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na odpolední program bude vystoupení 
jednoho z hostujících folklórních souborů. 
Nebude chybět bohatá nabídka občerstve-
ní, stánek Pěstuj a vyměňuj, kde můžete 
sdílet své zahrádkářské výpěstky či rady 
a samozřejmě výborný kompost pro Vaše 
zahrádky. Na trh bude volně navazovat 
setkání folklórních souborů tří národo-
pisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané 
Moravské chodníčky v 16 hodin.

Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla.

Klub kultury v Napajedlích ve spolupráci 
se slováckými soubory Radovan a Pozdní 
sběr Napajedla pořádá 14. setkání folklór-
ních souborů tří národopisných oblastí 
Slovácka, Valašska a Hané

Moravské chodníčky
 Pátek 9. 8. 2013 od 20.00 hodin 

v klášterní kapli v Napajedlích - Zpívání 
o rostlinách

V programu pěveckých sborů vystoupí: 
Mužský sbor Napajedla, Ženský sbor Napa-
jedla, Babčice Spytihněv, Chlapčiska Spytih-
něv, Ženský sbor Nedakonice, Mužský sbor 
Bratříčci, Mužský sbor Štabarc a CM Rováš. 
Vstupné 50 Kč.
 Sobota 10. 8. 2013 od 16.00 hodin 

v areálu za klášterem v Napajedlích
V programu vystoupí: Slovácké soubory 

Radovánek, Radovan, Pozdní sběr Napajedla, 
CM Rováš, Slovácký soubor Pentla z Boršic 
u Buchlovic, Hanácký soubor Hanák Troubky, 
Valašský soubor Bača z Valašského Meziříčí 
a Ženský sbor Rokytenka z Liptálu.

Po skončení programu bude k tanci a po-
slechu hrát CM Rováš.

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobro-
volné.

Tato akce je pořádána za finanční podpory 
Nadace Synot.

 

Setkání Napajedla 2013
Výroční desáté “Setkání” bývalých 

spolužáků JAMU a jejich hostů tentokrát 
v duchu: “To nejlepší ve 120 minutách”.

Koncertní síň Rudolfa Firkušného Na-
pajedla 25. 8. 2013 v 19 hodin.

Již tradiční letní koncert, na kterém 
uslyšíte písně a klasické skladby českých 
i světových autorů v podání našich před-
ních i mladých umělců.

Vystoupí komorní orchestr MUSICA 
FESTA. Večerem provází herec Slováckého 
divadla David Vacke.

Farmářský trh
V rámci 14. ročníku Moravských 

chodníčků v sobotu 10. srpna pro Vás 
připravujeme Farmářský a řemeslný trh 
na Masarykově náměstí. Od 8 do 16 hodin 
si zde můžete nakoupit vše od domácích 
potravin až po rozmanité ruční výrob-
ky. Letní Farmářský trh bude zaměřen 
na tradiční řemesla, čeká Vás tedy ukázka 
výroby tradičních výrobků. Pozvánkou 
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Život pro děti
- deťom pre život

Charitativní jízda napříč Českem 
a Slovenskem je mezinárodní charitativní 
cyklotour, která se letos po čtvrté jela 6. 
června ze Zlína. Cílem cyklotour je pomá-
hat onkologicky nemocným dětem a to buď 
morálně, krátkou jízdou s pelotonem nebo 
přispět finanční částkou. Všechny etapy 
najdete na stránkách www.zivotprodeti.cz.

Peloton jel i přes naše město, kde jej 
přivítal místostarosta Zbyněk Ohnoutek 
a děti ze základních škol. Místostarosta se 
též aktivně zúčastnil části etapy cyklotour.

Občanské sdružení Život pro děti a OZ 
Děťom pre život organizuje rekondičně 
regenerační pobyty pro děti z Moravy 
a Slovenska s onkologickým onemocně-
ním po náročné léčbě. Cílem a posláním 
je, aby celé rodiny mohly strávit zcela 
zdarma rekondičně rehabilitační pobyt 
s jinými rodinami (které si tuto zákeřnou 
nemoc také prožily), pár dnů v krásném 
prostředí, kde zapomenou alespoň 
na chvíli na všechnu bolest. Po celý pobyt 
je pro ně připraven zábavný a sportovní 
program, doprovází je i lékař onkolog.

Redakce NN

P R O H L Á Š E N Í
Rada města Napajedla na svém jednání dne 9. července 2013 přijala usnesení 

č. 57/1153/2013 k aktuální situaci přístupu do zámeckého parku:
• Rada města Napajedla prohlašuje, že veškerá opatření provedená společností Zámek 

Napajedla s.r.o. dne 1. 7. 2013 v zámeckém areálu byla učiněna bez vědomí města 
a bez předchozího projednání s městem. Tato opatření považuje rada města za zásadní 
porušení všech předchozích dohod. 

• Město Napajedla se bude domáhat svých práv prostřednictvím soudní žaloby. 
• Město Napajedla bude hledat řešení bezpečného pohybu občanů mezi severní a jižní 

částí města. 

Napajedla dne 9. července 2013 Ing. Irena Brabcová v. r.
  starostka města

Rada města Napajedla na základě 
přijatého usnesení RM č. 56/1152/2013 
ze dne 03. 07. 2013 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
funkce městského architekta

Požadujeme:
• Členství v České komoře architektů
• Autorizaci v oboru architekt (všeobecná 

architektura) v délce trvání min. 3 let
• Občanskou a morální bezúhonnost
• Příjemné vystupování
• Znalost místního prostředí a problema-

tiky místní samosprávy
• Dle požadavků orgánů města Napajedla 

účast na jejich jednáních
• Odbornou pomoc při jednáních na roz-

vojových projektech města a ÚPN
• Konzultace otázek architektonického 

a urbanistického charakteru
• Účelnost a praktičnost komunikace 

v řešení problematiky MPZ Napajedla
• Osobní kontakt s Městem Napajedla a pro 

veřejnost, podle požadavků v dohodnu-
tém čase v prostorách MěÚ Napajedla, 
Masarykovo nám. 89, Napajedla

Nabízíme:
• Za odvedenou práci je stanovena cena 

ve výši 300 Kč/hod. včetně DPH.
Bližší informace poskytne: Ing. Irena 

Brabcová, starostka města Napajedla, 
e-mail: brabcova@napajedla.cz, tel.: 
577 100 912

Napajedla - Teplárna Otrokovice chce být 
spolehlivým partnerem a významně se podí-
let na rozvoji regionu. V úterý 16. července 
podepsali předseda představenstva Teplár-
ny Otrokovice Petr Jeník, místopředseda 
představenstva František Foltýn a starostka 
Napajedel Irena Brabcová Dohodu o vzájem-
né spolupráci. 

„Chceme být pro město Napajedla význam-
ným partnerem, aktivně se podílet na jeho 
rozvoji a pomáhat při řešení otázek především 
v oblasti zdravotnictví, školství, kultury a soci-
ální oblasti,“ uvedl předseda představenstva 
Teplárny Otrokovice Petr Jeník. 

Ve smlouvě o vzájemné spolupráci se tep-
lárna mimo jiné zavazuje informovat město 
Napajedla o přijatých opatřeních, která mají 
snížit možnost vzniku havárií a odstávek, 
o ekologických opatřeních a vývoji cen. 

Teplárna Otrokovice se bude také podílet 
na životě města a jeho obyvatel. Spolupráce 
v této oblasti je součástí dodatku, který se 
bude uzavírat každý rok. Letos společnost 
podpoří město Napajedla částkou 250 tisíc 
korun. Peníze budou využity na realizaci 
stálé expozice o historii Napajedel v objektu 
Nového kláštera. 

Teplárna Otrokovice zásobuje teplem 
a elektřinou obyvatele a firmy v Otrokovicích, 
Napajedlích a Zlíně - Malenovicích. V sou-
časné době dodává teplo pro téměř 9 000 
domácností. K největším odběratelům mezi 
průmyslovými podniky patří společnosti 
Barum Continental, TOMA a Fatra.  

Z jednání zastupitelstva města Napajedla
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

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

 Zastupitelstvo města dne 19. 6. 2013
mimo jiné

•schválilo prodej částí pozemků KN 
p. č. 1540/21 a p. č. 1540/2 o celkové výměře 
cca 18 m2 pro umístění kioskové trafostanice 
VN/NN v ulici Husova společnosti E.ON 
Distribuce, a.s. za cenu 800,00 Kč/m2 formou 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní

• schválilo prodej pozemku ve vlast-
nictví města Napajedla p. č. 4288/2 – trvalý 
travní porost o výměře 1503 m2 pod stavbou 
vodojemu v lokalitě Maková společnosti 
Fatra, a.s. za cenu obvyklou Kč 150.000,00 
dle znaleckého posudku Ing. Kostky č. 
5293/98/2013 ze dne 27. 5. 2013

• schválilo přijetí daru, pozemku p. č. 
4428 – lesní pozemek o výměře 201 m2

• schválilo Kupní smlouvu na prodej 
pozemku p. č. 7899/2 v ul. Komenského v k. 
ú. Napajedla o celkové výměře 57 m2, který 
byl oddělen z pozemku p. č. 293/2 v k. ú. 
Napajedla, za cenu 500,00 Kč/m2

• schválilo prodej bytu 1+1 v domě 
č.p. 1504 v ulici Palackého, bytové jednotky 
č. 1504/2 o výměře 38,10 m2 za podmínek 
dle vyhlášeného záměru za nabídnutou cenu 
Kč 590.100,00
Současně s kupní smlouvou bude uzavřena:
- Dohoda o cesii smlouvy
- Dohoda s novým majitelem o přistoupení 
k závazku ve smyslu ustanovení § 534 Občan-
ského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění
• schválilo prodloužení lhůty převodu 
stavby „Napajedla - protipovodňová ochrana 
pravého břehu řeky Moravy“z 5 na 10 let, 
z majetku Povodí Moravy, s.p. do vlastnictví 
Města Napajedla a s tím související „Dodatek 
č. 1“ ke smlouvě o smlouvě budoucí daro-
vací mezi Povodím Moravy, s.p. a Městem 
Napajedla

• se seznámilo se zápisem z jednání fi-
nančního výboru konaného dne 12. června 2013

• schválilo Závěrečný účet města Napa-
jedla za rok 2012

• vyjádřilo souhlas s celoročním hospo-
dařením města za rok 2012, a to bez výhrad

• schválilo účetní závěrku města Napa-
jedla za rok 2012 

• schválilo hospodářský výsledek města 
Napajedla za rok 2012, zisk po zdanění ve výši 
Kč 9.014.688,74, a jeho převedení v plné výši 
na účet 432 – výsledek hospodaření minulých 
účetních období

• vzalo na vědomí roční účetní závěrku 
společnosti Technická správa města, s.r.o. 
za rok 2012, která skončila účetní ztrátou 
ve výši Kč 221.304,00; ztráta bude převedena 
na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“

• vzalo na vědomí roční závěrku společ-
nosti NBTH, s.r.o. za rok 2012, která skončila 

účetní ztrátou ve výši Kč 2.587.553,05; ztráta 
bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta 
minulých let“

• vzalo na vědomí roční závěrku spo-
lečnosti NTV cable s.r.o. za rok 2012, která 
skončila ztrátou ve výši Kč 818.398,00; ztráta 
bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta 
minulých let“

• schválilo přijetí finančního daru ve výši 
Kč 500.000,00 od Nadace AGROFERT HOL-
DING na revitalizaci areálu Mateřské školy 
v Napajedlích a s tím související darovací 
smlouvu

• schválilo přidělení finančního příspěv-
ku z účelového daru společnosti CEMEX 
Sand, k.s. ve výši Kč 200.000,00 na podporu 
rozvoje mládežnické kopané ve městě Napa-
jedla pro TJ Fatra Slavia Napajedla

• schválilo uvolnění částky Kč 300.000,00 
na provedení analýzy 27 půdních vzorků 
a 6 rostlinných vzorků a instalace 3 stanovišť 
aktivního biomonitoringu Ústředním kont-
rolním a zkušebním ústavem zemědělským 
Brno, vzorkovacích prací a odběru vzorků 
na pozaďové hodnoty Výzkumným centrem 
Masarykovy univerzity RECETOX, Brno, 
rozšíření analýzy vzorků půdy a dopad 
na zdravotní rizika Státním zdravotním 
ústavem Ústí nad Labem, roční pasivní 
vzorkování ovzduší v průmyslové zóně 
„Slávia“ Výzkumným centrem Masarykovy 
univerzity RECETOX, Brno, a rozboru těla 
ryby z odstavného ramene Pahrbek Státním 
veterinárním ústavem Olomouc

• vzalo na vědomí otevřený dopis „Ob-
čanského sdružení – Za zdravá Napajedla“, 
ve kterém sdružení vyjadřuje svůj nesouhlas 

s realizací drcení stavební suti v areálu Služeb 
města Napajedla, příspěvkové organizace

• schválilo provedení drcení betonu 
v areálu Služeb města Napajedla, příspěv-
kové organizace za podmínky omezení doby 
drcení od 7.00 hodin do 16.00 hodin dle 
schváleného rozpočtu na rok 2013

• neschválilo přidělení finančního pří-
spěvku ve výši Kč 55.000,00 na konzultace 
s odborníky na životní prostředí, právní po-
radenství, cestovné, kancelářské výdaje pro 
„Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla“

• schválilo poskytnutí krátkodobé půjč-
ky ve výši Kč 500.000,00 společnosti Tech-
nická správa města, s.r.o. a s tím související 
rozpočtové opatření č. 26/2013

• se seznámilo se Závěrečným účtem 
Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj 
cestovního ruchu za rok 2012 a návrhem 
rozpočtu sdružení na rok 2013

• schválilo termíny zasedání zastupitel-
stva města na 2. pololetí roku 2013: 11. září 
a 27. listopadu

• se seznámilo se Zápisem z jednání 
kontrolního výboru č. 1/2013/KV konaného 
dne 22. května 2013 a uložilo tajemníkovi 
MěÚ doplnit zprávu o plnění rozpracovaných 
usnesení zastupitelstva města v případě 
posunu termínu o důvod

• schválilo Dohodu o vzájemné spolu-
práci a Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemné 
spolupráci s Teplárnou Otrokovice a.s.

• schválilo rozpočtové opatření č. 
31/2013 ve výši Kč 250.000,00 z titulu daru 
od společnosti Teplárna Otrokovice a.s. 
na akci Nový Klášter – expozice muzea 
o historii Napajedel

Teplárna Otrokovice podepsala dohodu o spolupráci s městem 

Uchazeči předloží písemnou při-
hlášku, která musí obsahovat tyto 
náležitosti:
• Jméno příjmení, titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo bydliště
• Číslo občanského průkazu
• Souhlas s využitím osobních údajů pro 

účely výběrového řízení
• Kontaktní spojení (telefon, e-mail)
• Datum a podpis

K písemné přihlášce nutno doložit:
• Strukturovaný životopis zaměřený 

na údaje o dosavadních zaměstnáních, 
odborných znalostech a dovednostech

• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců

• Úředně ověřenou kopii dokladu autori-
začního osvědčení

• Písemně zpracovanou vlastní představu 
o činnosti ve funkci městského architek-
ta v rozsahu 1 strana formátu A4

Do výběrového řízení budou zařazeny 
pouze přihlášky se všemi požadovanými 
náležitostmi a přílohami, došlé poštou 
na adresu:

Městský úřad Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
nebo doručené osobně na podatelnu 

MěÚ Napajedla, přízemí dv. č. 105, nejpoz-
ději do 20. srpna 2013 v zalepené obálce 
označené heslem „VR ARCHITEKT“ - 
NEOTVÍRAT.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevy-
brat žádného z uchazečů a vyhlásit nové 
výběrové řízení.

Celou Smlouvu o zřízení věcného břemene - najdete na straně 14
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Závěrečný účet a účetní závěrka města Napajedla za rok 2012
Na červnovém jednání Zastupitelstva 

města Napajedla byl předložen zastupitelům 
k projednání a ke schválení závěrečný účet 
města za rok 2012 a účetní závěrka města 
za rok 2012. Součástí projednávání závě-
rečného účtu byla také zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za uplynu-
lý rok. Přezkum hospodaření města za rok 
2012 byl proveden kontrolním oddělením 
Krajského úřadu Zlínského kraje. Ve zprávě 
bylo konstatováno, že vytknuté nedostat-
ky nevedly k porušení rozpočtové kázně, 
k neúplnosti, nesprávnosti a neprůkaznosti 
účetnictví ani k porušení povinností nebo 

překročení působnosti města stanovených 
v jiných právních předpisech. Závěrečný 
účet města byl nejprve projednán v radě 
města a ve finančním výboru a v obou pří-
padech s výsledkem doporučujícím zastu-
pitelstvu města předložený návrh schválit. 
Zastupitelé po projednání předložených 
materiálů schválili Závěrečný účet města 
Napajedla za rok 2012 a vyjádřili souhlas 
s celoročním hospodařením města za rok 
2012 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu poskytl přehled 
o celkovém plnění upraveného rozpočtu 
města za uplynulý rok. Celkové příjmy města 

činily 108,4 mil. Kč, výdaje 110,5 mil. Kč a vý-
sledkem je saldo ve výši - 2,1 mil. Kč. Ukazatele 
rozpočtu na výdajové stránce rozpočtu byly 
dodrženy a nedošlo k překročení závazných 
ukazatelů rozpočtu. 

Předseda finančního výboru Ing. Toufar 
v diskuzi ocenil dosažení dobrých výsledků 
v hospodaření města zejména minimální výši 
dluhové služby. Přehled hospodaření města 
z pohledu rozpočtu v delším časovém úseku 
podávají následující tabulky a grafy. Údaje 
jsou uváděny v tisících Kč, v grafech je rok 
2013 brán jako předpoklad. 
(viz tab. 1–4)

Tab. č. 1 – přehled příjmů a výdajů
ř.č. ukazatel /roky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 daňové příjmy 47 531 50 620 53 102 57 766 62 889 63 548 70 036 62 857 67 174 66 522 70 829

2 nedaňové příjmy 23 065 24 145 10 486 10 783 11 292 12 160 13 728 17 023 17 387 16 363 22 855

3 kapitálové příjmy 5 637 1 899 2 777 25 561 14 759 5 792 10 456 1 485 6 338 964 224

4 transfery (dotace) 38 744 65 074 56 923 25 403 50 971 32 838 20 505 71 924 29 373 57 975 14 482

5 příjmy celkem (ř.1+2+3+4) 114 977 141 737 123 287 119 514 139 911 114 338 114 725 153 290 120 272 141 823 108 390

6 běžné výdaje 102 299 111 767 104 229 81 193 89 350 76 874 79 036 78 107 78 899 86 527 77 405

7 kapitálové výdaje 17 253 31 227 20 350 19 366 72 058 39 740 33 392 95 053 24 242 58 259 33 074

8 výdaje celkem (ř.6+7) 119 552 142 994 124 580 100 560 161 408 116 614 112 428 173 160 103 141 144 785 110 479

9 saldo příjmů a výdajů (ř.5-8) -4 575 -1 257 -1 293 18 954 -21 496 -2 276 2 296 -19 870 17 131 -2 963 -2 089

Tab. č. 2 - provozní saldo 

10 běžné příjmy+ neinv. dot. 109 340 121 663 113 510 91 733 98 643 88 015 94 035 92 001 98 899 100 423 104 301

11 provozní saldo (ř. 10 – 6) 7 041 9 896 9 281 10 540 9 293 11 141 14 999 13 894 20 000 13 896 26 896

12 splátky úvěrů -8 374 -7 520 -3 464 -1 168 -1 168 -2 636 -1 860 -1 860 -1 860 -1 860 -1 860

13 zbývá k dispozici (ř. 11–12) -1 333 2 376 5 817 9 372 8 125 8 505 13 139 12 034 18 140 12 036 25 036

Tab. č. 3 - stavy peněžních prostředků na účtech bank 
14 počáteční stav účtů u bank 18 566 19 617 17 091 13 156 37 686 26 913 24 113 35 275 13 463 28 764 24 087

15 saldo příjmů a výdajů (ř. 5–8) -4 575 -1 257 -1 293 18 954 -21 496 -2 276 2 296 -19 870 17 131 -2 963 -2 089

16 splátky úvěrů -8 374 -7 520 -3 464 -1 168 -1 168 -2 636 -1 860 -1 860 -1 860 -1 860 -1 860

17 příjem z prodeje fondů 14 000 1 380 781 6 601 839 0 10 830   

18 přijaté úvěry 0 3 500 0 0 11 000 2 000 0   

19 pol. 8901 0 1 371 41 143 52 112 -104 -82 30 146 -39

20 konečný zůstatek účtů bank 19 617 17 091 13 156 37 686 26 913 24 113 35 275 13 463 28 764 24 087 20 099

Tab. č. 4 - údaje o majetku a závazcích 

21 výše nesplacených úvěrů 11 806 4 006 1 706 5 206 12 706 12 070 10 210 8 350 6 490 4 630 2 770

22 výše poskytnutých půjček 2 483 2 952 2 496 2 253 2 308 3 501 3 107 2 495 1 484 665 253

23 aktiva brutto 509 854 543 925 559 211 570 790 634 663 665 674 684 095 768 530 825 767 877 890 899 011

24 aktiva netto 0 0 0 0 0 0 0 794 185 818 626 713 262 715 727

Snahou města je mít dlouhodobě vyrov-
nané hospodaření s nízkým zadlužením. 
Pokud je jeden rozpočtový rok významně 
schodkový, jsou následující rok nebo roky 
vedeny k rozpočtovému přebytku, aby 
v součtu výsledek hospodaření směřoval 
k nule. Toto úsilí je dokladováno v grafu 
č. 2 – saldo příjmů a výdajů. Graf č. 1 – 
příjmy a výdaje celkem udává celkový 
přehled hospodaření v letech 2002 – 2012 
s výhledem pro rok 2013. 
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Dalším důležitým ukazatelem je přebytek 
provozních příjmů nad provozními výdaji. 
Tento vývoj zachycuje graf. č. 3. - provozní 
saldo, což je rozdíl mezi součtem daňových 
a nedaňových příjmů a neinvestičních dotací 
a mezi běžnými výdaji, ř.č. 11 tabulky č. 1.

Celkové zadlužení města bylo k 31. 12. 
2012 ve výši 2,7 mil. Kč. Ukazatel dluhové 
služby dle metodiky dané usnesením vlády 
č. 346/2004 byl na úrovni 2,0 %. 

Vývoj hotovosti je dokladován vývojem 
stavu peněžních prostředků na účtech měs-
ta, viz graf č. 4 – stavy bankovních účtů. 
Z grafu je patrná dostatečná likvidní peněžní 
rezerva města.

Strukturu výdajů na kapitálové a běžné 
výdaje zobrazuje následující graf č. 5. Je 
vidět stabilizovaný stav běžných výdajů 
v posledních šesti letech. Kapitálové výdaje 
poměrně silně kolísají. To je dáno cyklickým 
vývojem přípravy a realizací velkých sta-
vebních investic a současně je to ovlivněno 
i možnostmi čerpání dotací. 

Vývoj a pozvolný růst majetku města do-
kumentuje poslední graf č. 6 – aktiva brutto. 
Jedná se o údaje z rozvahy města, kde aktiva 
brutto zhruba odpovídají pořizovacím nákla-
dům na dlouhodobý majetek města. Růst aktiv 
brutto odráží pravidelné investice (kapitálové 
výdaje v rozpočtu do pořízení nového majetku 
nebo do zhodnocování stávajícího). Dochází 
tak k postupnému růstu majetku města. 
V dalším období bude docházet ke stagnaci 
růstu a výdaje se přesunou do oblasti údržby 
a oprav stávajícího majetku města. 

Součástí závěrečného účtu je i přehled hos-
podaření jednotlivých útvarů města, přehled 
významných stavebních akcí a všech investic 
(kapitálové výdaje za celý rok činily 33,1 mil. 
Kč). Vztah ke státnímu rozpočtu a dalším 
veřejným rozpočtům je doložen přehledem 
všech dotačních vztahů s přehledem čerpání, 
popř. vracení nevyužitých finančních pro-
středků (na dotacích bylo přijato 14,5 mil. Kč). 
Dále jsou uvedeny výsledky hospodaření 
zřízených příspěvkových organizací města. 
Všech šest příspěvkových organizací hospo-
dařilo v loňském roce s kladným výsledkem. 

Taktéž schválení účetní závěrky a rozdě-
lení hospodářského výsledku města za rok 
2012 bylo doporučeno jak ze strany rady 
města, tak také finančním výborem. Účetní 
závěrka města byla zastupitelstvem schvá-
lena. Výsledek hospodaření města za rok 
2012 je zisk ve výši 9,0 mil. Kč po zdanění. 
Celý hospodářský výsledek bude převeden 
na účet Výsledek hospodaření minulých let. 

Přehled hospodářských výsledků za minu-
lá účetní období ukazuje následující tabulka. 
Údaje jsou v tisících Kč (tab. 5).

Hospodářský výsledek obcí se prvně 
sestavoval za účetní období kalendářního 
roku 2010. Pokles hospodářského výsledku 
v roce 2011 a 2012 je důsledkem zahájení 
odepisování majetku obcí od roku 2011. 

Celá zpráva o provedeném přezkumu 
hospodaření, závěrečný účet města i účetní 
závěrka v plném rozsahu jsou k dispozici 
na webových stránkách města. 

Tab. č. 5 - přehled hospodářských výsledků za minulá účetní období
období 2010 2011 2012

výnosy 102 947 94 321 102 258

náklady 80 464 76 117 93 244

hospodářský výsledek před zdaněním 22 484 18 204 12 656

hospodářský výsledek po zdanění 18 864 12 826 9 014

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 
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Z různých koutů Čech i Moravy se do Na-
pajedel přijeli představit menší výrobci piva. 
Klub kultury Napajedla totiž pořádal první 
prázdninovou sobotu 29. června Festival 
malých pivovarů. 

Příznivci zlatavého moku si tak přišli 
na své. Ochutnat mohli netradiční a zajímavá 
piva od pivovarů Bzenecký – Pod Kněží ho-
rou, Syrovar Syrovín, Na Mlýně Ratíškovice, 
Valášek Vsetín, Dalešický pivovar a jiných. 
Během celého odpoledne měli všichni mož-
nost hlasovat o nejlepší pivo festivalu, nejvíce 

Klub kultury Napajedla sídlí nyní 
v Novém Klášteře na Komenského ulici. 
Je tak pod jednou střechou s knihovnou 
a muzeem a v brzké době zde získá nové 
reprezentativní prostory i Informační 
centrum.

Pestrá nabídka kulturních a informač-
ních služeb tvoří společně se škálou tra-
dičních i nově pořádaných akcí ucelený 
komplex jak pro občany Napajedel, tak 
i turisty. 

Nový Klášter, jehož součástí je i Klášter-
ní kaple se tak postupně stává komunitním 
a kulturním centrem města, navíc je v blíz-
kosti historických památek, základních škol 
a umělecké školy.

Pod Klub kultury Napajedla, p.o. patří 
Muzeum Napajedla, Knihovna Boženy 
Benešové, Informační centrum, Kino, Di-
vadelní soubor Zdeňka Štěpánka, Loutkový 
soubor Klubíčko a folklórní soubory Rado-
van, Radovánek a Pozdní sběr. Kromě toho 
pořádá Klub kultury celoročně mnoho akcí 
jako jsou výstavy, koncerty vážné hudby, ja-
zzové pátky, Divadelní festival ochotnických 
souborů, Promenádní koncerty, Moravské 
chodníčky, divadelní a loutková představe-
ní, letní kino, folklórní vystoupení, farmářské 
trhy, koncerty alternativní hudby, Jarní 
slavnosti, promítání dokumentů, besedy se 
spisovateli, Svatováclavské slavnosti a další. 

Kristina Frascaová 

Klub kultury Napajedla sídlí v Novém Klášteře

Promenádní koncerty oživily centrum Napajedel
Celkem čtyři promenádní koncerty uspo-

řádal Klub kultury již tradičně v červnové 
nedělní podvečery. Prvním bylo vystoupení 
několik desítek dětí ze Základní umělecké 
školy Rudolfa Firkušného a to díky nejistému 
počasí v prostorách Klubu kultury v zámec-
kém parku. 

Druhá neděle patřila dechové hudbě To-
polanka na kostelních schodech, kde se sešlo 
nemálo příznivců převážně starší generace. 
Protože Klub kultury chce uspokojit všechny 
věkové kategorie, byly další dva koncerty 
určeny převážně mladším. 

Před kinem zahráli DJs Fatte a Robish 
a IDEA FATTE – úspěšná hiphopová skupina 
původem ze Zlína. Poslední promenádní 

koncert známé skupiny Please the Trees, 
který se konal v parku Na Kapli, byl pře-
kvapivě hojně navštíven bez rozdílu věku. 
Další městský prostor tak ožil kulturou, 
poskytl příležitost pro setkávání a strávení 
příjemného nedělního podvečera. 

Kristina Frascaová

První napajedelský Festival malých pivovarů byl velmi úspěšný

hlasů dostal Borůvkový speciál pivovaru Valášek. O hudební 
program se postaraly kapely Mistake, Alžběta Kolečkářová 
s Coffee Time, Pakostra, Animal orchestras a DJs. Ohromující 
fireshow pak předvedli napajedelští Ardor Viridis. 

Nádvoří v areálu Nový klášter navštívilo téměř 1200 lidí 
a nepočítaně dětí, pro které připravil zábavný a pestrý pro-
gram DDM Matýsek. 

Kristina Frascaová
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 Trvale udržitelný rozvoj
Znečištění životního prostředí
Adéla Soukupová, 9. B, 2. ZŠ

Lidé po celý život zdokonalovali svět. 
Vynalézali, zkoušeli nové věci a také je 
používali. To by vůbec Zemi nevadilo, spíše 
naopak. Ale k různým lidem patří různé 
vlastnosti, například pýcha a hamižnost. 
Začalo se u nás používat motto: „Rychleji 
a rychleji.“ Tito lidé si ale neuvědomují, co 
tím způsobili. Kácení deštných pralesů či 
přeplněné farmy chovající jeden druh zvířat 
za pomoci chemie, vymírání různých druhů, 
ropné havárie. Je to správně?

Sice mám všechno rychleji, ale za jakou 
cenu? Stojí nám to za to? Znečištěné ovzduší, 
skleníkový efekt způsobující globální oteplo-
vání. Člověk nadělal tolik škody, dá se s tím 
něco ještě udělat?

Každý člověk je jiný a každý jinak uvažuje. 
Jak se říká – každý je svého štěstí strůjce. 
Neměli bychom myslet na to, co bylo, ale sou-
středit se na to, co bude. Nesmíme opakovat 
naše chyby, ale snažit se z nich ponaučit. Měli 
bychom si uvědomit, že svým rozhodnutím 
můžeme ničit život nejen sobě, ale i těm 
ostatním. Každý má možnost změnit své 
rozhodnutí. A i malá mohou udělat velké věci.

Važme si přírody, protože pokud nezačne-
me, stane se z této Země skládka odpadků. 
Nemysleme jenom na sebe a udělejme něco 
pro druhé. I tříděním odpadu můžeme leccos 
změnit. 

Kampaň vznikla z popu-
du napajedelské Komise 
životního prostředí, hlavní 
koordinátorkou je Bc. Agáta 
Chaloupková.

Cílem kampaně je sní-
žení podílu recyklovatelných surovin 
v objemu komunálního odpadu.

 LOGO A SLOGAN
Na základě návrhů žáků druhého stupně 

ZŠ bylo vytvořeno logo a slogan třídící kam-
paně (viz logo a slogan u tohoto příspěvku). 
Soutěž proběhla v termínu 10. 9. – 5. 10. 2012 
a z mnoha návrhů byl vybrán slogan Pavla 
Koláře a logo Markéty Švejčarové (oba z I.
ZŠ Napajedla), více na http://www.zpnapa.
net/tridici-kampan/

 AKCE V PRŮBĚHU ROKU
V roce 2013 už proběhla v Napajedlích celá 

řada akcí s environmentální tématikou, 
které jsou součástí kampaně:
• seminář od EKO-KOMu na napajedelské 

radnici pro starosty, pracovníky odboru 
životního prostředí a technických služeb 
obcí: Napajedla, Halenkovice, Pohořelice, 
Oldřichovice, Karlovice, Spytihněv, Žluta-
va a Komárov (4. 4.),

• čištění Boříčka (13. 4.),
• čištění řeky Moravy (20. 4.),
• Jarní slavnosti - farmářské trhy, slavnosti 

v hřebčíně, Den otevřených památek (27. 4.),
• výsadba stromků ve výbězích (27. 4.),
• Den Země na štěrkovištích u Spytihněvi 

pořádaný firmou Cemex (4. 5.),
• plánovaná Májová olympiáda tematicky 

zaměřená na problematiku třídění odpa-
dů musela být bohužel kvůli špatnému 
počasí zrušena,

• přednáška Tonda obal na cestách pro žáky 
ze ZŠ v Napajedlích, Spytihněv, Pohořelice, 
Halenkovice (27. a 28. 5.),

• školy, které projevily zájem, jsou dovyba-
vovány barevnými třídícími koši.
Dále proběhne v roce 2013 také plánovaná 

Optimalizace „sběrných hnízd“ recyklova-
telných surovin, která je výsledkem studie 
zpracované komisí ŽP (Bc. A. Chaloupková) 
a upravené oddělením životního prostředí 
městského úřadu Napajedla. Jedná se 
o vybudování nových hnízd v nepokrytých 
lokalitách a následné rozšíření stávajících 
hnízd, kde je počet nádob nedostačující.

 SOUTĚŽ PRO ŠKOLY
Nedílnou součástí kampaně „Zlepšení 

třídění recyklovatelných surovin“ jsou tvůrčí 
aktivity pro žáky místních základních škol. 
Soutěž pro základní školy, jako součást 
EVVO (environmentální vzdělávání, výcho-
va a osvěta) proběhla v období 1. 2. – 30. 4. 
2013 a zájemci vytvářeli samostatné nebo 
společné práce podle věkových kategorií 
na daná témata:

Policie ČR informuje
Máme období letních prázdnin a s nimi 

spojené delší cesty na dovolené, kdy při řízení 
vozidla je řidič vystaven většímu nebezpečí. 
V těchto měsících bohužel dochází k výraz-
nému nárůstu dopravních nehod. Zde bych 
chtěl uvést jednoduché kroky k minimalizaci 
nebezpečí a zátěže velké letní výpravy, jež 
vychází ze studie, která byla vypracována 
za účelem lepšího pochopení jízdního chová-
ní oprávněných řidičů během letní dovolené, 
jejich povědomí o bezpečnosti na silnici, 
jejich názorů a praxi.

Jednotlivé kroky pro zvýšení bezpečnosti: 
- Připravte sami sebe – Ujistěte se, že máte 

dostatek tekutin, jste odpočatí a že na cestu 
máte dostatek času

- Zkontrolujte technický stav vašeho vozi-
dla – Než vyrazíte na cestu, postarejte se 
o provedení základní údržby

- Připravte se na cestu – Ujistěte se, že znáte 
trasu a pravidla provozu po celé délce 
cesty

- Ujistěte se, že je auto správně naložené – 
postarejte se, aby byli pasažéři v bezpečí 
a zavazadla uložena bezpečně
BESIP rozšiřuje na svých internetových 

stránkách problematiku únavy řidiče při 
řízení na delší úseky: 

Únava za volantem je velmi nebezpečná 
– omezené vnímání, mikrospánek, nejčastěji 
přichází únava mezi 1-3 hodinou v noci, 
ale i odpoledne, nejkritičtější jsou poslední 
desítky kilometrů před cílem.
• pitný režim, zastávky, odpočinek, cvičení

• před jízdou, ani během ní nekonzumujeme 
tučná a těžká jídla

• dostatečně větrat vozidlo
• při náznacích halucinací – mžitky, mrkání, 

pálení očí, zastavte a odpočiňte si
• žádný energetický nápoj, ani silná káva 

nejsou zárukou toho, že nás únava nepře-
může

• „Když spíte – neřídíte“
POZOR nejkritičtějších je posledních 

30 km, kdy si řidič řekne: „tady to znám, to 
už v pohodě dojedu…“.

Problémem, jenž nás v poslední době 
na obvodním oddělení stále více trápí je 
řízení motorových vozidel řidiči pod vlivem 
alkoholických nápojů. Tuto problematiku 
jsem zde v Napajedelských novinách již 
rozebíral, avšak situace se nezlepšila, ba na-
opak je stále horší. Jelikož již máme za sebou 
polovinu roku, mohu porovnat dosavadní 
rok 2013 s rokem 2012. Policisté Obvodního 
oddělení Napajedla za celý rok 2012 zjistili 33 
případů řízení motorového vozidla řidiči pod 
vlivem alkoholu. Za prvních 6 měsíců roku 
2013 jsme při silničních kontrolách zjistili již 
36 případů řízení motorového vozidla pod 
vlivem alkoholu, což je značně alarmující. 
Z těchto důvodů budeme v kontrolách na-
dále intenzivně pokračovat. V přestupkovém 
řízení hrozí řidiči motorového vozidla pod 
vlivem alkoholu pokuta až do výše 50.000 Kč 
a zákaz řízení až na 2 roky. V trestním řízení 
pak za přečin ohrožení pod vlivem návykové 
látky hrozí trest odnětí svobody až do výše 
1 roku nepodmíněně, zákaz činnosti a také 
pokuta. 

Kampaň „Zlepšení třídění recyklovatelných surovin“ 
• 1.–3. tř. jednotlivě obrázky na téma ČLO-

VĚK A ZMĚNĚNÁ PŘÍRODA KOLEM NĚJ,
• 4. tř. ve skupinách po 3-4 díla z nápojových 

kartonů na téma SBĚRNÝ DVŮR,
• 5. tř. ve skupinách po 3-4 díla z plastových 

obalů na téma ZNOVU POUŽITO,
• 6. a 7. tř. jednotlivě fotografie na téma 

TADY NE - ŠPATNÉ MÍSTO PRO ODPAD,
• 8. a 9. tř. slohová práce - fejeton, úvaha 

na téma TUR (odpady, energetika, voda, 
půda, populace-lidé, flora a fauna, klima-
tické změny)
Soutěže se zúčastnili žáci z 1. a 2.ZŠ Napa-

jedla, ostatní oslovené školy z okolních obcí 
bohužel práce nedodaly. Z odevzdaných 
prací byly vybrány ty nejzajímavější. Vzhle-
dem ke zrušení Májové olympiády, kde měly 
být nejlepší práce vyhlášeny, byl nakonec 
seznam oceněných děl předán přímo samot-
ným základním školám a vyhlášení proběhlo 
individuálně v rámci školního programu.

 VÝSLEDKY SOUTĚŽE
1.–3. třída - jednotlivě obrázky na téma 

ČLOVĚK A ZMĚNĚNÁ PŘÍRODA KOLEM NĚJ
Vybrané práce:
1. třída: Karel Vitásek, 2. ZŠ, 1. B, Daniel 

Šindler, 2. ZŠ, 1. B, Kryštof Hladil, 2. ZŠ, 1. A, 
Sofie Fuksová, 2. ZŠ, 1. B.

2. třída: Kateřina Hlávková, 1. ZŠ, (plakát 
Den Země), Natálie Čikotová, Tereza Strojilo-
vá, Daniela Goišová, 1. ZŠ, Vendula Sukupová, 
2. ZŠ, 2. B, Michal Gabriel, 2. ZŠ, 2. B.

3. třída: Tomáš Macků, 2. ZŠ, 3. A, Eliška 
Hádalová, 2. ZŠ, 3. A, Hana Galetková, Adriana 
Obržálková, 1. ZŠ, Lenka Nováková, Kristina 
Mudříková, 1. ZŠ, David Švancer, 2. ZŠ, 3. B, 
Terezie Ferbasová, 2. ZŠ, 3. A

4. třída: ve skupinách po 3–4 díla z ná-
pojových kartonů na téma SBĚRNÝ DVŮR

Kočka: Pavlína Kohnová, Veronika Kozá-
ková, Klára Vydržalová, 1. ZŠ.

Strom a dům: Nicola Starová, Radka Has-
tíková, Natálie Hučková, 1.ZŠ. 

Automyčka: Bohumil Bouda, Tadeáš 
Hrbáček, 1. ZŠ.

5. tř. ve skupinách po 3–4 díla z plas-
tových obalů na téma ZNOVU POUŽITO

Žirafa: Barbora Plecáková, Ester Šibarová, 
Helena Madarasová, Tereza Opravilová, Ve-
ronika Němečková, Pavla Štefanides, Lukáš 
Šebestů, 1. ZŠ.

Domácí panelákové prase Pepa: Eliška 
Strojilová, Libor Machač, Anna Jelínková, 
Denisa Vrzalová, Viktorie Plesníková, Zdeněk 
Gajdošík, Tereza Možnárová, 1. ZŠ.

Vosa (včela): Klaudie Pešlová, Bára Baštin-
cová, Monika Hučíková, Katka Holerová, 
Eliška Juřičková, 1. ZŠ.

Robot Tryskoun: Natálie Kučerová, Franti-
šek Nesrsta, Terezie Vopatřilová – 2. ZŠ, 5.B

6. a 7. tř. jednotlivě fotografie na téma 
TADY NE - ŠPATNÉ MÍSTO PRO ODPAD

6. B, 1. ZŠ Napajedla – čestné ocenění mimo 
soutěž Anna Janíčková, 6. B, 2. ZŠ, Markéta 
Švejčarová, 1. ZŠ, 7. A. 

8. a 9. tř. slohová práce - fejeton, úvaha 
na téma TUR

Martin Švanda, 2. ZŠ, 9. B, Adéla Soukupo-
vá, 2. ZŠ, 9. B, Tereza Hrdinová, 2. ZŠ, 9. A. 

Tři vybrané slohové práce jsou přílohou 
tohoto příspěvku. 

Práce ze všech kategorií jsou pak dostupné 
ve fotogalerii webových stránek napajedelské 
Komise životního prostředí na adrese http://
www.zpnapa.net/news/soutez-zs/. Před-
běžně se také jedná o možnosti uspořádání 
veřejné výstavy vybraných výtvarných prací 
v napajedelském muzeu.

Blahopřejeme oceněným a děkujeme všem 
zúčastněným a jejich učitelům za čas, který 
věnovali tvorbě zajímavých dílek.

Komise ŽP
Abych však nebyl kritický pouze k účast-

níkům silničního provozu, kteří se pohybují 
v motorových vozidlech, tak bych rád po-
ukázal na stále častější porušování zákona 
číslo 361/2000 Sb., kde se v § 57 pojednává 
o jízdě na jízdním kole. Tento problém nastá-
vá zejména v centru města Napajedla, kde 
byla v souvislosti se zvýšením bezpečnosti 
silničního provozu vybudována nová cyklo-
stezka a byly zároveň vybudovány mnohem 
lépe zřetelnější a bezpečnější přechody 
pro chodce. Úpravy vedly k tomu, že např. 
na Masarykově náměstí byly vybudovány tzv. 
„ostrůvky“, které oddělují jednotlivé jízdní 
pruhy od sebe. Tyto všechny úpravy vnímám 
pozitivně a napomohly dle mého názoru k zvý-
šení bezpečnosti silničního provozu v centru 
města. Vlivem těchto úprav však byla logicky 
šířka jízdní pruhů v určitých místech snížena. 

V § 57 odst. 1 z. 361/2000 Sb. se hovoří: 
„Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka 
pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s ří-
zeným provozem zřízen pruh pro cyklisty 
a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista 
povinen jich užít.“

Pokud tedy cyklista neužije stezku pro cyk-
listy v místech, kde je zřízena a nerespektuje 
výše uvedený zákon, jede na jízdním kole 
po pozemní komunikaci, dopouští se přestup-
ku, za který mu hrozí na místě bloková pokuta 
až do výše 2.000 Kč. Policisté OOP Napajedla 
se budou tímto porušováním zákona zabývat. 

Všem přeji krásnou dovolenou, hezké 
počasí, a pokud na ni cestujete, tak i šťast-
nou cestu. 

 npor. Bc. David Hoff 
vedoucí Obvodního odd. PČR Napajedla 

 Trvale udržitelný rozvoj
Znečištění vody
Tereza Hrdinová, 9.A, 2.ZŠ

Problémů znečišťování životního pro-
středí kolem nás je v dnešní době mnoho. 
Já si myslím, že mezi hlavní, na které by 
se naše generace měla zaměřit, patří zne-
čištění vody. Když si všimneme, kolik lidí 
zanechává nejen ve vodě, ale také na zemi 
odpadků a veškerého harampádí, ani si 
neokážeme představit, jak dlouho bude 
trvat, než naše Země všechny tyto nečistoty 
dokáže zlikvidovat.

Mezi největší chyby, kterých bychom se 
měli vyvarovat, patří například neuvážené 
hnojení zemědělských půd, olejové skvrny 
z automobilů, ale především chemické továrny 
vypouštějící jedovaté zplodiny do ovzduší 
a znečišťující vodní toky vypouštěním různých 
odpadů bez kvalitních čističek. Sloučením oxi-
du siřičitého s oxidy dusíku a vodou v ovzduší 
vznikají slabé kyseliny, které mají podobu 
kyselých dešťů. Ty pak poškozují stromy, 
rozežírají budovy a hubí život v řekách.

Dalším velkým problémem znečišťování 
vodních toků jsou v současné době čím dál čas-
těji se opakující povodně, které při své ničivé 
síle strhávají všechno s sebou, a pokud dojde 

k zaplavení pohnojených polí, má to pak 
za následek obrovské škody na rostlinách 
i zvířatech žijících v řekách a kolem nich.

Proto bychom se měli zaměřit na to, jak 
těmto věcem předejít a pomoci životnímu 
prostředí tím, že nebudeme lhostejní k tomu, 
co se děje v našem okolí. Z počátku byl 
člověk přizpůsoben přírodě. Dnes si člověk 
přizpůsobuje životní prostředí sám sobě. My-
slím, že člověk by se měl více zamyslet nad 
svým jednáním vůči přírodě a uvědomit si, 
že planeta není určena jen pro něj, ale i pro 
ostatní lidi, živočichy, rostliny a hlavně i pro 
další generace. Doufám, že si to lidé jednou 
uvědomí a najdou společné řešení. 

 Jak dál
Martin Švanda, 9.B, 2.ZŠ

Jak dál s rozvojem lidské společnosti, 
aby nebyla poškozena planeta Země? Jak 
zachovat trvale udržitelný rozvoj a nepo-
škozovat životní prostředí?

22. březen byl vyhlášen Světovým dnem 
vody. Kvalitní vody je málo a člověk v hon-
bě za pohodlím k ní ztratil úctu a dokonale 
ji znečistil. Určitě šlápl vedle, když mu 
rybníky a potoky slouží jako umývárny au-
tomobilů a úložiště odpadů. Je dokonalost 

sama a ke svému vlastnímu prospěchu dělá, 
co uzná za vhodné. Na úrodných polích staví 
sídliště a supermarkety.

Lidstvo pozdě zjistilo, jaké riziko způsobilo 
spálení zásob paliva, které Země nabídla. 
Zbývá jen jaderná energie a ta přináší sta-
rosti. A lidé neví, jak dál. Zavírají totiž oči 
a podceňují, jak úzké vztahy existují mezi 
zvířaty a rostlinami, jak se vzájemně ovlivňují 
a propojují živé a neživé složky životního pro-
středí. Nic jim neříká koloběh látek v přírodě.

5. červen byl vyhlášen Dnem životního 
prostředí. Příroda je však mocnější a Země 
si to s lidmi začíná vyřizovat. Planeta je 

přelidněná, hlad a bída se stávají celo-
světovým problémem. Ale pán tvorstva 
si dál zpříjemňuje život a svým chováním 
se podílí na klimatických změnách a žasne 
nad zvláštními projevy počasí, jako jsou 
povodně, sucha, horka, objevuje změny 
na vegetaci, nové choroby, neumí si vysvět-
lit, proč různé druhy ptáků už neodlétají.

Člověk svou bezohledností působí život-
nímu prostředí problémy, začíná si je však 
konečně uvědomovat a začíná s nápravou. 
Je přece nutné zachovat přírodu v dobré 
kvalitě a v dostatku příštím generacím. Je 
to přece náš společný majetek. 

http://www.zpnapa.net/tridici-kampan/
http://www.zpnapa.net/tridici-kampan/
http://www.zpnapa.net/news/soutez-zs/
http://www.zpnapa.net/news/soutez-zs/
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Vítání občánků
V květnu proběhlo v obřadní síni 

přivítání nejmenších napajedelských 
občánků.

Vítáme Vás s láskou: Nicolo, Jasmíno, 
Karolíno, Adélko, Beatko, Livie, Martine, 
Davide, Dominiku, Marku, Alberte, Davi-
de, Petře, Matyasi a přejeme Vám všem 
prosluněný krásný život.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili 
o pěknou akci.

Členové SOZ v Napajedlích
Foto Marian Vaňáč

Děti sbíraly hliník pro 
Charitu sv. Anežky

V pátek 21. 6. skončil sběr hliníku, jehož 
cílem bylo podpořit Charitu sv. Anežky Otro-
kovice a přispět na nákup nového vozu pro 
Charitní pečovatelskou službu a Terénní služ-
bu rodinám s dětmi. K velkému překvapení se 
hliníku sešlo přes 200 kilogramů! Do akce se 
zapojilo několik škol: 1. a 2. ZŠ v Napajedlích, 
ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Trávníky Otrokovice 
a Gymnázium Otrokovice.

Očekávání, jak celá akce dopadne, bylo 
veliké. Ze všech škol se nakonec sešlo kolem 
padesáti plných pytlů hliníku. Ty pak uživa-
telé azylového domu Samaritán pro lidi bez 
domova pečlivě roztřídili. A potom už se jen 
napjatě čekalo, jak moc pohne nálož hliníku 
s ručičkou váhy v Metalšrotu Tlumačov. 
Výsledkem je částka 3 852 Kč, která započala 
sbírku na nový vůz. Do sbírky se může zapojit 
třeba i malou částkou každý z Vás.

Akce začala v dubnu, kdy děti dostaly 
ve škole letáček s informacemi o sběru 
a o tom, co všechno je hliník. Během dvou 
měsíců si pak doma vyzkoušely, že hliníko-
vých obalů v domácnosti je spousta a že 
se také můžou třídit, jako například papír 
a plasty. Třídění odpadu přispívá nemalou 
měrou ke zlepšení životního prostředí. Žáci 
ze ZŠ T. G. Masaryka vzali sběr opravdu 
vážně a vytvořili i vlastní letáčky, které visely 
na dveřích po celé škole a nabádaly ke třídění 
a sběru hliníku. Jedna paní učitelka pak mile 
překvapila, když při vyzvedávání pytlů ze 
školy řekla: „Sběr hliníku pro vaši Charitu mě 
inspiroval. Těšilo mě, že můžu pomoct dobré 
věci a zároveň šetřím životní prostředí. Začala 
jsem doma třídit hliníkové obaly a hodlám 
v tom pokračovat i dál.“

Velké poděkování patří nejmenované 
firmě, která Charitě věnovala sběrné pytle, 
a společnosti, která zdarma natiskla infor-
mativní letáčky. 

A především všem těm, kteří doma hliní-
kové obaly pečlivě třídili, DĚKUJEME!

Mgr. Eva Zapletalová,
fundraiserka Charity sv. Anežky

Miroslava Knapková 
Je středa 5. června a my s napětím očeká-

váme, jestli přijede. Záplavy v Čechách by 
mohly vše ohrozit. Naštěstí všechno dobře 
dopadlo. Těsně před prvním zvoněním 
do naší školy vstupuje olympijská vítězka 
LOH v Londýně (2012) a čerstvá mistryně 
Evropy Miroslava Knapková. Že mnozí ne-
víte, o koho jde? Pravdou je, že veslování 
není moc propagovaný sport. Kdybychom 
uslyšeli jméno hokejového nebo fotbalové-
ho hráče, tak o koho jde, víme hned. O to více 
se na zajímavou besedu těšíme. Máme totiž 
to štěstí, že je příbuzná s Jakubem a Klaudií 
Pešlovými, žáky 5. třídy, kteří setkání s ní 
navrhli a zprostředkovali.

Mladší žáci se sešli v tělocvičně o půl 
deváté. Po přivítání a úvodním slovu paní 
ředitelky se žáci 9. třídy pochlubili velmi 
pěknou prezentací, kdy samotná Mirka byla 
překvapená a určitě i dojatá, když při projekci 
viděla znovu svůj olympijský dojezd. Mně 
samotné běhal mráz po zádech. Potom nám 
vyprávěla, jak trénuje, kde všude ve světě 
závodila, jak se k veslování dostala, kdy 
a kde a jaké medaile získala. Dokonce nám 
umožnila si je osahat a vyzkoušet. Nejcenněj-
ší je pro ni samozřejmě ta zlatá olympijská. 
Takovou medaili získá málokdo.

Čas rychle plynul, zodpovězeno bylo 
spousty otázek. Nebránila se podpisům ani 
společným fotografiím a to ji ještě jedno 
kolo čekalo se žáky druhého stupně. Byla 
prostě skvělá.

Jméno Mirka Knapková se do paměti vrylo 
určitě všem. Je to velmi milá, pozitivní a po-
hodová sportovkyně, které teď bude držet 
palce při závodech o 265 dětí více. 

Mgr. Soňa Vanderková

Další akcí k uctění památky jazyko-
vědce a historika prof. Vincence Praska, 
který měl úzký vztah k Napajedlím, je 
nově otevřená výstava o jeho životě 
a díle v Opavě. Přípravu výstavy garan-
toval autor nejnovější monografie o V. 
Praskovi, mladý opavský historik Jiří Šíl, 
pracovník Slezského zemského muzea. 
K výstavě byl vydán výpravný katalog. 
Po otevření Knihovny Vincence Praska 

Setkání s olympijskou vítězkou LOH v Londýně (2012) a čerstvou mistryní Evropy Mirosla-
vou Knapkovou.  

Výstava o Vincenci Praskovi
v Milostovicích a sérii přednášek o V. 
Praskovi v Olomouci se jedná o další 
úspěšnou akci, která připomíná význam 
díla Vincence Praska i pro dnešní dobu. 
Praskovy oslavy vyvrcholí na podzim 
tohoto roku na konferenci k 130. výročí 
vzniku Vlasteneckého spolku muzejního 
v Olomouci, na jehož založení se Vincenc 
Pracek podstatně podílel. 

 Milada Písková

Tak jako v minulých letech, tak i letos se 
v době 16.–19. 4. 2013 prostory místního kina 
proměnily v sál plný hudby a zpěvu. Více 
než stovka mladých talentů si přišla nejen 
zasoutěžit, zazpívat, ale především pobavit 
své kamarády, rodiče a plno obdivovatelů.

Tato soutěž se v Napajedlích stává tradicí 
a je nejen u dětí velmi oblíbená. 

I letos nechyběla porota složená z odbor-
níků, kteří to neměli při svém rozhodování 
nijak lehké. Za jejich práci nejen jim, ale 
také hlavní organizátorce Haně Svobodové 
patří velké díky. 

Nabízíme přehled výherců jednotlivých 
kategorií:
• Nejmladší šoumeni: Šimon a Metoděj 

Fimbingerovi
• Mateřská škola: Pham Há Anh.(Anič-

ka), Michaela Kupková, Ondřej Bobek 
a Eva Dudíková

• Anketa diváka: Anna Julie Krutská a Da-
niela Matějíčková

• 1. třída – 1. Halešová Eliška, 3. Kolařík 
Roman 

• 2. třída – 1. Goišová Daniela, 2. Maniaková 
Anna, 3. Boudová Anežka

• 3. třída - 1. Řezaninová Nikola, 2. Hrubo-
šová Vendula, 3. Mišurcová Lucie

• 4. třída - 1. Uhříčková Verča a Dudík Fran-
tišek, 2. Hoferková Pavlína, 3. Bouda Bohuš

• 5. třída - 1. Kupková Barča, 2. Kašný Filip, 
Siváková Barča, 3. Němečková Verča 

• 6.–9. třída – 1. Kadlčáková Katka, Be-
hriková Nikola, 2. Maděrová Michaela, 
Održálková Eva a Klapilová Tereza

• Duety:
1. místa - Bobek Ondra, Řezaninová Nikča 
a Matějíčková Daniela, Uhříčková Veronika 
a Pavelčíková Adéla, Salajová Vendula a Ho-
lerová Natálie, Kupková Barbora a Kašný 
Filip, Skapálková Zuzana a Minaříková Alice 

2. místa - Polišenská Kristýna, Jandrníč-
ková Amélie a Goišová Daniela a Vy-
sloužilová Vendula, Kupková Barbora 
a Salajová Vendula

Mezi zlaté talenty, které v minulých 
ročnících již zvítězily a letos nám přišly 
jen zazpívat a zpestřit svým výkonem pro-
gram patří: Tereza Slačáková, Tauš Matěj 
a Kristýna Svobodová.

Letošními zlatými talenty jsou: Hana 
Večeřová. Valentýna Šolařová a Jana 
Valová.

Talent show – 6. ročník

Dům dětí a mládeže Matýsek 
Napajedla přeje všem dětem, 
rodičům, vedoucím a přátelům 
krásné prožití prázdnin, pohody 
a sluníčka a děkuje všem za spo-
lupráci v uplynulém školním 
roce.
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Železný muž to je výzva

in
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V příloze Napajedelských novin se 
můžeme seznámit s výsledky nedávné 
dotazníkové akce na téma co bychom 
ve městě chtěli, či nechtěli. 

Je však v Napajedlích člověk, který 
měl jasno co chce a nejen že to prosadil, 
ale také vlastníma rukama uskutečnil. 
Pan Zdeněk Hrabica se na důchod vrátil 

Obnovená kaplička křížové cesty na Kalvárii

Ujet 100 km na kole – velká dřina. Uplavat 
dva kilometry a neutopit se – div. Zaběhnout 
maraton – nedosažitelný cíl. To jsem si před 
pár lety myslel taky. Ale teď vím, že to jde. 
A mnohem víc. 

Dnes to vnímám jinak: Ujet na kole přes 
200 km za den – zábavná projížďka s ka-
marády. Uplavat 2 kilometry – pomoc při 
regeneraci unavených svalů. Zaběhnout si 
10 km – možnost být chvíli sám se svými 
myšlenkami. 

Ale Železný muž? To je opravdová výzva. 
Kdo se chce honosit tímto titulem, musí 
na jeden zátah zdolat vzdálenost 226 km. 
Z toho 3,8 km překonat plaváním, 180 km 
zdolat na kole a jako třešnička na dortu – 
po tom všem uběhnout maraton (42,2 km). 
To už je jiné kafe, ne jako celodenní výlet 
na kole s kamarády. Vždy jsem si myslel, že 
něco takového já nedokážu. Co mě přimělo 
změnit svůj postoj? Kamarád, který to zkusil 
a zvládnul. „Když on, tak musím i já!“, ozvala 
se ve mně mužská hrdost.

A…? Zvládl jsem to! Ale nebylo to jen tak. 
Předcházely hodiny potu a někdy i dřiny. 
Překonat svou lenost a vyběhnout ze dveří 
nebylo ze začátku jednoduché. Ale naučil 
jsem se, že když už člověk vyrazí, tak to jde. 
Těch hodin tréninku je v mém případě přes 
500 ročně. Nebyla to ale ztráta času. Přinesly 
mi lepší fyzickou kondici, psychickou sílu, 
smysluplné vyplnění volného času, pocit 
úspěchu a nekonečné „hecování“ s kamará-

dy. A odnesly? Kila navíc, čas strávený před 
televizí, pár piv v hospodě…

Zaujaly vás tyto vzdálenosti? Chtěli byste 
vidět ty, kteří hltají kilometry? Máte chuť si 
to zkusit – celé sami nebo jen část tratě jako 
součást týmu? Nemusíte daleko! Letos se 
konal v nedalekých Otrokovicích již 12. ročník 
Moraviamana. Tohoto „bláznovství“, které 
bylo zároveň Mistrovstvím České a Slovenské 
republiky v dlouhém triatlonu, se zúčastnilo 
214 závodníků. Tři z nich, o kterých vím, byli 
z Napajedel. Jmenovitě: Jaroslav Fiodor, Jan 
Kropáček a Miloš Malovaný. A jiní se objevili 
ve štafetách, které mohou obsahovat až 11 
osob. Ty si celkovou vzdálenost rozdělují 
mezi sebe. 

Myslíte si, že váš věk je omezením? Nej-
starší účastník, který celý závod zvládnul, 
oslaví příští rok své 70. narozeniny. Fotky 
z letošního ročníku i další informace najdete 
na www.moraviaman.cz.

A co pro mě bude další výzva?
Jan Kropáček

Za účasti více než 50 závodníků 
a závodnic se na Střelnici v Napajed-
lích konal již 9. ročník této populární 
soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky. 
Závodníci byli rozdělení dle věkových 
kategorií do 12 let, do 17 let a nad 18 let. 
Nejmladší závodnicí byla 11 letá Barbora 
Nováková z AVZO Březolupy, nejstaršímu 
závodníkovi z Napajedel bylo 73 let. Stří-
lelo se vleže 20 ran na mezinárodní terč 
vzdálený 10 m.

Závodníci mohli mít vzduchovky své 
vlastní či klubové, jak s otevřenými miřidly, 
tak s dioptrem, nebo zapůjčené pořadate-
lem. Vedle klasických zlamovaček Slavia 
631 byly k vidění i speciální plynovky 
TAU 200. Určitou raritou byla jedna tato 
plynovka upravená pro střelce – leváka 
ze ZŠ Slušovice.

Ředitelem soutěže byl Jaromír Strmiska, 
předseda ZO AVZO Napajedla, hlavním 
rozhodčím Miloslav Kašík, vedoucím vý-
početního střediska Libor Kubíček, řídícím 
střelby Bc. Karel Řezanina. K dispozici byl 
také sbor rozhodčích a tým zkušených 
pořadatelů, bez nichž by se soutěž ne-
mohla konat.

Pro vítěze byly připraveny poháry, 
medaile, věcné ceny a diplomy, které byly 
zakoupeny z finančního příspěvku Města 
Napajedla.

V kategorii do 12 let, puška s otevřenými 
miřidly, zvítězila Adéla Pitnerová ze ZŠ Horní 
Moštěnice, s nástřelem 177 bodů, druhý byl 
Jan Hanulík z Trnavy a třetí Lucie Juráková 
z Březolup. V téže kategorii, puška s dioptrem, 
zvítězila Adéla Juráková z Březolup, s nástře-
lem 183 bodů, druhá byla její sestra Lucie 
Juráková a třetí byl Jan Hanulík z Trnavy.

V kategorii 13 – 17 let, puška s otevřenými 
miřidly, zvítězil Michal Matějčný ze ZŠ Slušo-
vice se 185 body, druhý byl Marek Grebeníček 
z Trnavy a třetí Martin Vrána, také z Trnavy.

Ve stejné kategorii, ale puška s dioptrem, 
zvítězil Michal Matějčný ze Slušovic s ná-
střelem 185 bodů, druhý byl Marek Grebe-
níček z Trnavy a třetí Viktor Chaloupka ze 
Spytihněvi.

V kategorii nad 18 let zvítězil Bc. Karel 
Řezanina z AVZO Napajedla, který puškou 
s otevřenými miřidly nastřílel 186 bodů, druhé 
místo obsadil RNDr. Karel Sýkora z AVZO Ju-
nior Zlín se 184 body, třetí místo se 182 body 
vybojoval Radek Soukup z AVZO Trnava.

Pěkné čtvrté místo se 181 body získala 
Beáta Nováková z Uh.Hradiště.

Takže po vyhodnocení celé soutěže 
se absolutním vítězem 9. ročníku Napaje-
delská vzduchovka stal domácí závodník 
Bc. Karel Řezanina s nejlepším nástřelem 
186 bodů, který z rukou ředitele soutěže 
převzal putovní pohár ZO AVZO Napajedla, 
pohár za vítězství v kategorii nad 18 let, 
medaili, diplom a věcnou cenu.

Věcné ceny, diplomy a medaile obdr-
želi všichni první tři závodníci ve všech 
kategoriích.

Celá střelecká soutěž byla velmi dobře 
připravena a zabezpečena, nebylo žádných 
protestů a už se všichni těší na příští jubi-
lejní 10. ročník Napajedelské vzduchovky 
v roce 2014.

Jaromír Strmiska

Sobotní 
sportovní dopoledne

Podobně jako loni, tak i letos Asociace 
sportu pro všechny při TJ Fatra Slavia Na-
pajedla uspořádala dne 15. 6. 2013 na hřišti 
sportovního areálu u II. ZŠ veřejně přístup-
nou akci sobotní sportovní dopoledne pro 
všechny děti od 5 – 15 let. Hned u prezence 
děti obdržely občerstvení a oplatek. Pro 
předškoláky a děti 1. třídy byly připraveny 
psychomotorické hry a x-boj, který zorgani-
zovala naše velmi zkušená cvičitelka Mgr. Ji-
řina Muchová. Byla radost pozorovat, s jakým 
zájmem se tato skupina dětí aktivně zapojila 
do her a soutěží. Všechny děti obdržely při 
vyhodnocení sladkou medaili.

Všichni ostatní žáci absolvovali 4 boj, 
tj. rychlostní běh, hod kriketovým míčkem 
(starší žáci hod granátem), skok do dálky 
a vytrvalostní běh. Hodnotila se komplexní 
fyzická zdatnost a pořadí se počítalo z umís-
tění v jednotlivých závodech, která se sčítala. 
3 nejlepší z každé kategorie obdrželi medaili, 
ostatní občerstvení a sladkosti. Při rovném 
součtu u dvou sportovců rozhodovalo umís-
tění ve vytrvalostním běhu, což je obzvlášť 
těžká disciplína.

Zúčastněné děti v počtu 55 bojovaly s vel-
kým nasazením a nejraději bychom medaile 
předali všem. Vydařilo se nám i počasí. Na re-
gulérnost celé soutěže dohlížela p. učitelka 
Mgr. Katarína Marčíková a p. Mgr. Jindřich 
Polák a pořadí soutěžících pečlivě vypočítala 
Mgr. Jiřina Otradovcová. Touto cestou jim 
ještě jednou děkujeme. Ti soutěžící, kteří 
medaili nezískali letos, tak ji získají určitě 
příští rok, neboť sobotní sportovní dopoledne 
zorganizujeme příští rok přibližně opět v této 
době. Pro větší účast dětí musíme zlepšit 
propagaci.

Výbor ASPV také děkuje Městu Napajedla 
za bezplatné poskytnutí sportovišť a také 
všem pořadatelům za organizaci jednotlivých 
závodů a zajištění občerstvení. Všichni se 
těšíme již na příští ročník.

Nejlepší pořadí:
2. a 3. třída - děvčata: zlatá: Velísková Adé-

la, stříbrná: Hrubošová Vendula, bronzová: 
Sedláčková Andrea, chlapci: zlatá: Sedláček 
Adam, stříbrná: Havlík Pavel, bronzová: 
Výsmek Jakub

4. a 5. třída - děvčata: zlatá: Blahušová 
Eliška, stříbrná: Škopíková Michaela, bronzo-
vá: Uhříčková Veronika, chlapci: zlatá: Indrák 
Dominik, stříbrná: Minařík Adam, bronzová: 
Holeček Tomáš

6. a 7. třída - děvčata: zlatá: Behriková 
Nikola, stříbrná: Blahušová Aneta, bronzová: 
Silná Adéla, chlapci: zlatá: Landsfeld Jan, stří-
brná: Holub Radim, bronzová: Lapčík Tomáš

8. a 9. třída – děvčata: zlatá: Blahušová 
Klára, stříbrná: Holubová Katka, bronzová: 
Stašová Nela, chlapci: zlatá: Bobal Lukáš, 
stříbrná: Piňkl Tomáš

Výbor ASPV při TJ FS 

Hry bez hranic
V sobotu 15. 6. 2013 uspořádal TJ Sokol 

Napajedla ve dvoře radnice již druhý 
ročník sportovní soutěže „HRY BEZ HRA-
NIC“. Mohly se do ní přihlásit jak rodinné 
týmy, tak týmy složené jen z dětí, kdy 
v obou kategoriích na věku nezáleželo. 

Her se zúčastnilo 12 týmů rodin a 3 týmy 
dětí. Pro všechny závodící bylo připraveno 
5 stanovišť určeno pro tříčlenné štafety 
s časovým limitem 2,5 minuty. Každé 
stanoviště mělo svůj úkol, za jehož splnění 
týmy dostávaly body. Všechny získané 
body každého družstva se nakonec se-
četly a měli jsme vítěze. Za rodinný tým 
se na prvním místě umístili Janoškovi, 
druhé místo obsadili Maniakovi a třetí 
místo Maděrovi. U týmů dětí se na prvním 
místě umístili Andílci, na druhém Berušky 
a třetí místo obsadily Budky. Během celého 
odpoledne probíhal rovněž doprovodný 
program s různými dalšími stanovišti, kde 
se plnily úkoly, za které soutěžící získávali 
zajímavé odměny. Celou akci jsme ukončili 
u táboráku opékáním špekáčků.

Závěrem bych chtěla poděkovat jmé-
nem celého výboru TJ Sokol Napajedla 
za sponzorský dar Teplárně Otrokovice. 
Již teď se těšíme na větší počet soutěžících 
při pořádání třetího ročníku v příštím roce. 

Bc. Renáta Maděrová
TJ Sokol Napajedla

Napajedelská vzduchovka 2013

do rodného města. Bydlí pod Kalvárií 
a umanul si opravit polozřícenou kaplič-
ku. S podporou Služeb města a s radou 
památkové péče vykonal dílo na jaké by 
si netroufl mnohý odborník. 

Ve sbírkách muzejního spolku máme 
originál obrazu z třetího zastavení původní 
křížové cesty. Nechali jsme vyrobit kopii 
a usadili ji do opravené kapličky.

Projděte se na Kalvárii a dohlédněte, 
prosím, aby dílo nikdo nezničil.

Josef Souček

Fanoušci a diváci napajedelské házené mladších žáků - pod vedením p. Hanáčka, p. Indráka, 
p. Mancla děkují za pěknou podívanou, za přístup trenérů a nasazení hráčů v jarní sezóně 2013. 
Přejeme další úspěchy, pevné nervy na lavičce a hlavně dobrý požitek ze sportovních výkonů. 

Vaši věrní fanoušci J góóóóóóól!. 
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Doposud výstavu Petra Nikla v Mu-
zeu Napajedla vidělo společně s no-
vou expozicí Hřiště hraček přes 1200 
návštěvníků. 

Pro velký zájem se proto výstava pro-
dlužuje do 10. 8. 2013. Výstavu tento den 
završí exkluzivní noční otevření muzea 
od 20.00 do 22.00. 

Nejen všechny návštěvníky Morav-
ských chodníčků srdečně zveme! Vý-
tvarník Petr Nikl v Dialogu s maminkou 
vytvořil skrze pomyslná přivřená víčka 
snovou atmosféru. 

Divák zde může vidět, jak autor vzpo-
míná na svou maminku – designérku 
Libuši Niklovou, na své dětství a jak ona 
a její dílo ovlivnilo Niklovo současné dílo 
i vnímání světa. 

Muzeum Napajedla je nyní otevřeno 
každé úterý, čtvrtek a sobota od 9.00 
do 16.00.

Ivan Bergmann

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce 
a roku mezi smluvními stranami:

1. ALIACHEM, a.s. se sídlem v Praze 10, 
Kodaňská 46, PSČ 100 10, jejímž jménem 
jedná předseda představenstva Ing. Pa-
vel Švarc, CSc. a člen představenstva 
Ing. Jaroslav Toufar, IČ: 60108916 DIČ: 
010-60108916, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 5756, Bankovní 
spojení: Komerční banka a.s., pobočka 
Zlín, číslo účtu: 1200-661/0100, na straně 
jedné, jako povinnou

2. Městem Napajedla, Masarykovo nám. 
89, Napajedla, PSČ 763 61, jehož jménem 
jedná starostka PaedDr. Libuše Pacho-
líková, IČ: 00284220, Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s. pobočka Napaje-
dla, číslo účtu: 19-1409287339/0800
na straně druhé, jako oprávněným 

takto:

I.
ALICHEM, a.s. je vlastníkem pozemků 

označených jako pozemková parcela p.č. 
280/1 – ostatní plocha a stavební parcela 
st.p.č. 459 – zastavěná plocha, občanská 
vybav., vše v katastrálním území Napa-
jedla, zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem ve Zlíně 
pro obec Napajedla, katastrální území 
Napajedla na listu vlastnictví 1200. Jedná 
se o pozemky v oploceném areálu zámec-
kého parku.

II.
ALICHEM, a.s. tímto zřizuje věcné 

břemeno chůze a jízdy přes pozemky 
uvedené v čl. I. této smlouvy pro každého 
vlastníka objektu občanské vybavenosti 
čp. 1077 na pozemku st.p.č. 456, pozemku 
st.p.č. 456 – zastavěná plocha, objektu 
bydlení čp. 519 na pozemku st.p.č. 457/1, 
pozemku st.p.č. 457/1 – zastavěná plo-
cha, objektu čp. 1076 na pozemku st.p.č. 
457/2, pozemku st.p.č. 457/2 – zastavěná 
plocha, objektu občanské vybavenosti 
čp. 1063 na pozemku st.p.č. 788, pozemku 
st.p.č 788 – zastavěná plocha, objektu 
občanské vybavenosti na pozemku st.
p.č. 789, pozemku st.p.č. 789 – zastavěná 
plocha, objektu občanské vybavenosti 
na pozemku st.p.č. 790, pozemku st.p.č. 

790 – zastavěná plocha, garáže na pozemku 
st.p.č. 1575, pozemku st.p.č. 1575 – zastavěná 
plocha, pozemku st.p.č. 2106 – zastavěná 
plocha – bez stavby, pozemku p.č. 280/3 – 
zahrada, pozemku p.č. 280/4 – orná půda, 
vše v katastrálním území Napajedla, jejichž 
současným vlastníkem je Město Napajedla. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen na ge-
ometrickém plánu č. 1474-94/2000, který je 
nedílnou přílohou této smlouvy.

Město Napajedla oprávnění z věcného 
břemene přijímá.

III.
Věcné břemeno se zřizuje bezplatně.

IV.
Právo z věcného břemene se zřizuje 

na dobu neurčitou.

V.
Právo z věcného břemene chůze a jízdy 

zřizované touto smlouvou zahrnuje pro 
stranu oprávněnou právo chodit a jezdit přes 
pozemky p.č. 280/1 a st.p.č. 459, vše v k.ú. 
Napajedla, právo vstupu a vjezdu, jakož 
i právo východu a výjezdu severní a jižní bra-
nou areálu zámeckého parku v Napajedlích, 
včetně zastavení a stání vozidel v souladu 
s dopravním značením na těchto pozemcích 
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem 
č. 1474-94/2000, který je nedílnou součástí 
této smlouvy.

VI.
Právo z věcného břemene vzniká vkladem 

do katastru nemovitostí provedeným na zá-
kladě této smlouvy. Návrh na vklad bude 
podán společným podáním obou smluvních 
stran bez zbytečného odkladu po podpisu 
této smlouvy.

VII.
Na základě této smlouvy lze vklad do ka-

tastru nemovitostí zapsat na příslušný list 
vlastnictví pro obec Napajedla, katastrální 
území Napajedla u Katastrálního úřadu 
ve Zlíně takto:

v části C LV: věcné břemeno práva chůze 
a jízdy po pozemku p.č. 280/1 a st.p.č. 459, 
vše v k.ú. Napajedla v rozsahu geometric-
kého plánu č. 1474-94/2000 pro každého 
vlastníka objektu občanské vybavenosti čp. 
1077 na pozemku st.p.č. 456, pozemku st.p.č. 
456 zastavěná plocha, objektu bydlení čp. 

519 na pozemku st.p.č. 457/1, pozemku 
st.p.č. 457/1 – zastavěná plocha, objektu 
bydlení čp. 1076 na pozemku st.p.č. 457/2, 
pozemku st.p.č. 457/2 – zastavěná plocha, 
objektu občanské vybavenosti čp. 1063 
na pozemku st.p.č.788, pozemku st.p.č 
788 – zastavěná plocha, objektu občanské 
st.p.č. 789 - zastavěná plocha, objektu ob-
čanské vybavenosti na pozemku st.p.č.790, 
pozemku st.p.č. 790 – zastavěná plocha, 
garáže na pozemku st.p.č. 1575, pozemku 
st.p.č. 1575 – zastavěná plocha, pozemku 
st.p.č. 2106 – zastavěná plocha – bez stavby, 
pozemku p.č. 280/3 – zahrada, pozemku 
p.č. 280/4 – orná půda, vše v katastrální 
území Napajedla.

v části E LV: Smlouva o zřízení věcného 
břemene

ostatní části LV: bez zápisu

VIII.
Náklady spojené se sepsáním této 

smlouvy uhradí strana povinná, správní 
poplatek za provedení vkladu uhradí 
oprávněné Město Napajedla

IX.
1. Tato smlouva nabývá platnosti i účin-

nosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.

2. Smlouva o zřízení věcného břemene, 
která byla smluvními stranami uzavře-
na jako součást Kupní smlouvy ze dne 
11. 10. 2000 a jejíž vklad do katastru 
nemovitosti nebyl Katastrálním úřa-
dem ve Zlíně povolen, se dohodou 
smluvních stran tímto považuje za ne-
platnou.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyho-
toveních, z nichž každá strana obdrží 
po jednom exempláři, a ostatní budou 
použity pro řízení o vkladu práva 
z věcného břemene u Katastrálního 
úřadu ve Zlíně.

4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu 
přečetli, že ji rozumí a že tato smlouva 
je výrazem jejich pravé a svobodné 
vůle a není uzavírána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své úředně 
ověřené podpisy.

V Praze dne  17. 1. 2002
V Napajedlích dne  25. 1. 2002

S M L O U VA  O  Z Ř Í Z E N Í  V Ě C N É H O  B Ř E M E N E

Obr a zem
Takto pojmenoval novou výstavu 

svých děl v Muzeu Napajedla známý 
malíř Boris Jirků. Slavnostní zahájení 
výstavy za účasti autora se uskuteční 
dne 15. 8. 2013 v 19.00 ve výstavním sále 
napajedelského muzea. Výstava potrvá 
do 28. 9. 2013.

Ivan Bergmann

Dialog s maminkou se líbí

Situační m
apa zám

ku 
- vyznačeno věcné břem

eno chůze a jízdy přes pozem
ky
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Chce prosazovat novou vizi dopravy 
ve městech. Napajedla jsou jejím zaklá-
dajícím členem.

Na ustavující schůzi nové Asociace měst 
pro cyklisty se do Prahy sjeli zástupci 
více než dvou desítek zakladatelských 
měst a dalších subjektů. Předsedou sdru-
žení měst byl zvolen primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. Slavnostního křtu se 
dočkala nová brožura s příběhy, které 
ukazují typické nešvary a překážky pro 
cyklistiku v českých městech. Cyklistickou 
dopravu chtějí podpořit i někteří poslanci 
a senátoři, kteří podepsali memorandum 
o podpoře cyklistické dopravy.

Doprava se stává klíčovou otázkou, kterou 
dnes řeší více či méně všechna moderní 
města. Každodenní dopravní zácpy jsou 
logickým důsledkem jejich růstu a stále 
větší koncentrace lidí. V České republice 
žije v současné době 74 % lidí ve městech. To 
je znatelně více oproti světovému průměru, 
který činí 51 %, stěhování do měst navíc 
stále pokračuje. 

Nová Asociace měst pro cyklisty chce 
řešit mobilitu obyvatel měst systémově, nikoli 
tedy odděleně každou dopravu zvlášť. Po-
dobně jako u mnoha moderních evropských 
metropolí se pozornost stále více začíná upí-
rat také směrem k pěší a cyklistické dopravě. 

„Dlouho jsme čekali na schválení nové 
národní Cyklostrategie, která definuje další 
směry podpory cyklistické dopravy do roku 
2020,“ říká o okolnostech vzniku Asociace 
její čerstvý předseda Jaroslav Vymazal. Po-
dle něj se právě při přípravě aktualizované 
Cyklostrategie 2013 sešla skupina měst, 
která měla podobné představy a také zájem 
uvádět myšlenky strategického dokumentu 

do života. „Cyklostrategie vznikala doslova 
odspoda, z podnětů jednotlivých měst. 
Od okamžiku jejího vzniku začalo být čím 
dál tím více jasné, že musí vzniknout nějaký 
jasně definovaný subjekt, který by myšlenky 
vládního strategického dokumentu uváděl 
do praxe,“ dodává Jaroslav Vymazal.

Odborné zázemí pro vznik Cyklostrategie 
2013 poskytlo Centrum dopravního výzku-
mu, v.v.i. „Naším hlavním cílem je Vize 25, jejíž 
hlavní myšlenkou je rovnocenné postavení 
pro všechny způsoby dopravy, ať už jde 
o individuální automobilovou, cyklistickou, 
veřejnou nebo pěší dopravu. Ve městech 
by se všem mělo dostávat stejné pozornosti 
(tedy 4 x 25% pozornosti),“ říká o nové vizi 
moderních měst národní cyklokoordinátor 
Jaroslav Martinek z Centra dopravního 
výzkumu,v.v.i.

Mezi hlavní cíle, které si Asociace stanovila 
při svém založení, patří výměna zkušeností 
s řešením konkrétních problémů, hledání 
dobrých příkladů v zahraničí, výchova od-
borníků na dopravu nebo motivace svých 
obyvatel ke změně dopravního chování. Důle-
žitá bude také změna legislativních předpisů, 
které brzdí města při budování nové bezpeč-
né a někdy i levnější infrastruktury. „Téma 
podpory cyklodopravy jde napříč politickými 
stranami. Také proto jsme oslovili v polovině 
června obě komory Parlamentu ČR a požádali 
je o podporu,“ vysvětluje první kroky Aso-
ciace Jaroslav Vymazal. Reakce byla velmi 
vstřícná. „Dočkali jsme se velmi dobrého 
přijetí. Téměř okamžitě vznikla iniciativa mezi 
poslanci, kteří vyjádřili myšlenkám asociace 
podporu,“ konstatuje Jaroslav Vymazal. 
Vzniklo dokonce memorandum o podpoře 
cyklistické dopravy, ke kterému se mohou 

připojit svým podpisem poslanci a senátoři 
všech politických stran. „Těší mě, že všichni 
dotčení aktéři - vláda, města i poslanci – kaž-
dý svým dílem vyjádřili podporu cyklistice. 
Tato spolupráce je důležitá. Proto věřím, že 
memorandum podepíše více zákonodárců 
a společně pomůžeme odstranit překážky, 
které brání většímu rozvoji cyklodopravy,“ 
potvrdil jeden z iniciátorů memoranda, po-
slanec Jiří Rusnok. 

Pro potřebné legislativní změny bude 
užitečné, když budou návrhy předkládány 
již po vnitřní diskusi mezi městy a členy 
zákonodárného sboru. „Myslím, že pro obě 
strany bude užitečné, když se budeme obra-
cet na poslance nikoli jako jednotlivá města, 
ale společně s již hotovými a prodiskutovaný-
mi návrhy na změny zákonných předpisů,“ 
potvrzuje Jaroslav Vymazal a doplňuje: 
„Chceme spolupracovat také se Sdružením 
měst a obcí a dalšími partnery.“

Obdobná sdružení na podporu cyklodo-
pravy ve městech vznikají také v zahraničí. 
Zatím posledním počinem je takzvané 
Vídeňské memorandum starostů a pri-
mátorů, ke kterému se na letošní konferenci 
VeloCity 2013 připojilo podpisem primátora 
také město Jihlava. K memorandu připojili 
své podpisy také primátoři či jejich ná-
městci za města Vídeň, Kodaň, Stockholm, 
Bratislava, Mnichov, Gdaňsk, Adelaide či 
Nantes. Inspirací pro naše města může být 
také sdružení měst „Cities for cyclists“, které 
pod hlavičkou Evropské cyklistické federa-
ce soustřeďuje 19 světových měst a slouží 
především k výměně zkušeností. 

Nová Asociace měst pro cyklisty představi-
la novinářům svůj web www.cyklomesta.cz 
a grafickou podobu svého loga. Slavnostního 
křtu se dočkala také publikace s příběhy, 
které ovlivnily podobu národní Cyklostrate-
gie a které vedly k založení Asociace měst 
pro cyklisty v České republice. „Doufám, že 
budeme dobrým a stabilním partnerem. Aso-
ciace měst pro cyklisty může pomoci tomu, 
aby se vládou přijatá Cyklostrategie naplnila 
a aby práce na tom probíhaly i v politicky 
nestálé situaci,“ zhodnotil na závěr význam 
nového sdružení Jaroslav Vymazal. 

Ing. Jaroslav Martinek
koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR 

a koordinátor projektu Central MeetBike 

Vznikla Asociace měst pro cyklisty 
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