
28. říjen, sázení stromků. Foto: František Cívela ■

27. říjen, položení věnců u příležitosti státního svátku. Foto: JS ■
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1. 12. 2011 od 14.30 h se v MŠ Napajedla 
uskuteční již tradiční 

Adventní posezení 
spojené s tvořivými dílničkami pro děti 

a jejich rodiče, které vyvrcholí slavnost-
ním rozsvěcením a zpíváním u vánočních 
stromků v areálu zahrady mateřské školy. 

M. Švandová 

Festival pocta 
Rudolfu Firkušnému 
čtěte na straně 4

Město Napajedla – Sbor pro občanské 
záležitosti vás srdečně zve na tradiční

vánoční besedu s důchodci
koná se ve čtvrtek 8. 12. 2011 v 15.00 hodin 
v sále sokolovny v Napajedlích předvánoč-
ní čas vám zpříjemní lidový vypravěč Slávek 
Kubík z jižní Moravy. Veselé příběhy ze života 
doplní klávesista a harmonikář Fanoš z Ve-
řovic s nejznámějšími lidovými písničkami. 
Vstup na akci je volný. Je pro vás připraven 
vánoční dárek a malé občerstvení. 

Těšíme se na setkání s vámi!

Klub kultury Napajedla ve spolupráci 
s DSZŠ zajistil divadelní představení Ho-
ffmannova divadla z Uherského Hradiště

Utíkej, Nituško!
pátek 25. 11. 2011 - Divadelní sál Klubu 
kultury Napajedla. Začátek v 18.00 hod. 
Vstupné 80 Kč.

Rozsvěcování  
vánočního stromu

 2. 12. 2011 – Masarykovo náměstí Napa-
jedla 

	8.00–18.00 Farmářské trhy
	16.00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu
	16.00–16.20 Cinká, cinká zvonek bílý, 

do Vánoc už jenom chvíli
	16.30–16.50 Koledování Radovánku u vá-

nočního stromu
	17.00–17.20 Předvánoční veselice na ryn-

ku
	18.00–19.00 Mše v kostele Sv. Bartoloměje
	20:00–23:00 Jazzový koncert v Klášterní 

kapli - Los Rumberos 

http://www.obec-plane.cz/fotografie/rozsvecovani-vanocniho-stromecku/
http://www.obec-plane.cz/fotografie/rozsvecovani-vanocniho-stromecku/
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Příloha záměru č.1 - Studie využitelnosti 
objektů č.p. 94 a 95, Napajedla.

Rozvojové studie využitelnosti objektů 
a pozemků sloužící jako podklad pro další 
nakládaní s předmětnými nemovitostmi 
zveřejňuje v 15 denní lhůtě před rozhodnutím 
o převodu v zastupitelstvu města, aby se 
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 
své nabídky (dle § 39 odstavec 1 zákona 
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších změn a doplňků) 

tento záměr PRODEJE:
Domu č.p. 94 na pozemku KN st.p.č.136/1 

včetně pozemků KN st.p.č. 136/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 947 m2 v k.ú. 
Napajedla a 

Domu č.p. 95 na pozemku KN st.p.č.137 
- včetně pozemku KN st.p.č. 137 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 595 m2 a pozemku 
KN p.č. 121/1 - zahrada o výměře 365 m2,,vše 
v k.ú. Napajedla

Za celkovou minimální  cenu 
12 500 000 Kč

• Nebytové prostory v přízemí domu 
č.p. 94 na st. p.č. 136/1 v k.ú. Napajedla jsou 
v době zveřejnění tohoto záměru užívány 3 
nájemci na základě uzavřených nájemních 
smluv. Závazky z těchto nájemních smluv 
přejdou na nového vlastníka domu. 

• V objektu č.p. 95 se nachází technologie 
výměníkové stanice (zdroj tepla pro objekt 
č.p.95), která je v současné době předmětem 
prodeje společnosti Teplárna Otrokovice a.s. 
Na pozemku KN p.č. 121/1 je umístěn mobiliář 
dětského hřiště, který není předmětem pro-
deje a bude před uzavřením kupní smlouvy 
přemístěn.

Termín pro podání nabídek do 30. 11. 2011 
do 12.00 hod. v zalepené obálce s označením 
„Neotvírat - prodej objektu č. p. 94 a 95“.

Hodnotícím kriteriem při výběru kupující-
ho bude nejvyšší nabídková cena. Zadavatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.

Vážný zájem o koupi č.p. 94 a 95 vč. při-
lehlých pozemků v k.ú. Napajedla projeví 
kupující tím, že do 29. 11. 2011 složí peněžní 
částku - jistotu ve výši 500.000 Kč na účet pro-
dávajícího číslo 19–1409287339/0800 ve lhůtě 
pro podání nabídky; splněním této povinnosti 
se rozumí připsání uvedené částky na účet 
prodávajícího. V případě, že zájemce uspěje 
ve výběrovém řízení a bude s ním uzavřena 
kupní smlouva, bude tato částka započtena 
na úhradu kupní ceny. Neuspěje-li, bude 
mu jistota bez zbytečného odkladu vrácena.

Při přípravě prodeje byla zpracována 
Studie využitelnosti předmětných objektů, 
jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva 
města Napajedla. Výtah z textové části této 
studie je přílohou č.1 záměru. V případě 
vážného zájmu o koupi nemovitostí je možné 
se komplexně seznámit na MěÚ Napajedla, 
odbor SMIR dveře č. 104.

Ing. Irena Brabcová, starostka města

Město Napajedla zveřejňuje v 15 denní 
lhůtě před rozhodnutím o převodu v za-
stupitelstvu města, aby se k němu mohli 
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky, 
(dle § 39 odstavec 1 zákona č. 128/2000 sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
změn a doplňků) tento ZAMĚR PRODEJE 
POZEMKU:

Pro budoucí výstavbu RD v lokalitě 
Malina III

Za cenu nejvyšší nabídky za následujících 
podmínek:

• minimální cena 850 Kč/m2

• kupní cena bude uhrazena před pod-
pisem kupní smlouvy

• výstavba RD se bude řídit podmínkami 
uvedenými níže a stavba RD musí být dokon-
čena (kolaudační rozhodnutí v právní moci) 
do 30. 11. 2013

• v případě nedodržení termínu dokonče-
ní stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 
80.000 Kč, což odpovídá výši státní dotace 
na inženýrské sítě ke stavebnímu pozemku, 
která by musela být vrácena 

• v případě, že má být pozemek nabyt 
do společného jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba manželé 

• předložená nabídka musí být vlastno-
ručně podepsána uchazečem (uchazeči)

• nabídku (i na několik pozemků) lze 
podávat na odkoupení stavebních parcel 

Město Napajedla zveřejňuje v 15 denní 
lhůtě před rozhodnutím o převodu v zastu-
pitelstvu města, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky (dle § 39 
odstavec 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn 
a doplňků) tento záměr PRODEJE.

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 
m2 - vč. přístupu k objektu na pozemcích p.č. 
1623/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
7 m2, p.č. 1623/18 - ostatní plocha, jiná plocha 
o celkové výměře 7 m2 a okapových chodníků 
na pozemcích, p.č. 1623/16 - ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 17 m2 a pozemku p.č. 
7740/2 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové 
výměře 12 m2 vše v k.ú. Napajedla, zapsáno 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
5068 pro toto k.ú.

Za celkovou minimální  cenu 
3 000 000 Kč.

Termín pro podání nabídek do 30. 11. 2011 
do 12.00 hod v zalepené obálce s označením 
„Neotvírat - prodej objektu č.p. 737“.

Hodnotícím kriteriem při výběru kupující-
ho bude nejvyšší nabídková cena. Zadavatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.

Vážný zájem o koupi objektu č.p. 737 vč. 
souvisejících pozemků v k.ú. Napajedla proje-

 Výtah ze studie
Objekty a pozemky vzhledem ke své polo-

ze v centru města poskytují značný potenciál. 
Jako optimální způsob využití se jeví 

kombinace obchodních prostor v parteru 
a v ostatních podlažích situování bytových 
prostor středního a vyššího standardu. 

Tyto funkce jsou do daného území vhodné, 
zapadající do kontextu využití okolních ob-
jektů a zároveň nezatěžují území negativními 
vlivy – hluk, doprava, atd. Nezanedbatelný 
je i společenský dopad vzniku nových by-
tových jednotek z hlediska rozvoje města, 
školství atd..

Vazba západní části pozemků na sídliště 
Nábřeží umožňuje dále umístění solitérní 
novostavby bytového domu o 4.np a cca 12 
bytových jednotkách.

• V rámci stavebních úprav domu č.p. 
94, je navrženo ve studii zachování obchod-
ního parteru 1.np a v ostatních podlažích 
a v podkroví je možné prostory přebudovat 
na 5 bytových jednotek velikosti 2+1 až 4+1. 
Vstup do bytové části domu bude zajištěn ze 
strany od Nábřeží.

• V rámci stavebních úprav domu č.p. 
95, je navrženo odstranění dvorní část sever-
ního křídla, která nemá významnou stavební 
ani užitnou hodnotu a dále přístavek hyg. 
zázemí navazující na schodiště.

V takto uvolněném dvoře, kde konfigurace 
terénu a rovněž nízká světlá výška nabízí 
možnost využití tohoto prostoru k realizaci 
krytých garáží s 11-ti parkovacími stáními.

V rohu parkoviště by bylo umístěno 
schodiště ústící do stávajících schodišť obou 
přilehlých domů č.p. 94 i 95.

Sklepy domu by sloužily jako sklepní 
příslušenství k bytům v obou historických 
domech a byly by přímo přístupné z garáží.

Nad touto přístavbou garáží je navrženo 
vybudovat volný obchodní velkoprostor 
napojený na stávající prostory domu č.p.95 

Výtah ze Studie možného využití objektů a pozemků 

přístupné z náměstí. Vycházíme ze skuteč-
nosti v Napajedlích je sice dostatek malých 
obchodních prostor, ale ucelené prostory 
o velikosti nad 200-300m nejsou k dispozici 
a zvláště pak v centrální části města.

V 2. np objektu je navrženo vybudovat 2 
bytové jednotky a rovněž ve stávajícím půd-
ním prostoru je možné vybudovat bytovou 
jednotku formou půdní vestavby.

• V rámci prodávaného pozemku p.č. 121/1 
v k.ú. Napajedla, který navazuje na domy č.p. 
94 a 95 je v současnosti nezastavěn. Současně 
navazuje tato část pozemků na strukturu 
sídliště Nábřeží a umožňuje zde umístění 
novostavby solitérního bytového domu o 4 
nadzemních podlažích s možností vybudo-
vání 12 bytových jednotek vč. příslušenství 
o celkové užitné ploše cca 1050m2, 6-ti garážo-
vých stání a 6-ti venkovních parkovacích míst.

Upozornění pro občany
S účinností novely zákona č. 328/1999 

Sb., o občanských průkazech, ve znění 
pozdějších předpisů, budou od 1. 1. 
2012 vydávány nové typy občanských 
průkazů se strojově čitelnými údaji 
a občanské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem („e-OP“).

To znamená, že od 1. ledna 2012 bude 
možné požádat o vydání občanského 
průkazu pouze u příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
tedy na Městském úřadu v Otrokovicích 
na odboru evidenčně-správním.

O vydání stávajícího typu občan-
ského průkazu lze u Městského úřadu 
v Napajedlích požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2011.
Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odboru

Prodej stavebního pozemku p. a 2074/106 + 2074/107 o výměře 748 m2 
v sestupném pořadí dle zájmu včetně uve-
dení ceny

• v případě zájmu o stejný stavební poze-
mek rozhodne výše ceny za 1 m2, v případě 
stejné cenové nabídky bude rozhodnuto losem

• kupujícím může být výhradně fyzická 
osoba

• v případě zájmu obyvatel z ulice Tomáše 
Bati (lokalita Kolonka) budou tito upřednost-
něni ve výběru. Pozemek jim bude nabídnut 
za cenu vypočtenou jako průměr všech 
nabídkových cen v každém výběrovém kole.

• Město Napajedla si vyhradilo právo 
výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z předložených nabídek.

Účastník výběrového řízení předloží 
v nabídce:

1. označení stavebního pozemku
2. nabídku ceny za 1 m2 pozemku
Základní podmínky výstavby
Stavební čára: u spodního okraje rodin-

ného domu cca 4,5 m od okraje komunikace 
Podlažnost: RD mohou být podsklepeny, 

1 nadzemní podlaží. Podkroví lze využít pro 
bydlení.

Střecha: Sedlová střecha se sklonem 35 - 45 
stupňů. Dominantní střecha bude mít hřeben 
souběžně s komunikací.

Procento zastavitelnosti: max. 25 % 
(zpevněné plochy se nezapočítávají do za-
stavěné plochy) 

Výška oplocení: 1,2 m
Odstupové vzdálenosti: 3,5 m od hranic 

pozemků
Orientace hlavních vstupů a příjezdů: 

od páteřní komunikace
Podmínka respektování připravených 

vjezdů na stavební pozemek.
Pozemek p. č. 2074/106 je zatížen vedením 

inženýrských sítí. Zde bude za část pozemku 
(v šíři ochranného pásma 3 m u vodovodu) 
nabídnutá cena snížena o 25 %. 

Podrobné informace (včetně nahlédnutí 
do geometrického plánu a do inženýrsko-
-geologického posudku) zájemci obdrží 
na odboru SMIR (tel. 577 100 920).

Zájemci o koupi pozemku pro stavbu 
rodinného domu si musí podat žádost 
na Městský úřad Napajedla, v zalepené 
obálce s označením v levém dolním rohu: 
„Malina III“. Obálka musí být doručena 
osobně nebo poštou na podatelnu Městské-
ho úřadu Napajedla, Masarykovo náměstí 
89, 763 61 Napajedla, v termínu 30. 11. 2011 
do 12.00 hodin. 

Zalepená obálka bude předložena 
na nejbližším jednání Zastupitelstva města 
Napajedla 21. 9. 2011. O termínech konání 
zastupitelstva je možné se informovat osob-
ně, na tel. 577100911, e-mail: podatelna@
napajedla.cz

Ing. Irena Brabcová, starostka města

Prodej objektu č. p. 737 na pozemku KN st.p.č. 908 
ví kupující tím, že do 29. 11. 2011 složí peněžní 
částku - jistotu ve výši 300.000 Kč na účet pro-
dávajícího číslo 19–1409287339/0800 ve lhůtě 
pro podání nabídky; splněním této povinnosti 
se rozumí připsání uvedené částky na účet 
prodávajícího. V případě, že zájemce uspěje 
ve výběrovém řízení a bude s ním uzavřena 
kupní smlouva, bude tato částka započtena 
na úhradu kupní ceny. Neuspěje-li, bude 
mu jistina bez zbytečného odkladu vrácena.

Pro objekt č.p. 737 byla v dřívějších letech 
vypracována projektová dokumentace na sta-
vební úpravy tohoto domu a bylo vydáno 
pravomocné stavební povolení. Realizace 
záměru se neuskutečnila a v případě zájmu 
o koupi nemovitostí je možné se s touto doku-
mentací seznámit na MěÚ Napajedla, odbor 
SMIR dveře č. 104 a eventuelně jí využít pro 
další strategii plánování využitelnosti objektu.

Ing. Irena Brabcová, starostka města
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Festival vážné hudby
Pocta Rudolfu Firkušnému
Napajedla 2011

České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice 
české komorní interpretace, jejíž historie vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první 
klavírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky koncertů doma i v zahraničí. Vedle 
pravidelného hostování na evropských koncertních pódiích si získal soubor svou pevnou pozici i u zámořských 
posluchačů - ve Spojených státech a v Japonsku. Bývá pravidelným hostem významných mezinárodních hudeb-
ních festivalů. Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólové-
mu vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své 
bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům. České trio pokračuje v práci předchozích slavných trií 
téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu českého interpretačního umění.

České trio:
Dana Vlachová - housle                                                                                      
Miroslav Petráš 
- violoncello                             
Milan Langer - klavír 

Martin Gurbaľ - bas

Slovo o Rudolfu Firkušném

Martin Gurbaľ vystudoval konzervatoř v Košicích. Během své dosavadní kariéry byl sólistou opery Státního divadla 
Košice, hostoval ve Státním divadle Praha, v Národním divadle Bratislava a ve Státním divadle Opava. Od roku 
2001 je sólistou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. V roce 1995 se stal laureátem mezinárod-
ní pěvecké soutěže  M. Schneidera -Trnavského v Trnavě, v roce 1996 se stal absolutním vítězem mezinárodní 
pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech a v roce 1999 byl laureátem mezinárodní pěvecké soutěže  Lucie 
Popp v Bratislavě. Koncertoval v mnoha zemích Evropy, mezi jinými v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku      
a Švýcarsku. Spolupracuje s mnoha hudebními tělesy: Státní filharmonie Košice, Státní komorní orchestr Žilina, 
Státní filharmonie Bratislava, Janáčkova filharmonie Ostrava, Krakovská filharmonie, Katovická filharmonie, 
Moravská filharmonie Olomouc aj. V jeho repertoáru nalezneme více než 20 rolí české  i světové opery: Kecal         
v Prodané nevěstě, Vodník  v Rusalce, Revírník v Přího-dách lišky Bystroušky, Zachariáš v Nabucco, Ramfis          
v Aidě, Sarastro v Kouzelné flétně, Mefistofeles ve Faustovi, Don Giovanni ze stejnojmenné opery aj.

Aleš Pavlorek - klarinet

Svetoslav Točev 
- klarinet, es klarinet

Igor Františák 
- klarinet, basklarinet

Jiří Masný - basklarinet

Stadlerovo klarinetové kvarteto vzniklo v roce 1994 z podnětu tehdejších studentů Janáčkovy konzervatoře 
Ostrava a Ostravské univerzity. Soubor převzal do svého názvu jméno vynikajícího klarinetisty 18. století, pro 
něhož komponoval sám Mozart. Repertoár kvarteta obsahuje skladby od renesance až po současnost. 
Různorodost a zvuková barevnost souboru je dána  i tím, že členové kvarteta hrají nejen na běžné klarinety, ale 
využívají také es klarinet, altový klarinet a basklarinet. Soubor účinkuje na mnoha mezinárodních festivalech doma 
i v zahraničí (např. Janáčkovy Hukvaldy, Pražská zima, Janáčkův Máj, Česko-německé kulturní dny v Drážďanech); 
kromě České republiky koncertoval v Rakousku, Polsku, Francii, Turecku. Kvarteto vydává CD a spolupracuje        
s Českým rozhlasem a televizí.

vystudoval hru na trubku na kroměřížské konzervatoři a v roce 1986 ukončil studium na JAMU v Brně u doc. PhDr. 
M. Jermáře. Během studií byl členem Symfonického orchestru ve Zlíně, po studiu začal vystupovat se souborem    
J. Slabáka Moravanka, kde působí dodnes. Současně je pedagogem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži 
a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

studovala obor varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde         
v roce 1997 absolvovala. Je také absolventkou JAMU v Brně, kde studovala u prof. Kamily Klugarové. Během 
svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. 
Leo van Doeselaar. Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři P. J. Vejvanovského        
v Kroměříži. V Českobratrské církvi evangelické je členkou poradního odboru pro církevní hudbu, angažuje se       
v oblasti vzdělávání církevních varhaníků a působí na Semináři církevní hudby Evangelické akademie v Olomouci. 
Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma  i v zahraničí. 

Pátek 18. listopadu            17:00  Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple

Sobota 19. listopadu          17:00  Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple

Neděle 20. listopadu         17:00   Chrám sv. Bartoloměje

Stadlerovo klarinetové kvarteto:

Mgr. 
Vladimír Češek
- trubka

MgA. 
Ester Moravetzová
- varhany 

Na festivalové akce vstup volný, vstupné dobrovolné

Klavírista MgA. Richard Pohl, dipl. um., je student doktorského studia hudební fakulty Janáčkovy akademie 
múzických umění. Předmětem jeho doktorandské dizertační práce je Rudolf Firkušný. V říjnu absolvoval 
výzkumnou cestu a sbíral informace o osobnosti největšího českého pianisty v USA a patří do produkčního týmu 
připravované Mezinárodní konference ke 100. výročí narození  R. Firkušného.

MgA. Richard Pohl, dipl. um

V současné době v našem městě finišuje 
několik investičních akcí. Na většinu z nich 
byly čerpány dotace, jednak evropské, 
jednak ze státního rozpočtu. Všechny beze 
zbytku musí být proto také včas dokončeny, 
některé již do konce tohoto kalendářního 
roku.

Nový klášter dostává právě novou po-
dobu venkovních fasád. Uliční fasáda se 
zatím skrývá za lešením, ale vnitroareálová 
se už skví v celé své kráse. Práce vrcholí 
také uvnitř budovy, kde jsme v letošním 
roce rekonstruovali druhé patro - byla zde 
provedena rekonstrukce elektrorozvodů, 
zdravotních instalací včetně sociálního 
zařízení, ústředního topení, podlah a omítek, 
zkrátka vše, co takto stará budova potřebuje, 
aby v ní mohl nastat nový život. Nový život 
v podobě expozic o historii města a dvou 
našich největších průmyslových podniků 
nastane po stavebních úpravách. Úpravy 
musí proběhnout i v nejvyšším patře, do ně-
hož ale již letos bude jezdit nově instalovaný 
výtah. I.B. 

Naše Napajedla – Město pro život. Práce 
na revitalizaci veřejných prostor v Městské 
památkové zóně se také pomalu chýlí 
ke konci. Zbývá dokončit chodník na spodní 
straně ulice Komenského, kousek chodníku 
na ulici Svatoplukova a v ulici Divišova, 
kde čekáme až proběhnou stavební práce 

V listopadu finišuje několik investičních akcí

na sousedních rodinných domcích. Upřím-
ně se těším na jaro, kdy již bude v Městské 
památkové zóně „zameteno“ a rozzáří se 
v blízkosti zasazená zeleň a rozkvetlé trsy 
cibulovin či trvalek. 

Bezbariérová trasa – 8. etapa – re-
konstrukce chodníku v ul. Dr. Beneše. 
Proběhla kompletní výměna konstrukčních 
vrstev chodníku vč. jeho povrchu, který 
je proveden ze zámkové betonové dlažby 
200/200 v celkové délce 610 m. Součástí 
projektu je i provedení místa pro přechá-
zení, které je situované v návaznosti na ul. 
Zahradní. Vzhledem k velmi špatným 
spádovým tzn. odtokovým podmínkám 
muselo být vyřešeno odvedení srážkových 
vod z nového chodníku do kanalizační sítě. 
Součástí akce byla také kompletní obnova 
veřejného osvětlení.

Oprava chodníku v ulici 2. května. 
Jedná se o udržovací práce na levostranném 
chodníku od konce bývalého areálu Slavia 
po ulice Příční. Předmětem prací byla kom-
pletní výměna konstrukčních vrstev chod-

níku vč. jeho povrchu, který je proveden ze 
zámkové betonové dlažby 200/200 v celkové 
délce 360 m. Vznikla zde dvě nová místa pro 
přecházení a to u bývalého areálu Slavia 
a u ulice Příční.

I.B. 
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Veselejší část  
dušičkového víkendu

Na den vzniku Československého 
státu se viceprezident Asociace čes-
kých cestovních kanceláří a agentur 
pokusil zahájit celonárodní tradici 
sázení lip, tedy stromu republiky. 
Do této akce se ve Zlínském kraji 
zapojila také starostka našeho města 
a spolu s panem Okamurou zasadila 
na Masarykově náměstí jako dosadbu 
stávající aleje novou lípu. 

Co Okamuru vedlo ke vzniku nápadu 
sadit lípy? „Důvodem bylo i to, že nejsme 
dostatečně hrdí na svoji zemi, na svůj 
národ a na svůj původ. Abych tuto 
skutečnost změnil, domluvil jsem se se 
starosty několika měst a obcí České re-
publiky, že společně jako symbol zrodu 
první republiky zasadíme v každé obci 
český národní strom, lípu. 

Rád bych, aby z toho vznikla nová 
celostátní tradice,“ poznamenal Oka-
mura a aby starosty motivoval k účasti, 
sponzoroval veškerý nákup a dopravu 
všech stromů na místo sázení.

Tato výsadba byla zahrnuta do celo-
republikového rekordu v sázení stromů, 
pořádaného právě 28. října nadací 
Partnerství. redakce NN

Kladení věnců
Slavnostní položení věnců u příležitosti 

státního svátku se letos konalo nejprve 
u hrobu generála Josefa Šnejdárka, a poté 
u památníku padlým v první světové válce 
na napajedelském hřbitově. U hrobu gene-
rála Šnejdárka též položila květiny starostka 
města jako vzpomínku na nedávno zesnulou 
generálovu vnučku, paní Katarínu Wittma-
novou. V neděli 30. října byly již tradičně 
provedeny vsypy na pietní rozptylové loučce 
napajedelského hřbitova. Foto js

Občané Napajedel o.s. ve spolupráci 
s městem Napajedla vysadili 3 stromy 
na nově zrekonstruovaném dětském hřišti 
na Malině II. 

Děkujeme všem zúčastněným, dospělým 
i dětem

Zbyněk Tilšer

Vsypy Foto M. Vaňáčová

Farnost děkuje
Římskokatolická farnost Napajedla dě-

kuje Všem, kdo v tomto roce pomáhali při 
organizaci koncertů a festivalu v Kostele 
sv. Bartoloměje. Děkujeme také městu 
Napajedla za finanční podporu II. varhan-
ního festivalu v kostele sv. Bartoloměje 
(30.000 Kč). 

 P. Ryszard Turko
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Vodovodní přípojka, vodoměr a hlavní uzávěr
V roce 2001 byl vydán Zákon č. 274 Sb. O vo-

dovodech a kanalizacích, který přesně vymezil 
základní pojmy a stanovil práva a povinnosti, 
jak provozovatele, tak i odběratele. Jednoznačně 
určil vlastnictví. Tedy-již neplatí dříve zavedené, 
že „po vodoměr je to vodáren“, ale vlastníkem 
vodovodní i kanalizační přípojky je vlastník 
pozemku nebo stavby připojené na vodovod, 
který zodpovídá za celou vodovodní přípojku 
a její stav. Tento zákon definuje vodovodní pří-
pojku takto: vodovodní přípojka je samostatnou 
stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení 
z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, 
pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku 
nebo stavby. 

Opravy a údržbu přípojek uložených v pozem-
cích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje 
provozovatel. 

Jiná situace nastává při výměně nebo rekon-
strukci přípojek, kdy rekonstrukcí se rozumí 
změna trasy a průměru potrubí, o výměnu se 
jedná při zachování trasy a průměru. Tyto ná-
klady nese vlastník přípojky.

Je-li přípojka na neveřejném pozemku, jaké-
koliv práce s ní spojené hradí vlastník přípojky. 
Ventil umístěný před i za vodoměrem je součástí 
vodovodní přípojky, jeho výměnu vždy hradí 
vlastník nemovitosti připojené na vodovod. 

Odběratel je povinen umožnit pracovníkům 
vodáren přístup k vodoměru, chránit vodoměr 
před poškozením, zvláště v zimě musí být vodo-
měr ochráněn proti mrazu a bez zbytečného od-
kladu oznámit vodárně jakékoli závady v měření. 
Jakýkoli zásah do vodoměru či plomby, která jej 
chrání, je nepřípustný. 

Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné 
zhruba jednou za měsíc uzavřít a otevřít, tedy 
několikrát nenásilně protočit tak, aby byla 
zachována jejich funkčnost. Touto jednodu-
chou činností předejdete případným škodám 
na majetku způsobených vytopením. 

Ve vlastním zájmu majitele přípojky je udržovat 
si povědomí o umístění a stavu hlavního uzávěru 
k jeho přípojce. Ten musí být řádně a viditelně 
označen. Majitel by měl zabránit znepřístup-
nění hlavního uzávěru, byť je umístěn na ve-
řejném prostranství, tzn. zaasfaltování v cestě, 
zadláždění v chodníku či znepřístupnění díky 
terénním úpravám. Při případné poruše na pří-
pojce čas, po který zasahující pracovník hledá 
a zprovozňuje nepřístupný uzávěr, znásobuje 
možné škody na majetku. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 – 24 hod denně havárie  
i zákaznické záležitosti
www.smv.cz

Zveme Vás do Cukrárny 
s dětským koutkem Na Kapli (za kinem).
Bereme objednávky na vánoční cukroví!

Těší se na Vás Marcela!

www.solidni-finance.cz
půjčky od 1.000 - 40.000 Kč

Vyplácíme exekuce.
Hledáme nové obchodní zástupce.

TEL: 777 481 095
TEL: 739 409 490
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V úterý 27. září 2011 si klienti spolu s per-
sonálem Domova pro seniory v Napajedlích 
připomněli 15. výročí otevření Domova.

Společné posezení zahájil ředitel Domova 
Bc. David Libiger krátkým projevem: přivítal 
všechny přítomné a povyprávěl o historii Do-
mova: budova byla postavena v roce 1965 jako 
svobodárna pro zaměstnance ČKD. V roce 
1992 zůstala budova opuštěná a prázdná. 
V roce 1994 ji koupil Úřad sociálních služeb 
ve Zlíně za 108 miliónů korun. Během jed-
noho roku byla nákladem 42 miliónů korun 
opravena a 1. září 1996 byl otevřen nový 
Domov pro seniory. Ředitel připomněl, co 
vše už obyvatelé Domova společně prožili: 
třeba jak v roce 1997 při povodních netekla 
voda, před Domovem byla přistavena cis-
terna a pro vodu se chodilo s kyblíky nebo 
jak v jiném roce celé osazenstvo kuchyně 
onemocnělo salmonelou a v kuchyni vařila 
starší důchodkyně.

Bc. Libiger pak nastínil, co čeká Domov 
v nejbližší době: malování celého objektu 
již letos v říjnu, následně výstavba výjezdu 
do zahrady z jídelny a v roce 2013 výstavba 
druhého výtahu.

Po chvíli si vzala slovo sociální pracovnice 
Zdeňka Kolečkářová a seznámila přítomné 
s následujícími fakty: 1. září 1996 nastoupilo 
do Domova prvních 9 klientů, z nichž už žije 
jen pan Knebl; celkem se zde vystřídalo 293 
klientů, 202 z nich již zemřelo. Úplně prvními 
zaměstnanci se stali ředitel Bc. David Libiger 
a údržbář Ladislav Dlabaja. Domov pro seni-
ory otevíraly sestřičky: Simona Veverková, 
Olga Bednaříková, Magda Čadová a Anička 
Trvajová; také pradlenky Hana Hrnčířová 
a Alena Rožková jsou zde již skoro 15 let.

Všichni účastníci oslavy dostali malé 
občerstvení a při hudbě pana Sedláře 
z Tečovice, který hrál na klávesy, se do něj 
pustili - určitě všem chutnalo! Klienti obdrželi 
na památku malá keramická srdíčka - srdce 
je symbolem sociálních služeb.

Klientům i zaměstnancům Domova pře-
jeme do dalších let pevné zdraví a hodně 
příjemných společných zážitků.

(Domov pro seniory Napajedla)

V době rozmachu počítačových her a in-
ternetu je každá pohybová aktivita pro děti 
vítaným přínosem. I z toho důvodu vznikl 
projekt „Pohyb nás spojuje a vzájemně roz-
víjí“, v jehož rámci proběhlo třetí (22.–24. 
9. 2011) a čtvrté (13.–15. 10. 2011) z devíti 
setkání. Projekt je financován z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 
2007–2013. Během třetího setkání se na pohy-
bově-pobytovém kempu sešlo na 80 dětí ze 
čtyř škol (ZŠ Mánesova Otrokovice, Dubnica 
nad Váhom, 2. ZŠ Napajedla a ZŠ Borský 
Mikuláš), které se společně věnovaly hlavně 
atletice, florbalu a testování fyzické zdatnosti. 
Mimo jiné se také setkaly s Petrem Vabrouš-
kem, českým reprezentantem v triatlonu, 
užily si spousty společenských her a nezapo-
mnělo se ani na tancování. Během čtvrtého 
kempu si celkem 40 dětí z Napajedel a Bor-
ského Mikuláše společně užívalo badminton, 

15. výročí otevření napajedelského Domova pro seniory

regenerační a koordinační cvičení (balanční 
pomůcky, gymbally), ale také měření tělesné 
zdatnosti a řadu dalších pohybových aktivit 
včetně sportovních her (florbal). Důraz nebyl 
kladen pouze na rozvíjení těla, ale i ducha. 
Pro děti byly připraveny přínosné přednáš-
ky o poskytnutí první pomoci, informativní 
schůzka o projektu a samozřejmě oblíbené 
společenské hry, akce a opět trocha pohybu, 
a to ve formě tancování. Děti se během těchto 
akcí mezi sebou poznávaly, překonávaly 
jazykovou bariéru (i když jen malou), ale 
hlavně si užily dny plné pohybu, zábavy 
a regenerace. Aby si mladí sportovci mohli 
příjemné chvíle připomínat, byly pro ně 
nachystány účastnické medaile, kterými byli 
odměněni na konci kempu. Společně se nyní 
mohou těšit na další setkání, které proběhne 
v březnu a dubnu roku 2012. 
 Mgr. Jindřich Polák 

Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí 

Policie informuje
Na Obvodním oddělení policie ČR Napa-

jedla došlo k telefonnímu přečíslování, kdy 
občané mohou volat tel. číslo: 974 666 731. 
Nadále je samozřejmě v platnosti linka 158, 
která platí v nepřítomnosti zdejší hlídky. 

Npor. Bc. Hoff, vedoucí oddělení

Upozornění!
Vážení občané,
s ohledem na blížící se zimní období 

a především Vaše podněty vztahující se 
k parkování vozidel zasahujících do prostoru 
přilehlých chodníků, Vás žádáme, aby jste při 
parkování svých vozidel plně respektovali 
prostor vymezený pro chodce a pro vozidla, 
aby nedocházelo k přesahům vozidel do prů-
chodného profilu chodníků. Díky dodržování 
těchto jasně vymezených prostor nebude 
nedocházet ke zúžení chodníku, který jeho 
uživatelé-chodci mohou využívat v plné jeho 
šíři a zamezí se tak i problému se zimní údrž-
bou, kdy přesahující vozidla brání průjezdu 
techniky SMN p.o.. 

Plán akcí DDM 
Listopad
 31. 10. 2011 Haloween - čarodějný 
program pro děti plný písní, tvoření 
a strašidel
 15. 11. 2011 Divadlo Víti Marčíka - 
jedinečný humor divadla jednoho herce
My se hlíny nebojíme - předvánoční 
tvoření pro školy a školky
Adventní věnce - výroba vánoční vý-
zdoby pro tvořivé maminky a babičky

Prosinec
 4. 12. 2011 Mikuláš v Matýsku - pro 
veřejnost na Sokolovně pro všechny 
věkové kategorie a děti z Napajedel
 5. 12. 2011 Vánoční jarmark v Ma-
týsku - tradiční prodej výrobků dětí 
a chráněných dílen
Vánoční pečení - perníčky pro všechny 
šikovné kuchařky pod vedením zkušené 
cukrářky
Vánoční koncertík - vystoupení kroužků 
domu dětí vánoční atmosférou připraví-
me rodiny na nejkrásnější svátky
Předvánoční dílnička - výroba vánoční-
ho dárečku a poslední možnost zhotovit 
si vlastnoruční dárek 

Leden
 RC Model Mania - Závody RC aut 
a vrtulníků
 Karneval v Matýsku - hry a soutěže 
pro nejmenší je určen pro Klub Matýsek 
a nejmenší děti
 Kreativní den - dětské tvoření

file:///D:/0DATA/Napajedla/NN2011-11/podklady/str%208/www.solidni-finance.cz 
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V říjnu navštívily děti z napajedelské 
mateřské školy Knihovnu Boženy Benešové 
Napajedla, do které to mají, co by kamenem 
dohodil. A aby nemusely jít děti po obědě 
spát, nebo aby měly den o něco pestřejší 
než obvykle, připravily si pro ně knihovnice 
hodinu dramatické výchovy. Děti soutěžily, 
naslouchaly, zpívaly, prošly se trhem se 
zvířaty a nejrůznějším zbožím od čočky až 
po koření, a hlavně vařily kaši stejně jako 
hlavní hrdinky pohádky Hrnečku, vař! 

Jedna část dětí obdržela nejrůznější hu-
dební nástroje jako například lžičky, bubínky, 
paličky, triangl, dva golfové míčky, uzavřené 
skleničky s čočkou, fazolemi a rýží nebo 
rumba koule. 

Druhá část dětí se chopila velikého prostě-
radla, které představovalo kaši. Slečna kni-
hovnice ukazovala dětem s nástroji, jak mají 
hrát – když dřepěla, hrály pomalu a potichu, 
a jak postupně vstávala, hrály stále hlasitěji 
a hlasitěji a jejich rytmus se zrychloval. 

Děti s prostěradlem měly za úkol vařit kaši 
podle toho, jak „orchestr“ hrál. A tak kuchaři 
vařili a míchali, a kaše bublala a kypěla! Až 
začala z hrnečku vytékat ven a zaplavila celou 
knihovnu, regály i knížky. Děti se svých rolí 
ujaly doslova s chutí a ukázaly nám, že umí 
hrát i vařit jako úplní profesionálové. 

Na závěr dramatické hodinky dostaly 
děti za úkol vymalovat hrnečky s kypějící 
kaší, které vystavíme na nástěnce v chod-
bě před knihovnou, aby se na ně mohli 
přijít podívat rodiče, sourozenci i všichni 
ostatní zájemci.

 Svatava Ondrášová
 Knihovna Boženy Benešové Napajedla

 

Přijďte si zavzpomínat 
V čítárně Knihovny Boženy Benešové 

Napajedla jsou zájemcům k dispozici 
svázané ročníky Naší pravdy z let 1967, 
1968 a 1969 a Stadionu z roku 1968. Díky 
panu Jaroslavu Valentovi z Otrokovic, 
který je knihovně daroval, si můžete 
zavzpomínat na dobu minulou.

Jak děti z mateřské školy vařily v knihovně kaši Napajedelští hasiči  
uklízeli město

Členové Sboru dobrovolných hasičů 
v Napajedlích uspořádali v sobotu 1. října 
2011 v rámci podzimního úklidu sběr 
kovového šrotu - Železnou sobotu. 
Během celého dopoledne projeli a vy-
sbírali odpadové železo ve všech ulicích 
našeho města.

SDH Napajedla děkuje všem občanům 
za spolupráci!

(www.hasicinapajedla.cz)

V sobotu 15. října 2011 se členové kolek-
tivu mladých hasičů Sboru dobrovolných 
hasičů v Napajedlích zúčastnili podzimní 
části okresního kola celostátní hry PLAMEN 
2011 - 2012 v Rackové. V závodě požárnické 
všestrannosti (branný závod) v kategorii 
mladší skončili napajedelští na 7. místě, 
v kategorii starší obsadili 13. a 29. místo. 
Disciplínu požární útok CTIF absolvovalo 
pouze družstvo starších, které skončilo na 10. 

Podzimní část okresního kola hry PLAMEN 2011–2012
místě. Po dvou podzimních disciplínách 
tak „přezimují“ v průběžném pořadí na 11. 
místě v kategorii starší. Kategorie mladší 
nemá z důvodu neúčasti v požárním útoku 
CTIF průběžné hodnocení. Na podzimní část 
okresního kola bude navazovat jarní část 
v květnu 2012, které společně s celoročním 
vyhodnocením činnosti kolektivů určí celko-
vé pořadí v letošním ročníku hry PLAMEN.

(www.hasicinapajedla.cz)
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Listy stromů na sebe již oblékly 
kabáty nejrůznějších barev. Nemají si 
navzájem co závidět, každý z nich je 
originál a neujde pohledu očí. Právě těch 
očí, které se nezaleknou zamračené ob-
lohy, větru a ranního deště. Dychtivých 
očí, které chtějí spatřit krásu podzimní 
přírody…

„Není špatné počasí, je jen špatně 
oblečený turista.“ Tímto heslem se zřej-
mě řídilo všech 125 účastníků Pochodu 
podzimními Chřiby, který pořádali napa-
jedelští turisté. Devatenáctikilometrový 
pochod začínal v Babicích, odkud vedla 
trasa přes krásný komplex pískovcových 
skal Vlčí jámy, Zuzančinu studánku a Ha-
lenkovice do Napajedel. Jubilejnímu 40. 
ročníku této akce zpočátku počasí nepřá-
lo – ráno byla mlha a poprchalo. Účastníci 
naštěstí na umoudření počasí nemuseli 
čekat dlouho. Sotva oblékli pláštěnky, 
přestalo pršet a pršipláště tak putovaly 
zpět do batohů. Platila přímá úměra, že 

čím více pláštěnek bylo schovaných, 
tím lepší nálada byla mezi turisty. A tak 
ve skvělé přátelské atmosféře dorazili 
účastníci i do cíle pochodu, vinného skle-
pa na Radovanech, kde k dobré náladě 
hrála country kapela Kapabend, turisté 
se zde mohli občerstvit, zatancovat nebo 
si jen popovídat s přáteli.

Na závěr pár informací. Autorem my-
šlenky a hlavním organizátorem prvních 
ročníků pochodu byl Standa Vacl, který 
k jubilejnímu 40. ročníku zaslal přání, 
ve kterém vyjádřil poděkování za organizo-
vání této akce. V cíli turisty navštívil a svou 
přítomností potěšil dlouholetý organizátor 
pochodu Ferda Janoštík. Pochodu se zú-
častnil stále ještě aktivní turista, někdejší 
předseda odboru KČT, Bedřich Seitl. Tímto 
bych všem chtěla poděkovat. 

A teď už jen připravit lyže – zimní příroda 
má taky něco do sebe…

Alena Janošková

Podzimní Chřiby – 40. ročník

Joe After Trio v Klášterní kapli.   Foto: JS ■


