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Dny Země 2012 v Napajedlích vyvrcholily 
Májovou olympiádou 

Běh pro Afriku
Hurá! Obě naše školy poběží charitativ-

ní běh, který si dal za úkol získat finanční 
prostředky na stavbu škol v Africe. Naše 
děti už díky společnosti Člověk v tísni, která 
celý běh zaštiťuje, vědí, jak to v afrických 
školách na venkovech funguje, vypadá Fotbalisté budou slavit

V červnu letošního roku oslaví napa-
jedelský fotbal 100 let od svého vzniku. 
V roce 1912 se sešlo několik nadšenců 
a založili fotbalový klub, který je v našem 
městě sto let. 

Další spoustě nadšenců se podařilo 
tento klub dále rozvíjet, a proto je možné 
letos slavit. Toto výročí si fotbalisté 
připomenou v sobotu 23. 6. 2012, kdy 
na hlavním fotbalovém hřišti proběh-
ne hlavní část oslav. 

V rámci celého sportovního dne 
budou k vidění zápasy přípravky, 
žáků, žen, „starých pánů“, „B“ mužstva 
proti výběru „Napajedelských emirátů“ 
a vyvrcholením celého dne bude utká-
ní mužstva „A“ s mužstvem SK Sigma 
Olomouc – vítězem Českého poháru 
a účastníkem první Gambrinus ligy. 
Na závěr oslav proběhne v areálu hřiště 
taneční zábava.

Všechny bývalé i současné hráče, 
funkcionáře, spolupracovníky a přízniv-
ce napajedelské kopané 

zve výbor fotbalového oddílu TJ FS 
Napajedla.

Beseda v knihovně 
Irena Fuchsová, populární česká 

spisovatelka bude na besedě v Knihov-
ně Boženy Benešové v Napajedlích 
ve středu 6. června v 18 hodin. Besedy 
se můžete aktivně zúčastnit a ptát se 
autorky na všechno, co Vás zajímá.

Svatava Ondrášová

Promenádní koncerty 
na schodech pod kostelem sv. Bartoloměje

	3. 6. 2012
 17:00 Koncert ZUŠ R. Firkušného 

Napajedla
	10. 6. 2012
 18:00 JazzBook Zlín
	17. 6. 2012
 18:00 Slovácká dech. hud. Topolanka
	24. 6. 2012
 18:00 F-Dur Jazzband Zlín

Zápis do ZUŠ
Hudební obor:
4.– 8. 6. 2012 od 13.00 do 17.00 hodin
Výtvarný obor:
4. a 5. 6. 2012 od 15.00 do 16.30 hodin
Součástí VO je i počítačová grafika
Další informace na www.zusrf.cz.

a proč se tento běh uskuteční. I vy se 
můžete dozvědět o projektu více na www.
skolavafrice.cz. A nejen to, klidně si s námi 
můžete v dopoledních hodinách zaběhat 
a přispět tak na tuto sbírku. V pátek 1. červ-
na uspořádá svůj běh 2. základní škola. 
Žáci 1. ZŠ vyběhnou v pondělí 4. června.

 Jan Kropáček

file:///D:/0DATA/Napajedla/NN2012-05/podklady/str%201/www.skolavafrice.cz 
file:///D:/0DATA/Napajedla/NN2012-05/podklady/str%201/www.skolavafrice.cz 
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i n f o r m u j e

Policie české republiky

V prvním čtvrtletí roku 2012 došlo 
ve služebním obvodě Obvodního od-
dělení Napajedla ke spáchání celkem 
54 trestných činů, kdy objasněnost 
spáchání trestných činů je 40,74 %. 

Oproti stejnému období roku 2011 
došlo k nárůstu trestných činů a to o 15 % 
(v roce 2011 evidováno 47). 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

Dne 4. dubna 2012 proběhlo v prosto-
rách objektu Technických služeb města 
Napajedla - „Hospodářské škole“ taktické 
cvičení, kterého se zúčastnili pod ve-
dením specialistů z oddělení služební 
přípravy Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje všichni policisté OOP 
Napajedla. Praktická část cvičení byla 
zaměřena na taktiku pohybu v nezná-
mých bytových prostorech a na vstupy 
do jednotlivých místností. Tímto chci 
poděkovat městu Napajedla za poskyt-
nutí prostorů k výcviku. 

Hlídka policistů OOP Napajedla se 
zúčastnila dne 20. dubna 2012 v Otro-
kovicích v prostoru kempu štěrkoviště 
preventivní akce s názvem Salvator. Tato 
akce je určena pro děti, kteří se formou 
zábavného dopoledne seznamují s pra-
cí jednotlivých složek integrovaného 
záchranného systému. OOP Napajedla 
do akce nasadilo služební motorový 
člun. Jako každým rokem se z našeho 
služebního člunu stala jedna z nejláka-
vějších atrakcí, kdy na svezení čekala 
dlouhá řada malých zájemců. 

Služební motorový člun budeme 
v letošním roce aktivně využívat k hlíd-
kové službě na řece Moravě v teritoriu 
OOP Napajedla ve spolupráci se Státní 
plavební správou Přerov. 

npor. Bc. David Hoff
vedoucí oddělení

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz 

 Zastupitelstvo města dne 25. 4. 2012
mimo jiné
• se seznámilo s výsledky dotazníkové-

ho šetření „Spokojenost občanů s místním 
společenstvím a mobilita a místní přeprava 
v Napajedlích“ a s výsledky indikátoru „Eko-
logická stopa města Napajedla“

• projednalo petici za zrušení obecně 
závazné vyhlášky města Napajedla č. 2/2011 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných sportov-
ních a kulturních podniků, včetně tanečních 
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku a o regulaci provozní doby hostin-
ských provozoven a neschválilo zrušení 
této vyhlášky

• schválilo soupis nových pozemků 
v rámci jednoduchých pozemkových úprav 
Napajedla, Horní díly, pro pozemky uvedené 
na listech vlastnictví 10001 a 3322 dle aktua-
lizovaného návrhu

• schválilo prodej pozemku p. č. 2152/422 
o výměře 164 m2 za cenu 500 Kč/m2 v k. ú. 
Napajedla Mgr. Hladilové, se zřízením věc-
ného břemene se společností Jihomoravská 
plynárenská a společností VaK Zlín; v po-
zemku p. č. 2152/422 jsou uloženy stávající 
inženýrské sítě, které je nutno respektovat

• schválilo budoucí prodej části pozem-
ku KN p. č. 6477/34 ostatní plocha, zeleň 
o výměře cca 80 m2 za cenu 1.000 Kč/m2 v k. 
ú. Napajedla budoucí vlastnici pozemku KN 
st. p. č. 534 (dle zákresu v situaci 1:250) paní 
Mimochodkové; v pozemku jsou uloženy 
stávající inženýrské sítě

• schválilo budoucí směnu části po-
zemku p. č. 6477/34 ostatní plocha zeleň 
o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví města 
Napajedla za část pozemku KN st. p. č. 534 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 
10 m2 s budoucí vlastnicí pozemku KN st. 
p. č. 534 (dle zákresu v situaci 1:250) paní 
Mimochodkovou; v pozemcích jsou uloženy 
stávající inženýrské sítě

• schválilo prodej pozemku p. č. 198/14 
– ostatní plocha ostatní komunikace o výmě-
ře 572 m2 za cenu 60 Kč/m2 do podílového 
spoluvlastnictví majitelům domu č. p. 1157 
se zřízením bezúplatného věcného břemene 
přístupu a příjezdu pro dům č. p. 733 manželů 
Stodůlkových a pro řadové garáže umístěné 
na pozemcích st. p. č. 2876-2880; v pozemku 
KN p. č. 198/14 jsou uloženy stávající inženýr-
ské sítě, které je třeba respektovat

• schválilo prodej pozemků p. č. 198/10 
– ostatní plocha zeleň o výměře 190 m2, p. č. 
198/11 – ostatní plocha zeleň o výměře 17 m2, 
p. č. 198/12 – ostatní plocha zeleň o výměře 
35 m2 a p.č. 198/13 – ostatní plocha zeleň 
o výměře 46 m2, za cenu 30 Kč/m2 do podí-
lového spoluvlastnictví majitelům domu č. 

p. 1157; v pozemku KN p. č. 198/10 a 198/13 
jsou uloženy stávající inženýrské sítě, které 
je třeba respektovat

• schválilo bezúplatný převod pozemku 
p. č. 198/3 – ostatní plocha jiná plocha o vý-
měře 174 m2 do podílového spoluvlastnictví 
majitelům domu č. p. 1157

• odsouhlasilo prodloužení lhůty k do-
končení stavby komunikace z 30.12.2012 
na 30.12.2015 Dodatkem č. 1 k uzavřené 
smlouvě o použití pozemků p. č. 6449/2 a p. č. 
6738/130 pro stavbu prodloužení komunikace 
na pozemku p. č. 6449/14 k pozemku p. č. 
7667 a smlouvě o budoucí darovací smlouvě 
na stavbu této komunikace s Mgr. Cívelovou

• schválilo prodej části pozemku KN st. 
p. č. 2761 o výměře 14,50 m2 pro umístění re-
gulační stanice v rámci stavby „Rekonstrukce 
STL RS Napajedla, l.máje“ společnosti JMP 
Net, s.r.o. za cenu 800 Kč/m2 formou smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní

• se seznámilo s investičními záměry 
města ve vazbě na dotace, odsouhlasilo do-
plnění tabulky A o akci na výzvu č. 31/2012 
2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

• schválilo realizaci investičních záměrů 
zařazených ve skupině A dle přílohy č. 1 a za-
jištění financování realizace těchto projektů, 
a to v průběhu jejich realizace až do koneč-
ného finančního vypořádání včetně zajištění 
vlastního finančního podílu a následného 
financování udržitelnosti projektů

• se seznámilo se Zápisem č. 2012/11 
z jednání finančního výboru konaného dne 
18. dubna 2012 a uložilo Radě města Napajedla 
řešit ve vazbě k příspěvkovým organizacím 
doporučení finančního výboru v usnesení 
finančního výboru č. 1/2012/11

• schválilo rozpočtové opatření č. 
12/2012 ve výši Kč 1.140.000 z titulu příjmů 
plynoucích z plnění smluv o zajištění sponzo-
ringu o obstarání věci se společností Fatra, a.s.

• schválilo rozpočtové opatření č. 
14/2012: ve výdajové části rozpočtu přesun 
finančních prostředků v objemu Kč 200.000 
z oddílu 64 – Ostatní činnosti z kapitálové 
rezervy do oddílu 55 – Požární ochrana 
na nákup podvozku automobilové cisterny 
(ORJ č. 3202) a přesun finančních prostředků 
v objemu Kč 400.000 v rámci téhož oddílu 
z ORJ č. 3201 – dopravní automobil pro 
JSDHM na ORJ č. 3202 – podvozek automo-
bilové cisterny

• schválilo Zásady pro poskytování ces-
tovních náhrad členům Zastupitelstva města 
Napajedla dle návrhu

• vzalo na vědomí roční účetní závěrku 
společnosti Technická správa města, s.r.o. 
za rok 2011 a převedení zisku společnosti 
Technická správa města, s.r.o. za rok 2011 
ve výši Kč 176.464,53 na neuhrazenou ztrátu 
minulých let

• vydalo změnu č. 9 územního plánu 
města Napajedla formou opatření obecné 
povahy č. 1/2012 ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití 

ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti

• schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 2/2012, k zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku v oblasti provozo-
vání loterií a jiných podobných her pomocí 
technických prostředků, dle návrhu – touto 
vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/2011.

Z jednání zastupitelstva města
Již několik let jsou v našem městě vytvo-

řeny podmínky pro kvalitní sběr – zpětný 
odběr vysloužilého elektroodpadu. Situace 
se ještě více zlepšila zahájením provozu 
moderního sběrného dvora 
v ulici Lány a instalací tzv. 
červených kontejnerů na tři 
různá stanoviště ve městě. 

Letos poprvé získalo 
město Napajedla certifikát 
od společnosti ASEKOL, 
která je jedním z článků 
kolektivního systému, kte-
rý se sběrem vysloužilých 
elektrozařízení zabývá. 
Takže nyní lze přesně 
vyčíslit, kolik elektric-
ké energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci 
elektroodpadů ušetřili 
životnímu prostředí. Ze 
studie je možné také zjis-
tit, o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpeč-
ného odpadu. 

Studie vypracovaná 
společností ASEKOL 
posoudi la  sys tém 
zpětného odběru tele-
vizorů, počítačových 
monitorů a nově také 
drobných spotřebičů, 
jako jsou například 
mobilní telefony, 
notebooky nebo tis-
kárny. Zhodnotila 
dopady jejich sběru, 
dopravy a ekologic-
kého zpracování či 
likvidace. Výsle-
dek studie jedno-
značně prokázal, 
že zpětný odběr 
elektrozařízení má 
nezanedbatelný 
pozitivní dopad 
na životní pro -
středí. 

Když si uvě-
d o m í m e ,  ž e 
například osob-
n í  automobi l 
v y pro du k uj e 
za rok provozu 
zhruba 2 tuny 
skleníkových 
plynů a jedna 
čtyřčlenná do-
mácnost prů-
měrně ročně 
spotřebuje 2,2 
MWh elektric-
ké energ ie , 

Jak jsme přispěli k ochraně životního prostředí recyklací elektrospotřebičů
jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, 
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík. 

 A jak si na tom konkrétně v roce 2011 
stálo město Napajedla, ukazují data na cer-
tifikátu. 

Stanislava Kozmíková
oddělení ŽP MěÚ Napajedla
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55.

14. dubna odstartoval svůj sedmidenní maratón už 

55. ročník Divadelního festivalu ochotnických souborů 

v Napajedlích.

Na úvod se divákům představila mladá tanečnice 

Kristýna Trávníčková, která jako divadelní múza a zároveň 

strážný anděl divadla otevřela festivalové dveře. 

Po známé znělce festivalu už konferenciérka Eliška Skácelová 

přivítala diváky a pozvala na jeviště starostku města Napajedla paní 

Irenu Brabcovou, hejtmana Zlínského Kraje pana Stanislava Mišáka 

a ředitele Klubu kultury pana Antonína Přikryla, kteří Divadelní 

festival oficiálně zahájili. 

Než se divákům představil první soubor přišla zahajovací program 

zpestřit ještě 11tiletá Tereza Slačáková. 

Po sedmidenním maratonu, v němž diváky jako konferenciéři 

vítali ještě Dominika a Simona Lysoňkovi, Alena Bednaříková, 

Tereza Šimčáková a Jakub Tesař, pak 20. dubna proběhlo 

slavnostní zakončení festivalu, při kte-

rém nejprve publiku zazpívala členka domácího souboru 

a nyní již uznávaná zpěvačka Alžběta Kolečkářová. 

Dlouho očekávané výsledky letošního festivalu přišli vyhlásit 

zástupci poroty, a to ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek 

a režisér Robert Belan. Třetím porotcem byl dramaturg Vladimír 

Fekar. 
První cenu a to čestné uznání odborné poroty získali Rudolf 

Jedounek, Dagmar Svobodová a Roman Švehlík z Divadla Brod 

za scénu k inscenaci „Tulení žena“. 

Dále porota udělila čestné uznání Zdeňku Hilbertovi a Renatě 

Bartlové z Divadla Dostavník Přerov za herecký výkon v inscenaci 

„Alibisti aneb Španělsky snadno a rychle“. 

Hlavní cenu za ženský herecký výkon udělila porota Romaně 

Malinské z Divadelního souboru Kroměříž-Postoupky za roli Anny 

v inscenaci hry „Báječná Anna“. 

Hlavní cenu za mužský herecký výkon si odvezl Slavomír Od-

ložil z Divadla Nad kinem Horní 

Moštěnice za roli Kazimíra Kanta 

v inscenaci hry „Iluzionisté“. 

Hlavní cenu 55. festivalu udělila 

odborná porota Divadelní-

mu souboru Masarykova gymnázia Vsetín za inscenaci 

hry Williama Shakespeara „Romeo a Julie“. 

U diváků to i letos vyhrál Napajedelský Divadelní soubor Zdeňka 

Štěpánka za inscenaci hry „Uděláte mě to znova“. Domácí soubor 

tak měl opět důvod k oslavě, neboť obhájil loňské vítězství. 

Cenami byly i letos grafické listy z dílny malíře, grafika, pedagoga 

a zároveň ředitele Základní umělecké školy Rudolfa Firkušné v Na-

pajedlích Mgr. Emila Slámy. 

Dárkem pro všechny oceněné byla i píseň v podání Alžběty Ko-

lečkářové a její mladší divadelní kolegyně Terezy Slačákové. 

Následně už konferenciéři Anna Karasová a Mikuláš Švehla 

poprosili ředitele Klubu kultury Napajedla pana Antonína Přikryla, 

aby 55. ročník festivalu oficiálně zakončil. 

Tečku za letošním festivalem, který se konal pod záštitou ministryně 

kultury České republiky Aleny Hanákové a hejtmana Zlínského kraje 

Stanislava Mišáka, udělalo Divadlo BLIC z Ostrožské Nové Vsi, které 

divákům přivezlo komedii Jaroslava Koloděje „Jak to vidí ryby“. 

Letošní ročník festivalu opět dokázal, že energie vložená do něj má 

smysl a že je proč myslet na ročník příští, který ponese číslovku 56.

   
Miroslava Havalová

Výsledky a zakončení 55. DFN Napajedla

Slavnostního zahájení se 

zúčastnil i h
ejtman Zlínského 

kraje Stanislav Mišák  „Uděláte mě to znova?“ 

Divadelní soubor Zdeňka 

Štěpánka Napajedla

„Alibisti a
neb Španělsky 

snadno a rychle“ – Divadlo 

Dostavník Přerov

„Jak to vidí ryby“ – Divadlo 

BLIC z Ostrožské Nové Vsi

„Báječná Anna“ – Divadelní 

soubor Kroměříž-Postoupky

 „Iluzionisté“ – Divadlo Nad 

kinem Horní Moštěnice

 „Romeo a Julie“ – Divadelní 

soubor Masarykova 

gymnázia Vsetín

Hlasování v Divácké anketě

„Tulení žena“ – Divadlo  

Brod z Uherského Brodu
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Dny země 2012
Letošní dny země v Napajedlích začínaly 

již 31. března sázením stromů, reportáž jsme 
přinesli v minulém čísle NN. Následovalo 14. 
dubna čištění Boříčka, 20. dubna Den země 
na Masarykově náměstí, 21. dubna čištění Mo-
ravy a Farmářské trhy. Zábavným zakončením 
byla Májová olympiáda 6. května. Děkujeme 
všem pořadatelům a aktivním účastníkům 
a přinášíme fotoreportáž.

 Redakce NN

14. dubna 
čištění Boříčka

21. dubna 
čištění Moravy

21. dubna 
Farmářské trhy

6. května 
Májová olympiáda
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 Spokojenost s místním společenstvím 
Nejvýraznějším sdělením výsledků 

dotazníkového šetření je, že obyvatelé 
Napajedel jsou s životem v něm velmi 
spokojeni. Pouze jedna sedmina z nich má 
odlišný názor. Více nespokojeni jsou muži, 
osoby s nižším vzděláním, osoby starší 
a osoby bydlící v rodinných domech. Lze 
říci, že v porovnání s městy, kde byl ob-
dobný průzkum proveden, patří Napajedla 
mezi města spíše spokojenější. 

Obyvatelé nejlépe hodnotí kvalitu 
okolního životního prostředí. Naopak 
jsou nespokojeni s možnostmi zaměstnání 

ve městě a s možnostmi účastnit se místního 
plánování. Z hlediska veřejných služeb jsou 
nejméně spokojeni s fungováním policie, se 
středními a mateřskými školami a s fungo-
váním MěÚ Napajedla. Na druhou stranu si 
cení základních škol, svozem komunálního 
odpadu a úklidem a údržbou města. 

Podle hodnocení důležitosti vnímají oby-
vatelé jako nejdůležitější mezilidské vztahy 
a kvalitu životního prostředí. Při pohledu 
na porovnání spokojenosti a důležitosti vy-
vstávají nerovnosti mezi hodnocením stavu 
(spokojenost) a očekáváním (důležitost). 
Z toho důvodu je doporučováno managemen-

tu města některé oblasti (např. možnosti 
zaměstnání) řešit přednostně. 
 Mobilita a místní přeprava 

Výsledky indikátoru Mobilita a místní 
přeprava cestujících v Napajedlech svědčí 
z hlediska udržitelnosti spíše o pozitivním 
výsledku. Titulkový indikátor je podíl cest 
automobilem a dosahuje v porovnání 
s ostatními městy, kde obdobné šetření 
probíhalo, mnohem nižší úrovně (3. nej-
nižší). Pozitivní je rovněž vyšší podíl cest 
na kole a hromadnou dopravou.

Zpracovala: Týmová iniciativa pro místní 
udržitelný rozvoj, o. s., 2011

Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním 
společenstvím a mobilita a místní přeprava v Napajedlích

Město Napajedla se připojilo k dalším 
českým a zahraničním městům, která mají 
stanovenou ekologickou stopu. Vzhledem 
mírně negativnímu výsledku bude důle-
žité tento parametr do budoucna zlepšit 
či udržet. 

Ekologická stopa je vizitkou udržitelnosti 
města. Odráží, kolik obyvatelé a firmy 
ve městě za rok spotřebovali zdrojů a kolik 
při tom vytvořili odpadů. Stanovuje se v tzv. 
globálních hektarech – hektarech přepočte-
ných podle produktivity. Ekologická stopa 

Napajedel dosahuje hodnoty 5,13 gha/
obyvatele, což je v porovnání s dalšími 20 
městy, kde byl podrobný výpočet proveden, 
velmi příznivá hodnota. Ekologickou stopu 
města bychom však měli spíše porovnávat 
s jeho biokapacitou (tzv. ekologickým zá-
zemím, jenž má město k dispozici), která 
je 0,92 gha/obyvatele. Ekologická stopa 
Napajedel překračuje svou biokapacitu 
pouze 5 krát.

Žádné město na světě se z principu „neve-
jde“ do své biokapacity, je závislé na širokém 
„ekologickém zázemí“. Ve městě dochází 
k soustředění obyvatelstva, průmyslu a dal-
ších aspektů lidské společnosti. To má svá 
negativa (např. zvýšené znečištění ovzduší, 
hluku, nemocnosti), ale i pozitiva (např. menší 
spotřeba ploch než u rozptýlené venkovské 
zástavby, menší vliv na krajinu a na druhovou 
pestrost). Důležité je stanovit, jak si z hlediska 
„zeleného účetnictví“ město v současné době 
stojí a pokusit se ovlivnit budoucí vývoj. 
Ekologickou stopu českým a moravským 

městům pomáhá stanovit Týmová iniciativa 
pro místní udržitelný rozvoj, o.s. . 

Výsledky ekologické stopy z českých 
měst ukazuje předchozí graf. Poměrně 
příznivý výsledek Napajedel mírně 
negativně ovlivňuje vyšší podíl nové vý-
stavby a spotřeby. Naproti tomu výpočet 
pozitivně ovlivňuje nižší podíl spotřeby 
energií, šetrné způsoby dopravy obyvatel 
a vysoký podíl třídění odpadů. Roli hraje 
i nízký podíl zastavěných ploch na celkové 
ekologické stopě. Složení ekologické stopy 

z hlediska jednotlivých kategorií spotřeby 
ukazuje graf. 

Pokud jde o biokapacitu na jednoho oby-
vatele (0,92 gha), stojí Napajedla na špici mezi 
sledovanými městy. Znamená to, že přírodní 
potenciál (plochy zeleně, luk, pastvin, zahrad, 
orné půdy atp.) administrativního území měs-
ta je velmi příznivý. To platí v dvojnásobné 
míře, pokud bychom do výpočtu zahrnuli 
přírodně cenné okolí města. 

Dále je možné provést orientační porovná-
ní s ekologickou stopou průměrného obyvate-
le České republiky, která podle údajů Global 
Footprint Network činila v roce 2010 (data 
z toku 2007) 5,7 gha/obyvatele. Důležitým 
ukazatelem je také biologická kapacita, do-

stupná na jednoho Če-
cha, která v témže roce 
činila 2,7 gha. Nicméně 
v celosvětovém měřít-
ku dosahovala pouze 
1,8 gha/obyvatele. Toto 
číslo lze považovat 
za globální míru udrži-
telnosti. K této metě by 
měla směřovat i Česká 
republika, respektive 
její města a obce.

Jak dosáhnout pří-
znivého vývoje ekolo-
gické stopy a bioka-
pacity do budoucna?

Muselo by jít o kom-
binaci různých opatře-
ní, kterou odpovědným 
politiků a dalším lidem, 
kteří se na rozvoji měst 
podílí (např. majitele 

Známe ekologickou stopu Napajedel
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, o.s.

firem) nabízí modelace na stránkách www.
ekostopa.cz/mesto. Největší díl na ekologické 
stopě města Napajedel má spotřeba a vý-
stavba (40,1 %) a spotřeba energie (27,1 %). 
Účinným způsobem je proto například sní-
žení nové výstavy na orné půdě či trvalých 
travních porostech. Významný dopad by také 
mělo snížení spotřeby energií na území města, 
zvýšení energetické efektivity, či využívání 

alternativních zdrojů. Ekologickou stopu dále 
napomáhá snižovat separace odpadů (skla, 
plastů, papíru či bioodpadu) či používání 
šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, 
veřejná doprava).

Samotná hodnota ekologické stopy Na-
pajedel není tak důležitá, jako vývoj tohoto 
indikátoru do budoucna. Podaří se cílenými 
opatřeními například v oblasti energetic-

kých úspor či rozvoje veřejné dopravy 
snížit celkový dopad města? Podaří se za-
chovat současnou míru biologické kapacity 
ve městě, nedojde k jejímu snížení například 
díky změně územního plánu ve prospěch 
neproduktivních ploch? Ekologická stopa 
města se v kontextu ostatních ukazatelů 
kvality života stala důležitým měřítkem 
vývoje města. 

Možná už jste o otrokovické Naději slyšeli. 
Poskytuje sociální služby lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením. Celkem 
více než 70 klientům, mimo jiné i z města 
Napajedla.

Jde o služby pobytové (domov pro 
osoby se zdravotním postižením, týdenní 
stacionář, chráněné bydlení) i ambulantní 
(denní stacionář a sociálně terapeutická 
dílna). Služby zde fungují od roku 1993, 
sociálně terapeutická dílna od roku 1999. 
Její podstatou je pracovní terapie a podpora 
pracovních návyků při tvorbě dekorativních 
a užitkových předmětů. 

Keramický a textilní ateliér byl v roce 
2009 obohacen o tréninkovou kavárnu Café 

Café Naděje 
Naděje. Je to kavárna pro veřejnost, ve kte-
ré obsluhují lidé s mentálním postižením. 
V kavárně, která je umístěna v domově pro 
seniory v Otrokovicích naproti Společen-
skému domu, se setkávají senioři, maminky 
s dětmi, studenti. Každý týden je tu přednáška 
na společenské, kulturní téma.

Na začátku letošního roku se tato služba 
i mnohé další ocitly v situaci, kdy nedostaly 
ze státního rozpočtu finanční prostředky nut-
né k zajištění provozu. Sociálně terapeutická 
dílna – tedy keramický a výtvarný ateliér 
i Café Naděje – dostala na svůj provoz pou-
hých 8% nutných financí. Jako nejjednodušší 
a nejlogičtější řešení se samozřejmě nabízelo 
okamžitě ukončit provoz obou programů. To 
by ale znamenalo fatální následek pro lidi, 
kteří jsou roky zvyklí této terapie využívat 
a je pro ně smysluplnou každodenní náplní. 

Variantou, která byla velmi nejistá, bylo 
upozornit na problém, postavit proti tomu-
to rozhodnutí a zabojovat za klienty, tedy 
zdravotně postižené lidi, kteří sami nemají 
možnost se bránit. 

Klienti a pracovníci Naděje proto rozběhli 
kampaň v ulicích Otrokovic, rozdávali 
„poslední“ kávu a rakvičku a informovali 
tímto veřejnost o situaci. Z iniciativy rodin 
klientů se uskutečnila petiční akce, ke které 
se připojilo během tří týdnů 2617 občanů 
z Otrokovic, Zlína, Napajedel a dalších měst 
a obcí. Naděje také uspořádala benefiční 
koncert. Výsledkem celé kampaně bylo 
nejen informování široké veřejnosti, ale 
především zajištění finančních prostředků 
na provoz. Zodpovědně se k celé situaci při-
pojilo město Otrokovice, město Napajedla 
i Zlínský kraj. 

Café Naděje tak po krátké přestávce zno-
vu otevřelo. Při otevírání již klienti místo 
rakviček rozdávali sladké cukrové pusinky. 

Café Naděje je otevřeno ve všední dny 
od 10-18 hodin a v neděli od 13-17 hodin. 
Součástí je příjemná zahrádka, domácí 
výrobky, koktejly, poháry připravované 
s nadšením. Kavárna také zajišťuje pořádání 
oslav, rautů, cateringových akcí dle přání 
zákazníka. Je vhodnou alternativou jak 
využít kvalitní služby kavárny a zároveň 
podpořit pracovní terapii lidí se zdravotním 
postižením. 

Velké poděkování patří zastupitelům měs-
ta Napajedla za finanční podporu a mnoha 
občanům za projevení přízně. 

Kristina Frascaová
zástupce ředitele Naděje o.s. Otrokovice
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V sobotu 31. 3. 2012 byla zahájena Meziná-
rodní výstava Techagro Brno 2012.

Součástí této výstavy byla i výstava 
včelařství v pavilonu E, kde také probíhaly 
odborné přednášky na včelařskou tématiku. 
Přednášeli přední odborníci z oboru včelař-
ství z Čech ,Moravy i Slovenska.

Naši členové zde získali velké množství 
nových poznatků z chovu a léčení včelstev, 
ale také o zpracování medu a dalších včelích 
produktů. Na prodejní výstavě pak doplnili 
své včelíny o nové včelařské pomůcky a po-
třeby a prodiskutovali problémy, se kterými 
se při této činnosti často setkávají.

Základní organizace svazu včelařů 
Napajedla obohatila mezinárodní výstavu 
výzdobou.

Informační stánek ČSV jsme vyzdobili 
nejlepšími výtvarnými pracemi žáků našich 

Napajedelští včelaři se vzdělávali v Brně
základních škol na téma: Nakresli obrázek 
včely medonosné. V této soutěži se nám 
sešlo na dvě sta výkresů a 33 nejpěknějších 
bylo vystaveno právě na této výstavě, kde 
reprezentovaly i město Napajedla.

L. Žaludek, ZO ČSV Napajedla

Nastává období ošetřování rostlin che-
mickými prostředky proti škůdcům.

Chci jen upozornit všechny, kdo budou 
tyto prostředky používat na zásady a dodr-
žování předpisů při jejich použití.

1. Přípravky pro včely toxické (R 57) 
nesmějí být aplikovány na rostliny navště-
vované včelami (tj. kvetoucí rostliny včetně 
stromů a dřevin s otevřenými květy a kve-
toucí porosty s více než dvěma kvetoucími 
rostlinami na m2 a rostliny při výskytu 
medovice). Dále nesmí být aplikovány 
v blízkosti jiných rostlin navštěvovaných 
včelami a stanovišť včelstev, pokud by 
aktuální počasí a použitý mechanizační 
prostředek nezaručily, že aplikovaný pří-
pravek na ně nedopadne. Obdobně toto 
platí pro stromy.

U přípravků, které vykazují reziduální 
toxicitu, musí být respektováno upozor-

nění podle rozhodnutí o registraci, uvedené 
ve schváleném návodu a musí být aplikovány 
nejpozději určený počet dní před začátkem 
kvetení.

2. Přípravky pro včely škodlivé nesmějí 
být aplikovány na rostliny navštěvované 
včelami na pozemcích, přes které probíhá 
hromadný let včel za snůškou v době, kdy 
včely létají, a ráno před výletem včel. Čas 
povoleného ošetření je vymezen denní 
dobou od skončení letu včel do 23 hodin. 
Postřikem nesmí být zasaženo stanoviště 
včelstev a jeho okolí. 

3. Přípravky pro včely relativně neškod-
né nemají v aplikaci legislativní omezení, 
ovšem jen pokud jejich použití plně respek-
tuje podmínky stanovené v rozhodnutí 
o registraci a schválený návod k použití. 
Praxi lze doporučit i tyto přípravky aplikovat 
po skončeném letu včel.

V současné době způsobují největší 
škody hynutím včel toxické přípravky 
s dlouhým reziduálním účinkem a dlouhou 
letální dobou. Reziduálním účinkem, resp. 
reziduální toxicitou rozumíme jev, kdy 
po ošetření hynou nejen včely přípravkem 
zasažené, ale i včely, které přijdou do styku 
s kontaminovanými včelami a před určitou 
dobou kontaminovanými rostlinami. 

K tomuto článku mě přivedla loňská 
zkušenost, kdy jeden z občanů ošetřoval 
kvetoucí stromy za krásného slunného 
odpoledne za plného letu včel. Zřejmě 
si dopad své činnosti neuvědomil, tímto 
zahubil několik tisíc včel, ale také mnoho 
užitečného hmyzu. 

Při použití těchto prostředků zvažujte 
dopady na celou přírodu a chovejte se 
ohleduplně ke svému okolí!

Odměnou Vám budou krásné a zdravé 
produkty z Vašich zahrádek.

Za ZO ČSV Napajedla
Ladislav Žaludek 

Ošetřování rostlin chemickými přípravky

Vzpomínková slavnost
Napajedla 2. května 2012, Vzpomín-
ková slavnost k 67. výročí osvoboze-
ní Napajedel.

Fotoreportáž JS
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V pátek 30. března 2012 se naše 
devátá třída 1. základní školy zúčast-
nila dějepisné exkurze do Osvětimi 
s cílem poznat kus naší neveselé 
historie. Cesta trvala téměř tři hodiny, 
během kterých se většina účastníků 
teprve vzpamatovávala z brzkého 
ranního vstávání. Vyjížděli jsme totiž 
již 5.45 ráno. 

 Po příjezdu jsme navštívili dva kon-
centrační tábory: Osvětim (Auschwi-
tz) a Březinku (Birkenau). Oběma 
tábory nás provázel česky hovořící 
průvodce. Jako první nás zaujal nápis 
na vstupní bráně: „Arbeit macht frei“, 
poté jsme prošli několik budov. Viděli 
jsme nejen ubytovny, ale také tamější 
věznice, místo, kde vězni stávali i ně-
kolik hodin v nástupu, stěnu, u které 
byli lidé pro sebemenší maličkost 
stříleni. Mnohdy jen tak bezdůvodně. 

Naše pocity z toho, jak jsou si 
lidé schopni ubližovat, byly smíšené 
a mnozí z nás se neubránili slzám. 
Depresivní a smutná atmosféra nás 
provázela již od zhlédnutí mnoha 
fotek vězňů, což zdaleka nebyla 
nejděsivější část naší prohlídky. Při 
návštěvě budovy, která sloužila jako 
plynová komora a zároveň kremato-
rium, mě několikrát zamrazilo. Už jen 
představa, že tam tolik lidí strávilo své 
poslední chvíle v nebývalém stresu 
a nevědomí zároveň, je děsivá, jako 
samo toto místo. Zdá se tedy být 
pochopitelným, že cesta nazpět byla 
pro mnohé osvobozující. 

Tento zážitek mi umožnil pochopit, 
částečně si představit a vidět něco, co 
by si měl uvědomit každý. Nechápu, 
jak ještě dnes může někdo celý holo-
caust popírat. 

Kateřina Kiššová,  
9. ročník, 1. ZŠ Napajedla 

Napajedla byla ve dnech 25. – 29. května 
mnohokrát zmiňována v souvislosti se svým 
rodákem Rudolfem Firkušným. Brněnská 
JAMU uspořádala koncerty, konferenci a kla-
vírní kurzy k příležitosti 100. výročí narození 
naše slavného rodáka. Organizátorům se 
podařila nebývalá věc – pozvání do Brna 
přijalo jedenáct Mistrových žáků. Sjeli se 
z mnoha koutů zeměkoule – USA, Německa, 
Švýcarska, Kanady, Itálie,Japonska atd. Ka-
ždý z hostů byl celebritou ve svém oboru, 
uznávaným profesorem a vynikajícím sólis-
tou. Přijeli z piety ke svému učiteli, a jejich 
vztah k němu, plný respektu a obdivu, byl 
zřejmý na první pohled. Zúčastnili se všech 

Ohlédnutí za muzikantským 
soutěžením
Pro žáky základních uměleckých škol jsou 

vyhlašovány v tříletých cyklech národní 
soutěže hudebních oborů, při kterých se 
vystřídají všechny hudební nástroje, ko-
morní soubory a orchestry. V letošním roce 
soutěžili mladí muzikanti ve hře na dechové 
a bicí nástroje, ve hře smyčcových souborů 
a orchestrů, cimbálových muzik a sólovém 
zpěvu.

V okresních kolech reprezentovali na-
pajedelští žáci svoji ZUŠ s těmito výsledky:

1. místo a postup do krajského kola
•	 Nicola	Tobolová,	zobc.flétna,	uč.	P.Verbík
•	 Kateřina	Škrabalová,	zpěv,	uč.	E.Hanáčková
•	 Tereza	Možnárová,	zpěv,	uč.	E.Hanáčková
•	 Martina	Ondrůšková,	zpěv,	uč.	E.Hanáč-

ková
•	 smyčcový	soubor	Strunky,	uč.	D.Kaňovská

1. místo
•	 David	Reiterer,	trubka,	uč.	A.Kunert

2. místo
•	 Adéla	Savarová,	zobc.flétna,	uč.	P.Verbík
•	 Adam	Minařík,	bicí,	uč.	A.Kunert
•	 Adéla	Silná,	zpěv,	uč.	E.Hanáčková
•	 Kamila	Kozmíková,	saxofon,	uč.	Z.Suchánek
•	 Petr	Růžička,	saxofon,	uč.	Z.Suchánek
•	 cimbálová	muzika	Maková,	uč.	J.Mareček

Mladí muzikanti pak byli úspěšní i v kraj-
ských kolech: 

1. místo 
•	 Kateřina	Škrabalová,	zpěv,	uč.	E.Hanáčková
•	 Martina	Ondrůšková,	zpěv,	uč.	E.Hanáč-

ková
2. místo

•	 Tereza	Možnárová,	zpěv,	uč.	E.Hanáčková
3. místo

•	 Nicola	Tobolová,	zobc.flétna,	uč.	P.	Verbík
•	 smyčcový	soubor	Strunky,	uč.	D.	Kaňovská

Všem muzikantům i jejich učitelům srdeč-
ně gratulujeme, děkujeme za vynaložené úsilí 
a přejeme hodně krásných zážitků s hudbou.

Lenka Květáková

Exkurze 1. ZŠ Napajedla 
do Osvětimi

O Napajedlích v Janáčkově akademii
akcí včetně pietního aktu. Živě se zajímali 
o Firkušného rodné město, projevili zájem 
Napajedla navštívit a zaujala je možnost zde 
koncertovat. Celkově byli nadšeni možností 
poznat zemi a město, kde působil Leoš Janá-
ček nebo Bohuslav Martinů a další velikáni. 
Chválili české studenty, především jejich 
snahu proniknout pod povrch studovaných 
skladeb, protože ve světě je často upřednost-
ňována hlavně technická preciznost. Oslavám 
byla přítomna i Veronika Callegari, dcera 
Rudolfa Firkušného, na kterou se můžeme 
těšit při letošním listopadovém pátém ročníku 
festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému.

Lenka Hanáčková

Smyčcový soubor STRUNKY

Nicola Tobolová

Kateřina Škrabalová, 
Martina Ondrůšková, 
Tereza Možnárová
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Platba za vodu  
na terminálech 
Sazky obnovena
Společnost Veolia Voda a společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. obno-
vily oblíbenou službu, která zákazní-
kům umožňuje hradit faktury za vodné 
a stočné na 4300 terminálech společ-
nosti Sazka. Široká dostupnost těchto 
terminálů není jedinou výhodou, klienti 
ušetří také na poplatcích.

Zákazníci společnosti MORAVSKÁ VO-
DÁRENSKÁ, a.s. (člena skupiny Veolia 
Voda), kteří platí vodné a stočné nebo 
zálohy fakturou, tedy mohou využít ob-
novené služby a zaplatit na jednom ze 
4 300 terminálů SAZKY (kromě terminálů 
na pobočkách České pošty). On-line ter-
minály společnosti SAZKA jsou snadno 
dostupné: v supermarketech, večerkách, 
sázkových kancelářích nebo čerpacích 
stanicích otevřených i ve večerních 
hodinách nebo nonstop. 

K provedení platby stačí předložit 
čárový kód umístěný na faktuře. Další 
nespornou výhodou této služby je pouze 
15korunový poplatek, který se na rozdíl 
od poplatků na poště nemění ani podle 
výše placené částky.

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

Napajedla 1. května 2012 – i na černobílé fotografii je vidět, že se někde stala chybička... ■

Na základě předchozího článku jsme do-
stali několik dotazů na téma „Proč nosíme 
brýle?“

Odpověď je jednoduchá:
Abychom odstranili tzv. refrakční vadu 

oka. Refrakce je poměr mezi předozadní 
délkou oka a silou jeho lomivého prostředí. 
Délku oka měříme v mm a lomivé prostředí 
v dioptriích (Dpt).

Pro začátek trochu teorie:
Světelný paprsek, přicházející zvenčí 

do oka, musí projít rohovkou –dokonale prů-
hledná vrstva – přes ni se dostane do přední 
komory oka. Odtud se přes zorničku (černý 
otvor v duhovce) dostává k oční čočce. Pro-
jde čočkou a přes sklivec dopadá na sítnici.

Sítnice vystýlá vnitřní stranu oka.Je to tenká 
vrstva, v níž jsou uloženy čidla,která reagují 
na světlo – tzv. tyčinky a čípky. Rohovka a čočka 
se největší měrou podílí na síle lomivého pro-
středí oka.

Pokud je správný poměr mezi délkou oka 
a jeho dioptrickou hodnotou, vytvoří se na sítnici 
ostrý obraz,podobně jako na matnici fotoapa-
rátu. Pokud tento poměr není správný, dochází 
k refrakční vadě a obraz není ostrý.

Rozeznáváme dvě základní refrakční vady 
oka:

1. Myopii (česky krátkozrakost) - kdy oko 
narostlo delší, než odpovídá síle jeho lomivého 
prostředí. Světelné paprsky, které vstupují 
do oka zvenčí, se sbíhají ještě před sítnicí. Pro 

korekci této vady se používají tzv. rozptylky. 
Jsou to čočky, které jsou na okraji silnější 
než uprostřed. Když se přes ně podíváte, 
poznáte že zmenšují.

2. Hypermetropie (česky dalekozrakost) 
- kdy oko narostlo kratší, než odpovídá síle 
jeho lomivého prostředí. Paprsky se sbíhají 
za sítnicí a pro korekci této vady používáme 
spojky. Jsou to čočky uprostřed silnější, než 
na okraji. Když se přes ně podíváte, vidíte 
že zvětšují.

Obecně se udává, že změna délky oka 
o 1 mm způsobí změnu o 3 Dpt.

Příště si povíme o astigmatismu a pres-
byopii, čímž vyčerpáme přehled očních vad 
a můžeme se věnovat dalším tématům. 
(korekce očních vad).

Na Vaši návštěvu, event. další dotazy, 
se těšíme v prodejně na adrese Napajedla.

Svatoplukova 1281 – u mostu k Fatře.

Oční optika Kotas informuje

Také sledujete populární pořad o bydlení „Jak se staví sen“. V pěti květnových a červnových dílech budou designéři mimo jiné řešit 
i kvalitní a rychlé přestavby podlah, vybírat budou z luxusních vinylových podlah společnosti Fatra, z kolekcí FatraClick a Thermofix.

První díl můžete sledovat v premiéře na programu Prima Family 12. května od 18 hodin. Přestavba se bude realizovat pro starší pár z Po-
děbrad. V akci budou opět designéři Simona Fritz a Zdeněk Němec. Rekonstrukce se týká obývacího pokoje, kde se čas zastavil někdy 
v polovině 70. let, proměnu již tedy opravdu potřeboval.

Pro podlahu FatraClick se designéři rozhodli kvůli požadavku majitelky domu, která chtěla podlahovou krytinu, jež by byla měkčí pro chůzi 
i příjemnější a teplejší na dotyk než klasické laminátové podlahy. Jelikož se celá proměna musí v pořadu stihnout za 48 hodin, byl požada-
vek také na rychlou a snadnou pokládku. A to vše podlaha FatraClick splňuje dokonale. Povrch pro pokládku nemusí být dokonale rovný 
a především se tato podlaha nemusí vůbec lepit, pouze se do sebe jednotlivé díly podlahy jednoduše zacvaknout pomocí systému zámků. 

Kromě snadné instalace, splňují podlahy FatraClick také současné nároky na moderní interiérový design. Zachovávají si veškeré vizuální 
vlastnosti dřeva, které vnáší do každého prostoru teplo a útulnost. Díky široké škále vzorů se hodí do všech typů interiérů, od moderně 
zařízených prostor až po klasicky elegantní byt či rodinný dům.

Celá proměna v pořadu „Jak se staví sen“ se bude odehrávat v klasickém stylu a bude doplněna o prvky ze stylu Alfonse Muchy. Však 
se podívejte sami, jak se designérům podaří podlahu FatraClick s celým prostorem sladit.

v pořadu „Jak se staví sen“

FatraClick, Dub přírodní – vzor vybraný designéry pořadu Jak se staví sen.

Ceník a podmínky inzerce v Napajedelských novinách

Celá strana
povolený rozměr

186×256 mm

cena 5 000 Kč

½ strany
povolený rozměr

186×125 mm

cena 2 500 Kč

¼ strany
povolený rozměr vždy nutno 
konzultovat s MIC
např. 186×60, 122×90, 
58×190 mm
cena 1 250 Kč

1/8 strany
povolený rozměr vždy 
nutno konzultovat s MIC
např. 122×46 mm, 
58×100 mm
cena 625 Kč

Napajedelské noviny vycházejí jednou měsíčně, v nákladu 3 350 ks, tj. do každé domácnosti ve městě zdarma. Formát novin je A4. Cena inzerce je 5 000,- za stranu, 2 500 za ½, 
1 250 Kč za ¼ strany, nejmenší inzerce je 625 za osminu strany. K cenám je nutno připočítat 20 % DPH. Inzerce je jednobarevná nebo dvoubarevná (černá + barva novin = připravit 
jako kombinaci barev K+M). Data zasílejte ve formátu tiskový PDF (preferujeme), JPG nebo TIF, v požadovaném povoleném rozměru 1:1 a v rozlišení min. 240 DPI. Pro uvedení na web 
můžete zaslat i barevnou verzi v RGB a min. rozlišení 150 DPI. Podklady pro tisk je nutno poslat vždy do 20. dne v měsíci na adresu noviny@napajedla.cz, aby v následujícím měsíci 
vyšla. V objednávce je nutno uvést fakturační adresu včetně IČO, faktura Vám přijde, až noviny vyjdou. Noviny vychází zpravidla v druhé polovině měsíce. Josef Souček, MIC Napajedla



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
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Na úvod: Honební společenstvo Napa-
jedla, dále jen HSN, je právnickou osobou, 
sdružující osoby, organizace a firmy, vlast-
nící pozemky v katastrálním území Napa-
jedla, za účelem výkonu práva myslivosti 
na těchto pozemcích, tvořících honitbu.

Toto právo může být vykonáváno přímo 
členy HSN nebo prostřednictvím pronájmu 
honitby. HSN pronajalo honitbu Myslivec-
kému sdružení Napajedla.

V červnu r. 2002 se konala ustavující 
valná hromada HSN, která zvolila na deset 
let vedení společenstva v tomto složení: 
Bohumil Strakoš - starosta HSN, Ing. Vítěz-
slav Vystavěl - místostarosta HSN, Ing. Josef 
Blažek - revizor HSN, Jaroslav Hrouzek 
a František Nepor - členové výboru HSN.

V r. 2006 zemřel starosta HSN Bohumil 
Strakoš. Novým starostou byl korespon-
denční volbou zvolen v únoru r. 2007 stá-
vající člen výboru HSN Jaroslav Hrouzek, 
jeho mandát skončí až v r. 2017.

Výbor HSN navrhuje svým členům opět 
korespondenční volbou zvolit do funkce 
místostarosty Ing. Vítězslava Vystavěla, 
do funkce revizora Ing. Josefa Blažka 
a za člena výboru Františka Nepora. Dále 
výbor HSN navrhuje rozšířit výbor HSN 
o další členy výboru, a to o: Bc. Jaroslava 
Hrouzka, nar. 1. 4. 1980, bytem Jarolímkovo 
nám. 111, Zlín – Malenovice, Jiřího Baštý-

ře, nar. 13.10.1967, bytem Pod Kalvarií 126, 
Napajedla, a Viktora Marišlera, nar. 3.2.1976, 
bytem Na Malině 1098, Napajedla.

Výbor HSN žádá své členy o schválení 
navržených kandidátů do uvedených funkcí. 

Souhlas s předloženými návrhy zašlete 
nebo předejte písemně s čitelným podpi-

sem do 30.6.2012 na adresu starosty HSN: 
Jaroslav Hrouzek, Jarolímkovo nám. 111, 
763 02 Zlín – Malenovice, nebo na adresu 
místostarosty HSN: Ing. Vítězslav Vystavěl, 
1. máje 802, 763 61 Napajedla.

Případné dotazy Vám zodpoví na te-
lefonu: č. 776 354 428 p. Hrouzek, na č. 
603 230 536 Ing. Vystavěl.

Výbor Honebního společenstva  
Napajedla

V úterý 10. dubna 2012 se v Klubu dů-
chodců uskutečnila beseda s napajedelskými 
dobrovolnými hasiči zaměřená na 130. výročí 
dobrovolné požární ochrany v Napajedlích, 
které letos hasiči oslaví.

Beseda s hasiči v Klubu důchodců

posluchači různé důležité staré dokumenty: 
první stanovy, publikace vydané k vybraným 
výročím, albumy s fotografiemi z činnosti. 
Napajedelští hasiči myslí také na svoji bu-
doucnost, a proto již 55 let pracují s mládeží 
a vychovávají si své nástupce.

Závěrem besedy shlédli členové klubu 
ukázku zásahové výstroje a výzbroje ha-
sičů a zásahový speciál - cisternu JSDHM 
Napajedla. Po společné fotografii u cis-
terny se všichni účastníci besedy s hasiči 
rozloučili.

(www.hasicinapajedla.cz

Nové volby výboru Honebního společenstva Napajedla

Beseda byla zahájena básní ze staré 
řecké báje a pak už bývalý starosta SDH 
Napajedla seznámil členy klubu s jednotli-
vými obdobími existence napajedelských 
hasičů. V průběhu vyprávění kolovaly mezi 

Členové Honebního společenstva Napajedla 
se aktivně účastnili prací při Dnech Země


