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Rudolf Firkušný *11. 2. 1912 
– 100. výročí narození

Klub přátel hudby v Napajedlích 
Základní umělecká škola R. Firkušného

Vás zvou na koncert

Setkání s hudbou
Pocta Mistru Rudolfu Firkušnému

8. 2. 2012 v 17.00 hod. Koncertní síň 
R. Firkušného – Klášterní kaple

Koncert se koná v roce 60. výročí školy 
a vystoupí zde její vynikající absolventi.

Zápis dětí do 1. tříd
základních škol se koná ve středu 1. února 

2012 v době od 14.00 do 17.00 h.

Výběr úhrad za svoz odpadů
Výběr plateb bude probíhat od 1. 3. 

2012 do 30. 4. 2012 na finančním odboru 
radnice v Napajedlích.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz 

mimo jiné

 Zastupitelstvo města dne 30. 11. 2011
• vyhlásilo záměr prodeje stavebních 

pozemků p. č. 2074/106 + 2074/107 pro výstavbu 
rodinného domu v lokalitě Malina III za cenu 
nejvyšší nabídky, min. cena 850,00 Kč/m2 
za podmínek dle přiloženého záměru; termín 
uzávěrky: 15. února 2012 do 12:00 hodin

• projednalo žádost pana Kotase o prodej 
části pozemku ve vlastnictví města Napajedla 
a tím umožnění přístupu k pozemku v jeho 
osobním vlastnictví a nevyhlásilo záměr pro-
deje části pozemku KN p. č. 406/1 a uložilo 
Ing. Ireně Brabcové starostce města prověřit 
možnost napojení případné obslužné komuni-
kace přes pozemek ve vlastnictví města Napa-
jedla p. č. 406/1 či 6426/8 a ukládá starostce 
města vypracovat komplexní studii předmětné 
lokality ve vazbě na zpřístupnění pozemků p. č. 
405 až p. č. 420/2 přes pozemek ve vlastnictví 
města p. č. 406/1 popřípadě p. č. 6426/8 za pod-
mínky, že obslužná komunikace k jednotlivým 
parcelám bude situována na části pozemků 
p. č. 405 až p. č. 420/2 v šířce cca 5 m

• vzalo na vědomí, že při fyzické realizaci 
projektu „Naše Napajedla - Město pro život - 
Revitalizace veřejných ploch a komunikací 
v MPZ - II.etapa“ byl stávající chodník v ul. 
Komenského revitalizován dle schválené 
projektové dokumentace, ale po průběžném 
geometrickém zaměření bylo zjištěno, že 
část chodníku v této ulici je umístěna na po-
zemcích třetích osob a že tento stav musí být 
okamžitě majetkoprávně dořešen s ohledem 
na podmínky čerpaní dotace z Regionálního 
operačního programu a z důvodu následné 
kolaudace stavby

• v souvislosti s touto situací schválilo 
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na část pozemku KN p. č. 153/1 o výměře cca 1 
m2 za cenu 50,00 Kč/m2 a Smlouvu o uzavření 

Od 1. ledna letošního roku dochází 
na městském úřadě ke změnám, které souvisí 
s novou legislativou. Změny se týkají vydává-
ní občanských průkazů a sociálních dávek. 

Jak jsme Vás již informovali, od 1.1.2012 
se vydávají elektronické občanské průka-
zy, tzv. e-OP. Tuto činnost zajišťují obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností. Příjem 
a zpracování žádostí je obdobný jako u 
cestovních dokladů (např. fotografie je 
pořizována přímo na úřadě). 

Na Měststkém úřadě v Napajedlích je však 
možné i nadále hlásit ztrátu nebo odcizení 
občanského průkazu. 

Od ledna 2012 se na odboru sociálních 
věcí již nevyplácí dávky nepojistného systé-
mu – dávky hmotné nouze, dvě pracovnice 
odboru přešly s touto agendou na Úřad 

budoucí kupní smlouvy na část pozemku KN 
p. č. 154/1 o výměře cca 50 m2 za cenu 50,00 
Kč/m2dle předloženého návrhu

• schválilo „Smlouvu o uzavření budoucí 
směnné smlouvy o převodu vlastnictví k ne-
movitostem a smlouvu budoucí o uzavření 
budoucí smlouvy nájemní“ I. etapa mezi 
Městem Napajedla a spol. CEMEX Sand, s.r.o. 
dle předloženého návrhu s tím, že hodnota 
obou pozemků je srovnatelná

• schválilo „Smlouvu o uzavření budoucí 
směnné smlouvy o převodu vlastnictví k ne-
movitostem“ II. etapa mezi Městem Napajedla 
a spol. CEMEX Sand, s.r.o. dle předloženého 
návrhu s tím, že hodnota směňovaných po-
zemků je srovnatelná.

• se seznámilo se zápisy z jednání finanč-
ního výboru dne 25. října 2011 a 29. listopadu 
2011 a

• uložilo radě města projednat doporu-
čení finančního výboru na přijetí opatření ad 
usnesení ze zápisu finančního výboru 2011/8/1:
- centralizovat veškerý nákup materiálů, 

energií a služeb pro všechny příspěvkové 
organizace, úřad města a obchodní organi-
zace

- posoudit varianty řešení mzdové agendy 
všech institucí města

-  centralizace ve vybrané instituci města
-  zadání agendy externí firmě
-  posoudit sjednocení správy základních škol
a  připravit podkladový materiál pro jednání 

zastupitelstva města do 31. března 2012
• schválilo přidělení finančního příspěvku 

pro TJ FATRA-SLAVIA NAPAJEDLA ve výši 
Kč 350.000,00 na generální opravu sociálního 
zázemí na stadionu kopané

• projednalo žádost ředitele příspěvkové 
organizace Služby města Napajedla, p.o. o po-
skytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
Kč 5.360.000,00 na úhradu faktur za nákup 
techniky na akci “Rozšíření separace odpadů 
ve městě Napajedla“, a na doporučení Rady 
města Napajedla (usnesení č. 25/455/2011) 
schválilo Smlouvu o poskytnutí návratné 

Z jednání zastupitelstva města
finanční výpomoci z rozpočtu města Napajedla 
pro příspěvkovou organizaci Služby města 
Napajedla na uvedený účel

• schválilo rozpočet města Napajedla 
na rok 2012 dle předloženého návrhu č. j. 
10355/2011/2400 včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu v příloze č. 1 a 2 a navržených změn 
č. 1 a 2 dle přílohy č. 3; schválený rozpočet 
města je sestaven jako schodkový, přičemž 
příjmy jsou ve výši Kč 96.212.000,00, výdaje 
jsou ve výši Kč 102.584.000,00 a financování je 
v částce + Kč 6.372.000,00 – viz blíže příloha NN

• schválilo peněžité plnění za výkon funkce 
člena výboru nebo komise ve výši 130,00 Kč/
člen/účast na jednom zasedání výboru nebo 
komise v roce 2011 v maximálním počtu 12 
placených zasedání ročně fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva města a plní 
výkon funkce členů výborů a komisí

• schválilo termíny zasedání zastupitel-
stva města na 1. pololetí roku 2012: 15. února, 
25. dubna a 20. června

• schválilo podle § 84 odst. 2 písmeno h) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vydání obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2011 o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku a o regulaci 
provozní doby hostinských provozoven dle 
návrhu včetně doplnění o ulici Žerotínova – 
viz příloha NN

• schválilo podle § 84 odst. 2 písmeno h) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vydání obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2011 k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku v oblasti 
omezení hazardu dle návrhu včetně doplnění 
o ulici Žerotínova – viz příloha NN

- schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2011 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního 
herního systému dle návrhu

- zvolilo Ing. Jaroslava Janotu členem kon-
trolního výboru

- pověřilo Ing. Irenu Brabcovou, starostku 
města zajištěním právního stanoviska ke kom-
petenci příslušného orgánu města ve věci 
uzavírání smluv o zřizování věcného břemene

- se seznámilo s postupem prací procesu 
naplňování usnesení zastupitelstva města z 23. 
února 2011 č. 3/50/2011, kde zastupitelstvo 
odsouhlasilo prodej části podniku NBTH, 
s.r.o. – centrálního zásobování teplem – lokalita 
Nábřeží dle nabídky Teplárny Otrokovice a.s. 
za minimální cenu 10 mil. Kč a zplnomocnilo 
Radu města Napajedla v působnosti valné 
hromady společnosti NBTH, s.r.o. uzavřením 
kupní smlouvy na prodej části podniku NBTH, 
s.r.o. – centrálního zásobování teplem – lokalita 
Nábřeží.

Zastupitelstvo města Napajedla se sezná-
milo se stavem vyčlenění části podniku, prů-
během valných hromad společnosti NBTH, 
s.r.o. a prodloužením nabídky spol. Teplárna 
Otrokovice, a.s. na nákup části podniku NBTH, 
s.r.o. Napajedla a informací o uzavírání smlou-
vy o smlouvě budoucí kupní.

práce do Otrokovic (budova Polikliniky 
Otrokovice).

Všechny ostatní činnosti vykonává odbor 
i nadále. Pracovnice odboru pomáhají obča-
nům zorientovat se ve změnách v sociální 
oblasti od ledna 2012, a to u všech cílových 
skupin – nezaměstnaných, rodin s dětmi, 
seniorů, zdravotně postižených a nepři-
způsobivých. Jsou připraveni poskytovat 
základní sociální poradenství všem, kteří 
chtějí předejít nebo se již ocitli v obtížné 
životní situaci.

Sociální pomoc se i nadále a ve stejném 
rozsahu poskytuje v oblastech sociálně 
právní ochrany dětí, sociální prevence, 
zvláštního příjemce důchodového pojištění 
a v oblasti sociálních služeb. 

Alena Kašná, Ing. Zdeňka Sukupová

Změny na městském úřadě

chtěla bych Vám touto cestou popřát všechno 
nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, osobních 
a pracovních úspěchů v novém roce 2012. 

Využívám příležitosti začátku nového roku 
k malému ohlédnutí za uplynulým rokem 
a náznaku toho, co nás čeká v roce příštím. 

Máme za sebou první povolební rok. 
Spolupráce dohodnutá po volbách se nám 
jak v radě, tak i v zastupitelstvu města, da-
řila. Dokázali jsme většinou najít společnou 
řeč, navzájem se inspirovat a přispívat tak 
k dalšímu rozvoji našeho města.

Akcí, která se nejvíce dotkla v minulém 
roce života v našem městě, byla druhá etapa 
revitalizace veřejných prostor v městské 
památkové zóně. Byla dotována 19,0 mil. 
Kč z evropských dotací prostřednictvím 
ROP. Její součástí byla rekonstrukce téměř 
2,5 km chodníků. Na tomto místě si dovolím 
malou poznámku: Zaslechla jsem nedávno 
názor: „Dost už bylo chodníků“. To ale může 
říci pouze ten, před jehož domem je již 
předlážděno. Stále nám zbývá ještě více než 
třetinu chodníků opravit. Revitalizace zeleně 
v městské památkové zóně dotovaná 3,5 mil. 
Kč z Operačního programu životní prostředí, 
která byla zpočátku, a to při kácení starých 
a nevhodně vysazených stromů, provázena 
nesouhlasy, proběhla nakonec úspěšně. 
Díky mokrému létu se většina sazenic ujala 
a už se těším na jaro, kdy se vše pěkně 
zazelená a nově vysazené trvalky se nám 
ukáží v celé své kráse. Ze stejného dotačního 
programu byla dokončena také komunitní 
kompostárna, která letos již vyprodukovala 
první tuny kvalitního kompostu. Podařilo 
se také obnovit další strojní vybavení tech-
nických služeb. S podporou Státního fondu 
dopravní infrastruktury a Zlínského kraje 
byla na začátku roku propojena očekávaným 
půlkilometrovým úsekem cyklostezka mezi 
Spytihněví a rekreačním areálem Pahrbek. 
Z tohoto fondu čerpá naše město dlouhodobě 
finanční prostředky i v oblasti bezpečnosti 
silniční dopravy. V letošním roce je to již osmá 

etapa Bezbariérové trasy, v jejímž rámci byl 
zrekonstruován chodník a veřejné osvětlení 
v ulici Dr. Beneše. Současně byl z rozpočtu 
města a příspěvku těžařské firmy Cemex re-
konstruován chodník v ulici 2. května. Poté, co 
byla v březnu předána do užívání Knihovna 
Boženy Benešové v klášteře, byla zahájena 
v měsíci srpnu další část jeho rekonstrukce, 
jejíž součástí byla také kompletní úprava fa-
sád; všichni jsme již měli možnost shlédnout 
klášter v nové podobě. Osobně mám velkou 
radost z ulice Komenského, která je po všech 
letošních úpravách, kterými prošla, skutečně 
hodna svého jména. 

Každoročně věnujeme nemalou pozornost 
oblasti školství. Nejinak tomu bylo letos, 
kdy byla provedena kompletní rekonstrukce 
vnitřních rozvodů vody a kanalizace ve dvou 
pavilonech naší mateřské školky a v každé 
ze základních škol byla vybudována nová 
moderní jazyková učebna. 

V červenci, při 14. výročí od největších 
povodní, byla slavnostně předána do užívání 
stavba Protipovodňové ochrany pravého 
břehu řeky Moravy. Realizací této stavby 
byla dokončena komplexní protipovodňo-
vá ochrana našeho města. Jsem ráda, že ji 
máme, a ještě raději budu, pokud ji nebudeme 
muset nikdy využívat. 

Novinkou ve sféře kulturní a společenské, 
byly velmi úspěšné farmářské trhy a kvalitní 
jazzové koncerty. 

Za vzornou reprezentaci našeho města 
bych chtěla poděkovat dvěma mladým 
lidem – občanům Napajedel. Velmi pěkné-
ho výsledku v soutěži Superstar dosáhla 
Alžběta Kolečkářová, v oblasti sportu naše 
město reprezentuje v dresu prvoligového 
fotbalového týmu Vlastimil Daníček, odcho-
vanec napajedelské kopané. Oběma přeji 
mnoho štěstí v roce 2012 při cestě za svými 
vytouženými cíli.

Stáváme se příjemnou zastávkou na vodní 
a cyklistické cestě podél Baťova kanálu. 
Na cyklostezce byl dle monitoringu u přístavu 
překročen počet 100 tisíc návštěvníků. 

Pravidelně jsme se v průběhu roku na rad-
nici scházeli s poskytovateli služeb v této ob-
lasti cestovního ruchu. Pahrbek má za sebou 
první sezónu po rekonstrukci, osvědčila se 
funkčnost zrekonstruovaných částí a nově 
zbudovaných bungalovů i dalších částí 
areálu. Hřebčín potvrzuje stále neutuchající 
zájem o prohlídky svého areálu. Zámek se 
setkal s přílivem návštěvníků nejen historické 
části zámku, ale i expozic dvou zajímavých 
výstav a bohaté nabídky doprovodných akcí.

Važme si každého pracovního místa, které 
u nás vznikne v sektoru služeb díky rozvoji 
turistického ruchu, važme si všech součas-
ných pracovních míst, která v našem teritoriu 
máme. Jsou to právě dobré výsledky firem 
a živnostníků, které ovlivňují nejen Váš domácí 
rozpočet, ale také plnění rozpočtu města. 

Ne vše se v uplynulém roce povedlo, 
tak jak jsme si představovali či přáli, přesto 
hodnotím tento rok pro naše město jako 
velmi dobrý. Patřil opět k těm, kdy nám 
daly stavební akce pěkně zabrat a v mno-

hém zkomplikovaly život i Vám, občanům, 
v ulicích města. Projekty byly naplánovány, 
podařilo se na ně získat dotace a zrealizovat, 
aniž by se město zadlužilo. V příštích letech 
bude tato možnost již velmi omezená a po-
stupně se dostaneme do doby, kdy si bude 
muset město i v oblasti investiční vystačit 
pouze se svým, dnes v podstatě provozním 
rozpočtem. O to víc bude na místě šetřit 
a zvažovat veškeré výdaje. Proto také zastu-
pitelstvo města v letošním roce přijalo něko-
lik zásadních rozhodnutí: schválilo prodej 
kanalizace a prodej části společnosti NBTH 
– centrálního zásobování teplem. Ke koupi 
jsou městem nabídnuty komerční objekty 
na náměstí a bytový objekt v ulici Jiráskova. 
To vše s jediným cílem: snížit do budoucna 
zbytné výdaje a vytvořit si finanční rezervu 
na výdaje nezbytné.

Co na nás čeká v roce 2012? V roce stého 
výročí narození napajedelského rodáka 
Rudolfa Firkušného a 300leté historie 
kostela svatého Bartoloměje?

Na stole již leží nový územní plán, který 
bude na další minimálně desetileté období 
nejdůležitějším strategickým dokumentem 
našeho města. V příštím roce proběhne jeho 
veřejné projednání a schvalovací proces 
v zastupitelstvu města.

V oblasti čerpání dotací budeme mít již 
velmi omezené možnosti. Pokusíme se zajistit 
z těchto zdrojů ještě finanční prostředky 
na opravu městských objektů v centru měs-
ta – na dvůr radnice, budovu kina a objekt 
bývalých techniček v rámci Integrovaného 
projektu v ROP. V příštím roce je také po-
slední možnost získat investice na zateplení 
veřejných objektů. Chtěli bychom zde uspět 
zejména s objekty mateřské školky. Čeká nás 
dokončení rekonstrukce kláštera a vznik 
nového muzea, které bude výzvou pro Vás 
všechny, kteří se zajímáte o historii našeho 
města.

Zvýšený zájem politiků o naše město, který 
byl patrný již v letošním roce, je předzvěstí 
voleb, které nás v příštím roce čekají – bu-
deme volit zástupce do kraje a také za náš 
obvod do senátu.

V oblasti společenské a kulturní se může-
me těšit na tradiční Divadelní festival ochot-
nických souborů, oblíbenou akci folklorních 
souborů Moravské chodníčky, stále více 
navštěvované Svatováclavské slavnosti a fes-
tival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému 
věnovaný právě 100. výročí narození tohoto 
napajedelského rodáka. 

• • •
Vážení spoluobčané, před pár dny jsme 

se s úctou rozloučili s prezidentem Václa-
vem Havlem. Dovolte abych na tomto místě 
vzpomenula jeho odkaz. Nezapomeňme 
na znovunavrácení svobody a demokracie 
v naší zemi - nebyly vždy samozřejmostí. 
Věřme ve slušnější a lidštější politiku, 
než které jsme v současné době svědky, 
a připomínejme si, jak často to jde, že 
láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí. 

Vše dobré v roce 2012.
Ing. Irena Brabcová, starostka

Vážení spoluobčané,
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Za uplynulý loňský rok 2011 došlo ve slu-
žebním obvodě Obvodního oddělení Napa-
jedla ke spáchání celkem 184 trestných činů, 
729 přestupků a zaevidováno bylo rovněž 
842 čísel jednacích. Objasněnost spáchání 
trestných činů byla na Obvodním oddělení 
Napajedla v roce 2011 celkem 53.80%.

Oproti roku 2010 došlo k nárůstu jak trest-
ných činů a to o 21% (v roce 2010 evidováno 
152), tak přestupků a to o 41% (v roce 2010 
evidováno 517) a rovněž k nárůstu čísel 
jednacích o 39% (v roce 2010 evidováno 
605). Potěšitelné je, že navzdory nízkému 
personálnímu stavu na Obvodním oddělení 
Napajedla se podařilo v roce 2011 zvýšit 
objasněnost spáchání trestných činů oproti 
roku 2010 celkem o 5,77%.

Policie České republiky informuje
Ke skladbě trestné činnost uvádím, že 

se jednalo v největší míře o majetkovou 
trestnou činnost a to jak krádeže vloupáním 
či krádeže prosté a rovněž se na skladbě 
trestných činů podílela i násilná trestná 
činnost. Na úseku přestupkové agendy se 
jednalo v největší míře o přestupky proti 
občanskému soužití, proti majetku a rovněž 
o přestupky na úseku bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích. 

Loňský rok 2011 byl na Obvodním od-
dělení Napajedla významným, i co se týče 
personálního stavu, neboť jen díky oběta-
vosti policistů zařazených na Obvodním 
oddělení Napajedla se podařilo v průběhu 
roku 2011 zajistit nepřetržitou hlídkovou 
činnost v teritoriu Obvodního oddělení 

Zastupitelstvo města Napajedla dne 30. listopadu 2011 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet má 
podobu následujících závazných ukazatelů:

Závazné ukazatele rozpočtu, údaje v tisících Kč

Příjmy
třída 1 daňové příjmy 66 572   
třída 2 nedaňové příjmy 19 615   
třída 3 kapitálové příjmy 0   
třída 4 přijaté dotace 10 025   
Příjmy celkem 96 212   

Financování - třída 8    
položka    

8115 změna stavu na bankovním účtu 8 232   
8124 splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 860   

 financování celkem 6 372   
Zdroje Celkem 102 584   

Výdaje 
Oddíl celkem provoz investice

22 Doprava 4 835 1 085 3 750
23 Vodní hospodářství 160 160 0
31 Vzdělávání 10 165 10 165 0
32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 103 5 903 5 200
34 Tělovýchova a zájmová činnost 722 722 0
36 Bydlení, služby a územní rozvoj 28 807 17 837 10 970
37 Ochrana životního prostředí 4 005 4 005 0
43 Sociální péče a pomoc 2 891 2 891 0
52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 425 2 425 0
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 877 277 600
61 Územní samospráva a státní správa 21 783 21 683 100
63 Finanční operace 6 064 6 064 0
64 Ostatní činnost 8 541 5 515 3 026

Výdaje Celkem 102 584 78 938 23 646

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

Tab. č. 1 - Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2012 - 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 448 000
36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 12 575 000
 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

Zastupitelé schválením rozpočtu města na rok 2012 stanovili radě města výše uvedené závazné ukazatele pro hospodaření města Napajedla 
a pro hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací v roce 2012.

Rozpočet města je schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy 96,212.000,- Kč a výdaji 102,584.000,- Kč činí – 6,372.000,- Kč a bude dofi-
nancován prostředky z minulých let.

V roce 2012 bude provedena úprava rozpočtu na rok 2012 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou do rozpočtu 
nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele 
dotace. Pokud by došlo k poklesu příjmů, bude provedena úprava i na příjmové straně rozpočtu. Odpovídajícím způsobem by muselo být 
reagováno i na výdajové straně rozpočtu. 

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu města na všechny předpokládané příjmy a výdaje města včetně financování na rok 2012 schválila 
rada města následně na svém jednání dne 14. prosince 2011. 

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok mimo jiné zabezpečuje základní provozní výdaje městského úřadu ve výši 18,96 mil. Kč, sboru 
pro občanské záležitosti (0,19 mil. Kč), městské policie (2,42 mil. Kč) a na činnost zastupitelů 2,71 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní výdaje 
organizačních složek města – pečovatelské služby (2,85 mil. Kč) a jednotky sboru dobrovolných hasičů města (0,27 mil. Kč).

V návaznosti na již přidělené nebo teprve požadované dotace jsou vyčleněny v rozpočtu i finanční prostředky na spolufinancování dotací. 
Přehled schválených akcí spolufinancovaných z dotací podává následující tabulka č. 3.

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

číslo
akce

název
dotační akce, projektu

celkové 
náklady

v rozpočtu
zahrnuto

předpoklad
dotace

zdroj
dotace

podíl
města 

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč  v tis. Kč
1202 bezbariérová trasa 9. etapa 7 500 3 500 4 000 SFDI* 3 500
3201 auto dodávka po hasiče 900 600 300 ZLK 600

 celkem 8 400 4 100 4 300 4 100

*SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, ZLK – Zlínský kraj
Pro přípravu dalších žádostí o dotace a zpracování potřebné podkladové dokumentace 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. V rozpočtu jsou také schváleny investiční akce plně hrazené městem, tabulka č. 4.

TAB. 4 – Investice plně hrazené městem

číslo akce v rozpočtu název investice výdaje v Kč
1203 rekonstrukce chodníků 250 000
1206 budova bývalého kláštera – rekonstrukce 3. NP 3 500 000
1207 budova bývalého kláštera – expozice v 2. NP 3 000 000
2437 navýšení základního kapitálu NTV cable, s.r.o 2 200 000
1208 rekonstrukce veřejného osvětlení 200 000
2200 aktualizace a pořízení změn Územního plánu města 40 000
2124 příprava žádostí na dotace ze státních a evropských fondů 1 000 000
2106 zpracování projektové dokumentace k pozemkům a stavbám 570 000
2107 výkup pozemků 300 000
2510 městský úřad – přístrojové vybavení 100 000

celkem 11 160 000

Rozpočet dále obsahuje prostředky vyčleněné na opravy nemovitostí v majetku města v celkové částce 3,99 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 2,61 
mil. Kč a do rezervy kapitálové 3,02 mil. Kč. 

Zastupitelé jako každoročně vyčlenili částku na podporu aktivit spolků a organizací působících v oblasti sportu, kultury, ochrany příro-
dy, sociální péče, a to ve výši 2,65 mil.Kč. Rozdělení této částky mezi jednotlivé žadatele bude schváleno na jednání zastupitelstva v únoru 
a v dubnu letošního roku. Na integrovaný dopravní systém je vyčleněna částka 0,48 mil. Kč.

Dne: 3. ledna 2012, Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 

Rozpočet města Napajedla na rok 2012 

Napajedla, přičemž ke konci roku 2011 se 
stabilizoval personální stav na oddělení. 
Můžu slíbit, že v roce 2012 budeme pokra-
čovat v nastoleném trendu a na Obvodním 
oddělení Napajedla bude zajištěna nepřetr-
žitá hlídková činnost.

V závěru roku 2011 došlo k přečíslování 
telefonních linek, kdy se na Obvodní oddělení 
Napajedla lze dovolat na telefonním čísle 
974 666 731, číslo faxu je 974 666 738, přímý 
mobilní kontakt na hlídku je 725 292 344.

Jménem kolektivu Obvodního oddělení 
Napajedla bych chtěl Všem poděkovat za spo-
lupráci v roce 2011 a těšíme se na spolupráci 
v roce 2012. 

npor. Bc. David Hoff, 
vedoucí oddělení 
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2012 se v budově Klubu 

kultury Napajedla sešlo 154 lidí ochotných 
pomoci dobré věci. 36 skupinek koledníků 
(z toho 108 dětí) se vydalo na zamrzlou cestu 
pod organizačním vedením Mgr. Bronislavy 
Veselé.

Na pomoc trpícím a potřebným lidem na-
pajedelští občané přispěli částkou 144.272 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomá-
hali při sbírce. Zvlášť děkujeme firmě Topek 
Topolná za koláčky pro koledníky, Městu 
Napajedla, které podpořilo toto dílo formou 
občerstvení pro všechny zúčastněné, Klubu 
kultury Napajedla za poskytnutí prostor 
potřebných pro zázemí sbírky a Zámku 
Napajedla za možnost vjezdu automobilů 
do areálu zámeckého parku.

Charita sv. Anežky Otrokovice

Sváteční koncert 27. 12.

Jazzový koncert

Svátky v kostele

F o t o :  F r a n t i š e k  C i v e l aF o t o :  F r a n t i š e k  C i v e l a

V roce 2011 i začátkem roku 2012 si každý 
mohl vybrat z kulturních akcí, které ho 
obohacují. Programy vychází pravidelně 
v Napajedelských novinách. 

Nelze opomenout koncerty k poctě Ru-
dolfa Firkušného, koncerty žáků a učitelů 
naší Základní umělecké školy R. F. v kapli 
i kostele: koncert pana učitele Gabriela, 
jehož výtěžek byl věnován na varhany, 

sváteční koncert sboru dětí a mládeže při 
Filharmonii Brno Kantiléna, páteční koncerty 
v kapli a nezapomenutelně dojemný koncert 
Tříkrálový, na kterém koncertovaly dětské 
pěvecké sbory ze ZŠ Zlín-Malenovice. 

Kromě toho proběhla divadelní předsta-
vení našeho Divadelního souboru Zdeňka 
Štěpánka i dalších souborů, kulturní akce 
na zámku, akce pořádané pro rodiče i ve-

řejnost kolektivem vedoucích z Domu 
dětí a mládeže Matýsek a také kulturní 
akce pro seniory pořádané členkami 
Klubu důchodců a sborem pro občanské 
záležitosti. 

Čeká nás plesová sezóna a další akce.
Za všechny akce a kulturu všem obětav-

cům moc a moc děkujeme, přejeme hodně 
zdraví, dobrých nápadů a spokojených 
posluchačů.

Členové SOZ v Napajedlích

Naše město je bohaté na kulturu 
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P ř í l o h a  n o v i n  

Schváleno ZM dne 30. 11. 2011 usnesením č. 
7/109/2011. Nabývá účinnosti dne 01. 1. 2012. 

Obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2011,
o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kultur-
ních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku a o regulaci provozní doby 
hostinských provozoven

Zastupitelstvo města Napajedla se 
na svém zasedání dne 30.11.2011 usnesením 
č. 7/109/2011 usneslo vydat na základě ust. 
§ 10 písm. a), b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné 
vyhlášky
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky 

(dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před hlukem v době 
nočního klidu, zabezpečení místních zále-
žitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření 
příznivých podmínek pro život v obci a vy-
tváření estetického vzhledu obce.

2) Předmětem této vyhlášky je regulace čin-
ností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými 
narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve ve-
řejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako 
územním samosprávným celkem.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly 
narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný 

pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) pořádání sportovních a kulturních 

podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků,

c) provozní doba hostinských provozoven.

ČÁST I.

Čl. 3 - Noční klid
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 

hodin. V této době je každý povinen zachovat 
klid a omezit hlučné projevy.

ČÁST II.
Podmínky pro pořádání, průběh a ukon-

čení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, tanečních zábav 
a diskoték a jiných kulturních podniků

Čl. 4
Vymezení základních pojmů
1) Hostinskou provozovnou či jiným kul-

turním podnikem se pro účely této vyhlášky 
rozumí hostinská provozovna (místnost, 
zařízení, bar), ale i venkovní prostor (např. 
předzahrádka).

2) Veřejnosti přístupnou akcí se pro účely 
této vyhlášky rozumí sportovní a kulturní 
podnik, taneční zábava, diskotéka, koncert, 
technoparty, vystoupení tanečních a hudeb-
ních skupin a jiné kulturní podniky, spojené 
s veřejnou produkcí hudby.

3) Pořadatelem veřejnosti přístupné akce je 
fyzická či právnická osoba, která je provozo-
vatelem zařízení (např. hospody, restaurace, 
venkovního areálu), v němž se veřejnosti 
přístupná akce koná, nebo fyzická či práv-
nická osoba, která je oprávněna na základě 
písemného souhlasu provozovatele zařízení, 
vlastníka pozemku nebo budovy pořádat 
veřejnosti přístupnou akci.

Čl. 5 - Povinnosti pořadatele
Pořadatel uvedený v čl. 4, odst. 3 je 

povinen:
a) oznámit konání veřejnosti přístupné 

akce Městskému úřadu Napajedla, a to nej-
méně 14 dnů před jejím konáním,

b) zajistit dostatečný počet pořadatelů, 
zřetelně označených a způsobilých výkonu 
funkce pořadatele,

c) na místě veřejnosti přístupném akce 
vytvořit orgánům obce, Policie ČR a strážní-
kům Městské policie Napajedla podmínky 
pro řádný průběh dozoru a kontroly.

Čl. 6
Podmínky pro pořádání veřejnos-
ti přístupných akcí
(1) Veřejnosti přístupnou akci lze konat 

v ulicích Masarykovo náměstí, Na Kapli, 
Svatoplukova, Podzámčí, Žerotínova, Lány, 

Malina II, Nábřeží, Komenského, Jiráskova, 
Husova, Zábraní, Sadová, Zámecká, Palacké-
ho a na Pahrbku v době:

a) v neděli až čtvrtek v době od 6.00 hodin 
do 24.00 hodin,

b) v pátek, sobotu a v den přede dnem 
pracovního klidu v době od 6.00 hodin 
do 02.00 hodin.

(2) Rada města Napajedla může udělit 
výjimku z ustanovení bodu (1) a), b), a to 
na základě písemné žádosti. Žádost lze podat 
na formuláři, který je přílohou č. 1 této obecně 
závazné vyhlášky.

ČÁST III.

Čl. 7
Provozní doba hostinských pro-
vozoven
(1) V ulicích vymezených v čl. 6 této vyhláš-

ky se stanovuje provozní doba hostinských 
provozoven takto:

a) v neděli až čtvrtek v době od 6.00 hodin 
24.00 hodin,

b) v pátek, sobotu a v den přede dnem 
pracovního klidu v době od 6.00 hodin 
do 02.00 hodin.

(2) Rada města Napajedla může udělit 
výjimku z ustanovení bodu (1) a), b), a to 
na základě písemné žádosti. Žádost lze podat 
na formuláři, který je přílohou č. 2 této obecně 
závazné vyhlášky.

ČÁST IV.

Čl. 8 - Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší:

•	 část třetí obecně závazné vyhlášky města 
Napajedla č. 3/2002 o veřejném pořádku, 
ve znění vyhlášky č. 3/2003, 

•	 čl. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky 
města Napajedla č. 3/2002 o veřejném 
pořádku.

Čl. 9 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

01. 1. 2012.

Ing. Irena Brabcová v. r., starostka
Zbyněk Ohnoutek v. r., místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 09. 12. 2011
Sejmuto z úřední desky: 28. 12. 2011
Pozn. - Přílohy:
č. 1 žádost o udělení výjimky podle čl. 

6 odst. 2
č. 2 žádost o udělení výjimky podle čl. 

7 odst. 2

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kultur-
ních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 

k zajištění veřejného pořádku a o regulaci provozní doby hostinských provozoven

informace na www.medipet.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA
MEDIPET

Broučkova 5395, Bartošova čtvrť, Zlín
tel. 577 222 737                            mob. 602 716 839

Diagnostika a léčba vedená 
specialistou v oborech

 � Chirurgie a ortopedie 
MVDr. Jiří Jahoda

 � Kardiologie, nemoci koček 
MVDr. Petra Maňásková

 � Oftalmologie 
MVDr. Václav Halm

 � Dermatologie, alergologie 
MVDr. Lenka Polášková

NOČNÍ POHOTOVOST

Jazykové kurzy na maximum!

Otrokovice (nová budova MÚ)
Tel.: 777 832 792, 573 331 194 www.JazykyNaMaximum.cz
AJ, NJ, ŠJ, FJ od 3 do 135 let. Profesionální individuální a � remní výuka.

Domluvte se 
ve škole, 
v práci 
i cizine!

Kvalifikovaní 
lektori, malé

skupinky,
konverzace

ˇ

ˇ

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

pořádá

tradiční

HASIČSKOU ZÁBAVU
v sobotu 4. února 2012 od 19,30 hod.

v sále SOKOLOVNY v Napajedlích

Občerstvení                                 Bohatá tombola                Hraje skupina EX DUO

Rezervace míst u p. Dalibora Lidince, tel. 732 390 212!

Vstupné 50,- Kč                                    Srdečně zvou pořadatelé

Cena vodného a stočného pro rok 2012 (okres Zlín)
Od 1. ledna příštího roku schválila vlastnická společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. zvýšení ceny pro vodné a stočné 

pro tarifní oblast zlínského regionu. 

Ke zvýšení ceny dochází v souvislosti s poklesem spotřeby vody, růstem inflace a vyššími provozními náklady u nově budo-
vaných a rekonstruovaných celků (čistírny odpadních vod a nové kanalizace). Dalším důvodem je nárůst nájemného hrazeného 
vlastníkovi infrastrukturního majetku, tento nájem je nezbytný k zajištění obnovy nové i stávající infrastruktury. 

Kromě uvedených vlivů je nezanedbatelný i nárůst nové sazby DPH z dosavadních 10 % na 14 %. Celková cena vodného 
a stočného pro domácnosti na Zlínsku vzroste oproti loňské ceně s nižší daní o celkových 13,8 %. 

Nárůst cen vodného a stočného je o 9,8 % bez DPH, celkově je nárůst za 1 000 litrů vody pro obyvatele o 13,8 % včetně 
DPH. Zatímco letos většina obyvatel Zlínska zaplatí za 1 m3 vodného a stočného 73,15 Kč (s DPH), tak od nového roku to bude 
v celé tarifní oblasti 83,28 Kč (s DPH) za 1 m3. Schválené zvýšení cen má dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny 
ve výši 107 Kč za měsíc.

Cena vody platná od 1. 1. 2012: (údaje v Kč/m3)

Okres ZLÍN 2011 bez DPH 2012 bez DPH 2012 včetně DPH (14 %)

vodné 34,97 36,98 42,16

stočné 31,53 36,07 41,12

vodné + stočné 66,50 73,05 83,28
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P ř í l o h a  n o v i n  

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti provozování loterií  

a jiných podobných her pomocí technických prostředků

Zastupitelstvo města Napajedla se 
na svém zasedání dne 30.11.2011 usnesením 
č. 7/110/2011 usneslo vydat na základě ust. 
§ 10 písm. a) a podle § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
(1) Město Napajedla (dále jen „město“) 

stanovuje provozování loterie nebo jiné po-
dobné hry pomocí technických zařízeních, 
které bylo povoleno na základě ustanovení § 
50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen výherní zařízení) činností, 
které by mohla narušit veřejný pořádek.

(2) Účelem této vyhlášky je vymezení míst 
a doby, ve kterých mohou být loterie a jiné 
obdobné hry provozovány. 

Článek 2
(1) Výherní zařízení mohou být na území 

města provozována v objektech ulice Masa-
rykovo náměstí, Na Kapli, Svatoplukova, Pod-
zámčí, Žerotínova, Lány, Malina II, Nábřeží, 
Komenského, Jiráskova, Husova, Zábraní, 
Sadová, Zámecká, Palackého a na Pahrbku 
v době:

a) v neděli až čtvrtek v době od 6:00 hodin 
do 24:00 hodin

b) v pátek, sobotu a v den přede dnem 
pracovního klidu v době od 6:00 hodin 
do 02:00 hodin.

Článek 3 - Sankce

(1) Za nedodržování této vyhlášky se 
ukládají sankce podle zvláštních právních 
předpisů.

Článek 4
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

01. 1. 2012.

Ing. Irena Brabcová v. r., starostka
Zbyněk Ohnoutek v. r., místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 09. 12. 2011

Sejmuto z úřední desky: 28. 12. 2011

Příloha č. 1:
Žádost o udělení výjimky podle čl. 6 odst. 2

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Napajedla č. 2/2011 žádám Radu města Napajedla 
o schválení výjimky na základě čl. 6 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.

1. pořadatel akce:
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Telefonický kontakt, popř. e-mail: 

2. den, měsíc a rok pořádání akce, čas zahájení a ukončení akce .....................................................................................................................................

3. místo pořádání akce, předpokládaný počet účastníků akce:  .........................................................................................................................................

4. druh akce (zábava, ples, diskotéka apod.), u hudební produkce uvést název kapely či skupiny, jež na veřejnosti přístupné akci vystoupí

  ...................................................................................................................................................................................................................................................

V Napajedlích, dne ……………….....    podpis pořadatele: …………………………………………

Příloha č. 2:
Žádost o udělení výjimky podle čl. 7 odst. 2

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Napajedla č. 2/2011 žádám Radu města Napajedla 
o schválení výjimky na základě čl. 7 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.

5. provozovatel hostinského zařízení (žadatel): 
 Jméno a příjmení:
 Trvalé bydliště:
 Telefonický kontakt, popř. e-mail: 

6. označení hostinského zařízení 

7. ulice, kde se hostinské zařízení nachází:

8. doba, na kterou požadujete výjimky z OZV: (den, měsíc, rok a čas) 

V Napajedlích, dne ……………….....   podpis žadatele (provozovatele hostinského zařízení): ………………………………………

Město Napajedla zveřejňuje před rozhod-
nutím 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 
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 
v sestupném pořadí dle zájmu včetně uve-
dení ceny

Město Napajedla zveřejňuje před rozhod-
nutím 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.

- 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 do 15. 2. 
2012 do 12.00 hod v zalepené obálce s ozna-
čením „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-

• 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 
upřednostněni 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 15. 2. 2012 
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

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

Prodej objektu č. p. 737 na pozemku KN st. p. č. 908 

Prodej stav. pozemku p. a 2074/106 + 2074/107 o výměře 748 m2 
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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 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 do 15. 2. 2012 
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

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 
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.

Výtah ze Studie možného využití objektů a pozemků 

Hlavní kulturní akce  
v roce 2012
 14.–20. dubna - 55. Divadelní festival 
ochotnických souborů, Klub kultury 
Napajedla
 13., 20., a 27. května Varhanní festi-
val v kostele sv. Bartoloměje
 26. května – Závody IN LINE na měst-
ském okruhu
 3., 10., 17. a 24. června - Nedělní pro-
menádní koncerty na Masarykově nám.
 16. – 21. července - Letní kino v are-
álu za Klášterem
 11. srpna - Moravské chodníčky, 
setkání folklorních souborů Slovácka, 
Valašska a Hané, areál bývalého kláštera
 28. září - Svatováclavské slavnosti 
 23.–25. listopadu - Festival vážné 
hudby, Pocta Rudolfu Firkušnému, 
Klášterní kaple
 30. listopadu - Zpívání u vánočního 
stromu na Masarykově náměstí
 27. prosince - Slavnostní koncert, 
Klášterní kaple

Vánoce, co může být krásnějšího?
Klid, pohoda, rozsvícený stromeček, 

koledy, kapřík a cukroví na stole, dárečky, 
spousta dárečků…

A teď zavřete oči a představte si velký 
ozdobený strom, kolem něj spousta dětí, 
rodičů a učitelů. Ano, právě jste se přenesli 
na vánoční besídku žáků 1. ZŠ. A potom, že 
se zázraky nedějí…

Víte, kdo kde chodí o Vánocích? Kdo dává 
dárky v Norsku, Itálii, Rusku, kdo naděluje 
v Americe? Co znamená rozsvícení každé 
svíce na adventním věnci, znáte postavy 
Kašpara, Melichara, Baltazara, historii 
stromečku, jesliček apod.?

Tak tohle všechno a ještě mnohem více 
jste se mohli dozvědět na vánoční besídce 
naší školičky. 

Děti byly skvělé, a řeknu vám, že neznám 
nic lepšího, než když ten Pepík ze čtvrté třídy 
(mezi námi, pěkný vykuk) přednese báseň, 
aniž by „plácal“ ostatní, Adámek ze třetí třídy, 
i přes svou bázlivou povahu, vystoupí před 
ostatní a odhodlaným hlasem řekne tu svou 
naučenou větu, Aneta proběhne kolem jen 
tak jako čarodějnice Befana a Tři králové? Ti 
jsou ze všech nejlepší! 

Víte, nejde ani tak o to, že některý z těch 
malých žáčků mluví potichu či zapomene 
text, nejde o to, zda někdo nechal doma 
zvoneček či masku zvířátka, ale hlavně jde 
o pohodu – pohodu Vánoc.

Prostě - klid, pohoda, rozsvícený strome-
ček, koledy, kapřík a cukroví na stole, dárečky, 
spousta dárečků…

A kdyby se vám snad zdálo, že dárků bylo 
méně než v loňském roce nebo že jste snad 
nedostali ze svého seznamu všech 23 dárků 
a pouze jen 22, či Ježíšek zapomněl nebo pro-
stě již nesehnal toho koníka s dlouhými vlasy 
– nevadí. Protože za rok jsou tu Vánoce zas. 

Tak hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 
2012 přejí všem žáci, vychovatelé a učitelé 
1.ZŠ.

Vychovatelka Simona Šulcová, 1.ZŠ

Vánoce u nás ve škole
Tiše, slyšíte? Právě vystupují naši 

nejmenší. Pohádka „O rukavičce“ se jim 
opravdu povedla. No ano, máme šikovné 
prvňáčky. A co teprve žáčci druhé a třetí 
třídy! Žáci i učitelé si s programem, který 
pro celý první stupeň připravily paní vy-
chovatelky, poradili skvěle. Každý se chtěl 
předvést, každé dítě chtělo ukázat svým 
nejbližším, co se naučilo. Tak schválně. 

V sobotu 31. prosince 2011 drželi členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Napajedla (JSDHM) již tradičně celou 
noc pohotovost. Tentokrát v početním 
stavu 1+3 s cisternou CAS 8 - A 31 a osobním 
automobilem Škoda Felicia.

Služba hasičům začala ve 20,00 hod., 
kdy ohlásili zahájení pohotovosti na ope-
rační středisko Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje (HZSZK). Poté již 
vyrazili k první kontrolní projížďce měs-
tem, při které si zhruba zmapovali napa-
jedelské pohostinské provozovny, které 
měly večer a v noci otevřeno a u kterých 
se dala předpokládat zvýšená koncentra-
ce odpálené zábavné pyrotechniky. Při 
dalších projížďkách pak s přestávkami 
prováděli celkovou kontrolu města.

O půlnoci, při hlídce naproti radnice, 
členové JSDHM provizorně ozvučili pro-
stor náměstí a popřáli všem přítomným 
napajedelským občanům mnoho štěstí 
v novém roce 2012. Nechyběl ani slavnostní 
novoroční přípitek sektem, samozřejmě 
nealkoholickým.

Po utichnutí rachejtlí a dělobuchů 
na náměstí pokračovali hasiči v kontrolních 

Silvestrovská pohotovost 2011
projížďkách městem. V 6,30 hod. po poslední 
kontrole města, kdy již šla většina občanů 
spát a hluk z ulic se vytratil, nahlášením 

na operační středisko HZSZK členové 
JSDHM pohotovost ukončili. Letošní sil-
vestrovská noc se obešla bez problémů 
a hasiči nemuseli v Napajedlích zasahovat 
při žádné mimořádné události.

(www.hasicinapajedla.cz)
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Před sto léty se v Napajedlích narodil

Rudolf Firkušný
(1912–1994) 
Jeho rodný dům se sice nedochoval, stával 

na konci ulice Palackého vedle Lidového 
domu, ale povědomí o této mimořádné osob-
nosti světové kultury je v našem městě silnější 
než kde jinde. Rudolf Firkušný (narodil se 
11. února 1912) byl mladším synem místního 
notáře, měl staršího bratra Leopolda (Leoše) 
a sestru Marii. Po otcově předčasné smrti (r. 
1915) se rodina přestěhovala do Brna. Oba 
bratři Firkušní byli hudebně nadaní. Leoš se 
věnoval spíše hudební teorii a organizačním 
aktivitám, u Rudolfa byl v raném věku rozpo-

znán jeho mimořádný hudební talent, když 
jako pětiletý rád brnkal na klavír. Získal si 
pozornost jednoho z nejpovolanějších, Leoše 
Janáčka. Ten prý neměl rád zázračné děti, 
ale vztahu Janáčka a Firkušného můžeme 
vypozorovat přímo otcovský vztah. Janáček 
se domníval, že pro tak malého chlapce bude 
vhodnější učitelka hudby, a tak doporučil 
jeho matce, aby se mu věnovaly zpočátku 
brněnské učitelky hudby, mj. vynikající 
pedagožka Růžena Kurzová. K dalším jeho 
učitelům patřili Vilém Kurz, J.Helfert, J.Suk, 
R. Karel ad.Firkušný studoval na brněnské 
a pražské konzervatoři. Mistrovské kurzy 
absolvoval u A.Schnabela v Berlíně, studium 
dovršil několika pobyty v zahraničí..

 V osmi letech měl Rudolf Firkušný první 
samostatný koncert, o tři roky později předne-
sl jako sólista s Českou filharmonií Mozartův 
Korunovační koncert. V dalším roce sklízí 
velký úspěch ve Vídni. Jeho obdivovatelem 
a podporovatelem se stal i T.G.Masaryk, 
který mu poskytl stipendium na studium 
pod podmínkou, že řádně zvládne maturitu. 
Mladý Firkušný totiž žil plně svou hudbou 
a takové praktické záležitosti mu nedělaly 
starosti. Ve dvacátých letech koncertoval 
v mnoha hudebních centrech Evropy. Inter-
pretoval díla světových i soudobých českých 
autorů, na prvním místě Bohuslava Martinů, 
se kterým se spřátelil. Ten mu věnoval řadu 
svých skladeb. V roce 1938 poprvé Firkušný 
vystoupil v New Yorku. To ještě netušil, že 
se mu toto město stane druhým domovem. 

Před válkou také často pobýval v Paříži. 
Tam také po okupaci tam emigroval, žil v ko-
munitě s B.Martinů, V. Kaprálovou, J.Muchou, 
J.Páleníčkem ad. V roce 1940 ho čs. exilová 
vláda vyslala do USA. Americkému publiku 
se představil klavírním koncertem v prosinci 
1941 a v silné konkurenci (V.Horowitz, A. 
Rubinstein ad.) uspěl. 

 Po skončení druhé světové války se 
vrátil do Československa. V květnu 1946 
účinkoval na 1. ročníku Pražského jara (které 
organizoval jeho bratr Leoš). Chtěl v Praze 
zakotvit. Po změně politických poměrů 
v roce 1948 se ale rozhodl zůstat v cizině. 
Do Československa se pak sporadicky 
vracíval na návštěvy za matkou a sestrou, 
které žily v Přerově. Na rodnou zem nikdy 
nezapomněl. Propagoval českou hudbu 
po celém světě. K lásce k českému jazyku 
a českým kořenům vedl také své dvě děti, 
když se v roce 1965 v Přerově oženil, vzal 
si půvabnou Přerovanku Taťánu Nevolovou, 
a založil rodinu.

 V druhé polovině 80. let minulého století 
byl několikrát zván do rodné země. Vrátil 
se ale až v roce 1990, když účinkoval opět 
, po více než padesáti letech, na Pražském 
jaru. Se svým přítelem Rafaelem Kubelíkem 
absolvoval dlouhou řadu vystoupení, besed 
se studenty, nahrávky v hudebních studiích. 
Praha, Brno, Napajedla, Uherské Hradiště 
a další města ho poctila čestným občanstvím. 
Univerzita Karlova v Praze, Masarykova uni-
verzita v Brně, brněnská JAMU mu udělily 
čestný doktorát. Město Napajedla pojme-
novalo jeho jménem místní hudební školu, 
Mistr Firkušný se Napajedlanům odměnil 
nádherným kocertem. 

 Rudolf Firkušný zemřel 19. července 1994 
ve Staatsburgu u New Yorku v USA. Jeho těles-
né pozůstatky byly převezeny do rodinného 
hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. Kontakt 
s jeho rodným městem nadále udržují obě 
jeho děti Veronika a Igor, které do Napajedel 
přijíždějí, (mj. oba hovoří krásnou češtinou). 
Napajedlané na jeho počest pojmenovali jeho 
jménem koncertní síň v bývalém klášteře, kde 
se každoročně koná festival Pocta Rudolfu 
Firkušnému.

Milada Písková

dali skvělý sportovní výkon a věříme, 
že budou i nadále reprezentovat DDM 
Matýsek a město Napajedla i v dalších 
soutěžích na různých místech kraje. Jsme 
také rádi, že v Napajedlích tolik dětí má 
zájem se věnovat této krásné a relativně 
nové sportovní hře. 

Díky všem zúčastněným týmům, 
rozhodčím a taky pořadatelskému týmu 
za zajištění průběhu této akce. Děkujeme 
také nadaci Děti-Kultura-Sport za finanční 
podporu akce. Druhý Matýskův přátelský 
florbalový turnaj se bude konat někdy 
na jaře. 

Konečné pořadí týmů: 
1. Slovácko ZŠ Uherské Hradiště
2. DDM Matýsek Napajedla
3. DDM Astra Zlín
4. 1. ZŠ Napajedla
5. DDM Luhačovice
6. DDM Sluníčko Otrokovice
7. ZŠ Traplice

 Lukáš Cívela

1. Matýskův přátelský florbalový turnaj
V DDM Matýsek je zájem o sportovní hru 

florbal stále větší. Proto zde máme velmi 
početná letos už 3 florbalová družstva (1.-3. 
třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída). 

Také proto DDM Matýsek Napajedla 
pořádal v sobotu 10.12.2011 

florbalový turnaj pro mladší žáky (ročníky 
1999 a mladší), kterého se zúčastnilo celkem 
7 týmů z různých končin regionu. Mezi těmito 
7 týmy byl i náš tým Domu dětí a mládeže 
Matýsek Napajedla, kterému se podařilo zís-

kat pohár za 2. místo. 
Na prvním místě byla 
ZŠ Uherské Hradiš-
tě. Florbalisti z DDM 
Matýsek se tedy ze 
všech zúčastněných 
Domů dětí a mláde-
že umístili nejlépe. 
Z 6 zápasů s ostat-
ními zúčastněnými 
týmy 3x vyhráli, 
2x remízovali a 1x 
prohráli a to pou-
ze rozdílem 2:1. 
Florbalisti DDM 
Matýsek tak po-

Betlémské světlo 
Jedenáctiletá školačka a ministrantka Sa-

rah Schinwald z hornorakouského Munderfin-
gu zapálila v pondělí 21. listopadu „Betlémské 
světlo“ pro ORF v jeskyni narození Ježíše 
v Betlémě. Návštěva Betléma je vrcholným 
bodem cesty ORF (Österreichischer Rund-
funk) z Horního Rakouska pro „Betlémské 
světlo“, které se od 19. do 26. listopadu 
zúčastnilo téměř 400 účastníků. 

Betlémské světlo zazářilo letos jako novo-
dobý symbol Vánoc již po pětadvacáté a pře-
dávalo se ve 30 zemích. Skauti z celé Evropy 
převzali světlo při ekumenické Slavnosti 
světla, která se konala v sobotu 10. prosince 
ve vídeňském farním kostele Neuottakring. 

S rozdáváním světla je spojena rakouská 
nadace Světlo ve tmě, která pomáhá zrakově 
i jinak postiženým lidem. Její pracovníci 
pojmenovali plamínek Světlo z Betléma 
a předávali jej jako dík všem, kteří dobročinné 
organizaci pomohli. Poprvé bylo světlo dove-
zeno z Betléma v roce 1986, o rok později byli 
na pomoc přizvání rakouští skauti, kteří akci 
spoluorganizují dodnes. Každý rok se hledá 

Dobrý den,
dovolte, abych se s Vámi podělila 

o smutnou předvánoční příhodu…
Dne 21. 12. 2011 v brzkých ranních 

hodinách jsme, jako každý jiný den, vy-
pustili naše tři kočky ven se proběhnout… 
Bohužel se vrátily jen dvě. Šla jsem se 
podívat do přístřešku, jestli tam není ta třetí 
a ona byla, ale v neuvěřitelně zbídačeném 
stavu… Celá krvavá a v oku díra!!! Takový 
pohled na svého „člena rodiny“ bych 
nepřála nikomu. Následovalo vyšetření 
na veterině, kde po RTG zjistili, že má 
v sobě několik broků, které mimo jiné za-

Troje poděkování
K napsání tohoto článku do Napajedel-

ských novin jsem se rozhodl proto, abych 
veřejně vyjádřil poděkování těm, kteří jsou 
kdykoliv připraveni být nápomocní spo-
luobčanům ve svízelných situacích, které 
nejsme schopni sami vyřešit a spoléháme 
na jejich pomoc.

Dozvídáme se z různých zdrojů o ob-
časných negativních jevech, které se žel 
vyskytují. Jsou to nepatrné výjimky oproti 
skutkům, jaké jsou denně poskytovány 
občanům našeho státu.

První moje poděkování patří strážní-
kům Městské policie Napajedla. Ty jsem 
požádal o pomoc při ztrátě klíčů od mého 
auta. Když jsem je nenašel ani do pozd-
ních hodin, tak se okamžitě dostavili 
a vozidlo zabezpečili proti odcizení, včetně 
upozornění, že je monitorováno policií. 
Bylo to pro mě velké uklidnění a zřejmě 
to napomohlo k tomu, že klíče jsem našel 
následně v poštovní schránce. Po oznáme-
ní nálezu klíčů příslušníci policie ihned 
uvedli auto do původního stavu.

Protože jsem jim ani nestačil poděkovat, 
tak jsem se rozhodl, že poděkování budu 
tlumočit paní starostce, Ing. Ireně Brabcové, 
do jejíž kompetence městská policie spadá. 
Na radnici jsem šel s obavou, zda mě paní 
starostka z důvodů časové vytíženosti 
přijme. Po sdělení proč jsem přišel, byla 
očividně potěšena. Odcházel jsem z rad-
nice s dobrým pocitem, že poděkování 
si zaslouží kromě městské policie i paní 
starostka. Má právo být hrdá, protože máme 
v Napajedlích policii, která do důsledku 
naplňuje slova „pomáhat a chránit“.

Moje druhé poděkování se žel týká jedné 
z nejsmutnějších části mého dosavadního 
života. Při dopravní nehodě jsme s man-
želkou utrpěli těžká zranění. Poděkování 
patří všem, kteří nám pomáhali v naší těžké 
situaci. Kolem jedoucí auta zastavovala 
a jejich posádky nám poskytovaly první 
pomoc. Bylo moc dojemné, že mezi nimi 
byla i paní v pokročilém těhotenství. 

Nelze zapomenout poděkovat přísluš-
níkům policie, lékařům, panu MUDr. Ber-
grovi, hasičům a posádkám sanitek.

V tak těžké chvíli si uvědomujeme, 
že každá pomoc je ve skutečnosti tou 
největší.

Třetí poděkování patří zdravotnímu 
personálu Traumatologie KNTB ve Zlíně, 
panu primáři MUDr. Marceli Guřanovi, 
Ph.D., asistentovi MUDr. Radimu Jünge-
rovi a dalším lékařům za to, že se o nás 
pacienty pečlivě starali, za náročnou, 
namáhavou a odpovědnou práci, za lidský 
přístup, který ulehčuje i po psychické 
stránce dlouhodobou hospitalizaci.

Všem, o kterých jsem se výše zmínil, 
za sebe i manželku ještě jednou moc 
děkuji.

Stanislav Trávníček, Napajedla

sáhly i plíce, hlavu atd… Rozhodnutí, které 
nastalo bylo pro nás hrozné, nicméně pro 
kočičku nejspíš vysvobozující z utrpení… 
„A tak Ti, Rozárko, máváme tam nahoru…“

Našim myslivcům bych chtěla vzkázat, 
že jim přeji „pohodové“ Vánoce. My je 
díky jejich imbecilitě mít nebudeme…!!!

Je velmi smutné, že v den zahájení 
státního smutku, napadne naše myslivce, 
jít si takhle zastřílet do koček...

Ostatním přeji krásné a poklidné prožití 
Vánočních svátků a do nového roku zdraví, 
štěstí a lásku...

Jana J., „Kalvárka“

Předvánoční příhoda

v Horním Rakousku Dítě Světla, které si svým 
chováním a ochotou pomoci druhým zaslouží 
přepálit plamínek z věčného světla v Bazilice 
Narození Páně do speciálního kahanu. 

U nás se světlo objevilo poprvé těsně 
po revoluci, kdy jej do Prahy přivezli exiloví 
skauti. Od roku 1990 se o dovoz starají skauti 
z brněnského střediska Řehoře Mendla.

(zdroj www.betlemskesvetlo.cz)

Napajedelští skauti převzali letošní plamí-
nek už v sobotu 17. 12., kdy jej přivezl rychlík 
na nádraží do Otrokovic. Následující dny jej 
pečlivě uchovávali, aby jej mohli ve čtvrtek 
22. 12. v podvečer rozdávat lidem na náměstí 
v Napajedlích u vánočního stromu. Klasická 
lucernička se svíčkou, horký čaj, svařené 
víno, koledy a troška domácího cukroví 
podpořily předvánoční atmosféru, ačkoli 
počasí bylo téměř jarní. Betlémské světlo 
pak zaplálo na Štědrý den nejen v napaje-
delských domácnostech, ale také v kostele 
sv. Bartoloměje při půlnoční mši.

Ať už jste si letos světlo domů přinesli nebo 
ne, věříme, že jste prožili vánoční svátky 
v klidu a spokojenosti a do nového roku vám 
přejeme hodně zdraví, radosti a porozumění.

Za napajedelské skauty 
Zdeňka Šupková - Čonza

http://www.betlemskesvetlo.cz/


NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, tel. 577 944 247, fax: 577 100 915, e-mail: noviny@napajedla.cz l Vychází jednou 
za měsíc v nákladu 3350 ks. Uzávěrka do 20. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo 
příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele  l  Placená inzerce 5000 Kč 
+ 20 % DPH za jednu stranu, inzerci příjímá Infocentrum, tel.: 577 944 247, noviny@napajedla.cz l Grafická úprava a sazba: Stanislav 
Hradil, tel. 602 249 672 l Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: 577 110 936, 773 122 101  l  Povoleno MK ČR E12958 l http://www.napajedla.cz

L e d e n  1 / 2 0 1 2

Tradičního předvánočního turnaje ve vo-
lejbale se letos zúčastnilo 9 týmů – 4 na-
pajedelské, 3 z Otrokovic a dva ze Zlína. 
V tělocvičně 2.základní školy Napajedla se 
týmy utkaly v sobotu 17.12. Jako vítěz z tohoto 
klání nakonec vyšlo družstvo Pokaždé jinak 
Otrokovice, stříbrnou pozici obsadili zlínští 
Pátečníci, naše „Áčko“ Napajedla vybojovalo 
třetí příčku.

Betlstar 2011 – volejbalový turnaj o Betlémskou hvězdu

Po vyčerpávajících sportovních výkonech 
čekalo účastníky i fanoušky zasloužené 
večerní odreagování v podobě přátelského 
posezení s občerstvením.

Turnaj tak jako v předchozích letech zor-
ganizovali napajedelští skauti a KČT. Více info 
na http://betlstar.napskaut.cz/.

-ZŠ-

http://betlstar.napskaut.cz/

