho dne se dozví, že 
zemřela Anouk, žena, která ho v mládí nejvíce 
ovlivnila, matka jeho nejlepšího kamaráda. 
Těch pár slov v něm najednou vyvolá vlnu 
vzpomínek. Mimoděk si uvědomí, co všechno 
mu za život uteklo mezi prsty, co zanedbal, vy-
nechal, nedotáhl, zaplaví ho smutek, deprese, 
cítí se starý, unavený, vyčerpaný, bez chuti žít.
Keleová-Vasilková Táňa: Nataša. Příběh 
Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy 
a matky dvou synů, která se vyrovnává s bez-
důvodnou manželovou chorobnou žárlivostí.

Monyová Simona: Hříšný kanec. Může 
se stát, že z růžového vejce snění se vylíhne 
obyčejná šedivá slepice namísto očekávaného 
hollywoodského života se šťastným koncem, 
může se stát, že z idolu se vyklube Hříšný 
kanec, a že i žena se musí naučit s elegancí 
nosit svoje parohy.

Nauèná literatura
Benton Michael J.: Sedmdesát velkých 
záhad světa přírody. Poslední objevy o životě 
na Zemi a záhadách naší planety.
Greig Charlotte: Největší géniové zlo-
činu v dějinách. Loupeže století, masové 
teroristické útoky či miliardové podvody 
nejsou běžnými zločiny, ale výplodem geni-
ální mysli. Proč se chytří a charismatičtí lidé, 
kteří by se mohli stát i špičkovými manažery, 
ocitnou na šikmé ploše? Nahlédněte do světa 
geniálních zločinců.
Na in-linech křížem krážem po Česku. 
Průvodce po českých a moravských in-line 
trasách vhodných pro rekreační bruslaře, 
kteří si nekladou za cíl adrenalinové zážitky.

Prodej pozemkù
Město Napajedla prodá poslední 2 

pozemky p. č. 2074/106+2074/107 a p. č. 
2121/29 pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Malina III.

Minimální cena pozemků je 850 Kč/m2. 
Uzávěrka dodání přihlášek je 15. 2. 2010 
ve 14.00 hodin. 

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

Vynaložené prostøedky 
na nákup nových knih 
a periodik v Knihovnì Napajedla

Knihovna Napajedla byla v uplynulém 
roce 2009 obohacena o 892 nových knih 
pro dospělé čtenáře i děti. Celkový stav 
knižního fondu činí k 31. 12. 2009 25 695 
knih. Čtenářům k dispozici bylo 41 druhů 
časopisů a denního tisku.

Náklady na nákup nových knih a peri-
odik činily v uplynulém roce 197 187 Kč.

Svatava Ondrášová
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Napajedelské gymnastky ASPV pod ve-
dením trenérek Martykánová, Rožková byly 
vybrány pro reprezentaci České sportovní 
organizace Asociace sport pro všechny (ASPV) 
do soutěže pohybových skladeb. Tato se konala 
v Trenčíně dne 29. 11. 2009

Reprezentační tým ve složení: Dominika 
Martykánová, Veronika Komendová, Tereza 
Hromadníková, Bohdana Boudová, Hana 
Niklová, Dominika Remešová, Aneta Maňás-
ková, Michala Kýlová předvedl dvě perfektně 
zvládnuté pohybové skladby. 

Za výborný výkon po stránce pohybové, 
technické, gymnastické, za skvělou choreo-

Napajedelské gymnastky ASPV na Slovensku opìt zlaté!!
grafi i, soulad s hudbou a další kriteria získala 
naše skladba: „Princové jsou na draka“ první 
místo a skladba: „Please don t́ stop“ místo 
druhé.

Při předávání nejvyšších oceněních jsme 
byly pochváleny za pozvednutí úrovně této 
soutěže na Slovensku.

Třešinkou na dortu byla pro nás návštěva 
místního hradu. I tam jsme si užily soustu 
legrace a opravdu šťastné se vracely domů.

Kromě krásných sportovních a kulturních 
zážitků jsme si odvezly i vysoké uznání, které 
je pro nás motivací do dalšího díla.

Oddíl SG ASPV Napajedla

Silvestrovská desítka 2009
Poslední den v roce, 31. 12. 2009, se 

na střelnici v Napajedlích konala střelecká 
soutěž s názvem Silvestrovská desítka. Byl 
to již 13. ročník této populární a tradiční 
soutěže, pořádané vždy koncem roku. 
Letošního ročníku se zúčastnilo více než 
50 sportovních střelců a příznivců střelby 
z celé Moravy, mezi nimi i pět žen. Ředite-
lem soutěže byl Jaromír Strmiska, hlavním 
rozhodčím Miloslav Kašík, předsedou 
hodnotící komise Libor Kubíček.

Střílelo se 15 ran z velkorážních pistolí 
a revolverů na terč 135/P a 10 ran v čase 1 
minuta na terč rukojmí na vzdálenost 25 m. 
Nejlépe si s oběma náročnými disciplinami 
poradil Karel Vaculík ze Vsetína, který 
nástřelem 237 bodů získal 1. místo a stal se 
vítězem Silvestrovské desítky 2009. Závod 
byl velmi zajímavý, řada dobrých střelců 
nezvládla disciplinu rukojmí, rozhodoval 
každý bod. Tři závodníci nastříleli mis-
trovskou třídu, dalších 10 střelců získalo 
I. výkonnostní třídu. Z napajedelských 
střelců se nejlépe umístil Stanislav Košař 
na 12. místě s nástřelem 209 bodů. Závod 
byl dobře připraven, nebyly žádné protesty, 
věcné ceny si odneslo 45 závodníků.

 Jaromír Strmiska

Støelnice v Napajedlích 
opìt v provozu
V polovině prosince 2009 vydalo OŘ PČR 

ve Zlíně povolení k provozování střelnice 
v Napajedlích, Zámoraví. Tomu předcházelo 
vykoupení potřebných pozemků od Agro-
podniku Zlín, získání nemalých fi nančních 
prostředků, úprava bezpečnostního zařízení 
střelnice, splnění všech podmínek balistika 
střelby týkajících se zajištění bezpečnosti při 
střelbě, zpracování a schválení provozního 
řádu střelnice, ustanovení správce střelnice aj.

Provozovatelem sportovní střelnice je ZO 
AVZO TSČ Napajedla, správcem střelnice byl 
ustanoven Stanislav Košař. 

Výbor ZO AVZO TSČ Napajedla děkuje 
všem, kteří jakkoliv přispěli nebo se podíleli 
na zprovoznění střelnice. Poděkování patří 
zejména panu Pavlu Pavlicovi, řediteli fi rmy

Kovop, s.r.o. Kněžpole, základní organizaci 
AVZO Duklasport Zlín, Krajskému kolegiu 
AVZO Zlínského kraje, Městskému úřadu 
v Napajedlích, Ústřední Radě Svazu vojáků 
v záloze ČR, Republikovému výboru AVZO 
TSČ ČR, fi rmě Josef Přikryl – ADP Zlín.

Zvláštní poděkování si zaslouží členové naší 
organizace – pánové Karel Nesrsta a František 
Pavlas, kteří organizovali, zabezpečovali a pro-
váděli všechny potřebné práce.

Děkujeme vám všem.  Jaromír Strmiska

Turistická nabídka akcí pro veøejnost

FS Napajedla dìkuje
Výkonný výbor tělovýchovné jednoty 

Fatra – Slavia Napajedla děkuje jménem 
svých členů, trenérů a cvičitelů všem 
našim občanům a sponzorům, kteří 
svým příkladným postojem projevovali 
v uplynulém roce 2009 přízeň naší jednotě 
a tělovýchově a sportu v našem městě. 
V nadcházejícím roce přejeme všem pev-
né zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů 
v osobním životě.

Petr Chaloupka tajemník TJ F-S

Odbor KČT a Azimut 1403 Napajedla opět 
připravují v roce 2010 pro příznivce pěší tu-
ristiky jarní vycházky, se kterými Vás chceme 
v předstihu seznámit:
První vycházka se uskuteční v sobotu 24. 

4. 2010 do CHKO Podyjí. Putování začneme 
v Rakouském městečku Merkersdorf přes 
vyhlídku Hardegg do Čížova. Jde o zajímavou 
procházku probouzející se jarní přírodou 
údolím Dyje s možností prohlédnout si okolí 
hranic z vyhlídky v Hardeggu a poznat i bývalé 
vojenské zátarasy. Délka cca 16 km. Jenom 
upozorňujeme rodiče dětí do 15 let, že je 
potřeba mít pro ně pas nebo je mít zapsány 
ve svém pase. 
Druhá vycházka se připravuje na sobotu 

15. 5. 2010 údolím Oslavy. Putování začneme 
v Náměšti a ukončíme v Senohradech. Délka 
trasy cca 16 km. Jde o procházku panenskou 
přírodou hlubokým údolím Oslavy. 

Bližší informace budou zveřejněny na ka-
belové televizi, v Napajedelských novinách 
a v informační skříňce TJ. Na Vaši účast se těší 
pořadatelé z odboru KČT Napajedla. 

Karel Janošek 
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