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Entomologický 
výměnný den a výstava 

Informace na tel. 604 67 08 61

se koná v sobotu 22. ledna 
2011 v budově TJ Sokol 
Napajedla od 8 do 12 hod. 
Výměna a prodej hmyzu, plazů 
a přírodnin z celého světa. 

Varhanní koncert
ZUŠ R. Firkušného srdečně zve 

na koncert „Setkání s hudbou – pocta 
mistru Rudolfu Firkušnému“. Tento již 
XI. ročník každoroční hudební oslavy 
mistrových narozenin (letos 99. výročí) 
proběhne netradičně formou varhanní 
hudby. Na skvělých nových varhanách 
v chrámu sv. Bartoloměje v Napa-
jedlích zahrají studentky varhanního 
oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanov-
ského v Kroměříži ze třídy prof. Ester 
Moravetzové. Zazní skladby J. S. Bacha, 
S. K. Elerta, M. Regera, C. Francka, C. S. 
Saënse a O. Messiaena. Koncert se koná 
ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
Napajedla. Neděle 23. ledna 2011 – za-
čátek v 16 hodin. 

Vstupné dobrovolné.

Tříkrálová sbírka
Za milé zpěvy koledníků a nápis K+M+B 

na dveře svých domovů přispěli letos občané 
Napajedel na pomoc potřebným rekordní 
částkou 143 566 Kč. (Více na straně 15)

Plesová sezóna 
29. 1. Hasičská zábava
5. 2.  Ples 1. ZŠ. Napajedla
29. 2.  Ples 2. ZŠ. Napajedla
5. 3.  Ples Junáků
12. 3.  Sokolská zábava
26. 3.  Ples Domu dětí a mládeže

Novoroční slovo 
starostky města
Čtěte na str. 3
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Z jednání Zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz

 Zastupitelstvo města 10. 11. 2010

mimo jiné
l zvolilo starostkou města Napajedla 

paní Ing. Irenu Brabcovou
l zvolilo místostarostou města Napaje-

dla pana Zbyňka Ohnoutka
l zvolilo Františka Cívelu, Mgr. Roberta 

Podlase, Ing. Pavla Ratiborského, Zbyňka 
Tilšera a Ing. Jaroslava Toufara členy Rady 
města Napajedla
l zvolilo Ing. Jaroslava Toufara předse-

dou finančního výboru
l zvolilo Bc. Jarmilu Foralovou, DiS., 

Ing. Milana Kozmíka, Ing. Alenu Maňaso-
vou a Ing. Jiřího Stodůlku členy finančního 
výboru

Zastupitelstvo města 1. 12. 2010

l vyhlásilo záměr prodeje stavebních 
pozemků p. č. 2074/106+2074/107 a p. č. 
2121/29 pro výstavbu rodinných domů v lo-
kalitě Malina III za stejných podmínek dle 
záměru z minulého kola; termín uzávěrky: 
18. 2. 2011
l schválilo darování pozemků KN p. č. 

3369/3 o výměře 502 m2, 3358/6 o výměře 
51 m2 a p. č. 3356/4 o výměře 10 m2 v k. 
ú. Topolná obci Topolná pro Komplexní 
pozemkové úpravy Topolná
l schválilo záměr přípravy projektu 

„Napajedla - bezbariérová trasa - 8. etapa“, 
který bude částečně financován ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 
v rámci programu zaměřeného na zvýšení 
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňová-
ní osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace pro rok 2011
l schválilo v rámci připravovaného 

projektu dořešení majetkoprávních vztahů 
pod stávajícím chodníkem v ul. Dr. Beneše, 
tzn. oslovení vlastníků s nabídkou na odkou-
pení dotčených pozemků za cenu 50 Kč/m²
l schválilo uzavření smlouvy o smlou-

vě budoucí kupní s majiteli pozemků pod 
chodníkem v ul. Dr. Beneše
l schválilo uzavření smlouvy o smlou-

vě budoucí o zřízení věcného břemene 
na pozemcích p. č. 6439/1 o výměře 95 m² 
a p. č. 6439/65 o výměře 55 m², které jsou 
ve vlastnictví Zlínského kraje
l uložilo Ing. Ireně Brabcové, starostce 

města, zajistit dofinancování akce z rozpoč-
tu města na rok 2011 a zajistit přípravu akce 
„Napajedla-bezbariérová trasa-8.etapa“ 
včetně podání žádosti o dotaci
l vzalo na vědomí zápis z jednání fi-

nančního výboru konaného dne 24. 11. 2010 
a schválilo Plán práce finančního výboru 
na I. pololetí 2011

l schválilo rozpočet města Napajedla 
na rok 2011 dle předloženého návrhu č. j. 
1016453/2400 včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu v příloze I. a navržených změn 
v příloze II.; schválený rozpočet města je 
sestaven jako schodkový, přičemž příjmy 
jsou ve výši 93.348.000 Kč, výdaje jsou 
ve výši 99.210.000 Kč a financování je 
v částce +5.862.000 Kč. Schodek rozpočtu 
je způsoben zahrnutím výdajů na investiční 
akce při absenci předpokládaných příjmů 
z evropských dotací. Tyto příjmy budou 
do rozpočtu zahrnuty v průběhu roku.
l schválilo

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 
o místním poplatku z ubytovací kapacity

- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 
o místním poplatku ze psů

- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 
o místním poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu
l schválilo navýšení neinvestičního 

příspěvku pro příspěvkovou organizaci 
Služby města Napajedla o částku 46.000 Kč 
na úhradu stočného v areálu Lány
l schválilo poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci ve výši 630.000 Kč příspěvkové 
organizaci 2. základní škola Napajedla 
na rok 2011 za účelem profinancování 
dotační akce Pohyb nás spojuje a vzájem-
ně rozvíjí z mezinárodního dotačního 
programu Operační program přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007–2013
l  schválilo rozpočtové opatření č. 

70/2010 v objemu 56.000 Kč na odměny pro 
členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Napajedla za práci vykonanou při 
letošních povodních v květnu a v červnu 
členy jednotky dobrovolných hasičů
l jmenovalo Ing. Irenu Brabcovou, sta-

rostku města, zástupcem města Napajedla 
ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě
l schválilo dle § 84, odst. 2, písm. n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, předložený návrh 
výše měsíčních odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města dle uvedeného 
nařízení vlády, s účinností od 1. 12. 2010 
takto:

člen rady města 1.650 Kč
předseda výboru, komise 900 Kč
člen výboru, komise 750 Kč
člen zastupitelstva 400 Kč
příplatek dle počtu obyvatel (1x) + 240 Kč
l schválilo termíny zasedání zastupi-

telstva města na I. pololetí roku 2011: 23. 
února, 20. dubna a 22. června
l nesouhlasí v souladu s ustanovením 

§ 54 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), s předloženým Opatřením obecné 
povahy č. 1/2010, kterým se vydává změ-
na č. 8 územního plánu města Napajedla 
pro lokality 8.1. a 8.1.1. Oráčiny, lokalitu 
8.2 Chmelnice, lokalitu 8.4 Dolní Padělky 
a lokalitu 8.5 Jestřabí
l vrátilo v souladu s ustanovením § 54 

odst. 3 stavebního zákona k novému pro-
jednání Opatření obecné povahy č. 1/2010, 
kterým se vydává změna č. 8 územního 
plánu města Napajedla s pokynem k úpravě 
vyloučit ze změny lokalitu 8.4 Dolní Padělky 
z důvodu nemožnosti zamezení výstavby 
fotovoltaických elektráren v navrhované 
ploše průmyslové výroby a skladů
l schválilo Aktualizaci programu rege-

nerace městské památkové zóny Napajedla 
vypracovanou Ing. arch. Klenovským 
v listopadu 2010
l zvolilo Josefa Boďu předsedou kon-

trolního výboru
l zvolilo Pavlu Stokláskovou, Deni-

su Kalmárovou, Mgr. Roberta Podlase 
a JUDr. Radka Forala členy kontrolního 
výboru. 



Komise města
Rada města Napajedla dne 22. 11. 2010 
usnesením č. 1/35/2010 jmenovala:
 předsedou komise sociální MUDr. Ji-

řího Škrabala
 předsedou komise životního pro-

středí Tomáše Čablu
 předsedou komise kulturní Zbyňka 

Ohnoutka
 předsedou sboru pro občanské 

záležitosti Marii Vaňáčovou

Rada města Napajedla dne 13. 12. 
2010 usnesením č. 2/71/2010 schválila 
složení
 kulturní komise: pana Macha, paní 

Jarmarovou, paní Hanáčkovou
 komise životního prostředí: pana 

Odstrčilíka, pana Soleckého, paní 
Poláškovou.

upraveny pro městskou 
knihovnu – v březnu, 
v měsíci knihy, se vám 
nová knihovna představí 
a to pod novým názvem 
Knihovna Boženy Bene-
šové Napajedla. Tímto 
krokem bychom chtěli 
připomenout místním 
i „přespolním“, že se tato 
významná česká spiso-
vatelka narodila v našem 
městě, žila zde a v klášte-
ře se učila francouzštinu. 
Po Rudolfu Firkušném je 
to další významná osob-
nost našeho města, kte-
rou chceme podobným 
způsobem připomenout 
současnosti a zachovat 
pro budoucnost.

V den, kdy se konalo 
naše ustavující zasedání 
zastupitelstva byla Regi-
onální radou operačního 
programu Střední Morava 
schválena naše žádost 
o dotaci na 2. etapu 
Revitalizace veřejných 
ploch v Městské památ-
kové zóně. Její součástí je 

kompletní oprava chodníků v ulici Komenské-
ho, Divišově a nová komunikace Pod Kalvárií. 
Realizace je naplánována na příští rok. Jedním 
z důvodů tohoto úspěchu v nelehké soutěži 
(bylo podpořeno ze ZK pouze 5 projektů) je 
výborně zvládnutá první etapa tohoto projek-
tu, která získala významné ocenění v krajské 
soutěži Stavby Zlínského kraje a v celostátní 
dopravní soutěži Cesty městy. V polovině 
listopadu jsem převzala stříbrnou plaketu 
Ministerstva obrany za nové pietní místo.

V uplynulém roce jsme se společně účast-
nili oslav kulturních výročí – proběhly 
velmi zdařilé desáté Moravské chodníčky, 
loutkaři oslavili 105. rok existence loutkového 
divadla v Napajedlích. Kromě těchto naroze-
ninových událostí se podařilo potvrdit konání 
Divadelního festivalu ochotnických souborů 
jako stálici, která má svou perspektivu. Stále 
větší zájem o naše Svatováclavské slavnosti 
je výzvou k jejich pokračování, věřím také 
v další ročníky festivalu Pocta R. Firkušnému, 
který bude v příštím roce věnován 100.výročí 
narození jeho protagonisty.

V oblasti turistického ruchu se stáváme 
příjemnou zastávkou na vodní a cyklistické 
cestě Baťova kanálu. V budoucnu doufám 
v dobrou spolupráci se zámkem a hřebčí-
nem, která nám pomůže rozšířit v tomto 
ohledu nabídku. Dobrou zprávou je, že máme 
k dnešnímu dni zajištěny finanční prostředky 
na výstavbu dalšího úseku cyklostezky a to 
mezi Pahrbkem a Spytihněví.

Chtěla bych na tomto místě také zmínit 
práci našich bezpečnostních složek, kdy při 
událostech jako byly jarní povodně či požár 
v Otrokovicích, jsme si všichni uvědomili 
jejich nezbytnost.

Nejdůležitější událostí uplynulého roku 
pro náš region bylo bezesporu otevření 
dalšího pětikilometrového úseku dálnice 
mezi Kroměříží a Hulínem a téměř čtrnácti 
kilometrů rychlostní komunikace R 55 Z Hu-
lína do Otrokovic. Tím jsme fakticky napo-
jeni na dálniční síť a můžeme tak po dálnici 
cestovat do největších evropských měst až 
po Atlantický oceán. Na základě prohlášení 
hejtmana Zlínského kraje a představitelů měs-
ta Otrokovice ve věci dokončení obchvatu 
Otrokovic se snad dočkáme v dohledné době 
prodloužení R 55 až na náš katastr.

Co na nás čeká v novém roce? Naučili 
jsme se pomalu žít s finanční krizí, dalšího 
snížení provozních nákladů se nám podařilo 
dosáhnout díky organizaci výběrových řízení 
na dodávku elektrické energie a plynu pro 
všechny městské organizace. Odhad příjmů 
ze sdílených daní státního rozpočtu je pro 
příští rok spíše střídmý, proto jsou i naše 
výdaje plánovány v této kategorii. Nachá-
zíme se však v polovině období čerpání 
evropských dotací. V tomto směru musíme 
zabodovat v příštím roce, naděje na získání 
finančních prostředků z těchto zdrojů bude 
v dalších letech již mizivá. Čeká nás spousta 
práce a zásadních rozhodnutí. Na stole je 
již rozpracovaný nový územní plán, který 
bude na další minimálně desetileté období 
nejdůležitějším strategickým dokumentem 
našeho města. V příštím roce proběhne 
náročným schvalovacím procesem. Mezi pri-
ority našeho města patří dlouhodobě tvorba 
kvalitního vzdělávacího prostředí v našich 
školách. Také v nastolené péči o naše nejstarší 
občany nesmíme polevovat. Neměli bychom 
zapomínat ani na specifické problémy dalších 
našich spoluobčanů: rodin s dětmi, zdravotně 
postižených, lidí bez domova. Pokud můžete, 
zapojte se do benefičních a charitativních 
akcí, které směřují aspoň k jejich částečnému 
odstranění.

Závěrem mého letošního novoroční-
ho slova bych chtěla upřímně poděkovat 
všem, kteří se aktivně podíleli na zvládnutí 
všech úkolů právě končícího roku. Kolegům 
z městského úřadu, organizačních složek, pří-
spěvkových organizací, obchodních společ-
ností, zástupcům spolků a mimoměstských 
organizací, ale i Vám všem, kteří jste jakkoliv 
přispěli k dobrému chodu našeho města.

Přestože se nám podařilo zajistit lepší 
strojní vybavení pro naše technické služby, 
jsme nesmírně vděčni za každý kousek chod-
níku odhrnutého Vámi, občany, stejně jako 
jsme vděčni za posečenou předzahrádku, 
byť je na pozemku města. Za tuto pomoc 
Vám, kteří tímto způsobem městu pomáháte, 
upřímně děkuji.

Přeji Vám do nového roku ještě jednou 
všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho lás-
ky, přiměřeně štěstí, osobních a pracovních 
úspěchů. Přeji nám všem, abychom se po celý 
rok k sobě navzájem chovali stejně pěkně 
jako je tomu o vánočních svátcích.

Irena Brabcová, starostka

Vážení spoluobčané,
Chtěla bych Vám prostřednictvím 

prvního letošního výtisku Napajedelských 
novin popřát všechno nejlepší, mnoho štěstí, 
zdraví, lásky, hodně osobních, ale i pracov-
ních úspěchů v novém roce 2011.

Máme za sebou rok plný politiky. Uskuteč-
nily se troje volby, politika zasáhla do našeho 
města více než kdy jindy i v jarním období 
při personální změně na postu místostarosty. 
Nejvýznamnější pro nás však byly podzimní 
komunální volby, které rozhodly o směřování 
našeho města po následující čtyři roky. Z mé 
strany obhajoba funkce starostky, na postu 
místostarosty zcela nová tvář v naší komu-
nální politice. Věřím, že se nám společná 
práce pro naše město bude dařit a dokážeme 
se navzájem inspirovat a zdárně posunovat 
naše předvolební sliby k realitě.

Na rozdíl od roku 2009, kdy jsme 
proinvestovali téměř sto miliónů korun, 
byl v tomto směru letošní rok „útlumový“. 
Investice byly objemově menší, ale z hle-
diska vlivu na kvalitu života části našich 
občanů významné. Tři stavby byly zaměřeny 
na zvýšení bezpečnosti dopravy a zejména 
zkvalitnění podmínek pro pohyb pěších 
osob: Rekonstrukce a prodloužení chodníku 
v ulici Jiráskova, rekonstrukce přechodů 
u Fatry, na Zámoraví a v průmyslové zóně 
Padělky. Z téměř 50ti procent byly tyto 
akce financovány z cizích zdrojů. Stejně 
tomu bylo i v případě další letošní investice 
a tou byla první etapa rekonstrukce střední 
části kláštera, jehož přízemní prostory byly 

Knihovna Napajedla 
oznamuje všem svým čtenářům 

a uživatelům, že v době od 14. 2. 2011 
do 28. 2. 2011 bude z důvodu stěhování 
uzavřena. Pod novým názvem Knihov-
na Boženy Benešové Napajedla bude 
znovu otevřena v úterý 1. března 2011 
ve 13.00 hod. Nové působiště knihovny 
bude v ulici Komenského 304 (prostory 
bývalého kláštera).

Svatava Ondrášová
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POZOR!  Dům dětí a mládeže Matýsek otevírá

LEZECKÝ KROUŽEK
Holky a kluci, přijďte si vyzkoušet Bouldering 
– lezení na umělé lezecké stěně!

Začínáme v pátek 7. ledna 2011 v 18.00 hod. 
v tělocvičně kláštera v Napajedlích!
Mělo by ti být minimálně tolik let, kolik je prstů 
na obou rukách a maximálně tolik, kolik máš zubů. 
Pokud to správně spočítáš, drobné odchylky věku 
budou v toleranci.
Nerozhoduje, jestli jsi holka nebo kluk, kolik vážíš, jestli 
máš rád/a Harryho Pottera nebo Tři dny kondora, jak 
silné máš ruce, dokonce ani jejich počet (i když aspoň 
dvě jsou určitě výhodou:)
Co sebou? chuť hýbat se, volné sportovní oblečení, 
tenké PONOŽKY!!! a dobrou náladu. Ostatní ti půjčíme. 
Machrování nebo vztek nech doma, stěna se na prudy 
mračí a kdo se na to pak má dívat.

POZOR! Kroužek začíná činnost 7. ledna 2011 a končí 
25. února 2011

Budeme se scházet každý pátek od 18.00 do 19.00 hod.
Cena kroužku je 200 Kč. Bližší informace osobně v DDM 
Matýsek nebo na tel. 577 944 091

 Pane místostarosto, představte 
se, prosím, čtenářům Napajedelských 
novin.

Mé jméno je Zbyněk Ohnoutek. Narodil 
jsem se 27. srpna 1977 ve Zlíně. Celý svůj 
dosavadní život jsem prožil v Napajedlích, 
kde jsem i navštěvoval obě základní školy. 
Vystudoval jsem Střední průmyslovou 
školu ve Zlíně a po jejím ukončení jsem 
působil v oboru. V roce 2001 jsem se vy-
dal cestou podnikání a otevřel vinotéku 
Na Kapli, kterou jsem provozoval 9 let až 
do okamžiku zvolení do funkce místosta-
rosty našeho města.

 Moravané jako politické uskupení 
mají poměrně radikální cíle. Jaké cíle 
mají „naši“ Moravané v Napajedlích?

Jsme sdružení nestraníků a s cíli ofici-
ální politické strany Moravané nemáme 
nejspíše mnoho společného. Naše aktivity 
a postoje vychází přímo z dění a problémů 
našeho rodného města, k jejichž vyřešení 
chceme přispět. Naše minulost se nejvíce 
nese v duchu aktivismu, a to především 
za ekologii, práva lidí i zvířat, a získané 
zkušenosti bychom chtěli zúročit při vy-
budování kvalitnější občanské společnosti 
v Napajedlích.

 Řízení města, to je mnoho různých 
oblastí a povinností. Můžete nám říci, jak 
jste si rozdělili práci s paní starostkou?

Upozorňujeme majitele spotřebičů paliv 
napojených na spalinovou cestu na změnu 
právních předpisů týkajících se čištění, 
kontroly a revize komínů (spalinových 
cest).

Dnem 1. 1. 2011 nabylo účinnosti nařízení 
vlády č. 91/2010 Sb., ze dne 1. 3. 2010, o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto 

Pravomoce starosty a místostarosty 
zůstávají stejné jako v minulých letech. 
Své pravomoce budu proto vykonávat na 
úsecích kultury, školství, výchovy a vzdělá-
vání, sportu, sociální péče a ochrany zdraví, 
dopravy a spojů, informační a propagační 
činnosti města, příspěvkových organizací 
města - Klub kultury Napajedla (knihovna, 
muzeum, kino, Městské informační cen-
trum), základní školy a mateřská škola, 
DDM Matýsek, organizačních složek města 
- Pečovatelská služba Napajedla a obchodní 
společnosti NTV cable s.r.o. Jistě chápete, 
že práce nás čeká hodně, ale pevně věřím, 
že bude naše vzájemná spolupráce se sta-
rostkou Ing. Irenou Brabcovou inspirativní, 
efektivní a povede k pozitivnímu rozvoji 
našeho města.

 Letošní volby byly, opatrně řečeno, 
poněkud živější, než jsme v Napajedlích 
zvyklí. Jak se dnes díváte na spoluprá-
ci se zastupiteli ostatních volebních 
uskupení?

Jak už jsem výše uvedl, na poli po-
litického dění jsme naprostí nováčci, 
nezatíženi stranickými zájmy celostátních 
politických organizací, což nám ale para-
doxně v období letošních „živějších“ voleb 
do zastupitelstva připadlo nakonec jako 
výhoda, protože nám nic nebránilo komu-
nikovat a spolupracovat s každým napříč 
politickým spektrem, který měl na řešení 
problému obdobný názor, a v této spolu-
práci míníme pokračovat i do budoucna 
a dosáhnout tak realizace co nejvíce bodů 
našeho volebního programu.

 Napajedelské noviny jsou živou 
kronikou města. Co byste řekl čtenáři, 
který si je otevře za čtyři roky, před 
dalšími volbami?

Přál bych si, aby se mu v tu dobu na zá-
kladě naší společně odvedené práce žilo 
v Napajedlích příjemněji a pohodověji, 
měl co nejméně důvodů k lamentování, 
podrážděnosti a aby se mu šlo k nad-
cházejícím volbám lehčeji, bez pocitu 
podvedení, marnosti a zklamání.

Děkujeme za rozhovor a přejeme panu 
místostarostovi hodně úspěchů v práci 
pro naše město. 

Za redakci NN Josef Souček

Otázky 
pro místostarostu

nařízením byla zrušena vyhláška č. 111/1981 
Sb., o čištění komínů.

Novým nařízením vlády je stanoveno, že 
si každý musí počínat tak, aby při provozu 
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová ces-
ta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku 
požáru. Dále je nařízením stanoveno, kdo 
kontrolu spalinové cesty provádí a v jakých 
lhůtách je nutno ji provádět. Nařízení vlády 

č. 91/2010 Sb., je k dispozici k nahlédnutí 
na oddělení životního prostředí Městského 
úřadu Napajedla. 

Bližší informace o výše uvedené proble-
matice lze získat na internetových stránkách 
Sdružení revizních techniků komínů Zlínské-
ho kraje – www.kominici.info. 

Stanislava Kozmíková
Oddělení život. prostředí, MěÚ Napajedla

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Lezecká stěna
Stěna se nachází ve Sportovním areálu 

u škol Napajedla, Komenského 309, vstup 
z vnitřní strany.

Stěna je určena pro širokou, nejen 
horolezeckou veřejnost, vhodné pro 
celou rodinu.

Šířka stěny je 9m, výška 5m.
Naučíte se nejen lezeckému pohybu, 

ale také posilujete, testujete smysl pro 
rovnováhu, odvahu, získáte základy 
práce s horolezeckým vybavením.

Lezení pro veřejnost vede autorizo-
vaný instruktor.

Otevírací doba v lednu 2011:
Pondělí 19–21, středa 18–20, neděle 

18–20
Vstupné: Dospělí lezci 40 Kč. Lezci 

do 15 let 20 Kč, v doprovodu osoby 
starší 18 let zdarma

Půjčovné – boty, úvazky, lana 
15 Kč

Správce stěny: 
Vojtěch Jaroš, mob. 725 550 581, 
e-mail vojtech.jaros@email.cz
Aktuální informace naleznete 

na www.smnapajedla.cz

Zimní údržba
Máme za sebou první měsíce další zimy, 

kdy zodpovědnost za stav chodníků dle tzv. 
„chodníkového zákona“ má majitel chodní-
ku. Dávám důraz na slovo zodpovědnost. 
Většinou sdělovacích prostředků jsme denně 
přesvědčováni, že města musejí odklízet sníh 
a občané je můžou v případě jakéhokoliv 
úrazu na chodníku žalovat. Zapomínají ovšem 
na jednu podstatnou věc – je zima, a k zimě 
prostě sníh patří. Tak, jak je řidič povinen 
přizpůsobit rychlost jízdy stavu a povaze 
vozovky, tak se musejí přizpůsobit i chodci. 
Zákon nám neukládá odstranit sníh z vo-
zovek a chodníků, ale zmírnit nepříznivé 
důsledky zimy.

Nikde v zákoně není napsáno, že město 
musí odklízet sníh z chodníků. Ono tam totiž 
ani nikdy nebylo napsáno, že to musejí odklí-
zet majitelé přilehlých nemovitostí. Novela 
zákona pouze změnila zodpovědnou osobu, 
v případě úrazu na chodníku. Zde však mu-
síme rozlišovat zodpovědnost za sníh, který 
padá z „nebe“ a sníh, který spadl se střechy. 
Proto městská policie monitoruje případy, 
kdy je chodník znečištěn sněhem nebo ledem 
se střechy. V případě, že se vám stane úraz 
na chodníku, místo pokud možno vyfoťte, 
zajistěte si svědky, eventuelně nahlaste 
na policii. Toto vše jsme zvyklí provádět v pří-
padě poškození našich plechových miláčků, 
u vlastního zdraví na to zapomínáme. Město 
je pro případ takových úrazů pojištěno. V pří-
padě, že je vina města zřejmá a pojišťovna 

poskytne plnění, město se nebrání. Pokud 
však vina města není jednoznačná, musí se 
poškozený obrátit na soud, který rozhodne 
o případné vině města.

Když si pustíme televizi, takřka denně 
tam vidíme redaktory, kteří z blízka zabírají 
1 cm sněhu na komunikaci a kamiony na let-
ních pneumatikách, které nemůžou vyjet 
sebemenší kopeček a samozřejmě závěr je 
jednoznačný – silničáři zaspali. Potom nám 
ukáží řidiče nákladního vozidla s pluhem, 
který již 24 hodin projíždí komunikaci 
do malé obce, aby za ním nikdo neprojel, 
protože silnice je hned zavátá. Stále je to ale 
o jednom – nechceme si přiznat, že je zima 
a že v zimě padá sníh.

V Napajedlích je většina chodníků v majet-
ku města. Úklid těchto chodníků a místních 
komunikací provádí příspěvková organizace 
Služby města Napajedla, v souladu s plánem 
zimní údržby. Je prováděna údržba 20 km 
místních komunikací a 18 km chodníků. Není 
udržováno asi 6 km chodníků.

Vzhledem k finančním možnostem města 
není možno odklidit všechen sníh okamžitě. 
Proto jsme velmi rádi, že většina občanů 
chce mít pořádek před svým domem a sníh 
z chodníku odklízejí dříve, než se tam do-
staneme s technikou, eventuelně chodník 
po průjezdu techniky dočistí. Všem těmto 
občanům samozřejmě patří poděkování.

Nástup zimy se nám snad podařilo zvlád-
nout. K problémům samozřejmě patří špatně 
zaparkovaná auta. Věřím, že to většina řidičů 
nedělá úmyslně, že si jen prostě neuvědomí, 
že traktor s radlicí je širší než osobní auto. 
Pokud je sníh mokrý a těžký, tak skutečně není 

možno projet s traktorem jen několik centime-
trů od zaparkovaného auta. Vzhledem k tomu, 
že již druhým rokem odklízíme i chodníky, 
máme problém i s vozidly, která zaparkují kol-
mo, kola až u obrubníku a přední část vozidla 
zasahuje do poloviny chodníku. Také v tomto 
případě nám brání v průjezdu techniky.

Velmi často je nám vytýkáno používání 
soli na posyp chodníků a komunikací. Bo-
hužel, v našich podmínkách je údržba bez 
chemického posypu nemožná. Pokud jsme 
používali pouze písek, nedokázali jsme 
komunikace zcela zbavit sněhu, utlačený 
sníh nebylo možno pluhem odstranit a jeho 
množství narůstalo. Vozidla nanosila sůl ze 
silnice III. třídy a na našich komunikacích 
byly časem vyjety hluboké koleje. Obdob-
ná situace je u chodníků. Zde se také bez 
chemického posypu bohužel neobejdeme. 
Ušlapaná vrstva sněhu je sice příjemná pro 
chůzi na horách, ale ve městě, zvláště při 
tání, způsobuje nemalé problémy. Nebylo 
také málo stížností obchodníků, kterým 
písek na nohách zákazníků ničil podlahy. 
V neposlední řadě byly při jarním tání 
problémy s odtokem vody, protože písek 
z posypu ucpal většinu uličních vpustí. V této 
zimní sezoně jsme alespoň snížili množství 
soli při posypu chodníků, proto se můžete 
občas setkat s malým množstvím sněhu 
na chodnících.

Závěrem bych vám chtěl znovu poděkovat 
za pomoc při úklidu sněhu, požádat o další 
spolupráci a popřát mnoho bezpečných 
kilometrů, motorových i pěších.

Ing. Aleš Jirků
Služby města Napajedla

Jak to bude 
v letošním roce 
s odpady

I v roce letošním budeme s odpady, 
které nám vzniknou v našich domác-
nostech, nakládat stejně jako v letech 
minulých. 

Občana se dotkne pouze jedna 
malá změna a tou je termín úhrady 
za svoz a likvidaci odpadů. V minulosti 
bylo zvykem, že se platby prováděly 
do konce měsíce února a od 1. března 
již musela mít každá domácnost ozna-
čenu svou sběrnou nádobu novou 
známkou. 

V letošním roce bude probíhat 
výběr plateb poněkud později a to až 
od 1. 3. 2011 do 29. 4. 2011. K této 
změně došlo z toho důvodu, že jsme 
změny ve výši cen za uložení odpadu 
na řízenou skládku obdrželi až po pro-
sincovém jednání zastupitelstva. 

Nový ceník na rok 2011 bude tedy 
schvalovat zastupitelstvo na svém 
prvním jednání v roce 2011 a to dne 
23. 2. 2011. 

Ihned po jeho schválení bude 
ceník zveřejněn na kabelové televizi 
a na webových stránkách města a poté 
i v Napajedelských novinách. 

Do 29.4.2011 budou tedy sběrné ná-
doby vyváženy dle nalepených známek 
platných pro rok 2010. Od 1. 5. 2011 pak 
musí být všechny nádoby označeny již 
novou známkou na rok 2011.

Výběr úhrad za svoz a likvidaci odpa-
dů bude stejně jako v letech minulých 
probíhat na finančním odboru Městské-
ho úřadu Napajedla - v budově radnice, 
přízemí, kancelář č. 102.

O dalších novinkách či změnách 
v odpadovém systému našeho města 
budou občané včas informováni pro-
střednictvím Napajedelských novin.

Stanislava Kozmíková
Oddělení 

životního prostředí
MěÚ Napajedla

http://www.kominici.info
mailto:vojtech.jaros@email.cz
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Zastupitelstvo města Napajedla dne 1. prosince 2010 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. 
Schválený rozpočet má podobu následujících závazných ukazatelů:

Závazné ukazatele rozpočtu
Příjmy tis. Kč   

třída 1 daňové příjmy 64 900   

třída 2 nedaňové příjmy 14 380   

třída 3 kapitálové příjmy 0   

třída 4 přijaté dotace 14 068   

Příjmy celkem 93 348   

Financování - třída 8    

položka    

8115 změna stavu na bankovním účtě 7 722   

8124 splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 860   

 financování celkem 5 862   

Zdroje celkem 99 210   

Výdaje tis. Kč  tis. Kč tis. Kč 

oddíl celkem provoz investice

22 Doprava 6 295 1 055 5 240

23 Vodní hospodářství 188 188 0

31 Vzdělávání 10 865 10 865 0

32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 903 5 903 0

34 Tělovýchova a zájmová činnost 719 719 0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 21 647 16 797 4 850

37 Ochrana životního prostředí 9 740 4 235 5 505

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 500 3 500 0

43 Sociální péče a pomoc 2 483 2 483 0

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 410 2 410 0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 672 272 400

61 Územní samospráva a státní správa 22 120 21 692 428

63 Finanční operace 4 695 4 695 0

64 Ostatní činnost 7 767 4 778 2 989

Výdaje celkem 99 210 79 798 19 412

V rámci schváleného rozpočtu jsou určeny 
i závazné ukazatele pro příspěvkové organi-
zace města Napajedla, a to výše neinvestič-
ního příspěvku na provoz těchto organizací 
v příštím roce, uvedeno v tab. č. 1. Tabulka 
č. 2 udává přehled finančních prostředků 
určených pro třetí subjekty.

Zastupitelé schválením rozpočtu města 
na rok 2011 stanovili radě města výše uvede-
né závazné ukazatele pro hospodaření města 
Napajedla a pro hospodaření městem zříze-
ných příspěvkových organizací v roce 2011.

Rozpočet města je schválen jako schodko-
vý. Rozdíl mezi příjmy 93,348.000 Kč a výdaji 

-99,210.000 Kč činí - 5,862.000 Kč. Jedná se 
o prostředky na profinancování výdajů z do-
tačních projektů. Následně budou proplace-
ny z dotačních titulů zpět a budou příjmem 
rozpočtu města v následujících letech.

V roce 2011 bude provedena revize roz-
počtu na rok 2011 dle aktuálních požadavků 
na dofinancování dotačních akcí nebo budou 
do rozpočtu nově zařazeny akce, které byly 
schváleny dotačním orgánem, případně bu-
dou vyřazeny nebo upraveny již zařazené do-
tační akce dle dispozic poskytovatele dotace.

Schválený rozpočet na příští rok mimo 
jiné zabezpečuje základní provozní výdaje 

městského úřadu ve výši 19,015 mil. Kč, 
provozní výdaje organizačních složek města – 
pečovatelské služby (2,443 mil. Kč), jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města (0,272 mil. 
Kč) a dále také sboru pro občanské záležitosti 
(0,17 mil. Kč), městské policie (2,410 mil. Kč) 
a na činnost zastupitelů 2,677 mil. Kč.

V návaznosti na již přidělené nebo te-
prve požadované dotace jsou vyčleněny 
v rozpočtu i finanční prostředky na spo-
lufinancování. Přehled schválených akcí 
spolufinancovaných z dotací podává ná-
sledující tabulka č.3.

(pokračování na straně 7)

Rozpočet města Napajedla na rok 2011

Tab. č. 1 - Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2011 - 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 5 000 000

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

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

 Celkem 26 677 000

  

Tab. č. 2 - Další příspěvky cizím subjektům
oddíl Název, IČO účel Kč

22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 525 000

22 ČSAD Vsetín a.s., 45192120 Integrovaný dopravní systém 480 000

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

 Celkem 1 028 000

Tab. č. 3 – Investiční akce spolufinancované z dotací a zařazené do rozpočtu 
číslo
akce

 

název
dotační akce
projektu

celkové 
náklady
v tis. Kč

v rozpočtu
zahrnuto

v Kč

předpoklad
dotace

v Kč

zdroj
dotace

 

podíl 
města

v tis. Kč

2201 Územní plán města Napajedla 1 250 1 250
950
168

IOP
SR

132

2407 Pohyb nás sbližuje, 2.ZŠ 1 100 700 630 OPPSSR 70

1003 Komunitní kompostárna 7 121 5 505
4 680
275

OP ŽP
SR

550

1103
 

Cyklostezka u Baťova kanálu
část od Pahrbku

5 000 2 140
2 900
2 100

SFDI
ZLK

 

1104
Bezbariérová trasa, 8. etapa ul. 
Dr. Beneše

6 000 3 000 3 000 SFDI 3 000

 celkem 20 471 12 595 14 703  3 752

SR – státní rozpočet, OP ŽP – Operační program Životní prostředí, IOP – Integrovaný operační program, OPPSSR – Operační 
program přeshraniční spolupráce Slovenské republiky, ZLK – Zlínský kraj

V rozpočtu, jak je uvedeno výše, jsou 
vyčleněny prostředky na opravy nemovitostí 
v majetku města a na vybrané dotační akce. 
Další finanční prostředky určené na investice 
budou předmětem schvalování a rozhodová-

ní zastupitelstva města v průběhu roku 2011. 
A to, jak v závislosti na volných zdrojích 
(po vyúčtování hospodaření města za rok 
2010), tak i v závislosti na úspěchu při výbě-
rových řízeních o státní a evropské dotace.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu 
města na všechny předpokládané příjmy 
a výdaje města včetně financování na rok 
2011 schválila rada města následně na svém 
jednání dne 13. prosince 2010.

Dne: 5. ledna 2011 Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

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

Rozpočet dále obsahuje prostředky vy-
členěné na opravy nemovitostí v majetku 
města v celkové částce 1,136 mil. Kč. Rezerva 
na krizové stavy (nepředvídané přírodní 
pohromy atd.) je stanovena ve výši 0,2 mil. 
Kč. Do rezervy na běžné výdaje příštího roku 
bylo schváleno 0,996 mil. Kč a do rezervy 
kapitálové 2,989 mil. Kč.

Zastupitelé jako každoročně vyčlenili 
částku na podporu aktivit spolků a organizací 
působících v oblasti sportu, kultury, ochrany 
přírody, sociální péče, a to ve výši 2,612 mil.
Kč. Rozdělení této částky mezi žadatele bude 
schváleno na jednání zastupitelstva v únoru 
a v dubnu letošního roku. Na integrovaný do-
pravní systém je vyčleněna částka 0,48 mil. Kč.
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Vzhledem k novelizaci zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích a zcela 
novému zákonu č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, který nahrazuje od 1. 1. 2011 zákon 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
město Napajedla přistoupilo k vydání 
nového znění obecně závazných vyhlá-
šek o místních poplatcích vybíraných 
městským úřadem na území města. Plat-
nou Obecně závaznou vyhlášku města 
Napajedla č. 2/2003 o místních poplatcích 
včetně jejich tří novelizací OZV č. 2/2004, 
OZV č. 1/2009 a OZV č. 1/2010 nahradily 
od 1. 1. 2011 čtyři nové obecně závazné 
vyhlášky, schválené zastupitelstvem 
města dne 1. prosince 2010. Jsou to OZV 
č. 2/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, OZV č. 3/2010 
o místním poplatku z ubytovací kapaci-
ty, OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze 
psů a OZV č. 5/2010 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povo-
lené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu.

Druhy místních poplatků, rozsah zpo-
platňování i sazby za poplatky zůstávají 
v podstatě stejné. Mění se ustanovení, 
která jsou dotčena změnami v uvedených 
novelizovaných zákonech a která se týkají 
především procesních pravidel, nikoliv 

věcné podstaty poplatků. Jsou schváleny 
následující drobné úpravy.

OZV č. 2/2010 
o místním poplatku za užívání veřejné-

ho prostranství:
Je rozšířena plocha veřejného prostranství 

pro účely místního poplatku o zbývající 
část ulice Palackého (až k Lidlu), o celou 
ul. Podzámčí a Svatoplukovu, část Komen-
ského ul. po zámeckou bránu. Je zrušena 
možnost úhrady poplatku paušální částkou 
s výjimkou úhrady za umístění reklamního 
zařízení do 1 m² zabrané plochy v částce 
500 Kč za celý rok.

OZV č. 3/2010 
o místním poplatku z ubytovací ka-

pacity:
Je zrušena možnost sjednat po dohodě 

poplatek roční paušální částkou. Osvobození 
již nepodléhá ubytování v zařízeních slou-
žících pro ubytování pracovníků fyzických 
a právnických osob, která tato zařízení vlastní 
nebo k nim mají právo hospodaření.

OZV č. 4/2010
o místním poplatku ze psů:
Došlo ke sjednocení sazeb poplatku u práv-

nických osob na úroveň sazeb u fyzických 
osob, tj. 200 Kč za prvního psa v rodinném 

domě a 1.200 Kč za prvního psa v bytovém 
domě, resp. 300 Kč za druhého psa v ro-
dinném domě a 1.800 Kč za druhého psa 
v bytovém domě.

OZV č. 5/2010
o místním poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené Minis-
terstvem financí podle jiného právního 
předpisu:

Nedochází k žádné věcné změně, zůstá-
vá v platnosti poplatek za výherní hrací 
přístroj a jiné technické herní zařízení 
(elektronické přístroje) v sazbě 5.000 Kč 
za tři měsíce.

U všech výše uvedených obecně závaz-
ných vyhlášek se změny týkají především 
procesních ustanovení. Řízení o místních 
poplatcích se nově vede podle daňového 
řádu. Podle tohoto zákona je zrušena 
možnost poskytnout správcem místního 
poplatku prominutí místního poplatku 
z důvodů tvrdosti.

Úplné znění nových obecně závazných 
vyhlášek města je možno najít na webo-
vých stránkách města v rubrice úřední 
deska, obecně závazné vyhlášky.

Ing. Ivo Šlíma, vedou-
cí odboru finančního

Schváleno ZM dne 1. 12. 2010 usnesením 
č. 2/19/2010

Nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011
Zastupitelstvo města Napajedla se na svém 

zasedání dne 1. prosince 2010 usnesením  
č. 2/19/2010 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Napajedla touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství (dále jen „poplatek“).

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad 
(dále jen „správce poplatku“).1

1  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“)

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostran-

ství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí provádění 
výkopových prací, umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého par-
kovacího místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 
potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným 
v odstavci 1.3

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí 

za užívání těchto veřejných prostranství:

2  § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Palackého ulice, Masarykovo náměstí 
v celé délce a šířce, Komenského ulice 
po zámeckou bránu, Svatoplukova ulice, ulice 
Podzámčí, schody ke kostelu a prostor kolem 
památníku obětem násilí včetně zatravněných 
ploch, ulice Na Kapli včetně parku mimo 
uliček vedoucích k Moravě (viz plánek), část 
ulice Sadová a to před DPS č.p. 1554 včetně par-
koviště a zatravněných ploch, ulice na Kapli 
před obchodem Morava v celé délce včetně 
parkoviště, prostor před kinem, sokolovnou 
a Informačním centrem Napajedla, včetně par-
kovišť a zatravněných ploch, dále příjezdová 
zásobovací komunikace k obchodu Morava 
z jeho zadní strany a zatravněné plochy mezi 
kinem a obchodem Morava, severní prostor 
od radnice včetně parkoviště a zatravněné 
plochy. Nedílnou přílohou této vyhlášky 
je grafická příloha s plánkem středu města 
a vyznačenou plochou veřejného prostran-
ství. Režim veřejného prostranství pro účely 
této vyhlášky se nevztahuje na soukromé 
pozemky a plochy, které se nacházejí ve vy-
jmenovaných místech (vyznačených místech 
na plánku v příloze vyhlášky).

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové po-
vinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy za-

čalo užívání veřejného prostranství, a trvá 
až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit užívání 

veřejného prostranství správci poplatku 
nejpozději 8 dní před zahájením užívání 
veřejného prostranství, jde-li o zpoplatněné 
užívání, které má trvat po dobu delší než 30 
dnů. V případě užívání veřejného prostranství 
po dobu kratší, než 30 dní, je povinen splnit 
ohlašovací povinnost nejpozději v den zahá-
jení užívání veřejného prostranství. Pokud 
tento den připadne na sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, je poplatník povinen 
splnit ohlašovací povinnost nejblíže násle-
dující pracovní den.

V ohlášení poplatník uvede4 jméno, po-
případě jména, a příjmení nebo název nebo 
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo 
podnikání, popřípadě další adresy pro do-
ručování; právnická osoba uvede též osoby, 
které jsou jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech, čísla všech svých 
účtů u poskytovatelů platebních služeb, včet-
ně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou 
činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 
další údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti, zejména předpoklá-
danou dobu, způsob, místo a výměru užívání 
veřejného prostranství, včetně skutečností 
dokládajících vznik nároku na úlevu nebo 
případné osvobození od poplatku.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště 
na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů požadova-
ných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.5

Dojde-li ke změně údajů uvedených 
v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen 
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala.6

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den:
•	 za umístění dočasných staveb a zařízení 

pro poskytování služeb - 10 Kč
•	 za umístění dočasných staveb a zařízení 

pro poskytování prodeje - 10 Kč
•	 za umístění stavebního zařízení - 1 Kč
•	 za umístění reklamního zařízení - 3 Kč

4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

•	 za umístění lunaparků a jiných atrakcí - 1 Kč
•	 za umístění zařízení cirkusů - 1 Kč
•	 za umístění skládek - 1 Kč 
•	 za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

- 10 Kč 
•	 za užívání veřejného prostranství pro 

kulturní akce - 2 Kč 
•	 za užívání veřejného prostranství pro 

sportovní akce - 2 Kč
•	 za užívání veřejného prostranství pro 

reklamní akce- 2 Kč
•	 za užívání veř.prostranství pro potřeby 

tvorby filmových a televizních děl - 2 Kč
•	 za provádění výkopových prací - 10 Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou 
za užívání veřejného prostranství do 1 m2 
formou umístění reklamního zařízení ve výši 
500 Kč za rok.

Čl. 7
Splatnost poplatku 
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 

odst. 1 je splatný:
-  při užívání veřejného prostranství po dobu 

kratší než 30 dní nejpozději v den zahájení 
užívání veřejného prostranství,

-  při užívání veřejného prostranství po dobu 
delší než 30 dní nejpozději do 30 dnů od za-
hájení užívání veřejného prostranství.
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 

odst. 2 je splatný v případě měsíční paušální 
částky nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství a v případě roční pau-
šální částky nejpozději do 30 dnů od zahájení 
užívání veřejného prostranství. 

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, 
neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 
ve kterém je poplatník povinen svoji povin-
nost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
pro osobu zdravotně postiženou7,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostran-
ství, jejichž výtěžek je určen na charitativní 
a veřejně prospěšné účely8. 
Od poplatku se dále osvobozují:

•	 kulturní a sportovní akce, pořádané bez 
vstupného

•	 za umístění stavebního zařízení a skládky 
stavebního materiálu do 3 měsíců od za-
hájení stavby

•	 při užívání z důvodu odstraňování havárie 
inženýrských sítí po dobu nepřesahující 
7 dnů

Čl. 9
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní-

kem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem.9

7 § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška 

města Napajedla č.2/2003 ze dne 8.12.2003 
o místních poplatcích, Obecně závazná 
vyhláška města Napajedla č. 2/2004 ze dne 
19.4.2004, kterou se mění OZV č.2/2003, 
Obecně závazná vyhláška města Napajedla 
č. 1/2009 ze dne 27.4.2009, kterou se mění 
OZV č. 2/32003 a Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2010 ze dne 20.9.2010, kterou se mění 
OZV č.2/2003.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

1. 1. 2011. 

Ing. Irena Brabcová, v. r. 
starostka

Zbyněk Ohnoutek, v. r. 
místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2010

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 2/2010 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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Schváleno ZM dne 1. 12. 2010 usnesením 
č. 2/19/2010

Obecně závazná vyhláška města Napajedla 
č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Napajedla se na svém 
zasedání dne 1. prosince 2010 usnesením 
č. 2/19/2010 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Napajedla touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává městský 

úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držite-

lem je fyzická nebo právnická osoba, která 
má trvalý pobyt nebo sídlo na území města 
Napajedla.2

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 
3 měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové po-
vinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa 

v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

V případě držení psa po dobu kratší než 
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započatých kalen-
dářních měsíců. Při změně místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek 
od počátku kalendářního měsíce následu-
jícího po měsíci, ve kterém změna nastala, 
nově příslušné obci.4

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy 
přestala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrá-
tou, darováním nebo prodejem), přičemž se 
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém taková skutečnost nastala.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o míst-
ních poplatcích“)

2  § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4  § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci 

poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
do 15 dnů ode dne jejího vzniku:
•	 držení psa staršího 3 měsíců,
•	 dovršení stáří 3 měsíců u psa, kterého je 

držitelem,
•	 zánik poplatkové povinnosti dle čl. 3 

odst. 3,
•	 každou změnu skutečnosti, která má vliv 

na výši poplatku nebo na osvobození 
od poplatku.

V ohlášení držitel psa uvede:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 

název nebo obchodní firmu, obecný identifi-
kátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
místo podnikání, popřípadě další adresy 
pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 
jednat v poplatkových věcech,

Další údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet 
držených psů, včetně skutečností zakládají-
cích vznik nároku na úlevu nebo osvobození 
od poplatku.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 
která je od poplatku osvobozena. Nárok 
na osvobození od poplatku je poplatník povi-
nen prokázat do 30 dnů od vzniku skutečnosti 
zakládající tento nárok a dále vždy na výzvu 
správce poplatku.

Správce poplatku vydá poplatníkovi, který 
splnil ohlašovací povinnost známku pro psa.

Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze psů u poplatníků se 

stanovuje takto:
a) je-li pes chován v rodinném domě
200 Kč/ročně za prvního psa
300 Kč/ročně za druhého a každého 

dalšího psa
b) je-li pes chován v bytovém domě 

o čtyřech a více bytových jednotkách, po-
platek činí: 

1. 1 200 Kč/ročně za prvního psa
2. 1 800 Kč/ročně za druhého a každého 

dalšího psa
(2) Sazba poplatku ze psů u poplatníků 

– fyzických osob, dle odst. 1 písm. b), kteří 
jsou poživateli starobního, invalidního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo 
se jedná o poživatele sirotčího důchodu, se 
stanovuje takto: 

1. 200 Kč/ročně za prvního psa
2. 300 Kč/ročně za druhého a každého 

dalšího psa

Čl. 6
Splatnost poplatku 
Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 28. 

února příslušného roku, a to bezhotovostním 
převodem nebo v hotovosti v pokladně 
městského úřadu.

Pokud celková výše poplatku ze psů 
převyšuje 900 Kč hradí poplatník poplatek 
ve dvou stejných splátkách. První splátku 
do 28.února a druhou splátku do 31. srpna 
příslušného roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 

psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním postižením, 
které byl přiznán III. stupeň mimořádných 
výhod podle zvláštního právního předpisu, 
osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis5.

Od poplatku se dále osvobozuje osoba, jež 
má v držení psa, který je určen nebo cvičen 
k záchranářským účelům a osoba, která 
převzala a následně má v držení psa z útulku 
pro psy, za něž město platilo útulku úhradu; 
toto osvobození trvá po dobu jednoho roku 
ode dne převzetí psa z útulku. 

Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem 

psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem.6

Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

1. 1. 2011.

Ing. Irena Brabcová, v. r., starostka

Zbyněk Ohnoutek, v. r., místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2010

5  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 4/2010
o místním poplatku ze psů

Leden
22. Sportovní den na lezecké stěně DDM Matýsek

23. Varhanní koncert Kostel sv. Bartoloměje

7. a 21. Jazzové pátky Klášterní kaple

29. Hasičská zábava Sokolovna

únor
5. Ples 1. ZŠ. Napajedla

29. Ples 2. ZŠ. Napajedla

4. a 18. Jazzové pátky Klášterní kaple

Koncert vážné hudby Klášterní kaple

Valentýnská sportotéka DDM Matýsek

Karneval v Matýsku DDM Matýsek

březen
5. Skautský ples Sokolovna  

12.. Sokolská zábava Sokolovna

26. Ples Domu dětí a mládeže Sokolovna

4. a 18. Jazzové pátky Klášterní kaple

22.–25. Talent a Galavečer DDM

Koncert vážné hudby Klášterní kaple

Beseda s M. Pískovou Muzeum Napajedla

Celostátní přehlídka dětských 
recitátorů - okresní kolo

DDM Matýsek

každé úterý 
a čtvrtek

Březen-měsíc knihy Infocentrum

tři dny Dětský kinofestival Kino

duben 
9.–15. 54. DFN Klub kultury

28. 1. Absolventský koncert a výstava ZUŠ Klášterní kaple

Jazzové pátky Klášterní kaple

Koncert vážné hudby Klášterní kaple

Otvírání plavební sezóny na řece Moravě

Československá talent show DDM Matýsek 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů - okrskové kolo

DDM

 Malování ke Dni země DDM

květen
2. Kladení věnců Napajedla náměstí

5. 2. Absolventský koncert a výstava ZUŠ Klášterní kaple

12. 3. Absolventský koncert a výstava ZUŠ Klášterní kaple

12. Akademie MŠ Klub kultury

20. Výstava Kuchyně našich maminek Muzeum Napajedla

22., 25., 28. II. Varhanní festival Kostel sv. Bartoloměje

28. Závody IN-LINE Napajedla

Jazzové pátky Klášterní kaple

Červen
1. oslava Dne dětí v prostorách mateřské školy 

1. Celoškolní projekt „Den dětí“ ve spolupráci s DDM Matýsek

5., 12., 
19., 26.

Promenádní koncerty Napajedla náměstí

15. MŠ - rozloučení s předškoláky Klášterní kaple

Jazzové pátky Klášterní kaple

Koncert vážné hudby   Klášterní kaple

Matýskovo zvonění - závěrečná 
přehlídka kroužků 

DDM

Fotbalový turnaj - soupeření 
rodičů s dětmi

DDM

Červenec
11.–17. Letní kino areál za klášterem

Srpen
13. Moravské chodníčky areál za klášterem

19. Kytice k hrobu J. Nováka Napajedla hřbitov

20. Aventis ve dvoře radnice

Září 
27. a 28. Svatováclavské slavnosti 

Dny koní Hřebčín Napajedla

Jazzové pátky Klášterní kaple

Koncert vážné hudby Klášterní kaple

Říjen
9. a 10. Výstava hub Klub kultury

26. Kladení věnců Napajedla hřbitov

Jazzové pátky Klášterní kaple

Koncert vážné hudby Klášterní kaple

Výstava - Příroda Bílých Karpat Muzeum Napajedla

Listopad
18., 19., 20. Festival Pocta Rudolfu Firkušnému Klášterní kaple

23., 24., 25.
Pohádková skládanka 
(divadlo pro děti)

Klub kultury

Jazzové pátky Klášterní kaple

Prosinec
2. Rozsvěcení vánočního stromu Napajedla náměstí

5. Mikulášská nadílka Sokolovna

8., 9., 10. Dětský kinofestival Kino

27. Sváteční koncert Klášterní kaple

Jazzové pátky Klášterní kaple

Přehled hlavních kulturních akcí na rok 2011
Klub kultury a informační centrum 

Napajedla Vám opět přináší roční přehled 
kulturních akcí v našem městě. Jsme si 
vědomi, že přehled nebude nikdy zcela 

přesný ani úplný. Však ani naši čtenáři ještě 
nevědí, kdy pojedou na dovolenou, ani 
napajedelští pořadatelé dnes netuší, zda je 
třeba v říjnu náhodou nenapadne skvělá 

akce, kterou okamžitě uspořádají. Mějte tedy 
tento přehled za orientační plán kulturního 
roku v Napajedlích. 

-js-



Foto Petr Hastík
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Tříkrálová sbírka
Dne 8. 1. 2011 se v budově Kláštera v Na-

pajedlích sešlo 156 lidí ochotných pomoci 
dobré věci. 36 skupinek koledníků (z toho 108 
dětí) se vydalo na cestu pod organizačním 
vedením Mgr. Bronislavy Veselé.

Na pomoc trpícím a potřebným lidem na-
pajedelští občané přispěli částkou 143.566 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomá-
hali při sbírce. Zvlášť děkujeme firmě Topek 
Topolná za koláčky pro koledníky a také 
Městu Napajedla, které podpořilo toto dílo 
formou občerstvení pro všechny zúčastněné.

Charita sv. Anežky Otrokovice

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 
uspořádala dne 19. listopadu 2010 v kině 
Květen ve Zlíně - Malenovicích již šestý roč-
ník soutěže o Nejlepšího laboranta pro žáky 
2. stupně ZŠ a odpovídajících tříd víceletých 
gymnázií. Letos se do soutěže přihlásilo 
15 družstev z 10 škol na Zlínsku. Žáci 2. 
základní školy soutěžili v obou kategoriích 
– mladší (6.–7. třída) a starší (8.–9. třída). 

V této soutěži patříme tradičně mezi velmi 
úspěšné školy, což se potvrdilo i v letošním 
ročníku. Tým starších žáků (Václav Mikl, 
Michaela Kýblová a Ivona Hiršová) vybo-

Čtení a psaní, postrach nejednoho ško-
láka, může být i zábava. Jak je to možné? 
Například s projektem Tvořivá škola - Čtení 
a psaní s porozuměním, jehož partnerskou 
školou je i 2. základní škola Napajedla, 
příspěvková organizace. S pomocí efektiv-
ních postupů, pomůcek si zde děti osvojují 
dovednost číst a psát správně, bez chyb, 
plynule a především s porozuměním. Je to 
velmi důležité pro následnou práci žáků 
ve všech dalších ročnících a předmětech.

Jak je to vlastně s rozvojem čtenářských 
dovedností? Vztah ke čtení se u dětí utváří 
již v raném dětství. Nejvíce je přitom ovliv-
ňuje postoj rodičů ke čtení. Úkolem školy 
je pak naučit děti správné technice čtení. 
Existují v podstatě tři základní metody vý-
uky čtení. Genetická, globální a nejčastěji 

joval v těžké konkurenci krásné druhé místo 
a tým mladších žáků (Valerie Rozehnalová, 
Pavlína Vybíralová a Dominika Martyká-
nová) si právem za své výkony vysloužil 
první místo.

Pro školu žáci vybojovali krásné příro-
dopisné publikace a velký laboratorní kufr 
v hodnotě 10 000 Kč. Všem žákům patří velké 
poděkování a pochvala, protože se na soutěž 
připravovali nejen v hodinách, ale i ve svém 
volném čase a naše škola je na takové žáky 
skutečně pyšná.

Mgr. Alexandra Sahajová

Čtení a psaní je na „nové“ škole zábava

používaná metoda analyticko-syntetická tzv. 
slabikovací. V rámci projektu je tato metoda 
aplikována především formou aktivních čin-
nostních postupů. Běžné jsou ale také další 
způsoby výuky jako skupinová práce, krátké 
projekty nebo vybrané postupy metody 
genetické. Např. didaktické hádanky typu: 
„Je to hodně stromů a je to l – e – s. Co je 
to?“, patří mezi oblíbené aktivity v 1. ročníku.

Analyticko-syntetická metoda vychází ze 
skutečnosti, že první slůvka dětí jsou slabiky, 
např.: pá, pá; má – ma, pa – ci. Metoda je do-
plněna moderními učebnicemi, efektivními 
pomůckami a činnostními postupy učení, 

které umožňují aktivní zapojení všech 
žáků do výuky všemi smysly. Jedná se 
o v praxi ověřený styl výuky, který staví 
na zkušenostech českých učitelů. Kromě 
nových postupů a metodických materiálů 
je jednou z novinek také interaktivní tabule, 
která umožňuje výrazně zvýšit motivaci 
žáků k učení.

Aktivní styl výuky čtení a psaní si po-

chvalují nejen učitelé, ale především rodi-
če. Odpadá složitá domácí příprava. Všemu 
podstatnému se naučí žáci ve škole. Stačí, 
když prvňáčci doma každý den několik 
minut procvičují to, co již umí a výsledky 
jsou vynikající. Čtení s porozuměním po-
važuji za jeden ze základních předpokladů 
úspěšného školního vývoje všech žáků.

Projekt Tvořivá škola - Čtení a psaní 
s porozuměním byl podpořen Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

PaedDr. Miroslav Veselý, 
ředitel 2. základní školy Napajedla

Den otevřených laboratoří
Chemie není jenom nudná a nezáživná 

věda plná vzorců a výpočtů, ale také zajímavý 
obor plný barevných pokusů a občasných 
výbuchů. O tom se mohli přesvědčit žáci 2. 
základní školy na Dni otevřených laboratoří 
1.12. v SPŠ Otrokovice. Žáci, které chemie 
zajímá, si mohli vyzkoušet práci v moderní 
chemické laboratoři. Během tří hodin jsme 
stihli vyrobit několik faraonových hadů, 
dále pak blesky ve vodě a umělou krev. 
Rádi bychom poděkovali SPŠ v Otrokovicích 
za umožnění návštěvy laboratoří a příjemně 
strávené dopoledne.

Mgr. Alexandra Sahajová

Nejlepší laboranti jsou opět z Napajedel

Petr Růžička (9.A) vyrábí umělou krev.

Mladší tým (P. Vybíralová, V. Rozehnalová, 
D. Martykánová) - 1. místo v okresním kole

Starší tým (M. Kýblová, I. Hiršová V. Mikl) 
- 2. místo v okresním kole



Vítání do života
4. prosince 2010 bylo přivítáno v napaje-

delské radnici patnáct nových spoluobčánků. 
Je to vždy pěkné a radostné vidět v náručí 
rodičů krásný nový život. Děkujeme všem, 
kdo se na této akci podílejí a přejeme hlavně 
lásku a zdraví.

Máme Vás rádi – mámy – tátové – máme 
Vás rádi, zrovna takové.

Byly přivítány tyto děti: Barbora, Sára, Lin-
da, Tomáš, Filip, tři Jakubové, dva Davidové, 
Klára, dva Jiří, Lara, Denisa.

Děkujeme všem, kteří tyto akce po celý rok 
organizují a obohacují o kulturní program.

Členové SOZ v Napajedlích

Nově zvolenému vedení našeho 
městského úřadu a všem zastupitelům 
přejeme do nového volebního období 
hodně pracovních i osobních úspěchů, 
elán, radostnost, lidskost, rozhodnost 
a vzájemné lidské a přátelské působení 
ve jménu úcty a lásky člověka k člověku. 
Kéž se vám podaří splnit přání všem 
občanům našeho krásného města.

Přejí členové SOZ

Klub důchodců
V úterý 14. 12. 2010 se sešli jako již tradičně 

každý měsíc naši senioři v DPS Sadová. Ale 
tentokrát bylo setkání prodchnuto vánoční 
náladou, dobrůtkami a programem, který si 
všichni pod vedením Evy Kolomazníkové při-
pravili. Nechybělo ani krásné veršované hod-
nocení celoroční práce a akcí od MUDr. D. 
Urbánkové i její výstava pletených výrobků 
a plánování akcí pro kalendářní rok 2011 
s paní Martou Strapinovou. Děkujeme paní 
Aleně Kašné za záslužnou práci v této oblasti.

Pozvaní členové SOZ v Napajedlích

Vzácné životní jubileum
Krásných 100 let se dožila naše napajedel-

ská občanka paní Marie Pecková. 
Všem jejím nejbližším děkujeme za vzor-

nou péči.
Tvé vlasy kvetou, maminko, tak jako jabloň 

zjara, a když se usměješ malinko, tak nejsi 
vůbec stará…

Významná výročí
V roce 2011 oslavíme tři zlaté a tři diaman-

tové svatby. Prosíme občany, kteří se dožili 
těchto výročí a nebyli oddáni v Napajedlích, 
aby se přihlásili na matrice Lence Obdržál-
kové na radnici.

Jinak navštěvují s přáním členové SOZ 
tyto jubilanty: 70leté, 80leté, 90leté a dále pak 
každý rok 91, 92, … 60letým se blahopřání 
posílá poštou.

Oznamují členové SOZ

Akce pro seniory
V prosinci proběhly dvě kulturní akce 

pro seniory, které připravili členové SOZ. 
Děkujeme představitelům našeho města, 
starostce Ing. Ireně Brabcové a místostaros-
tovi Zbyňku Ohnoutkovi, za účast a přání. 
Na domově pro seniory na Husově to byla 
první návštěva a setkání na této půdě 
s obyvateli pana Z. Ohnoutka, kde krásný 
kulturní program připravil Radovan s panem 
učitelem Burešem, zpěvačkou Maruškou 
a ostatními hudebníky.

Členové SOZ

Foto: Marie Vaňáčová

Naše město žije kulturou
Kdo si vybral a navštívil některé kulturní 

akce z předvánočního kalendáře v našem 
městě, jistě nebyl zklamán, ale potěšen a po-
hlazen po duši. Je těžké hodnotit, ale nutné 
ocenit práci všech a hlavně dobrovolníků, 
kteří věnují pro potěchu duší dětských i do-
spělých hodně volného času a darovaného 
umu. Děkujeme všem a přejeme hodně 
zdraví všem členům a těšíme se na nová 
setkání s Vámi v novém roce 2011: Klubu 
přátel vážné hudby, Základní umělecké škole 
Rudolfa Firkušného, Loutkovému souboru 
Klubíčko, napajedelským divadelníkům 
Zdeňka Štěpánka, Kinu Napajedla a Klubu 
kultury Napajedla, Tělocvičné jednotě Sokol, 
napajedelským Skautům, Fitcentru Slavia, 
Sdružení aktivit mladých, Domu dětí a mlá-
deže Matýsek, základním školám, školkám 
a školním družinám a v neposlední řadě 
i naší farnosti. Dík patří všem, kteří tyto akce 
zajišťují a zaštiťují.

Členové SOZ v Napajedlích
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Myšlenka šíření předvánočního pokoje 
a míru spojená s předáváním symbolické-
ho plamene vznikla v Rakousku, odkud se 
rozšířila do 25 zemí světa. Tak byla založena 
novodobá vánoční tradice, která letos slaví 
své dvacáté páté výročí. 

Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 
1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí 
vánoční sbírky rakouského rozhlasu a tele-
vize na pomoc postiženým dětem. K nám se 
Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté 
komunistické vlády a v rukou exilových 
skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu 
sv. Václava v Praze.

Světlo je každoročně zažehnuté v Bet-
lémě, tedy v místě narození Ježíše Krista. 
Odtud v bezpečnostní schránce letecky 
putuje do Rakouska, kde se o druhém ad-
ventu předává skautským delegacím z 25 
zemí Evropy. 

Z Betléma přiváží světlo každý rok někdo 
jiný – vždy je to nějaké dítě nebo student, 
který v uplynulém roce udělal něco zásluž-
ného. Letos to byl desetiletý Stefan Ivatovic 
z Rakouska (jehož rodiče pocházejí z Chor-

vatska), který aktivně pomáhá lidem v nouzi 
a podílí se na integraci dětí imigrantů.

Do ČR se světlo dostává po předání 
ve Vídni, odkud cestuje Pendolinem do Brna, 
kde je týden uchováno. Po slavnostním 
předání ve Svatovítské katedrále vyrazilo 
letos v sobotu 18. prosince v rukou skautů, 
za pomoci Českých drah, do všech koutů 
republiky. Kromě rozvozu vlaky se světlo 
každoročně rozdává také při řadě regionál-
ních akcí, jejichž přehled je stejně jako další 
informace o této tradici zveřejněn na www.
betlemskesvetlo.cz.

Do Napajedel dorazilo Betlémské světlo 
v sobotu 18. 12. poté, co ho dopoledne naši 
skautští zástupci spolu s ostatními skauty 
z blízkého okolí vyzvedli z vlaku na nádraží 
v Otrokovicích. Samotné rozdávání proběhlo 
následující den na napajedelském náměstí 
pod kostelem. Kromě předvánočního sym-
bolu bylo k mání také drobné pohoštění 
v podobě cukroví a horkých nápojů. Za jas-
ného a mrazivého nedělního počasí si pro 
symbolický plamínek lásky a míru přišlo 
během dvou hodin bezmála padesát lidí. 

Předvánoční rozdávání Betlémského světla

Slováci v Napajedlích
„Dobrý den, žáci, dobrý den paní 

učitelky. Vítejte v Napajedlích. Připravili 
jsme si pro vás prezentaci o našem měs-
tě,“ přivítali jsme slovenské návštěvníky 
ze ZŠ Borský Mikuláš. Povykládali jsme 
jim o našem městečku a o místech, která 
si v něm mohou prohlédnout. Poté násle-
dovala prohlídka školy s průvodci z 9. A.

Pak jsme se přesunuli na radnici, 
o které nám poutavě povyprávěl pan 
Souček. Dokonce jsme se dostali i na věž. 

I když ráno pršelo, teď už bylo jasno a tak 
jsme si mohli prohlédnout celé město. Sice 
z dálky, ale viděli jsme většinu významných 
napajedelských staveb, které si Slováci mohli 
pamatovat z úvodní prezentace.

Paní učitelka vyhlásila soutěž, kdo pozná, 
jaká socha se nachází na radnici. Slováci by 
na to určitě přišli i sami, ale pan Souček nám 
udělal čáru přes rozpočet a na sochu nás 
všechny upozornil J.

Po prohlídce radnice jsme se rozdělili 
na skupinky a měli rozchod po městě, 
abychom Slovákům ukázali zajímavosti se 
kterými se v Napajedlech ještě mohou setkat. 
Ušlí a hladoví jsme se vrátili na oběd do školní 

Světlo si odnášeli v rozličných kovových 
a plastových lucernách, petrolejkách, skle-
něných lahvích či miskách nebo dokonce 
ve skleněném půllitru. Informace o historii 
a smyslu této novodobé předvánoční tradice 
si mohli návštěvníci přečíst na informační 
nástěnce. Mezi příchozími byl i napajedelský 
farář Ryszard Turko, díky němuž lidé získali 
možnost dostat se k Betlémskému plamínku 
také během následujících dní až do začátku 
Vánoc, a to v kostele sv. Bartoloměje.

Součástí letošního rozdávání Betlémského 
světla byla i dobročinná sbírka na podporu 
programu Skutečná pomoc, kterou pořádá 
organizace Člověk v tísni. Během víkendu 
se podařilo shromáždit částku 1 100 Kč, 
za kterou byly pořízeny dva dárky pro lidi 
z chudých zemí – živá koza za 900 Kč, která 
bude sloužit jako zdroj obživy lidem na Srí 
Lance nebo v Africe a čtyři kanystry za 200 Kč, 
které pomohou lépe přinášet a uchovávat 
pitnou vodu obyvatelům Etiopie (další info 
viz www.skutecnydarek.cz a www.skutec-
napomoc.cz). 

Děkujeme všem, kteří nejen přispěli penězi 
do doprovodné sbírky potřebným, ale také 
svou přítomností podpořili předvánoční 
tradici, kterou díky nim v příštích letech rádi 
zopakujeme. Za napajedelské skauty 

Zdeňka Šupková - Čonza

jídelny. Měli jsme tu zajištěný řízek - rezeň 
s bramborovým salátem.

„A teraz pôjdeme kam? Do hžžžebčína?“
V hřebčíně si nás na starosti vzala paní 

průvodkyně, která nás provedla stájemi. 
Moc pěkně o konících vyprávěla, a tak 
zaujali jak Slováky, tak nás. Po skončení 
prohlídky jsme se naposledy vrátili do ško-
ly, kde jsme se se všemi rozloučili.

Den to byl sice náročný, ale moc se 
nám líbil. Od paní učitelek jsme dostali 
pozvání k nim, do Borského Mikuláše, tak 
uvidíme, jestli se tam i my, letošní deváťáci, 
dostaneme. Mezi dětmi jsme si totiž našli 
spoustu nových kamarádů.

Denča a Silva, 9. B

http://www.betlemskesvetlo.cz
http://www.betlemskesvetlo.cz
http://www.skutecnydarek.cz
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Novoroční přání
Přiblížila se chvíle, kdy stojíme na začátku 

nového roku. Stojíme tu VŠICHNI stejně, bez 
rozdílu…

Za každým z nás je něco „staré“ a záro-
veň před námi něco zcela „nové“. Někdo 
tu stojí s vděčností a díkem za to, „co bylo“ 
a otevřeným srdcem a důvěrou v to dobré, 
„co přijde“, někdo možná ne…

My bychom rádi touto cestou poděkovali 
za finanční podporu Městu Napajedla, díky 
níž mohl být realizován již čtvrtý - Festival 
„Na schodech“. Zvláštní poděkování pak patří 
paní starostce, Ing. Ireně Brabcové, která nad 
celou touto akcí převzala záštitu.

S díkem a vděčností za to, co je již za námi 
a s přáním šťastného přejití onoho „prahu“ 
do všech nadcházejících dnů s důvěrou a ra-
dostí, kterou svět nemůže dát ani vzít, všem 
lidem dobré vůle přeje Občanské sdružení 
NATANAEL Napajedla.

Mikulášská besídka 
Opět po roce se 5. 12. 2010 na sokolovně 

v Napajedlích konala Mikulášská besídka. 
Úvodní slovo zde měl čert a anděl, společně 
přivítali všechny přítomné děti, rodiče či 
prarodiče.

Po krátkém úvodu se představily naše 
gymnastky se svým zábavným programem, 
který si pro návštěvníky připravily. Je to 
také zásluha jejich čtyř trenérek, které se 
jim intenzivně věnují.

Od září opět začal cvičební rok pro naše 
mladé gymnastické naděje. Ačkoliv venku 
právě probíhají zimní radovánky, naopak 
v gymnastice začaly pravé a nefalšované 
medailové žně!!!

Sotva se po prázdninách rozkoukaly 
v tělocvičně, hned rovnýma nohama skočily 
do závodního zápolení. Jako první si vyzkou-
šely synchronizaci v teamu devíti gymnastek 
a v závodu pódiových skladeb v Otrokovicích 
získaly třetí místo ohodnocené pohárem.

Ovšem za daleko větší úspěch je považo-
ván závod ve Zlíně v gymnastickém 4boji 
(kladina, akroba, přeskok a ženská bradla), 
kde zazářila Veronika Polášková 4. mís-
tem, Šárka Polášková 2. místem a Natálie 
Chrástková 1. místem.

Jako třetí v pořadí se konaly závody 
v Bučovicích, opět klání proběhlo v gym-
nastickém 4boji. Tohoto závodu se zúčast-
nily jako družstvo Veronika Polášková, 
Kateřina Polášková a Michaela Maděrová. 
I když tentokrát nedosáhly na stupně vítězů, 
i tak si ceníme jejich šestnáctého umístění. 
Ve velké konkurenci v našich očích obstály 
na jedničku.

Výkonný výbor tělovýchovné jed-
noty Fatra – Slavia Napajedla děkuje 
jménem všech svých členů, trenérů 
a cvičitelů všem našim občanům a spon-
zorům, kteří svým příkladným postojem 
projevovali v uplynulém roce 2010 pří-
zeň naší jednotě, tělovýchvě a sportu 
v našem městě.

V nadcházejícím roce 2011 přejeme 
všem pevné zdraví, spokojenost a mno-
ho úspěchů v osobním životě.

Za tělovýchovnou jednotu Petr Cha-
loupka, tajemník TJ

A jako zlatý hřeb a prozatím poslední závod 
před Vánocemi proběhl gymnastický 2boj 
(kladina, akroba) v Hulíně. Gymnastická vý-
prava jela ve složení 9 závodnic a vybojovala 
si níže uvedená umístění: Nikolka Maděrová 
16. místo, Anička Koželuhová 9. místo, 
Michaela Škopíková 13. místo, Michaela 
Maděrová 16. místo, Veronika Polášková 

1. místo, Kateřina Polášková 
2. místo, Natálie Chrástková 2. 
místo, Šárka Polášková 1. místo 
a Mája Benešová 7. místo. Ve vel-
ké konkurenci, která čítala cca 150 
závodnic, je to excelentní výsledek. 
A to je teprve začátek roku…

Touto cestou vám ze srdce 
blahopřejeme a děkujeme za per-
fektní reprezentaci našeho města 
a také TJ Sokol Napajedla. Díky 
vám holky, se opět začíná mluvit 
o Napajedelských gymnastkách 
také v klasické sportovní (čtyřná-
řaďové) gymnastice. A totéž podě-
kování si zaslouží i vaše trenérky, 
které vyvíjí nemalé úsilí, aby vám 
vytvořily co nejlepší podmínky pro 
rozvoj vašich schopností.

Závěrem stojí za zmínku také 
účast gymnastek na prestižním 
světovém poháru v kolové v Otro-
kovicích, kde na pozvání starostky 

TJ Sokol Napajedla – GYMNASTKY vítězí!!!

župy, měly 2 exhibiční vystoupení a sklidily 
nemalé ovace.

K vašim úspěchům GRATULUJEME!!!!!!
Všem lidem přejeme příjemné prožití 

svátků vánočních a úspěšné vykročení 
do nového roku.

-O.K.

Po tomto vystoupení přišel na pódium 
Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Miku-
láš si zval jmenovitě děti k sobě na pódium 
a za písničku nebo za básničku je sladce 
odměnil.

Na úplný závěr jsme si všichni dobře 
zatancovali na mikulášské diskotéce.

Věříme, že se všem zde přítomným 
návštěvníkům, ale hlavně dětem líbilo 
a příští rok se opět sejdeme. Děkuji všem, 
co se podíleli na uskutečnění této akce. 

Pavlína Slouková

V sobotu 27. 11. 2010 se v napajedelském 
kině uskutečnil 3. ročník akce nazvané 
Cestovatelský Mišmaš. 

Začali jsme jako obvykle promítáním 
videí a fotek z cest po celém světě. Tentokrát 
jsme se s našimi přednášejícími podívali 
do Namíbie, Chile, Bolívie, Indie, Bulharska, 
na ostrov Borneo, Irian Jaya a Papua Nová 
Guinea. Měli jsme také možnost shlédnout 
výstavy fotografií z cestování po Asii, z Bolívie 
a ostrovu Irian Jaya.

Večer nás čekalo představení skupiny 
žonglérů Ardor Viridis za doprovodu bu-
beníků a tanečnic ze sdružení Monimba. 
A posléze koncert v předsálí. Vystoupily 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá tradiční

Hasičskou zábavu
v sobotu 29. ledna 2011 od 19,30 hod.
v sále SOKOLOVNY v Napajedlích
Občerstvení Bohatá tombola Hraje skupi-
na EX DUO. Rezervace míst u p. Dalibora 
Lidince, tel. 732 390 212! Vstupné 50Kč 

Srdečně zvou pořadatelé

Zemřel Vítězslav Krátký
Jméno ne -

rozlučně spja-
té se zájmem 
o historii Napa-
jedel, populari-
zaci dějin, ini-
ciátor historic-
kých výzkumů, 
autor desítek 
článků v Na-
pajedelských 

novinách, strážce odkazu Vincence 
Praska, sportovec, Fatrovák – to byl 
pan Vítězslav Krátký. 

Pokud mu to zdraví dovolovalo, 
nechyběl u žádné události související 
s napajedelským muzeem či jinou 
společenskou událostí ve městě. Sám 
dokázal po řadu let naplňovat na napa-
jedelském náměstí vývěsku zajímavými 
informacemi, historickými aktualitami, 
aby tak podněcoval zájem Napajedlanů 
o události minulé i současné, ale i jejich 
hrdost na slavnou minulost obce. 

Byl spoluzakladatelem Klubu přátel 
města Napajedel. Inicioval výzkum 
o Židech na Zlínsku a napsal pojednání 
o historii židovské komunity v Napajed-
lích, objevil místo, kde stávala v Napa-
jedlích synagoga, zachránil část farního 
archívu. Propagoval historii formou 
přednášek, exkurzí a výletů, věnoval 
pozornost mládeži. Do pozdního věku 
byl členem Klubu českých turistů.

Odešel dobrý a pracovitý člověk. 
Nezapomeňme na jeho odkaz. Zemřel 
ve věku 86 let po dlouhé a těžké nemoci 
v pondělí 20. prosince 2010.

Milada Písková 

Cestovatelský Mišmaš 

kapely Safety First z Uherského Hradiště 
a Side Effect z Osvětiman.

Účast byla hojná a podle reakcí se ročník 
2010 vydařil nad očekávání. Chtěli bychom 
poděkovat všem účinkujícím, přátelům, kteří 
přidali ruku k dílu a v neposlední řadě také 
městu, za poskytnutí pronájmu kina a za po-
moc s propagací. Těšíme se na vás zase letos 
na Cestovatelském Mišmaši 2011.

Pořadatelé

Cestovatelský Mišmaš 2010 v napajedel-
ském kině

V sobotu 13. 11. 2010 jsme se s oddílem 
sportovní gymnastiky ASPV Napajedla 
zúčastnili soutěže v pódiových skladbách po-
řádané organizací „Děti fitness, aneb sportem 
proti drogám“, která se konala ve sportovní 
hale v Otrokovicích.

Do soutěže nastoupily všechny naše svě-
řenkyně, a to se dvěma skladbami. Jako první 
se předvedly nejstarší gymnastky se skladbou 
„King of pop“, s kterou nadchly a oslnily poro-
tu tak, že jim odměnou bylo krásné 1. místo. 

Vítězství v pódiových skladbách
Neméně úspěšná byla naše společná skladba 
„Kejklíři“, kterou předvedlo 20 děvčat ve věku 
5–16 let, která obsadila 2. místo.

Tento úspěch byl pro nás odrazovým 
můstkem do dalších závodů, které nás v nej-
bližší době čekají, neboť Teamgymová sezóna 
začala! První kolo této soutěže se konalo 20. 
11. 2010 v Prostějově, kde jsme opět získali 
krásné umístění. V kategorii Junior I. – 2. místo 
a v kategorii Junior II. - 1. místo.

Jana Forbelská
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Za dlouholetou úspěšnou spolupráci 
a podporu činnosti KVZ Napajedla udělila 
Rada KVZ Napajedla, u příležitosti 15. výro-
čí vzniku Klubu vojáků v záloze Napajedla 

Poslední den v roce 2010 se v Napajedlích 
na střelnici konal již 14. ročník populární 
střelecké soutěže s názvem Silvestrovská 
desítka. Soutěže se zúčastnilo téměř 40 
střelců, z toho dvě ženy, z celého Zlínského 
kraje. Střílelo se z velkorážných pistolí a re-
volverů 15 ran na terč 135 P a 10 ran na terč 
rukojmí. Soutěžícím se dařilo, o čemž svědčí 
celkem 27 nastřílených výkonnostních tříd, 
z toho dvě mistrovské, 10 prvních tříd, 8 
druhých tříd a 7 třetích výkonnostních tříd. 
Pozoruhodného absolutního nástřelu dosáhl 
Libor Dubčák ze Vsetína, který nastřílel 150 
bodů ze 150 možných. Střílel pistolí CZ 75 TS 
s náboji 9 mm Luger.

Po sečtení bodů z obou disciplin se vítězem 
stal Ing. Jan Šiller ze Vsetína, druhé místo 
získal Libor Dubčák a třetí místo obsadil Karel 
Vaculík, oba rovněž ze Vsetína. Rozdíl mezi 
prvním a třetím závodníkem byly pouhé 3 
body. Z napajedelských střelců se nejlépe 
umístil Pavel Galatík, a to na 9. místě.

Vítězové obdrželi medaile, diplomy 
a věcné ceny. Cenu útěchy za poslední místo 
převzal domácí střelec Martin Růžek. Věcné 
ceny dostali také ostatní střílející závodníci.

Soutěž byla velmi dobře připravena, 
za což patří poděkování organizačnímu 
a soutěžnímu výboru, sboru rozhodčích 
a pořadatelskému sboru.

 Jaromír Strmiska

U příležitosti oslav 15. výročí vzniku Klubu 
vojáků v záloze Napajedla a 30. výročí zalo-
žení Klubu důstojníků a praporčíků v záloze 
v Napajedlích, udělila Rada KVZ Napajedla 
za dlouholetou úspěšnou spolupráci a pod-
poru činnosti KVZ Napajedla „Pamětní listy“ 
těmto organizacím a členům: 

Městu Napajedla, Ústřední radě Svazu 
vojáků v záloze ČR, panu Pavlu Pavlicovi, 
Ing. Miloslavu Bjalkovi, Janu Filipčíkovi 
a Karlu Vaculíkovi.

Za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj 
KVZ Napajedla byly dále uděleny Pamětní 
listy těmto členům: Karlu Nesrstovi, Františ-
ku Pavlasovi, Stanislavu Košařovi, Jaromíru 
Strmiskovi, Liboru Kubíčkovi, Miroslavu 
Velískovi, Jiřímu Maňáskovi, Pavlu Galatíkovi, 
Josefu Rozumkovi, Karlu Řezaninovi, Milo-
slavu Kašíkovi, Aloisu Brázdilovi a Zdeňku 
Hubíkovi. Všem oceněným děkujeme a bla-
hopřejeme.

Jaromír Strmiska

Udělení Pamětních listů

Vítězové střelecké soutěže k 15. výročí 
vzniku KVZ Napajedla. Zleva: Stanislav 
Košař, 2. místo, Pavel Galatík, 1. místo, 
Ing. Pavel Sokola, 3. místo.

V rámci oslav 15. výročí založení KVZ Na-
pajedla a 30. výročí vzniku Klubu důstojníků

a praporčíků v záloze v Napajedlích se 
na střelnici na Zámoraví uskutečnila střelecká 
soutěž pro členy těchto klubů a pozvané 
hosty.

Střeleckými disciplínami byla střelba 
z velkorážné pistole 10 ran na mezinárodní 
pistolový černobílý terč 77 P, 10 ran na vo-
jenský zelený terč 135 P a střelba 10 ran 
z malorážné odstřelovačky na terč 16/11 
ve vzdálenosti 50 m. Jako odstřelovačka se 
použila malorážná puška ráže 5,6 mm se 
stojánkem a optickým zaměřovačem 4 x 20.

V celkovém hodnocení všech tří disciplin 
získal nejvíce bodů Pavel Galatík, který se 
tak stal vítězem soutěže. Druhé místo získal 
Stanislav Košař a třetí místo obsadil Ing. Pa-
vel Sokola. Tři nejlepší závodníci obdrželi 
poháry, pamětní listy, diplomy a věcné ceny. 
Poháry a diplomy získali též nejlepší pistolář 
a nejlepší puškař, což byl opět Pavel Galatík.

Cena útěchy byla předána Pavlu Koželu-
hovi za poslední místo.

Jaromír Strmiska

Střelecká soutěž KVZ
Předseda KVZ Napajedla Jaromír Strmiska předává Pamětní list starostce města Napajedla 
Ing. Ireně Brabcové.

Rada KVZ udělila ocenění Městu Napajedla 
a 30. výročí založení Klubu důstojníků 
a praporčíků v záloze v Napajedlích, Městu 
Napajedla „Pamětní list“.

Jaromír Strmiska

Populární Silvestrovská desítka 2010


