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Ročník XIV.
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Fotogalerie Františka Cívely na straně 6 –7. 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 
2013/2014 se koná ve středu 30. 1. 2013 v době 
od 14.00 hodin do 17.00 hodin. 

Rodiče, kteří budou chtít zapsat své dítě 
na 1. základní školu Napajedla, příspěv-
kovou organizaci, Komenského 268, se 
dostaví do budovy 1. základní školy („stará 
škola“), rodiče, kteří budou chtít dát zapsat 
své dítě na 2. základní školu Napajedla, 
příspěvkovou organizaci, Komenského 
298, se dostaví do budovy 2. základní školy 
(„nová škola“).

Sbor dobrovolných hasičů  
v Napajedlích pořádá tradiční

Hasičskou zábavu
v sobotu 2. února 2013 od 19.30 hodin

v sále SOKOLOVNY v Napajedlích.
Občerstvení, bohatá tombola. 

Hraje skupina EX DUO.
• • •

Rezervace míst u p. Dalibora Lidince, 
tel.: 732 390 212. Vstupné 60 Kč. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Beseda u cimbálu
Klub kultury a slovácký soubor Radovan 

Vás srdečně zvou na fašankovou besedu 
u cimbálu v pátek 8. 2. 2013 od 20.00 hodin 
v sále klubu kultury v Napajedlích.

Tombola z fašankových specialit, cimbálo-
vá muzika, občerstvení, pochovávání basy, 
stolové uspořádání. Vstupné 70 Kč.

Setkání s hudbou
Pocta Mistru R. Firkušnému – XIII. ročník 

Tradiční koncert ZUŠ R. Firkušného 
a napajedelského Klubu přátel hudby. 
Účinkovat bude COLLEGIUM ARION 
(klavír – Kateřina Číhalová, housle – Da-
vid Mimra, violoncello – Marián Pavlík). 
Zazní skladby L. van Beethovena, S. 
Rachmaninova a C. Debussyho. Koncert 
se koná v Klášterní kapli v úterý 5. února 
2013 v 18 hodin.

Informace pro rodičovskou veřejnost
Povinná školní docházka začíná počátkem 

školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Zákonní zástupci dítěte 
přinesou k zápisu rodný list dítěte.

Rodiče si mohou školy prohlédnout 
v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 
na obou školách dne 28. 1. 2013 v době od 8.00 
hodin do 16.00 hodin. Dne 23. 1. 2013 v 15.00 
hodin proběhne v Mateřské škole Napaje-
dla beseda s řediteli obou základních škol. 

Mgr. Dana Pospíšilová



Z jednání zastupitelstva města

2 3

L e d e n  1 / 2 0 1 3    w w w . n a p a j e d l a . c z

Policie České republiky informuje
Snížení počtu případů řízení motorového 

vozidla pod vlivem alkoholu či jiných návy-
kových látek je jedna z priorit Krajského ředi-
telství policie Zlínského kraje v bezpečnosti 
silničního provozu. Hlídky se proto při dohle-
du nad bezpečností a plynulostí silničního 
provozu na tento problém zaměřují. Policisté 
Obvodního oddělení Napajedla v roce 2012 
zjistili 34 případů řízení motorového vozidla 
pod vlivem alkoholu. V těchto kontrolách 
budeme nadále intenzivně pokračovat. 
V přestupkovém řízení hrozí řidiči motoro-
vého vozidla pod vlivem alkoholu pokuta 
až do výše 50.000,- Kč a zákaz řízení až na 2 
roky. V trestním řízení pak za přečin ohro-
žení pod vlivem návykové látky trest odnětí 
svobody až do výše 1 roku nepodmíněně. 
Poslední zjištěný případ podnapilého řidiče 
je z měsíce prosince 2012, kdy hlídka OOP 
Napajedla kontrolovala osobní motorové 
vozidlo. U řidiče provedla dechovou zkouš-
ku, kdy tato byla pozitivní. Řidič se z tohoto 
důvodu podrobil lékařskému vyšetření 
a odběru krve. Z výsledků 
krve je zřejmé, že řídil mo-
torové vozidlo pod vlivem 
alkoholu, s hodnotou 1,06 
promile alkoholu v krvi, čímž 
se dopustil výše uvedeného 
přečinu. Obvodní oddělení 
PČR Napajedla disponuje 
přístroji na měření alkoholu 
v dechu značky Dräger, typ 
7410 a 7510. Jedná se o mo-
derní, přesné, spolehlivé 
a každoročně certifikované 
přístroje, které Policie ČR 
v různých modifikacích užívá 
již řadu let. 

Každý z účastníků silniční-
ho provozu by si měl uvědo-
mit, že opilý řidič či řidič pod 
vlivem drog je pro všechny 
velkým nebezpečím. Alkohol 
i ostatní návykové látky do-
dávají sice sebedůvěru, ale 

zpomalují naše smyslové vnímání včetně 
pohybové reakce. Řidič po požití těchto 
látek není schopen objektivně posoudit 
rychlost vozidla, které řídí. Už i malé množství 
omamných látek dokáže negativně ovlivnit 
schopnost řídit vozidlo. Alkohol je samostat-
nou kapitolou ve výčtu zavinění dopravních 
nehod. Kapitolou, která by vůbec nemusela 
existovat, kdyby ti, co za volant motorových 
vozidel usedají, nikdy před jízdou nepili 
alkohol nebo nepožili jiných omamných 
a psychotropních látek. Alkohol nebo jiné 
návykové látky dělají vozidlo nebezpečnou 
zbraní. Alkohol za volantem již připravil 
o život mnoho účastníků silničního provozu. 
Všichni dobře víme, že oběťmi jsou často 
nevinní lidé, kteří jsou velmi vážně zranění 
a nesou si do dalšího života nejen stres 
z prožité situace, ale také doživotní tělesné 
postižení. Mnohé dopravní nehody končí 
tragicky a další nevinní se domů ke svým 
blízkým již nikdy nevrátí.

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 28. 11. 2012
mimo jiné
• seznámilo se zápisy z jednání finanč-

ního výboru dne 18. 10. 2012 a 21. 11. 2012
• schválilo rozpočet města Napajedla 

na rok 2013 dle předloženého návrhu č. 
j. 8663/2012 včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu uvedených v příloze č. 1 a č. 2 
rozpočtu; schválený rozpočet města je se-
staven jako schodkový, přičemž příjmy jsou 
ve výši Kč 107.767.000,00, výdaje jsou ve výši 
Kč 108.522.000,00 a financování je v částce 
Kč +775.000,00

• schválilo Rozpočtový výhled města 
Napajedla na roky 2014 až 2017 dle předlože-
ného návrhu č. j. 8669/2012 včetně přílohy č. 1

• schválilo budoucí směnu pozemků 
KN p. č. 1559, PK p. č. 1540/1 o celkové vý-
měře 4301 m2 v k. ú. Napajedla (mimo části, 
na nichž budou umístěny nově budované 
komunikace) ve vlastnictví Města Napajedla 
za pozemky pod nově vybudovanými komu-
nikacemi, a to části pozemků PK p. č. 1510/3, 
1513/1, 1518/1, 1525/1, 1525/2, 1525/4, 1525/5, 
KN p. č. 1530/3, 1530/4, PK p. č. 1530/2, KN p. č. 
1531/1, 1531/2, 1531/5, 1531/6, PK p. č. 1537/1, 
1547, 1548/1, 1549/1, 1550, 1567 o výměře cca 
7812 m2 v k. ú. Napajedla ve vlastnictví paní 
Salíkové a pozemek pod nově vybudovanými 
komunikacemi PK p. č. 1525/3 v k. ú. Napaje-
dla, pokud jej paní Salíková získá do svého 
vlastnictví (vše dle přílohy č. 2 – Kopie části 
regulačního plánu – výkresu č. 2), s tím, 
že hodnota směňovaných nemovitostí bude 
považována za stejnou

• schválilo budoucí přijetí daru, a to 
stavby nově vybudovaných komunikací 
umístěných na částech pozemků KN p. č. 1559, 
PK p. č. 1540/1, PK p. č. 1510/3, 1513/1, 1518/1, 
1525/1, 1525/2, 1525/3, 1525/4, 1525/5, KN p. č. 
1530/3, 1530/4, PK p. č. 1530/2, KN p. č. 1531/1, 
1531/2, 1531/5, 1531/6, PK p. č. 1537/1, 1547, 
1548/1, 1549/1, 1550, KN p. č. 1560/4, 1567 v k. 
ú. Napajedla, od paní Salíkové

• schválilo směnnou smlouvu se smlou-
vou darovací v předloženém znění dle přílohy 
č. 9 se zapracováním připomínek vznesených 
JUDr. Foralem (1. doplnit termín kdy bude nej-
později uzavřena smlouva směnná tj. do 31. 
prosince 2017, 2. přesněji popsat technickou 
specifikaci daru – komunikace

• schválilo rozpočtové opatření č. 
52/2012: ve výdajové části rozpočtu přesun 
finančních prostředků z běžné rezervy v ob-
jemu Kč 360.000,00 do oddílu 36 – Bydlení, 
komunální služby a územní rozvoj na navý-
šení ORJ 1230 – oprava kouřových cest pro 
plynové spotřebiče v domě č. p. 717-719

• schválilo rozpočtové opatření č. 
56/2012: ve výdajové části rozpočtu přesun 
finančních prostředků v objemu Kč 61.000,00 
z běžné rezervy do oddílu 31 – Vzdělávání 

a školské služby na ORJ 1224 – montáž ter-
mohlavic na 1. ZŠ

• schválilo rozpočtové opatření č. 
58/2012: ve výdajové části rozpočtu přesun 
finančních prostředků v objemu Kč 66.000,00 
z běžné rezervy do oddílu 36 – Bydlení, 
komunální služby a územní rozvoj na ORJ 
1232 – úprava kotelny Malina I

• schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů 
která upravuje termín splatnosti místního 
poplatku ze psů 

• schválilo navýšení neinvestičního pří-
spěvku pro příspěvkovou organizaci Služby 

města Napajedla o částku Kč 85.397,00 z důvo-
du vynaložení částky Kč 19.820,00 na odstra-
nění havarijního stavu odvodnění v oblasti 
Radovany, částky Kč 33.936,00 na ošetření 
havarijního stavu stromů na místním hřbitově 
a částky Kč 31.641,00 na odstranění havarij-
ního stavu osvětlení na Malině II

• schválilo poskytnutí finančního pří-
spěvku pro TJ Fatra Slavia Napajedla ve výši 
Kč 170.000,00 na dofinancování oprav soci-
álního zařízení na stadionu kopané na ulici 
Sadová a s tím související rozpočtové opatření 
č. 64/2012

• schválilo zánik členství města Napaje-
dla ve Sdružení měst a obcí východní Moravy 

• schválilo termíny zasedání zastupitel-
stva města na 1. pololetí roku 2013: 20. února, 
24. dubna, 19. června

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám touto cestou popřát všech-
no nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, 
osobních a pracovních úspěchů v novém 
roce 2013. 

Využívám této příležitosti k malému ohléd-
nutí za uplynulým rokem a náznaku toho, co 
nás čeká v roce příštím.

Díky úsporným opatřením, která jsme 
učinili v minulosti, především v oblasti 
provozních výdajů, neodráží se v hospoda-
ření města nijak dramaticky stále přítomná 
ekonomická krize. Rozumný odhad příjmů 
rozpočtu a střízlivě naplánované výdaje 
znamenají již několikátý rok po sobě dob-
rý hospodářský výsledek města. Letošní 
legislativní úpravy v této finanční oblasti, 
mám na mysli příjmy z loterií adresované 
přímo obcím a změnu rozpočtového určení 
daní, mohou znamenat pro naše město 
zajímavé zvýšení příjmů. Na straně druhé 
se však musíme smířit s možná již defini-
tivním výpadkem dotací jak národních, tak 
evropských. Všechny tyto okolnosti mají 
vliv na plánování budoucího rozvoje našeho 
města. V tomto směru jsme využili nabídku 
Zlínského kraje na zpracování strategického 
plánu našeho města v rámci pilotního pro-
jektu Ministerstva pro místní rozvoj. Plán 
bude zpracováván v první polovině roku 
a budete do jeho tvorby zapojeni prostřed-
nictvím ankety.

Se znepokojením jsem v tomto roce 
sledovala snahy ministerstva vnitra o ru-
šení výkonu státní správy na úrovni obcí 
s pověřenou působností, kterou naše město 
vykonává prostřednictvím např. stavební-

ho úřadu či matriky. Snahou je přesunout 
všechny tyto kompetence na obce s rozšíře-
nou působností, pro nás jsou to Otrokovice. 
Na konci roku jsme se připojili k výzvě 
žádající striktně zastavení těchto tendencí. 
K částečnému úbytku těchto služeb již došlo 
na začátku tohoto roku v oblasti sociální. 
Výrazně jsme se angažovali proti snahám 
zrušit v našem městě obvodní oddělení 
PČR. Pro tentokrát jsme vyhráli a obvodní 
oddělení v Napajedlích zůstane. Aspoň 
na základě prohlášení současného policej-
ního presidenta.

V letošním roce nerealizovalo město 
žádnou velkou investiční akci, byla to řada 
akcí drobnějších. Pro mne velmi význam-
nou byla další etapa rekonstrukce kláštera, 
objektu, který získalo město do svého ma-
jetku právě před deseti lety za symbolickou 
jednu korunu. Během nich proběhla jeho 
postupná rozsáhlá rekonstrukce. U příle-
žitosti letošního ročníku festivalu vážné 
hudby Pocta Rudolfu Firkušnému bylo 
představeno nové muzeum, jehož návrh 
pochází z dílny pana architekta Klanga. 
V příštím roce budou výstavní prostory 
posíleny o expozici fatrovských hraček, 
na které spolupracujeme s Fatrou a malířem 
panem Petrem Niklem, synem designérky 
většiny hraček vyrobených ve Fatře.

a vytvoření dobrého kolektivu nové paní 
ředitelce Mgr. Kristině Frascaové.

Další důležitou letošní stavbou byla vel-
mi zdařilá první etapa revitalizace našeho 
hřbitova, mezi investicemi schválenými 
pro příští rok je již zahrnuta další etapa, 
v jejímž rámci budeme pokračovat úpravami 
ve střední části hřbitova. K tématu hřbitov 
jsme se v letošním roce přidali i vydáním 
knihy o hřbitově a napajedelských z pera 
paní docentky Milady Pískové.

Devátou etapou jsme dokončili postupnou 
výstavbu bezbariérové trasy. Byly dokon-
čeny rekonstrukce všech chodníků podél 
komunikace třetí třídy na průtahu naším 
městem! Byly dokončeny bezbariérové úpra-
vy zdravotního střediska, a to významnou 
vestavbou výtahu. 

Neuvěřitelných výsledků v oblasti získání 
dotací dosáhly naše technické Služby města. 
Téměř veškerá technika se podařila v mi-
nulých pěti letech obměnit za 90 % dotace! 
V příštím roce uvidíte po městě jezdit ještě 
nový zametací stroj, na jehož dodávku právě 
probíhá výběrové řízení.

Na sklonku podzimu byl završen náročný 
proces přípravy rozdělení a prodeje Centrál-
ního zásobování teplem, části městské společ-
nosti NBTH. V současné době je vyjednaná 
cena za prodej 10 mil. Kč na samostatném 
účtu a zásobování teplem Nábřeží a centrální 
části města je již plně zajišťováno Teplárnou 
Otrokovice. Tyto prostředky bychom chtěli 
využít na projekty generující energetické 
úspory. Jedním z nich bude v příštím roce 
projekt zateplení pavilonů mateřské školky, 
na který se nám podařilo zajistit částečné 
financování z operačního programu životního 
prostředí. 

Mimo investice města nezaháleli v našem 
městě také soukromí investoři, pokračuje 
zástavba Proluky, nový kabát dostala domi-
nanta náměstí starý zámek, nemalou inves-
ticí je rekonstrukce bývalé hospody na To-
polské, pohnula se také stavba bytového 
domu na Zábraní u benzinky. Všechny tyto 
stavby výrazně přispějí ke vzhledu našeho 
města. Skryty zrakům většiny z Vás zůstávají 
investice v průmyslových areálech, kde se 
v letošním roce také stavělo. Všechny tyto 
investiční aktivity mají samozřejmě dopad 
v zaměstnanecké oblasti. Važme si každé 
pracovní příležitosti v našem městě. Jsou to 
právě dobré výsledky firem a živnostníků, 
které ovlivňují nejen Váš domácí rozpočet, 
ale také plnění rozpočtu města. 

Nebuďme k sobě lhostejní a snažme se 
uzdravovat pošramocené vztahy mezi lidmi, 
bojujme proti nezájmu pro město něco udělat. 
Něco, co spočívá třeba jen v tom, zúčastnit 
se akcí, které pro své občany v hojné míře 
připravují ve svém volném čase ochotní 
aktivisté Klubu kultury Napajedla či jiných 
organizací. Zaslouží si to a je to pro ně to 
nejlepší poděkování za jejich energii vydanou 
při práci pro svoje město.

Všechno dobré v novém roce 2013!
Irena Brabcová, 

starostka

Novoroční slovo starostky města

Ilustračními fotografiemi Fr. Cívely se vracíme 
ke slavnostnímu otevření nového muzea

Na začátku roku dojde k zásadním per-
sonálním změnám právě v oblasti kultury, 
chtěla bych na tomto místě popřát hodně 
elánu a odvahy k důležitým rozhodnutím 
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Rozpočet města Napajedla na rok 2013

PŘÍJMY závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 v tis. Kč   

třída 1 Daňové příjmy 80 173   

třída 2 Nedaňové příjmy 12 579   

třída 3 Kapitálové příjmy 10 000   

třída 4 Přijaté dotace 5 015   

Příjmy celkem 107 767   

třída 8 Financování    

položka     

8115 Změna stavu na bankovním účtu 2 615   

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 860   

 financování celkem 755   

Zdroje celkem 108 522   

     

VÝDAJE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

oddíl závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 celkem provoz investice

22 Doprava 8 640 1 190 7 450

23 Vodní hospodářství 550 550 0

31 Vzdělávání 11 675 11 125 550

32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 013 8 013 1 000

34 Tělovýchova a zájmová činnost 643 643 0

35 Zdravotnictví 0 0 0

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 32 398 18 418 13 980

37 Ochrana životního prostředí 4 408 4 408 0

43 Sociální péče a pomoc 3 240 2 940 300

52 Civilní připravenost na krizové stavy 220 220 0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 856 2 426 430

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 428 298 130

61 Územní samospráva a státní správa 20 913 20 813 100

63 Finanční operace 4 997 4 997 0

64 Ostatní činnost 8 535 4 966 3 569

Výdaje celkem 108 522 81 013 27 509

Tab. č. 1 - Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2013 - závazné ukazatele 

oddíl Název, IČO účel Kč

31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 482 000

31 1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 1 981 000

31 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 4 582 000

33 Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 7 110 000

34 DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 462 000

36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 13 620 000

 Celkem 30 237 000

Tab. č. 2 - Další příspěvky cizím subjektům 
oddíl Název, IČO účel Kč

22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 525 000

22 ČSAD Vsetín a.s., 45192120 Integrovaný dopravní systém 500 000

36 Zlínský kraj, 70891320 roční poplatek na JDTM ZK 23 000

 Celkem  1 048 000

V rámci schváleného rozpočtu jsou ur-
čeny i závazné ukazatele pro příspěvkové 
organizace města Napajedla. Závaznými 

ukazateli jsou výše neinvestičních příspěv-
ků na provoz příspěvkových organizací 
v letošním roce, jak je uvedeno v tab. č. 1. 

Tabulka č. 2 udává přehled finančních pro-
středků určených pro třetí subjekty.

Zastupitelstvo města Napajedla dne 28. listopadu 2012 na svém zasedání schválilo rozpočet města na příští rok. Schválený rozpočet 
má podobu následujících závazných ukazatelů: 

Rozpočet dále obsahuje prostředky vy-
členěné na další případné opravy nemovi-
tostí v majetku města v celkové částce 0,53 
mil. Kč. Rezerva na krizové stavy (nepřed-
vídané přírodní pohromy atd.) je stanovena 
ve výši 0,22 mil. Kč. Do rezervy na běžné 

výdaje příštího roku bylo schváleno 1,19 
mil. Kč a do rezervy kapitálové 3,57 mil. Kč. 

Zastupitelé jako každoročně vyčlenili 
částku na podporu aktivit spolků a orga-
nizací působících v oblasti sportu, kultu-
ry, ochrany přírody, sociální péče, a to 

ve výši 3,21 mil. Kč. Rozdělení této částky 
mezi jednotlivé žadatele bude schváleno 
na jednání zastupitelstva v únoru a v dubnu 
letošního roku. 

 Ing. Ivo Šlíma, 
vedoucí odboru finančního

Tab. č. 3 – Stavební akce plně hrazené městem
číslo akce v rozpočtu název investice, rekonstrukce nebo opravy výdaje v Kč

1312 rekonstrukce ul. Příční 2 000 000

1313 rekonstrukce ul. 1. máje 4 800 000

1307 dokončení chodníku před zdravotním střediskem  250 000

1317 rekonstrukce chodníku v ul. Husova 400 000

1304 oprava ležatých rozvodů v objektu mateřské školky 180 000

1315 nátěr oken na budově 2. základní školy 500 000

1316 montáž ventilů ústředního topení v budově 2. základní školy 550 000

1308 výměna oken na budově zdravotního střediska 300 000

1301 pokračování rekonstrukce objektu kláštera 1 800 000

1302 úpravy venkovních prostor za objektem kláštera 1 000 000

1303 rekonstrukce kina, 1. etapa 3 500 000

1306 rekonstrukce střechy budovy zdravotního střediska 1 000 000

1314 montáž zabezpečovacího systému v budově zdravotního střediska 120 000

1310 rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Zábraní 850 000

1311 rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Jiráskova 450 000

1309 rekonstrukce hřbitova, 2. etapa 3 200 000

Celkem  20 900 000

Zastupitelé schválením rozpočtu města 
na rok 2013 stanovili radě města výše uve-
dené závazné ukazatele pro hospodaření 
města Napajedla a pro hospodaření měs-
tem zřízených příspěvkových organizací 
v roce 2013.

Rozdíl mezi příjmy 107.767.000 Kč a vý-
daji 108.522.000 Kč činí – 755.000 Kč a bude 
dofinancován ušetřenými prostředky 
z minulých let.

V roce 2013 bude provedena úprava roz-
počtu na rok 2013 dle aktuálních požadavků 
na dofinancování dotačních akcí nebo budou 
do rozpočtu nově zařazeny akce, které byly 
schváleny dotačním orgánem, případně 
budou upraveny již zařazené dotační akce 
dle dispozic poskytovatele dotace. V sou-
vislosti s novelizací zákona o rozpočtovém 
určení daní je v rozpočtu na rok 2013 zahrnut 
předpoklad navýšení příjmu ze sdílených 
daní (daně z příjmů právnických a fyzických 

osob, daň z přidané hodnoty) oproti upra-
venému rozpočtu na rok 2012 o částku 11,9 
mil. Kč. Pokud by došlo k poklesu příjmů, 
bude provedena úprava i na příjmové stra-
ně rozpočtu. Odpovídajícím způsobem by 
muselo být reagováno i na výdajové straně 
rozpočtu. 

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu 
města na všechny předpokládané příjmy 
a výdaje města včetně financování na rok 
2013 schválila rada města následně na svém 
jednání dne 12. prosince 2012. 

Rozpis schváleného rozpočtu na příští rok 
mimo jiné zabezpečuje provozní i investiční 
výdaje městského úřadu ve výši 18,19 mil. 
Kč, sboru pro občanské záležitosti ve výši 
0,19 mil. Kč, městské policie ve výši 2,856 
mil. Kč a výdaje na činnost zastupitelů 
ve výši 2,723 mil. Kč. Dále zahrnuje provozní 
a investiční výdaje na činnost pečovatelské 
služby ve výši 3,199 mil. Kč a jednotky 

sboru dobrovolných hasičů města ve výši 
0,428 mil. Kč.

Pro přípravu žádostí o dotace, pro zpra-
cování potřebné podkladové dokumentace 
k žádostem o dotace a na zhotovení pro-
jektových dokumentací k připravovaným 
akcím je v rozpočtu vyčleněna částka 1,57 
mil. Kč. Po podání žádostí na dotace a jejich 
schválení budou akce zařazovány průběžně 
do rozpočtu města. Konkrétně se jedná 
o zateplení objektů mateřské školy. Tato akce 
je spolufinancována z evropských fondů 
z Operačního programu Životní prostředí 
a je na ni připravována smlouva o poskytnutí 
uvedené dotace. Spolufinancování dotač-
ních akcí ze strany města bude zajištěno 
zdroji z kapitálové rezervy a z finančních 
prostředků minulých let. 

V rozpočtu jsou také schváleny investiční 
akce, rekonstrukce a velké opravy plně 
hrazené městem, tabulka č. 3.
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 Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. 1. 2013 se budově Klubu 

kultury Napajedla sešlo 155 lidí ochotných 
pomoci dobré věci. 36 skupinek koledníků 
(z toho 108 dětí) se vydalo na zamrzlou 
cestu pod organizačním vedením Mgr. Bro-
nislavy Veselé.

Na pomoc trpícím a potřebným lidem 
napajedelští občané přispěli částkou 
141.543 Kč.

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

Charita sv. Anežky Otrokovice
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Změna termínu 
úhrady místního 
poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Napajedla 
na svém zasedání dne 28. listopadu 
2012 schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2012, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č.4/20110 o místním 
poplatku ze psů. 

Cílem novelizace obecně závazné 
vyhlášky o poplatku ze psů bylo upra-
vit termín úhrady místního poplatku 
ze psů. Dosud se platil poplatek k 28. 
únoru příslušného roku. 

Od roku 2013 se bude poplatek 
za psa v rodinném domku a 1. splát-
ka za psa v činžovním domě platit 
nejpozději k datu 30. dubna přísluš-
ného roku. Následně také úhrada 2. 
splátky za psa v činžovním domě 
je posunuta, a to nejpozději k datu 
30. září příslušného roku (místo 
30. srpna). Sazby místního poplatku 
za psy, rozsah osvobození nebo jiné 
povinnosti související s tímto poplat-
kem se novelizací této obecně závazné 
vyhlášky nemění. 

Ing. Ivo Šlíma, 
vedoucí odboru finančního 
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Projekt Voda pro Afriku 
Veolia Voda Česká republika a Nadační 

fond Veolia také v letošním roce pokračo-
valy v projektu Voda pro Afriku spolu se 
společností Člověk v tísni. Stoprocentní 
výtěžek z prodeje karaf bude opět poskyt-
nut na veřejnou sbírku Skutečná pomoc, 
kterou organizuje Člověk v tísni, o.p.s.  
Vybrané finanční prostředky budou pou-
žity na opravu vodního vrtu na etiopském 
venkově. 

Finanční prostředky z minulých ročníků 
byly použity mj. na opravu vodního vrtu v lo-
kalitě Lower Lenda a ve vesnici Gururo Bucho 
v okrese Alaba. Voda znamená život a v Etiopii 
to platí víc než kdekoli jinde. Až 74 % obyvatel 
na venkově nemá přístup k nezávadné vodě. 
Na nemoci způsobené kontaminovanou vo-
dou zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně.  
Karafy z křišťálového skla s motivem slonů 
bylo možné zakoupit v Praze – Brně – Ostravě, 
nebo objednat v e-shopu Nadačního fondu 
Veolia. Krásná karafa může být jedinečným 
dárkem, ale i potěšením z vícenásobné po-
moci. Především opět pomůžeme v Etiopii, 
podpoříme společnost Člověk v tísni, která 
tam naši společnou pomoc zrealizuje. Letos 
se prodávalo i na netradičních prodejních 
místech – přímo ve skvělých chráněných 
kavárnách či krámcích. Chtěli jsme dát opět 
příležitost pomáhat i lidem s postižením, kteří 
se podíleli na balení a expedici karaf. Více 
na www.vodaproafriku.cz

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

Odvoz a likvidace 
autovraků zdarma

Včetně vystavení dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice 

 Za téměř kompletní autovrak 
vyplatíme 500 Kč

Oznámení
Prosíme manželské páry, které oslaví 

významná výročí sňatku a nebyly od-
dány v našem městě a bydlí zde, ať se 
ozvou a nahlásí výročí v napajedelské 
matrice Lence Obdržálkové, přízemí 
radnice, dveře číslo 105.

Děkujeme.

Vánoce v pečovatelském doměŽivý betlém 2012
25. prosince se na kostelním schodišti 

v Napajedlích uskutečnil Živý Betlém.
I letos si ho pro malé i velké diváky 

připravili děti a mládež ze Sdružení aktivit 
mladých SAM Napajedla a Farnost Napajedla 
ve spolupráci s místním Pěveckým chrámo-
vým sborem. 

Na úvod všechny přivítal a svátečním 
slovem pozdravil kněz zdejší farnosti páter 
Richard Turko. Mladí protagonisté pak divá-
kům předvedli prastarý příběh o Narození 
Ježíška. Od zvěstování narození sv. Jana, přes 
zvěstování Panny Marie, putování svatých 
manželů na sčítání lidu do Betléma a ozná-
mení narození Ježíška pastýřům od anděla, 
přes příchod tří králů k Herodovi a vyptávání 

Dne 28. 11. 2012 převzala v Linci Christi-
na Mader lucernu s Betlémským světlem 
od Gunthera Hartla, který přivezl tento 
symbol vánočního pokoje z Betléma do Ra-
kouska. Světlo bylo zapáleno předešlého 
dne v Jeskyni narození jedenáctiletým 
chlapcem z Betléma a předáno Gunthru 
Hartlovi, jenž je vedoucím akce Betlémské 
světlo v Rakousku. Třináctiletá Christina 
byla vybrána jako letošní Dítě světla díky 
své práci v sociální oblasti – dívka se stará 

o dvě své kamarádky, které jsou postiženy 
Downovým syndromem.

Betlémské světlo putuje každoročně před 
Vánoci z Betléma do Lince a odtud je rozvá-
ženo dále do Evropy. Do České republiky jej 
z Rakouska přivážejí brněnští skauti a po ce-
lém Česku jej pak distribuují skautší kurýři 
ve vybraných vlakových spojích. Do Napa-
jedel světlo dorazilo v sobotu 22. 12., když si 
ho jako každoročně na nádraží v Otrokovicích 
vyzvedli skauti z nejbližšího okolí a rozvezli 
jej do svých obcí. Tento symbol vánoční po-
hody se pak v Napajedlích tradičně rozdával 
ve stánku na náměstí, odkud byl přenesen 
i do kostela sv. Bartoloměje. 

Předávání Betlémského světla je spojeno 
nejen s cukrovím, horkým čajem a svaře-
ným vínem, ale především s předvánočním 
setkáváním a svátečním přáním. Věříme, že 
těm, kteří si světlo odnesli domů, se stalo 
příjemným doplňkem vánoční atmosféry. 

Betlémské světlo 2012

V novém roce přejeme všem hodně 
zdraví, lásky a porozumění.

Napajedelští skauti

se na nově narozeného 
Krále, a přes prorocká 
slova Simeona při před-
stavení Ježíše v chrámu, 
až k samotnému setkání 
všech lidiček u betlém-

ské stáje a jejich obdarování děťátka svými 
prostými dary. I letos svatou rodinu ztvárnila 
pravá rodina s miminkem. Tentokrát to byli 
manželé Jelínkovi a jejich Eliška. Celý příběh 
písněmi dotvořil chrámový sbor, světlem 
Pavel Hána, zvukem Svatopluk Medek a de-
koracemi mládež farnosti. 

Ani tentokrát u Betléma nechyběly oveč-
ky s kozou, u kterých bylo stále plno dětí, 
a i když bylo ten den dosti chladno, přišly se 
na „Živý betlém“ a malé vystupující podívat 
desítky diváků.

Miroslava Havalová

Klub důchodců měl 11. 12. 2012 na své 
schůzi jediný bod programu – vánoční po-
sezení – vánoční zvyky a zpívání.

Tak jsme se do toho daly a vytvořily vlastní 
program, do kterého se zapojily obyvatelky 
pečovatelského domu, které chodí do pravi-
delného cvičení v pečovatelském domě, ale 
i ty ostatní, které docházejí z venku.

Zazněla krásná a dojímavá vánoční poezie, 
dozvěděli jsme se, proč se plete vánočka z de-
víti pruhů, jak lze použít jmelí nejen do vázy, 
ale i ze zdravotních důvodů, zda byl opravdu 
Mikuláš, jak vznikly koledy a vánoční stro-
meček a mohli jsme si prohlédnout pěkné 
a zajímavé novoročenky.

K našemu nacvičenému programu se 
pak ještě přímo na besedě připojili ostatní 
členové klubu se svými vánočními básněmi 
a různými příspěvky. Pak jsme zpívali koledy, 
vzpomínali a „pekli cukroví“. Prožili jsme 
pěkné a milé předvánoční odpoledne.

Všem upřímný dík, kteří účinkovali 
a kteří mně ochotně pomohli při sestavení 
programu.

Eva Kolomazníková

Máme radost
4. prosince 2012 se dožila nejstarší 

občanka našeho města Filomena 
Kunderová krásných 103 let. Z tohoto 
výročí se těší manželé Kunderovi, kteří 
o ni vzorně pečují a ošetřující lékař 
MUDr. Pavel Talaš.

Milé stařence přejeme ještě požeh-
nané další dny života a ať si ještě ráda 
zpívá milované písničky.

Členové SOZ v Napajedlech

Filomena Kunderová, 103 let 
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Městská policie
upozorňuje řidiče!

Městská policie upozorňuje řidiče 
motorových vozidel, aby v zimním 
období dodržovali pravidla parkování 
ve všech problémových lokalitách 
ve městě. Uvedené upozornění souvisí 
s blížící se zimní kalamitou, kdy vozidla 
technických služeb města Napajedla při 
odklízení sněhu nemůžou uvedené ulice 
prohrnout a uklidit v důsledku stání 
těchto vozidel. 

Též při odklízení sněhu může dojít 
k poškození vozidel v rámci nespráv-
ného parkování. 

V rámci nového roku přeje Městská 
policie Napajedla všem občanům města 
hodně zdraví a spokojenosti.
 Bc. Smělík Milan, ředitel MP Napajedla

http://www.vodaproafriku.cz
http://www.smv.cz
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Napajedla mají prvního Zasloužilého hasiče

V pondělí 31. prosince 2012 byla do výbavy 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Napajedla po rozsáhlé rekonstrukci (přestav-
bě) zařazena cisterna CAS 8, a to na pod-
vozku Avia D 75 s prodlouženou kabinou. 
Po předešlém nákupu nového dopravního 
automobilu Fiat Ducato tak byla dokončena 
modernizace mobilní požární techniky JSD-
HM Napajedla v roce 2012.

V pátek 9. listopadu 2012 byla Alena Ško-
píková jako první napajedelská občanka oce-
něna titulem Zasloužilý hasič. Toto nejvyšší 
hasičské vyznamenání za svou dlouholetou 
obětavou práci pro rozvoj dobrovolné po-
žární ochrany, zejména práci s hasičskou 
mládeží, převzala od starosty Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Ing. Karla Richtera 
společně s dalšími významnými osobnostmi 
dobrovolného hasičstva při slavnostním 
aktu v Centru hasičského hnutí na zámku 
v Přibyslavi.

Alena Škopíková, která dosud působí 
ve funkci náměstkyně starosty a vedoucí ko-
lektivu mladých hasičů Sboru dobrovolných 
hasičů v Napajedlích, referentky mládeže 
Okrsku Napajedla a členky odborné rady 
mládeže Okresního sdružení hasičů ve Zlíně, 
je nejenom první napajedelskou držitelkou 
tohoto ocenění, ale také první v celém na-
pajedelském hasičském okrsku, zahrnujícím 

kromě Napajedel okolní obce: Halenkovice, 
Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytih-
něv a Žlutavu.

Paní Aleně Škopíkové k tomuto význam-
nému ocenění gratulujeme a do dalších 
let přejeme hodně úspěchů v osobním 
i hasičském životě.

(www.hasicinapajedla.cz)

Modernizace cisterny začala v březnu 2012. 
Nejdříve byl ve II. kole výběru zakoupen 
modernější podvozek k cisterně, od srpna 
do listopadu 2012 pak probíhala rekonstrukce 
cisterny – přestavba ze staršího podvozku 
(Avia 31, rok výroby 1992, výkon motoru 58 
kW, kabina pro 3 osoby) na podvozek mo-
dernější (Avia D75, rok výroby 2002, výkon 
motoru 100 kW, kabina pro 6 osob). Moder-
nizace cisterny byla dokončena polepením 
identifikačními znaky a oficiálním schválením 
její přestavby.

 (www.hasicinapajedla.cz)

Modernizace mobilní požární techniky dokončena Sázení dřevin na Pěnném
Ze společné iniciativy napajedelské komise 

životního prostředí a ředitelky Hřebčína Napa-
jedla Margit Balaštíkové se v sobotu 1. 12. 2012 
u hříbárny na Pěnném sešla skupina asi 15 
dobrovolníků. Během chladného prosincové-
ho odpoledne vysázeli kolem 60 habrů, které 
doplnily mezery v živém plotu ve vybraném 
úseku mezi výběhy. Rostlinný materiál byl 
vyryt a převezen den před výsadbou z lesních 
pozemků hřebčína v Hostýnských vrších. 
Sobotní pracovní setkání je pilotní akcí plá-
nované spolupráce napajedelského hřebčína 
s místními základními školami, zájmovými 
a dětskými organizacemi i dobrovolníky z řad 
veřejnosti. Cílem kooperace je postupně dopl-
nit a rozšířit krajinnou zeleň na rozsáhlých po-
zemcích hřebčína, posílit vztah dětí a občanů 
k životnímu prostředí a místní krajině a využít 
potenciálu hřebčína pro nové volnočasové 
aktivity – oplátkou za výpomoc nabídla ře-
ditelka pořádání zábavných setkání pro děti 
s možností projížděk na koních, prohlídkou 
prostor hřebčína či opékáním špekáčků. 

Fotky z akcí a informace o dalších pláno-
vaných aktivitách napajedelské komise ŽP 
najdete na internetových stránkách www.
zivotniprostredinapajedla.webnode.cz.

Napajedelská komise ŽP

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 
a Klub kultury Napajedla vás zvou:

 v neděli 20. ledna v 16.00 hodin na Kar-
neval s názvem „ZOO v CUKRÁRNĚ“
Přijďte si s námi zadovádět: nebudou 

chybět hry a soutěže, oceníme nejkrásnější 
masky, vybereme nejlepší tanečníky a udě-
líme „extra“ ceny za tematickou masku. 
K tanci nám bude vyhrávat DJ. Od 13.00 
hodin do 18.00 hodin bude v prostorách 
Klubu kultury současně zpřístupněna vý-
stava prací žáků mateřských a základních 
škol, jež se zúčastnili Výtvarné soutěže 
při Divadelním festivalu pro děti a mládež 
„Pohádková skládanka“. 
 v neděli 27. ledna v 16.00 hodin na re-

prízu pohádky „Cesta do pohádky 
a zpátky“ 
Pro velký úspěch a požadavek diváků, 

kteří pohádku neviděli, zařazujeme co 
nejdříve její reprízu. „Veselé pohádkové 
vyprávění o cestě pohádkového poutníka 
Popou a pohádkového hlídače Nudle za tou 
nejkrutější pohádkou a jejich snaha ji změnit 
na tu nejlaskavější. Do cesty jim vstoupí 
náhoda v podobě pohádkové babičky, lás-
ka, jako Kačenka a princezna Zlatá Rybka, 
nebezpečí a nástrahy v podobě krále Píďala, 
princezny Píďalky a generála Čučela. Samo-
zřejmě cestou potkají ještě další postavy. 
Celá pohádka je spojena jednou důležitou 
linkou. Krásným, nosným pohádkovým 
příběhem, humorem a písničkami. Tak 
doufám, že to vy, jako naši diváci, oceníte 
a budete spokojeni.“ (ES)
 v neděli 24. února v 16.00 hodin na pre-

miéru nové pohádky „O princezně 
Čárypíše“ 
„Připravujeme novou rýmovanou pohád-

ku ,,O princezně Čárypíše“. Pohádka vypráví 

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Na-
pajedla uvedl 29. prosince 2012 premiéru 
pohádkové komedie „Cesta do pohádky 
a zpátky“. Do pohádkového představení Ja-
romíra Sypala s hudbou Jiřího Kosiny, vtáhli 
diváky do děje dva mládenci, a to pohádkový 
poutník „Popou“ (foto 1) v podání Mikuláše 
Švehly a pohádkový hlídač „Nudle“ ztvárněný 
Petrem Kadlečkem. A jak to v pohádkách 
bývá, při jejich putování pohádkou potkali 

Premiéra pohádky „Cesta do pohádky a zpátky“

STEEL JAZZ Kroměříž
V pátek 4.1.2013 se v prostorách Kláš-

terní kaple uskutečnil koncert oblíbené 
jazzové kapely z Kroměříže, která má již 
dvacetiletou historii.

„Královnu pohádek“ Evu Kolomazníkovou, 
„pohádkovou babičku“ Vlastu Čechovou, 
krále „Píďala“ Miroslava Judase (foto 2), roz-
mazlenou a napravenou princeznu „Píďalku“ 
Elišku Skácelovou, hromotluckého generála 
„Čučela“ Petra Novotného, hodnou služeb-
nou „Kačenku“ Hanu Sokolovou, hbitou 
služebnou „Bětku“ Martinu Suchánkovou, 
temperamentní sladkovodní starou pannu 
„Ochechuli“ (foto 3) v podání Aleny Bedna-

Tři pozvánky do divadelního sálu Klubu kultury
o zakleté princezně, jež musí stále psát 
básně. Královna si již neví rady, a tak zavolá 
na pomoc temnou říši. Na scénu přichází 
kouzelnice a skřeti. Svým způsobem řek-
nou královně, v čem spočívá princeznino 
zakletí. Královna už může jen čekat, zda ji 
někdo vysvobodí. Pohádka dosáhne svého 
šťastného konce, když se na scéně objeví 
Honza a všechno chytře vyřeší. Pohádka 
vypadá sice na pohled jednoduše, ale spolu 
s tancem a písničkami vytváří nevšední 
zážitek, který věříme, že se bude líbit nejen 
dětem, ale i dospělým.“ (ES)

Miroslava Havalová

říkové či „Zlatou rybku“ (foto 4) proměněnou 
v princeznu Dominiku Lysoňkovou. O nápo-
vědu se starala Věra Simkovičová, o zvuk 
Pavel Hána a o světla Svatopluk Medek. Pod 
režijním vedením Radima Černocha, který 
byl také autorem scény a kostýmů, se tak 
diváci u barevné pohádkové komedie plné 
písniček a vtipných gagů dobře bavili. A aby 
nebylo vše prozrazeno, jsou přiloženy fotky 
ze zkoušek. Jste-li na pohádku zvědaví, máte 
možnost přijít na reprízu už v neděli 27. ledna 
v 16.00 hodin.

Miroslava Havalová
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Skauti a KČT - turnaj amatérských smíšených družstev

A-TOM-Azimut 1403 a KČT, odbor Na-
pajedla, pro Vás, příznivce pěší turistiky 
opět připravili tradiční Jarní vycházky, 
se kterými Vás chceme tímto v předstihu 
seznámit:
 Letošní první vycházku jsme naplá-

novali na sobotu 20. dubna do Moravského 
krasu. Je to největší, nejkrásnější, nejzají-

poznačte si v kalendáři

Jarní kilometry s Klubem českých turistů Napajedla
mavější a nejpestřejší krasové území České 
republiky. Leží na ploše 92 km2, táhne 
se od severního okraje Brna až k Sloupu 
a Holštejnu, z východu sevřen Drahanskou 
vrchovinou, ze západu obklopen posledními 
výběžky Českomoravské vrchoviny, proťat 
údolím řeky Svitavy. 
 Při druhé vycházce v sobotu 18. května 

poznáte okolí Vírské přehrady, kde není nouze 
o pohledy na krásnou přírodu a skalnaté břehy 
které skýtá pravý břeh přehrady Vír. Zde se 

Dne 15. prosince uspořádali napajedelští 
skauti ve spolupráci s Klubem českých turistů 
již 12. ročník volejbalového turnaje amatér-
ských smíšených družstev „O betlémskú 
hvězdu – Betlstar 2012“. Tato akce je určena 
především členům organizací, kteří se starají 
o výchovu mládeže v různých kroužcích (Ju-
nák, Sokol, KČT, ASPV…). O turnaj je tradičně 
velký zájem a i letos jsme museli několik 
zájemců z kapacitních důvodů odříct. Letoš-
ního sportovního klání se zúčastnilo celkem 
10 mužstev z Napajedel, Žlutavy, Otrokovic 
a Zlína. Po velkém boji letos poprvé zvítězilo 
mužstvo Napajedel 1. Akce byla tradičně 
zakončena krátkým přátelským posezením, 
které všem účastníkům zpříjemnilo chvíle 
předvánočního shonu. Jen jsme jeden ročník 
zakončili, již se těšíme na ten další.

Poděkování patří jak pořadatelům, tak 
Městu Napajedla za podporu této vydařené 
akce.

Miloš Sudolský

vine cesta do Dalečína, která je doslova rájem 
pro cyklisty, pěší turisty a v zimě i pro běžkaře. 
Silnice zde také nese Naučnou hydrologickou 
stezku. V blízkosti hráze se rozkládá Přírodní 
rezervace Vírská skalka s přirozenými lesními 
porosty a významnými druhy rostlin.

Bližší informace budou průběžně zve-
řejňovány v Napajedelských novinách 
a v informační skříňce TJ. Na Vaši účast se 
těší pořadatelé.

Karel Janošek 

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÝ

VÝMĚNNÝ DEN 
A VÝSTAVA 

se bude konat v sobotu 26. ledna 2013 
od 8.00 do 12.00 hod.

v budově TJ SOKOL NAPAJEDLA

Program:
Výstava, koupě a prodej brouků, 
motýlů, pavouků a plazů z celého 
světa. Možno zakoupit literaturu 

a entomologické pomůcky.

Informace: 604 670 861
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