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55. Divadelní festival 
ochotnických souborů 
14.–20. dubna 2012 

Více na straně 7.

Den otevřených 
dveří v MŠ + zápis

Maminky a tatínkové, kluci a holčič-
ky, dovolujeme si Vás pozvat na Den 
otevřených dveří v MŠ Napajedla, který 
se uskuteční  ve čtvrtek 12. dubna 
2012 od 8–11 a 14–16 hod. ve všech 
budovách školy.

Součástí Dne bude vydávání žádostí 
k přijetí k předškolnímu vzdělávání 
v MŠ Napajedla pro školní rok 2012/2013 
(zápis).

Na rodiče a děti se těší celý kolektiv 
pracovníků mateřské školy.

Martina Švandová
 ředitelka MŠ Napajedla

 

Kino Napajedla
Dětský filmový festival 25.–27. dubna 
Začátky v 16.00 hodin, po skončení kaž-
dého promítání bude losování tomboly

Klub přátel hudby
Klub přátel hudby v Napajedlích Vás zve 

na KOMORNÍ KONCERT dvou vynikajících 
studentů pražské AMU: Barbora Valečko-
vá - housle, Robert Kružík – violoncello, 
klavírní spolupráce Stanislav Bogunia (pe-
dagog AMU). Zazní skladby J. S. Bacha, L. 
van Beethovena, A. Dvořáka, J. Brahmse, 
F. Mendelssohna-Bartholdyho a B. Martinů. 

Koncert se koná v Koncertní síni Ru-
dolfa Firkušného ve středu 4. dubna 2012, 
začátek v 19 hodin. 

k a b e l o v á   t e l e v i z e

Více informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525
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Ceník výše úhrad za sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

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

Zastupitelstvo města dne 15. 2. 2012
mimo jiné
 neschválilo odkoupení pozemku PK 

p. č. 5111 o výměře 9902 m2 za cenu Kč 
150.000,00 v rámci likvidace dědictví po panu 
Čevorovi
 vzalo na vědomí
 roční účetní závěrku společnosti NTV 

cable s.r.o. za rok 2010
 rozdělení zisku společnosti NTV cable 

s.r.o. za rok 2010 dle předloženého návrhu
 schválilo navýšení základního kapitálu 

ve společnosti NTV cable s.r.o o částku o 2,2 
mil. Kč v roce 2012, a to peněžitým vkladem 
města Napajedla ve výši 2,2 mil. Kč v témže 
období 
 schválilo vyhodnocení tabulkových 

podkladů pro návrh priorit v oblasti investic 
a oprav místních a účelových komunikací 
a chodníků, které byly na základě usnesení 
ZM č. 5/71/2011, ze dne 22. 6. 2011 rozeslány 
k vyplnění jednotlivým zastupitelům, a po je-
jich odevzdání na MěÚ Napajedla byly zpra-
covány a vyhodnoceny; na základě tohoto 
hodnocení byly stanoveny priority, které byly 
již částečně zapracovány do rozpočtu města 
na rok 2012, další akce budou dle finančních 
možností zapracovávány do rozpočtů města 
v nadcházejících letech
 schválilo přidělení finančních příspěv-

ků spolkům a organizacím na činnost a akce 
na rok 2012 z rozpočtu města – viz str. 3
 se seznámilo se Zápisem č. 2012/10 

z jednání finančního výboru dne 08.02.2012 
a vzalo na vědomí plán činnosti finančního 
výboru na I. pololetí roku 2012
 schválilo převzetí vozidla DAF, ra-

menový nosič kontejnerů, VIN XLRTE85X-
C0E537188, od Služeb města Napajedla, p.o., 
do majetku města Napajedla
 schválilo prodej vozidla DAF, převedení 

příjmu z prodeje vozidla DAF do investičního 
fondu organizace Služby města Napajedla, 
p.o.
 odsouhlasilo rozdělení státní finanční 

podpory poskytnuté Ministerstvem kultury 
ČR z Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2012 pro Městkou památkovou zónu 
Napajedla těmto žadatelům:

- společnosti Zámek Napajedla, s.r.o., 
ve výši Kč 200.000,00 na stavební úpravy 
ve 2. nadzemním podlaží objektu zámku – 1. 
etapu sanaci dřevomorky

- městu Napajedla ve výši Kč 200.000 
na 2. etapu stavebních úprav střechy objektu 
radnice
 schválilo smlouvu o přidělení nein-

vestičních prostředků pro společnost Zámek 
Napajedla, s.r.o., ve výši Kč 40.000 na stavební 
úpravy ve 2. nadzemním podlaží objektu 
zámku – 1. etapu sanace dřevomorky

 schválilo ceník za sběr a zneškodňová-
ní komunálních odpadů ve variantě č. 3 pro 
rok 2012 – ponechání stávající výše úhrad 
platných v roce 2011 – viz str. 3
 schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě 

o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy na úhradu neinvestičních ná-
kladů na žáka s obcemi Komárov, Pohořelice, 
Oldřichovice, Spytihněv, Žlutava
 se seznámilo s důvodovou zprávou 

k rozpočtu příspěvkové organizace Služby 
města Napajedla, p.o., předloženou ředitelem 
příspěvkové organizace, a 
 schválilo - návrh metodiky výpočtu 

příspěvku města Službám města Napajedla, 
p.o., předložený finančním výborem v zápise 
č. 2012/10 ze dne 08. 2. 2012 bod 3

- příspěvek města Službám města Napaje-
dla, p.o., pro rok 2012 v max. výši Kč 13.405.000  
tj. navýšení již schváleného příspěvku o Kč 
827.000
 se seznámilo s plněním rozpočtu města 

za rok 2011, se stavem finančních rezerv města 
a se zůstatky na bankovních účtech města 
k 31. 12. 2011 – viz str. 5
 schválilo rozpočtová opatření č. 1 až 

7 v rozpočtu města na rok 2012 dle návrhu 
v příloze č. 1, upravené dle předchozích 
přijatých usnesení – viz str. 
 schválilo snížení objemu finančních 

prostředků ve Fondu rozvoje bydlení na úze-
mí města Napajedla o částku Kč 3.200.000 
a převedení uvedené částky na investiční 
výdaje roku 2012 – na realizaci 1. etapy re-
konstrukce hřbitova
 se seznámilo se Zprávou o projednání 

územního plánu Napajedla. 
 schválilo Návrh rozhodnutí o námit-

kách a vyhodnocení připomínek k návrhu 
opatření obecné povahy změny č. 10 ÚP 
města Napajedla pro lokality Z 10.1 (změna 

Upozornění pro rodiče
6. 6. 2012 končí platnost zápisů dětí 

v cestovních pasech rodičů
Požádat o vydání cestovního dokla-

du nebo občanského průkazu pro dítě 
do 15 let lze na místně příslušném úřadu 
obce s rozšířenou působností dle místa 
trvalého pobytu dítěte. 

Zákonný zástupce předkládá rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádost 
se pořizuje elektronicky včetně fotogra-
fie, je proto nutná i osobní účast dítěte.

Správní poplatek za vydání dokladu 
pro dítě do 15 let: 
•	 Občanský průkaz 50 Kč (k cestování 

v rámci EU)
•	 Cestovní pas 100 Kč 

Podrobnější informace získáte na MěÚ 
Otrokovice, tel. 577 680 232-3

regulativů funkčního využití v plochách 
zemědělské výroby) z důvodu schvalujících 
stanovisek rozhodujících dotčených orgánů 
a na základě právního názoru
 se seznámilo se Zápisem z jednání 

kontrolního výboru č. 1/2012/KV ze dne 
25.01.2012 a bere na vědomí plán činnosti 
kontrolního výboru na období roku 2012.
 se seznámilo se Zprávou výběrové 

komise pro hodnocení uchazečů na obsa-
zení místa ředitele Městské policie Napa-
jedla a na základě této zprávy v souladu 
s kompetencemi zastupitelstva města dle 
čl. IV. v příloze č. 2 Organizačního řádu 
Městského úřadu Napajedla stanovilo 
počet strážníků Městské policie Napajedla 
– v počtu 5 a uložilo Ing. Ireně Brabcové, 
starostce města zajistit pracovněprávní 
záležitosti nového čekatele v souladu se 
zákonem o obecní policii a zákoníkem práce 
v termínu do 29. února 2012

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Napajedla schválilo 

na svém zasedání dne 15. 2. 2012 ceník výše 
úhrad za sběr, svoz a likvidaci komunálních 
odpadů od občanů pro rok 2012. Výše úhrad 
se nemění a zůstává na úrovni roku 2011, jak 
uvádí následující tabulka. Výběr plateb bude 
probíhat v termínu od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 
na finančním odboru napajedelské radnice 
(přízemí, dveře č. 102). Od 1. 5. 2012 musí být 
každá sběrná nádoba na komunální odpad 
označena známkou platnou pro rok 2012, 
jinak nebude vyvážena.

Stanislava Kozmíková

Varianta
Počet svozů

za rok
Kontejner 
1100 litrů

Nádoba 
240 litrů

Nádoba 
110 – 120 litrů

2x týdně 104 30 456 Kč

1x týdně 52 17 316 Kč 4 320 Kč 2 172 Kč

1x týdně v zimě
1x za 14 dní v létě

39 1980 Kč

1x za 14 dní 26 9 996 Kč 2 280 Kč 1140 Kč

1x za měsíc 13 720 Kč

Účelově vázané finanční příspěvky pro rok 2012
Zastupitelstvem města Napajedla byly pro rok 2012 schváleny finanční prostředky na podporu kultury, sportu, práce s mládeží, na sociální 

oblast a zájmovou činnost v celkové částce 2.177.500 Kč. Rodělení mezi jednotlivé příjemce poskytuje následující přehled.

IČ žadatel schváleno v Kč účel využití

Alois Chybík 2 000,00 Turnaj v nohejbalu 2012

70854904 Asociace víc. ZO tech. Napajedla 10 000,00 Provoz zařízení, opravy, údržba

443239 Český svaz včelařů Napajedla 10 000,00 El. pohon medomedu, včelařské kroje, výsadba dřevin

443239 Český svaz včelařů Napajedla 10 000,00 Tech. agro Brno-odborný seminář chovu včel v EU a ČR

49158236 Český zahrádkářský svaz 5 000,00 Výstava vín spojená s ochutnáváním

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 30 000,00 Provoz azylového domu Samaritán

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 3 000,00 Tříkrálová sbírka 2012

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 10 000,00 Dluhové poradenství Samaritán

22881344 HC SKA Napajedla 20 000,00 Pronájmy sportovních zařízení při utkáních

22852905 IMMORTALIS 25 000,00 Lampový olej, látky, zbroj, zbraně, ozvučení, aj.

Jaroslav Jurásek, Halenkovice 2 000,00 2. ročník florbalového turnaje mladších žáků a žákyň 2012

Jaroslav Jurásek, Halenkovice 2 000,00 2. ročník florbalového turnaje starších žáků a žákyň 2012

27058972 Jezdecký klub AZAVERO 40 000,00 Náklady na provoz koně pro handicapované děti

46276165 Junák svaz skautů Napajedla 60 000,00 Oprava a údržba nem. a movitého majetku, na činnost

46276165 Junák svaz skautů Napajedla 3 000,00 Volejbalový turnaj "Betlstar" 10. ročník

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 10 000,00 Provoz zařízení, opravy, údržba

26550814 M2M Napajedla 23 000,00 Víkendovky, adaptační kurzy, vzdělávání, setkávání

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 25 000,00 Nákup krmiva, soli, prostředky na ošetření výsadby, aj.

570931 Naděje obč. sdružení Otrokovice 120 000,00 Provozní náklady sdružení

44995776 Nemocnice Mil. bratří Vizovice 10 000,00 Plenkové kalhoty, pleny, podložky pro pacienty

27018075 Občanské sdružení ONYX 14 000,00 Zdravotní materiál, osobní náklady terenního pracovníka

426326 Oblastní spolek ČČK Zlín 5 000,00 Podpora ošetřovatelské péče, náklady na provoz vozu, aj.

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 50 000,00 Varhanní festival Napajedla 3. ročník

22836896 SAM Napajedla 7 000,00 Svatováclavské slavnosti, čištění města, živý betlém, na činnost

68729618 Sbor dobr. hasičů Napajedla 48 000,00 Na činnost SDH

68729618 Sbor dobr. hasičů Napajedla 10 000,00 Oslava 130. výročí dobrovolné požární ochrany v Napajedlích

66610516 Společnost přátel ZUŠ Napajedla 17 000,00 Hudební tábor 2012

70967318 Stanice pro hand. zvířata Buchlovice 3 000,00 Svoz, ošetření živočichů, krmení, oprava a údržba zařízení

71154141 Svaz těl. postižených Napajedla 17 000,00 Kulturní vyžití členů, pronájem místnosti, vánoční balíčky

209821 Těl. jednota F-S Napajedla 1 150 000,00 Na činnost

44117329 Těl. jednota SOKOL Napajedla 250 000,00 El.energie, plyn, vodné, stočné, opravy, revize zařízení aj.

44117329 Těl.jednota SOKOL Napajedla 1 500,00 Mikulášská besídka

44117329 Těl.jednota SOKOL Napajedla 20 000,00 15. všesokolský slet

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 100 000,00 Sportovní činnost, pronájmy, energie, materiál, údržba

45659711 Volejbalový klub Napajedla 65 000,00 Sportovní činnost, materiální zabezpečení

Celkem 2 177 500,00
21. února navštívil napajedelskou radnici hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák - v debatě 
na téma školství, sociální služby, požární ochrany se starostkou města. 
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Policie ČR informuje
Jako každým rokem se policisté 

OOP PČR Napajedla zejména v zimních 
měsících zaměřují na preventivně – kon-
trolní činnost, která se týká rekreačních 
objektů. V lednu a únoru 2012 bylo 
provedeno 6 větších kontrolních akcí, 
kdy bylo zkontrolováno 265 objektů v 7 
chatových oblastech, které se nacházejí 
v katastru obce Napajedla. Akce probí-
hají zejména ve spolupráci s Oddělením 
služební hipologie KŘP Zlínského kraje, 
přičemž jezdce na koních využíváme 
ke zdolávání člověku špatně přístup-
ných terénů. Do kontrolních akcí se 
zapojují i strážníci Městské policie 
Napajedla. V roce 2012 doposud nebyl 
nahlášen ani evidován skutek, týkající se 
majetkové trestné činnosti v souvislosti 
s vloupáním do rekreačních objektů či 
zařízení. V následujících měsících bu-
deme v kontrolách i nadále pokračovat. 

Dále bych chtěl připomenout, že 
došlo k přečíslování telefonních linek 
na Obvodní oddělení Napajedla. Dovolat 
se lze na telefonní číslo 974 666 731, číslo 
faxu je 974 666 738. Přímý mobilní kontakt 
na hlídku je 725292344. 

npor. Bc. David Hoff
 vedoucí oddělení

 Napajedla - bezbariérová trasa - 9. etapa
Předmětem tohoto projektu, na který byla 

podána žádost o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), je 
rekonstrukce levostranného chodníku, kte-
rá je rozdělena do dvou úseků. První úsek 
o délce cca 230 m vede od křižovatky s ulicí 
Svatoplukova a Komenského za prodejnu 
Fatra v ulici Podluží a druhý úsek o délce 
cca 120 m vede podél rodinných domů v ulici 
Žerotínova. V obou úsecích bude provedena 
výměna veřejného osvětlení. Z hlediska 
bezpečnosti chodců se jedná o dokončení 
páteřního chodníku podél komunikace III. 
tř. v Napajedlích (vyjímaje části chodníku 
v ulici Lány), který bude splňovat podmín-
ky pro pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Objem prací bude 
upraven v závislosti na získání či nezískání 
dotace ze SFDI.

 Nový klášter multifunkční komunitní 
centrum Napajedla – stavební úpravy 
3. NP
Ve 3. NP objektu bývalého kláštera pro-

běhne závěrečná etapa stavebních úprav 
spočívající v rekonstrukci elektroinstalace, 
zdravotechniky, topení a úprav místností 
na prostory budoucího muzea včetně kan-
celářských prostor. V rámci tohoto podlaží 
budou vybudována dvě sociální zařízení. 
Po dokončení stavebních úprav 3. NP budou 
probíhat práce na interiéru a expozicích 
muzea i ve 2. NP.

 Stavební úpravy střechy objektu radni-
ce – 2. etapa
V roce 2011 proběhla 1. etapa úpravy 

střechy objektu radnice, kterou město Na-
pajedla zrealizovalo za podpory Zlínského 
kraje z důvodu častého zatékání, v zimních 
měsících zasněžování půdního prostoru 
Radnice. V roce 2012 proběhne dokončení 2. 
etapy za finanční podpory Zlínského kraje. 
Předmětem je přeložení stávající střešní 
krytiny typu Holand, která místy nedoléhá či 
úplně chybí a instalací kontaktní fólie, která 
zabrání prostupu deště a sněhu do půdní-
ho prostoru. Bude provedena preventivní 
impregnace krovu. 

 Rekonstrukce ulice Zábraní 
Jedná se o opravu komunikace v horní 

části ulice, podél rodinných domů. Součas-
ný stav komunikace je zcela nevyhovující, 
a to především z důvodu absence jakékoliv 
konstrukce vozovky, která by plnila funkci 
nosnou, a zároveň vrchní obrusná kon-
strukce je velmi různorodá a nekompaktní. 
V rámci tohoto projektu bude vybudována 
nová účelová komunikace (dále jen ÚK) 
délky cca 180 m, jednopruhová, která bude 
obousměrně pojížděna a opatřena jednou 
výhybnou, která bude situována na ½ ulice 
a může eventuelně sloužit i jako odstavná 
plocha pro osobní auta. Šířka ÚK mezi 

obrubami bude 3,5 m. Mezi ÚK a zástavbou 
vznikne pás pro pěší min. šířky 2 m, který 
bude respektovat vjezdy do RD a může být 
i částečně využíván jako odstavná plocha 
nebo výhybna při míjení aut. 

Na základě požadavků obyvatel této části 
ulice bude vybudováno jedno kontejnerové 
stání na separovaný odpad. 

 Rekonstrukce chodníku v ulici Příční 
– 1. etapa 
Na již zrekonstruovaný chodník v ul. 

2. května plynule navazuje jednostranný 
chodník ul. Příční, který bude v délce cca 
120 m, tj. od konce chodníku ul. 2. května 
po ul. 1. máje, ve stávající šířce zrekonstru-
ován. V rámci tohoto projektu bude řešena 
nová nosná konstrukce chodníku, bude 
osazen nový zahradní obrubník a povrch 
chodníku bude proveden z betonové zámko-
vé dlažba 200/200 mm. Vjezdy budou zacho-
vány a konstrukce chodníku v těchto místech 
bude dimenzována na vyšší únosnosti při 
jeho opakovaném pojíždění. Délka 2. etapy 
v délce 200 m (propojení s již s opravenou 
částí chodníku v ulici Lány), šířky 1,6 – 1,8 m, 
bude provedena v závislosti na finančních 
možnostech investora. Veřejné osvětlení není 
předmětem akce.

 Osvětlení přechodů na křižovatce u re-
staurace Asterix
Stávající stav osvětlení křižovatky u re-

staurace Asterix je z hlediska bezpečnosti 
chodců a silničního provozu nedostatečný. 
S ohledem na šířku komunikace III. třídy není 
v současné době osvětlen celý přechod pro 
chodce a chodec vstupující ze světla do ™stí-
nu je velmi špatně vidět, což i z hlediska 
silničního provozu je nebezpečné. 

Tento projekt řeší doplnění dalších sloupů 
veřejného osvětlení a nasvětlení všech pře-
chodů dle současných norem a tím zvýšení 
bezpečnosti chodců. V rámci akce budou 
osazeny 2 ks nových sloupů v ulici Podzámčí, 
1 ks v ulici Svatoplukova, 1 ks na Masaryko-
vě náměstí a vyměněn 1 ks na Masarykově 
náměstí (nedostatečná podjezdová výška). 
Svítidla budou umístěna na stožárech o výšce 
6 m s výložníkem 3 m.

 Regulace ústředního topení v budově 
radnice 
V budově radnice je v současné době 

zcela nefunkční regulace ÚT. Jediným 
regulačním prvkem jsou radiátorové termo-
statické hlavice, kterými se ovládá teplota 
v místnostech mechanicky. Vzhledem k čle-
nitosti radnice se špatně vytápějí některé 
místnosti na koncích jednotlivých větví. 
Z tohoto důvodu se musí upravit ve výmě-
níkové stanici topná křivka na maximální 
možnou hodnotu, což se promítne na spo-
třebě a konečném vyúčtování.

Na základě dobrých zkušeností z budovy 
bývalého kláštera byl vybrán elektronický 

systém regulace i v této budově. Na všechny 
radiátory budou umístěny elektromagnetické 
ventily a do každé místnosti bude osazeno 
tepelné čidlo. Tak bude teplota v každé 
místnosti regulována samostatně. Pro rozvod 
kabelů bude v maximální míře využito stá-
vajících IT rozvodů, aby byly stavební práce 
omezeny na minimum.

 Rekonstrukce zdravotechniky v kuchy-
ni mateřské školy 
V loňském roce byla provedena kompletní 

výměna zdravotechniky v budově „A“ a „B“ 
(Zde zatím nebyla provedena výměna leža-
tých rozvodů, které jsou v této budově umís-
těny v tepelných kanálech pod podlahami. 
Jejich výměna by znamenala rozbití všech 
podlah v přízemí budovy). Z omezených 
časových důvodů nebyla v roce 2011 do akce 
zahrnuta kuchyně. V prostorách kuchyně 
budou provedeny nové rozvody teplé i stu-
dené vody, obklady a všechny odpady (ležaté 
rozvody jsou vedeny ve sklepích). 

 Rekonstrukce střechy přístavku u tělo-
cvičny 2. ZŠ 
Stávající fólie, která je položena na střeše 

objektu, ve kterém se nacházejí učebny dílen 
a část zázemí tělocvičny, je výrazně poško-
zena a opakovně do prostor objektu zatéká. 

V rámci rekonstrukce bude provedeno 
stržení a odstranění stávající poškozené fólie, 
demontovány znehodnocené OSB desky 
vč. poškozené tepelné izolace v tl. 5 cm. 
Následně bude střešní plášť osazen novými 
OSB deskami, tepelnou izolací o tl. 12 cm 
a novou střešní fólií o tl. 1,5 mm. V rámci 
opravy střechy budou osazeny nové střešní 
vpusti a znovu položen hromosvod, který 
musí být před započetím prací demontován. 

 Úspora elektrické energie v objektu 
radnice 
Z důvodu snížení nákladů za odběr elek-

trické energie byly vyhledány energeticky 
nejnáročnější spotřebiče v budově radnice. 
Jedná se o lustry v kanceláři starostky 
a obřadní síni (zde je v jednom lustru na-
instalováno 72 ks klasických žárovek). Také 
technická údržba je velmi složitá. Proto by 
po dohodě s památkáři byla provedena 
výměna těchto lustrů za energeticky mno-
hem šetrnější. 

 Rekonstrukce zdravotechniky v byto-
vém domě čp. 717-719:
Rekonstrukcí zdravotechniky v bytovém 

domě bude řešen letitý problém s kolísáním 
tlaku vody, který je z větší části způsoben 
zarostlým vedením vody v tomto objektu 
a samozřejmě i polohou objektu. V rámci 
akce budou provedeny nové rozvody vody 
vč. odpadů. Díky rozsahu bouracích prací 
při výměně rozvodů dojde k značnému 
poškození obkladů a sanitární techniky 
v koupelnách kde budou provedeny nové 

obklady zdí a podlah včetně osazení nových 
zařizovacích předmětů.

 Oprava střechy a její zateplení nad 
hlavní budovou zdravotního střediska 
(dále jen ZS)
Cílem této investice je dokončení již zre-

alizované 1. etapy opravy střechy (lékárna 
+ spojovací krček), kdy ve 2. etapě bude 
provedena střecha nad hlavní budovou 
objektu ZS. Důvodem realizace této akce 
je špatný stav střešní fólie včetně opláštění 
světlíku a odvětrávacích komínů, díky kterým 
dochází k opakovanému zatékání do stropní 
konstrukce 2. NP. Stejně jako v 1. etapě je 
navrženo zateplení ploché střechy polysty-
renem tl. 150 mm, provedení nové střešní 
hydroizolační folie včetně izolace detailů 
a ukončení zatěžovací vrstvou z vyosévek. 

 Vybudování vnitřního vybavení výtahu 
ve zdravotním středisku 
Vzhledem k charakteru budovy je stále 

větší poptávka nejen z řad občanů, ale 
i zdravotnického personálu po vybudování 
výtahu v tomto objektu. S ohledem na pro-
storové možnosti objektu se bude jednat 
o výtah osobní, který zajistí bezbariérovost 
tohoto zařízení. Výtah bude vestavěn dovnitř 
objektu hlavní budovy ZS v prostoru tzv. zr-
cadla (prostor za schodištěm, kde není strop 
1. NP). Vestavba výtahu si vyžádá minimální 
stavební úpravy.

Odbor správy majetku, investic a rozvoje

Příjmy
schválený 
rozpočet
v tis. Kč

upravený 
rozpočet
v tis. Kč

skutečnost
v tis. Kč

skut./
uprav. 

v % 

třída 1 daňové příjmy 64 900 66 372 66 521,6 100,2

třída 2 nedaňové příjmy 14 380 15 024 16 362,5 108,9

třída 3 kapitálové příjmy 0 0 963,7  

třída 4 přijaté dotace 14 068 61 212 57 974,7 94,7

Příjmy celkem 93 348 142 608 141 822,5 99,4

Financování - třída 8 

8115 změna stavu na bankovním účtě 7 722 20 633 4 676,6 22,7

8124 splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostř. -1 860 -1 860 -1 860,0 100,0

8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů   146,1 0,0

financování celkem 5 862 18 773 2 962,7 15,8

Zdroje celkem 99 210 161 381 144 785,2 89,7

Výdaje 

oddíl    

22 Doprava 6 295 38 609 37 878,9 98,1

23 Vodní hospodářství 188 238 194,6 81,8

31 Vzdělávání 10 865 19 228 18 668,7 97,1

32 Školské služby 6 16 11,6 72,5

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 903 8 725 8 558,0 98,1

34 Tělovýchova a zájmová činnost 719 3 583 3 553,3 99,2

35 Zdravotnictví 0 46 46,0 100,0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 21 647 30 127 27 654,2 91,8

37 Ochrana životního prostředí 9 740 13 500 12 726,0 94,3

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 500 3 800 3 251,3 85,6

43 Sociální péče a pomoc 2 483 2 856 2 811,1 98,4

52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 200 0,0 0,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 410 2 410 2 121,6 88,0

55 Požární ochrana a integr. záchranný systém 672 716 315,7 44,1

61 Územní samospráva a státní správa 22 120 22 200 20 632,9 92,9

63 Finanční operace 4 695 6 187 6 226,9 100,6

64 Ostatní činnost 7 767 8 940 134,4 1,5

Výdaje celkem 99 210 161 381 144 785,2 89,7

z toho: běžné výdaje 79 798 91 518 86 526,7 94,5

 kapitálové výdaje 19 412 69 863 58 258,5 83,4

Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 

Plán investičních akcí města Napajedla na rok 2012 Plnění rozpočtu města za rok 2011

Celkové výdaje činily 144,7 mil. Kč a pří-
jmy 141,8 mil. Kč. Z toho plyne výsledné 
záporné saldo rozpočtu ve výši -2,9 mil. Kč. 
Tento schodek rozpočtu byl vyrovnán finan-
cováním, konkrétně použitím finančních 
prostředků z minulých let. Přitom celkové 
provozní výdaje za rok 2011 tvořené přede-
vším výdaji na činnost městského úřadu, 
na neinvestiční příspěvky pro příspěvkové 
organizace města, na opravy a údržbu ma-
jetku města a na příspěvky pro organizace 
a spolky tvoří částku 86,5 mil. Kč. Zdrojem 
pro krytí uvedených provozních výdajů byly 

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2011 
daňové příjmy (66,5 mil. Kč), nedaňové pří-
jmy (16,3 mil. Kč) a neinvestiční dotace od stá-
tu na výkon přenesené působnosti (7,5 mil. 
Kč). Tyto příjmy dohromady dávají částku 
90,3 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se 
nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 
3,8 mil. Kč mohlo být využito na kapitálové 
výdaje. Také prostředky z minulých let 
ve výši 2,9 mil. Kč použité na profinancování 
záporného salda neskončily v provozní části 
výdajů, ale byly použity na kapitálové vý-
daje. Celkové kapitálové výdaje za rok 2011 
činily částku 58,2 mil. Kč. 
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Přehled hlavních kulturních a společenských akcí na rok 2012 
Březen
19.–23. března - Talent show - DDM Matýsek Napajedla
22. března - Krajská soutěž cimbálových muzik v Klášterní kapli - ZUŠ R.F.
24. března - Ples – DDM Matýsek Napajedla
30. března - Jazzový koncert v Klášterní kapli
Duben
1. dubna - Křížová cesta v obrazech – Farnost Napajedla
4. dubna - Koncert vážné hudby v Klášterní kapli
14.–20. dubna - 55. Divadelní festival ochotnických souborů, Klub kultury Napajedla
18. dubna - 1. Absolventský koncert, výstava ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla
21. dubna - Miniveletrh cestovního ruchu – MIC napajedla
21. dubna - Farmářské trhy na Masarykově náměstí
22. dubna - Dětský karneval – Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
25. dubna - 2. Absolventský koncert, výstava ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla
25.–27. dubna - Dětský filmový festival – Kino Napajedla
28. dubna - Slavnostní zahájení sezony RS Pahrbek
29. dubna - Loutkové představení – Loutkový soubor Klubíčko
Květen
2. května - 3. Absolventský koncert, výstava ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla
13., 20., a 27. května - Varhanní festival v kostele sv. Bartoloměje
20. května - Divadelní představení - Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
25., 26. května - Závody IN LINE na městském okruhu
Červen
1. června - Oslavy 40. let Radovánku – Slovácký soubor Radovan Napajedla
3., 10., 17. a 24. června - Promenádní koncerty na Masarykově náměstí
23. června - 100 let Napajedelského fotbalu
Červenec
16.–21. července - Letní kino v areálu za Klášterem
22. července - Diskotéka pro rodiče s dětmi - Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka
Srpen
11. srpna - Farmářské trhy na Masarykově náměstí
11. srpna - Moravské chodníčky, setkání folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané, 

areál bývalého kláštera
18. srpna - Dožínkové slavnosti
25., 26. srpna - Bartolomějská pouť - Farnost Napajedla
Září
23. září - Loutkové představení – Loutkový soubor Klubíčko
28. září - Farmářské trhy na Masarykově náměstí
28. září - Svatováclavské slavnosti 
Říjen
12. října - Divadelní představení – Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
19. října - Jazzový koncert v Klášterní kapli
21. října - Dětský karneval - Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
Listopad
9. listopadu - Jazzový koncert v Klášterní kapli
14.–16. listopadu - 5. Dětský divadelní festival - Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 
23. listopadu - Koncerty ZUŠ pro základní školy – tělocvična II.ZŠ
23.–25. listopadu - Festival vážné hudby, Pocta Rudolfu Firkušnému
30. listopadu - Farmářské trhy na Masarykově náměstí
30. listopadu - Rozsvěcování vánočního stromu na Masarykově náměstí
Prosinec
2. prosince - Loutkové představení – Loutkový soubor Klubíčko Napajedla
7. prosince - Divadelní představení - Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla
19. prosince - Vánoční koncert a výstava ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 
21. prosince - Jazzový koncert v Klášterní kapli
27. prosince - Slavnostní koncert v Klášterní kapli

Napajedla, Komenského 1159, okres 
Zlín, příspěvková organizace

Při přijímání dítěte do mateřské školy po-
stupuje ředitelka mateřské školy v souladu s § 
165 ods.2písm.b) zákona č.561/2004 Sb. - zákon 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), a zákonem č.500/2004 Sb.-správní řád. 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Napajedla, Ko-
menského 1159, okres Zlín, příspěvková 
organizace, stanovila kritéria, dle kterých 
bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateř-
ské škole v případech, kdy počet žádostí 
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, 
překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu:
 Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2012/2013
1) přednostně se do MŠ přijímají děti do po-

sledního ročníku mateřské školy, před za-
hájením školní docházky a děti s odkladem 
školní docházky

2) přednost mají děti přihlášené k celodenní 
docházce do mateřské školy

Město Napajedla Vás zve na první letošní 
Farmářský trh, při kterém si připomeneme 
Den Země v sobotu 21. dubna 2012. Tak 
jako minulý rok, i letos se na Vás budou 
prodejci a farmáři těšit na náměstí od 8.00 
do 13.00. K prodeji budou bylinky sušené 
i čerstvé, sypané koření a čaje, domácí 
uzeniny a sýry, tradičně i frgály a trdelníky. 
Prodávat se budou také stromky a sazenič-
ky, keramika, košíky, výrobky ze dřeva, také 
ručně vyráběná mýdla, šperky a mnoho 
dalšího. Městská kompostárna bude opět 
rozdávat kompost pro Vaše zahrádky a ne-
bude chybět ani domácí pivo k občerstvení.

Podrobné informace a seznam prodejců 
najdete na webových stránkách www.
nalok.cz. Přijďte se podívat. 

Kateřina Barešová
koordinátorka projektu

11. února uplynulo 100 let od narození 
napajedelského rodáka Rudolfa Firkušného, 
velké osobnosti hudebního světa. Jednou 
z mnoha poklon tomuto výjimečnému člově-
ku byl koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného a Klu-
bu přátel hudby v Napajedlích. A probíhal 
v době, kdy na Českém rozhlase 3 - Vltavě 
začalo vysílání pořadu úzce s tímto koncer-
tem souvisejícím. Skrze vyprávění lidí, kteří 
měli to štěstí a osobně se v rodném městě 
s věhlasným klavíristou setkali, se v této re-
portáži prolnula šedesátiletá historie napaje-
delské základní umělecké školy s Mistrovým 
jménem. Obě události - slavnostní koncert 
i vysílání stanice Vltava - tak byly ve středu 
8. února také oslavou šedesátiletého a věří-
me, že přínosného, působení hudební školy 
v Napajedlích, která jako jediná v republice 
nese jméno slavného rodáka.

A kdo jiný by na takovém koncertě měl 
účinkovat než úspěšní absolventi této školy. 
Pozvání k vzácné příležitosti tedy přijali 
její bývalí žáci: sopranistka Lucie Kašpár-
ková- Mečlová, členka souborů Ensemble 
Opera Diversa, Wopera-sérija a Diversa 

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

Baroque, která v současnosti také hostuje 
v Národním divadle Brno a spolupracuje se 
sborem Virtuosi di Mikulov, kontrabasista 
a skladatel Miloslav Raisigl, člen Filharmo-
nie Brno a pedagog na ZUŠ Pavla Křížkov-
ského v Brně, klavírista Ondřej Hubáček, 
pedagog na Konzervatoři P.J.Vejvanovského 
v Kroměříži, člen komorního orchestru 
Camerata Cremsiriensis a Ignis Piana Dua, 
lektor Mezinárodních interpretačních kurzů 
v Zábřehu.

Jako host vystoupila klavíristka Katarína 
Hubáčková, která spolu s manželem účinkuje 
v Ignis Piano Duo, a Jana Nevoralová, která 
sólisty doprovázela na klavír. 

Úspěšní mladí lidé svým vysoce profesio-
nálním uměním dokázali zaujmout a potěšit 
srdce mnoha návštěvníků. Zaslouženou od-
měnou jim byl velmi srdečný a dlouhotrvající 
potlesk nadšeného obecenstva. Koncert tak 
důstojně uzavřel oslavy 60. výročí založení 
ZUŠ a započal rok poct ke 100. výročí naro-
zení Rudolfa Firkušného. V našem městě 
můžete k této příležitosti navštívit květnový 
varhanní festival v chrámu sv.Bartoloměje, 
v měsíci listopadu již 5. ročník hudebního 
festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému a výstavu 
v napajedelském Muzeu. 

Lenka Květáková

Pocta Mistru R. Firkušnému po dvanácté 
Setkání s hudbou

3) pořadí přijetí dětí se řídí věkem – přijí-
mají se děti od nejstarších po nejmladší, 
do výše naplnění kapacity mateřské školy

4) děti, které nemají trvalé bydliště v měs-
tě Napajedla nebo zde nebydlí, budou 
přijímány pouze v případě nenaplněné 
kapacity mateřské školy

5) děti jsou přijímány do mateřské školy 
k předškolnímu vzdělávání i v průběhu 

roku, pokud je v požadované věkové 
skupině volné místo.
Při rozhodování o přijetí dítěte k před-

školnímu vzdělávání v mateřské škole bude 
brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií 
ve výše uvedeném pořadí 1–5.

Martina Švandová
ředitelka Mateřské školy Napajedla

Klub kultury Napajedla a Divadelní 
soubor Zdeňka Štěpánka pro vás i letos 
zorganizoval a připravil tradiční přehlídku 
vystoupení sedmi divadelních ochotnic-
kých souborů. Letos se tento festival bude 
konat ve dnech 14.–20. dubna. Místem 
konání je divadelní sál Klubu kultury Na-
pajedla se začátky večerních představení 
vždy v 19.30 hodin. Cena předplatenky 
na celý festival je 300 Kč a jednotlivé 
vstupenky lze zakoupit za cenu 50 Kč/
ks. Předprodej předplatenek a vstupenek 
bude zajišťován přes Knihovnu Boženy 
Benešové Napajedla. 

Pro letošní ročník byly vybrány ná-
sledující soubory a tituly:
 sobota 14. dubna – DS Zdeňka Štěpán-

ka; „Uděláte mně to znova?“ (Laurent 
Ruquier)

 neděle 15. dubna – Divadlo Brod; 
„Tulení žena“ (Sue Glover)

 pondělí 16. dubna – Divadlo Dostav-
ník Přerov; „Alibisti aneb španělsky 
snadno a rychle“ (Neil Simon)

 úterý 17. dubna – DS Kroměříž 
Postoupky; Báječná Anna“ (Marc 
Cammoleti)

 středa 18. dubna – Divadlo Nad 
kinem Horní Moštěnice; „Iluzionisté“ 
(Bengt Ahlfors)

 čtvrtek 19. dubna – DS Masarykova 
gymnázia Vsetín; „Romeo a Julie“ 
(William Shakespeare)

 pátek 20. dubna – Divadlo BLIC Os-
trožská Nová Ves; „Jak to vidí ryby“ 
(Jaroslav Koloděj)

55. Divadelní festival 
ochotnických souborů 
14.–20. dubna 2012 

Městské informační centrum Napajedla 
a Region Slovácko Vás zvou na

Miniveletrh cestovního 
ruchu Slovácka
Kouzelné pohledy na Slovácko – EDEN. 

Sobota 21. dubna 2012 od 11 do 15 hodin, 
Na Kapli 387 , CENTRUM SPIRO Napajedla.

Miniveletrhy cestovního ruchu probíhají 
letos na jaře v Uherském Hradišti 27. března, 
v Hodoníně 30. března. a v Kyjově 4. dubna. 

Letošní nabídka turistiky, výletů a zážitků 
se soustředí nejen na celé Slovácko od Napa-
jedel až po Břeclav, ale bude zde i prezentace 
vzdálenějších cílů.

Dne 10. dubna 2012 bude zahájena celo-
plošná deratizace města. Zvýšený výskyt 
hlodavců nebo další podněty k této akci je 
možno konzultovat přímo s oddělením život-
ního prostředí MěÚ Napajedla prostřednic-
tvím e-mail pošty kozmikova@napajedla.cz 
nebo telefonicky na č. 577 100 917.
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Tel.: 577 102 290
www.hlavacek.cz

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Napajedla

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Začněte novou sezonu s profesionální péčí. Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku 
ŠKODA a získejte jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať už Vaše cesty povedou kamkoli. 
V případě nalezení závady Vám naši specialisté nabídnou opravu za skutečně výhodné ceny. 
Nenechte si ujít také zajímavou nabídku ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.
Připravili jsme pro vás kvalitní letní pneu za internetové ceny. Informujte se u našich servisních 
poradců.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka od 19. 3. do 30. 4. 2012 pro Váš vůz ŠKODA

Buďte akční celé jaro

JSA_2012_MRO_V2_DYN_6cdf8e79bd0142d0beef4560c3b011b6_indd   1 2/22/2012   1:01:50 AM

Oční optika Kotas
Dobrý den,
Během tohoto roku se budeme setkávat 

na stránkách Napajedelských novin, proto mi 
dovolte, abych naši optiku krátce představil.

Do roku 1976 byly v tehdejším okrese 
Gottwaldov pouze tři optiky. Po jedné v Gott-
waldově, Slavičíně a Valašských Kloboukách.

V roce 1976 se rozhodl n.p. Oční optika 
i pro prodejnu v Otrokovicích. Měl jsem tu 
čest tuto prodejnu otevřít a po celou dobu 
v ní pracovat. V roce 1991 jsme optiku - 
v rámci malé privatizace – odkoupili a stále 
ji provozujeme. Od roku 1992 u nás trvale 
působí odborná oční lékařka, u které není 
potřeba se objednávat!

V roce 1991 jsme otevřeli pobočku i v Na-
pajedlích a od té doby ji tady provozujeme.
Dříve jsme byli na náměstí, dnes ve Svato-
plukově ulici – před mostem k Fatře.

V současné době působíme mimo Ot-
rokovice a Napajedla ještě v Malenovicích 
a v Kroměříži. V minulých letech jsme v Na-
pajedlích prováděli odborné vyšetření zraku 
vždy, když se sešlo více zájemců.

Od 20. ledna tohoto roku vyšetřujeme 
každý pátek od 13ti hodin.

Tolik základní informace o naší firmě. 
V následujících vydáních Napajedelských 
novin Vás budeme pravidelně informovat 
o všem, co se týká oční optiky – oční vady 
a jejich řešení, možnosti v nabídce obrub, roz-
dělení brýlových čoček, kontaktní čočky atd.

Těšíme se na Vaši osobní návštěvu, ať už 
za účelem brýlí, kontaktních čoček, nebo 
pouze informace. Tel. do optiky 605 489 575

Váš oční optik Tomáš Kotas a kolektiv
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ODVOZ 
A LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ 

ZDARMA
Včetně vystavení 

dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho 

autovraku NA MÍSTĚ.

Tel: 777 550 621, 
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice 

Za kompletní 
autovrak vyplatíme 

Kč 500,-
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Společné bohoslužby
V rámci celosvětového Aliančního týdne 

modliteb a Týdne modliteb za jednotu křesťa-
nů proběhla v sobotu 14. a v pátek 20. ledna 
setkání křesťanů také v Napajedlích. První 
se konalo v modlitebně Českobratrské církve 
evangelické a účastníci si vyslechli pastora 
Lubomíra Plisku z Církve československé 
husitské a římskokatolického faráře Ryszarda 
Turka. Na druhém shromáždění v kostele sv. 
Bartoloměje pak promluvili kazatelé Martin 
Žůrek z Církve adventistů sedmého dne 
a Ivan Ryšavý z ČCE.

Tématem letošního roku se stala proměna 
věřících, a to skrze Boží lásku, Jeho péčí, 
Jeho vítězstvím nad zlem a očekávání Jeho 
návratu. Slova řečníků byla prokládána čte-
ním Bible, společnými písněmi a závěrečným 
společným modlitebním ztišením, kdy každý 
z přítomných mohl Bohu veřejně přednést 
svou prosbu či poděkování.

Tato akce byla ve světě poprvé realizována 
v roce 1846 z iniciativy Světové evangelikální 
aliance a zpravidla se koná ve druhém led-
novém týdnu. V Napajedlích bohoslužby 
v lednovém termínu proběhly už podruhé, 
ale již předtím se konaly podobné akce 
v předvánočním čase. 

Věříme, že i v příštím roce o tato setkání 
věřících z různých denominací bude velký 
zájem. Je to hezká příležitost připomínat si 
to - co nás spojuje. 

Simona Wagnerová, Pavel Horák

Milé děti z 1. Základní školy, šmoulím 
všechny a všechny moc zdravím. Chci 
vám říci, že šmoulové dorazili do své 
vzdálené vesničky v pořádku. Moc se 
nám u vás líbilo. 

Šmoulinka pořád vzpomíná, jak vy-
učovala místo paní učitelky, zlobidlo 
Šmoulíček na svou úžasnou druhou 
lavici u okna, Poeta na básně, které jsou 
podle jeho slov jedinečné – jen díky vám. 
Stydlín má výčitky, že se trošičku styděl 
a neustále mizel někam pod lavici. I taťka 
šmoula se toho u vás hodně naučil. 

Myslím, že nás čeká ve vesničce mnoho 
změn. Jen Šprýmař se od té doby, co jsme 
se vrátili domů, tváří nějak divně. Zřejmě 

Šmoulí škola, opravdu???
u vás asi něco zapomněl… 

Raději se pořádně po celé škole roz-
hlédněte, ať to u vás nešmoulne! 

Moc bych chtěla, aby to u nás, u šmou-
lů, vypadalo jako u vás: Ráno-rozcvička, 
abychom se trošku rozžmoulali, potom 
vyšmoulit pár příkladů, našmoulit nějaké 
to písmenko na tabuli nebo sešitu a máme 
odšmoulováno!

Až zase budete chtít mezi sebou modro-
bílé postavičky, co vymýšlí samé rošťárny 
a chviličku neposedí, zavolejte, napište, 
písněte – rádi si s vámi opět zašmouláme.

Vaše Šmoulinka
Simona Šulcová, 

vychovatelka 1. ZŠ

6. skautský ples
Jako každoročně se i letos nesl ples na-

pajedelských skautů v duchu dobré zábavy, 
k níž patří parket plný tančících návštěvníků, 
vytrvale hrající kapela Madusong, chutné 
občerstvení, zajímavé ceny, příjemná obslu-
ha i možnost setkat se se starými známými. 
V rámci oficiálního programu ples zahájilo 
předtančení malých i odrostlejších skautů 
a skautek, v přestávce hosty pobavilo vy-
stoupení dvojice tanečnic cloggingu. 

Děkujeme všem, kteří večer 3. března 
2012 na ples dorazili, všem, kteří zajistili 
jeho bezproblémový průběh, všem, kteří 
nás materiálně i finančně podpořili, a te-
šíme se na všechny, kteří znovu dorazí 
na příští ročník.

Zdeňka Šupková - Čonza
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V sobotu 4. února 2012 uspořádali členové 
Sboru dobrovolných hasičů v Napajed-
lích v sále sokolovny již 12. ročník tradiční 
Hasičské zábavy. Více než 220 návštěvní-
ků si mohlo vychutnat výborné víno a další 
občerstvení ze široké nabídky hasičského 
bufetu, který byl závěrem zábavy téměř 
vyprodán. Kvalitní hudba v provedení 
skupiny EX-DUO, která musela na žádost 
návštěvníků odehrát několik přídavků, byla 
dvakrát zpestřena exotickým vystoupením 
břišních tanečnic. Vyvrcholením zábavy byla 
bohatá tombola, ve které bylo ve dvou blocích 
vylosováno celkem 101 hodnotných cen. Již 
dnes si někteří ze spokojených návštěvníků 
rezervují místa na příští ročník zábavy.

(www.hasicinapajedla.cz)

V pondělí 9. ledna 2012 proběhlo v budo-
vě DLC Napajedla (bývalý STIVAL) výroční 
jednání Valné hromady Sboru dobrovolných 
hasičů v Napajedlích. Členové sboru zde 
zhodnotili a uzavřeli svoji činnost v roce 2011 
a vytyčili si úkoly a cíle pro rok nastávající, 
rok 2012. V jednotlivých bodech jednání 
hasiči schválili Zprávu o činnosti, Zprávu 
o hospodaření a Zprávu kontrolní a revizní 
rady za rok 2011. Dále pak Hlavní zaměření, 
Plán činnosti a Rozpočet na rok 2012. Jednání 
se zúčastnila také starostka města Napajedla 
Ing. Irena Brabcová, která společně s před-
staviteli SDH předala ocenění aktivním 
a zasloužilým členům. Poté hasičům s lahví 
sektu popřála vše nejlepší do nového roku.

Napajedelští hasiči v lednu bilancovali a plánovali oslavy

Hasičská zábava 2012

Závěrem jednání naplánovali hasiči 
oslavy 130. výročí dobrovolné požární 
ochrany v Napajedlích, které proběhnou 
v sobotu 1. září 2012. Do programu oslav 
je zařazeno svěcení nového hasičského 
praporu a předání nového dopravního 

automobilu (před hasičskou zbrojnicí 
ve dvoře radnice) a dále pak 5. ročník 
soutěže požárních družstev O putovní 
pohár města Napajedla a výstava požární 
techniky (na cvičišti u Fatry).

(www.hasicinapajedla.cz)

Den otevřených dveří MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Zlínsku, Olomoucku a Prostějovsku Vás u příležitosti oslav 
Světového dne vody srdečně zve na Den otevřených dveří, a to v pondělí 19. března 2012 v odpoledních hodinách. Exkurze povedou 
zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné 
dotazy návštěvníků. 

Mini rozbor vody:
Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si mohou za pomoci laborantek MOVO provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou 
s sebou. Voda musí být v čisté plastové 1,5 l láhvi od neslazené minerálky. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, 
tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru si mohou příchozí objednat akreditovaný rozbor vody se slevou. 

Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. na Zlínsku:

* ČOV Malenovice-Zlín 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

 ČOV Vizovice 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

*  Na ČOV Malenovice ve Zlíně si návštěvníci mohou na místě zdarma zjistit orientační hodnoty 3 ukazatelů: dusičnanů, tvrdosti vody a amo-
niaku. A po té si mohou objednat akreditovaný rozbor se slevou.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
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Pod rozkvetlou Pálavou na kole

Zakarpatskou Ukrajinou na kole

Datum konání: 6. – 9. dubna

27. dubna – 8. května 2012

Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-
lích pořádá v rámci jarního úklidu před 
Velikonocemi

Železnou sobotu
Občané, kteří se chcete zbavit nepo-

třebného kovového šrotu, nachystejte jej, 
prosím, v sobotu 31. března 2012 v 8,00 
hod. před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

Nachystejte nám, prosím, sběr pokud 
možno až ráno, ať nám z něho něco 
zbude!

Akce se koná za každého počasí!
Sbor dobrovolných hasičů v Napajed-

lích všem předem děkuje!
Případný kontakt: Petr Škopík - 

724 178 684, Dalibor Lidinec - 732 390 212

 Pořadatel: Odbor Klubu českých tu-
ristů Napajedla – Cykloturistický oddíl. Tel. 
mob. 732 883 246 formou SMS, nebo e-mail: 
napalku@centrum.cz
  Cena akce: 850 Kč pro účastníky 

z Napajedel a okolí se společnou jízdenkou, 
650 Kč pro účastníky, kteří se přepravují 
individuálně.

Přihlášky: do 26. 3. 2012 včetně úhrady 
osobně, nebo na účet a zaslat sms o platbě  
na mobil 732 883 246, adresa: Jiří Kučera Nad 
Zámkem 1092 Napajedla 763 61
 Úhrada: na účet číslo: 1125296153/0800 

v. s. 060412
 V ceně: jízdné vlakem tam i zpět; 3x 

nocleh; přeprava kola; organizační výdaje.
 Ubytování: DDM Břeclav, ubytovna 

v Kančí Oboře
 Přeprava kol: Rozšířená přeprava za-

vazadel vlakem – tzn. každý si kolo nakládá 
sám a během přepravy si za něj zodpovídá
 Odjezd: Vlakem z Napajedel 6. 4. 2012 

v 14.20 hod. na společnou jízdenku, sraz 
na nádr. ČD Napajedla v 14.10!!! Příjezd 
do Břeclavi v 15.24 hod. 
 Ukončení:  9. 4. 2012. Odjezd z Břec-

lavi v 16.35 hod, příjezd do Napajedel 
v 17.41 hod.
 Program: Individuální, k dispozici 

budou návrhy společných cyklotras. Např.: 
Lednicko - Valtický areál, vodní nádrže Nové 
Mlýny, Pavlovské Vrchy, Mikulov, Pohansko, 
Modré Hory, vinné sklepy Moravský Žižkov 

 Pořadatel: Odbor Klubu českých turis-
tů Napajedla – Cykloturistický oddíl
  Cena akce: 2900 Kč pro účastníky 

z Napajedel a okolí se společnou jízdenkou, 
1800 Kč pro účastníky, kteří se do Stakčína 
a z Trebišova přepravují individuálně
 Přihlášky: do 26. 3. 2012 včetně úhrady 

osobně nebo na účet a zaslat sms o platbě  
na mobil 732 883 246, nebo na E-mail: na-
palku@centrum.cz, adresa: Jiří Kučera Nad 
Zámkem 1092 Napajedla 763 61

 Úhrada: na účet číslo: 1125296153/0800 
v. s. 270412
 V ceně: jízdné tam i zpět; doprovodné 

auto, přeprava kola a bagáže, org. výdaje
 Ubytování: snaha bude pod střechou 

ve vlastním spacáku a karimatce 
 Přeprava kol: na přívěsném vozíku, 

tažený autem, účastníci z Napajedel a okolí 
nakládají 27. dubna v 17.45 hod u turistické 
chaty Na Kapli v Napajedlích
 Odjezd: rychlíkem z Otrokovic 28. 4. 

2012 v 01.00 hod. na společnou jízdenku, sraz 
na nádr. ČD Otrokovice v 0.45 hod.!!! Příjezd 
do Stakčína v 11.20 hod. 
 Zahájení: sobota 28. 4.  2012 v 11.30 

hod. u vlakového nádraží v Stakčíně 
 Ukončení: 7. 5. 2012. Odj. rychlíkem 

z Trebišova v 20.38 hod, příj. do Napajedel 
8. 5. 2012 v 6.21 hod.
 Program tras: 28. 4. Stakčín, Ubľa, Malyj 

Bereznyj, Vel. Bereznyj, 29. 4. – 6. 5. Podle si-
tuace navštívíme Perečin, Poroškovo, Poljanu, 
Mižhirju, Koločavu, Chust, Vinogradiv, Muka-
čevo, Užhorod… 7. 5. Čop, Záhony, Pácin, Velký 
Kamenec, Malá Tŕňa, Trebišov. Náročnost: 
středně těžká, při přesunu v případě potřeby 
možnost popojetí doprovod. autem. Pokyny: 
Vezmi helmu, karimatku, spacák, stan pro 
případ noclehu venku, vařič… Povinně uzavři 
pojištění do zahraničí! Bez něj nejezdi! Platný 
cestovní doklad sebou! Výměna peněz pro 
vlastní potřebu (eura, dolary), směníme 
za hřivny na Ukrajině. Nocleh v turbáze 40 
UAH (hřiven), hotel 70 – 90 UAH. Ceny potra-
vin jako u nás,  šašlik 200g v kolibě 45 UAH, 
boršč 15. (kurz 11 UAH / 1 Euro). Pořadatel 
nezajišťuje pojištění účastníků!!!

Ať se kola točí!!!
Naši činnost podporuje město Napajedla

a Vrbice, lužní lesy okolo Břeclavi, soutok 
Dyje s Moravou, příhraničním Rakouskem 
atd.
 Náročnost: Vhodné pro začátečníky, 

rodiny s dětmi, důchodce i náročnější cy-
kloturisty, kteří si mohou zvolit obtížnější 
cyklotrasu.
 Pokyny: Ubytování je na postelích 

včetně lůžkovin. Stravu si řeší každý sám. 
Možnost vaření, v místě ubytování je vyba-
vená kuchyňka. WC a sprchy k dispozici.

Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků.
Ať se kola točí!!!

Naši činnost podporuje město Napa-
jedla

Více informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525


