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Březen měsíc knihy
•	 Překážejí Vám doma staré knihy?
•	 Chybí Vám knihy ve Vaší knihovně?

Tradiční burza knih letos v prostorách 
Infocentra Na Kapli každé březnové úterý 
a čtvrtek od 14 do 17 hodin.

První hříbě
Na první hříbě letošního roku jsme si 

museli tentokrát chvíli počkat.
Dne 19. 1. 2011 v 05:25 hod. se narodila 

kobylka po otci Stormy Jail z matky Ra-
bbit Dream. I když matka rodila poprvé, 
porod byl snadný, rychlý a zcela bez 
problémů.

Hnědka s hvězdou na čele má dobré 
předpoklady pro dostihový sport. Otec 
Stormy Jail se účastnil black-type dosti-
hů, o 11 délek zvítězil v Ceně Arquana 
a doběhl mimo jiné třetí ve Velké jarní 
ceně Slovenska. Matka Rabbit Dream, 
kterou jsme před rokem zakoupili 
do chovného stáda Hřebčína Napajedla, 
dvakrát zvítězila v rovinových dostizích, 
umístila se v největším dostihu pro 
dvouleté klisny – Ceně zimní královny, 
ale absolvovala také dva starty na pře-
kážkách.

Kobylka bude půl roku se svou mat-
kou, poté se odstaví a bude na odchovně 
v Pěnném. V roce a půl bude kobylka 
připravována na dražbu a nabízena 
k prodeji.

Ve dvou letech již mohou angličtí 
plnokrevníci běhat první dostihy. Kla-
sická sezóna, která je tou nejdůležitější, 
přichází ve věku tří let.

Martina Hradilová
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Klub kultury Napajedla
KKN najdete od 1. března na nových 

adresách!
•	 Knihovna Boženy Benešové Napaje-

dla na ulici Komenského 304.
•	 Kancelář Klubu kultury Napajedla 

p.o. bude nově v ulici Na Kapli 387 
(bývalé technické služby).

•	 Městské informační centrum Napa-
jedla též v ulici Na Kapli 387.

Ve svém projevu ministr obrany mj. uvedl: 
„Já už když jsem nastoupil do pozice ministra 
obrany, tak jsem jasně deklaroval, že udělám 
všechno pro to, aby se na historii nezapo-
mnělo. My si musíme neustále připomínat 
všechny tyto události. I když dnes žijeme 
v míru, možná si mnoho lidí myslí, že je to 
taková určitá automatická věc. Ale tak to 
vůbec není… Mír je velmi křehká věc a my 
musíme každý den vynakládat obrovské úsilí 
na to, abychom ho udrželi.“

Dále ve svém projevu uvedl, že mnoho 
času věnuje chození po památnících, aby si 
připomínal hrdinství vojáků ze všech válek, 
nejen z druhé světové.

„Ale co je důležité, my nesmíme zapomí-
nat na to množství civilních obětí. Můžeme 
odpouštět, ale nemůžeme zapomenout.“

Ministry provázela čestná stráž armády 
SR za mohutného doprovodu vojenské 
hudby ASR. Celá akce se řídila podle vojen-
ského protokolu. V obou obcích provázely 
oba pietní akty místní pořadatelky, které 
v podstatě dávaly slovo jen ministrům. 
Kromě nich promluvil jen František Sečkár, 
předseda Slovenského svazu protifašistic-
kých bojovníků, a nový starosta obce Kľak 
Pavol Píš. Naší starostce slovo vůbec udě-
leno nebylo.

Na závěr pietního aktu v Kľaku jeden 
z bojovníků SNP obdržel od ministra obrany 
medaili Veterána SNP.

O něco později pokračoval pietní akt v Ost-
rém Grúni. Ještě před tím se konala v místním 
kostele mše svatá za oběti vypálení. Po mši 

Pietní akt v Kľaku a Ostrém Grúni 2011
se pak konalo svěcení kříže, který se tak 
po dlouhé době vrátil na své místo v areálu 
grúňského památníku. Svěcení kříže vedl 
za účasti dalších duchovních banskobystric-
ký diecézní biskup Mons. Rudolf Baláž, který 
o kříži mj. uvedl, že „má dát lidem skutečně 
hlavní, podstatnou myšlenku křesťanského 
života – odpustit i nepřátelům“.

Odpusťte však bývalému kpt. Ladislavu 
Nižňanskému a jeho svědkům z procesu 
v Mnichově na konci r. 2004, kteří popřeli svá 
přiznání z procesu v listopadu 1962 a prohlá-
sili je za vynucená. Žádnou lítost neprojevili! 
To máme věřit, že všechny mrtvé z Kľaku a Os-
trého Grúňa má na svědomí velitel speciální 
protipartyzánské jednotky Abwehrgruppe 
218 (krycí jméno Edelweiss) – major hrabě 
Thun von Hohenstein? (Pozn.: V.V.)

Pietní akt v Ostrém Grúni se svým charak-
terem podobal Kľakovskému: stejní vojáci, 
stejná vojenská hudba i stejné věnce a proje-
vy. Dvojici ministrů vlády SR doplnila jejich 
další dvojice, ministr kultury Daniel Krajcer 
a ministr hospodářství Juraj Miškov. Tímto 
byla sestava ministrů za stranu SaS - Sloboda 
a solidarita úplná. Tolik ministrů vlády SR 
v Ostrém Grúni viděli poprvé. Nové vedení 
obce Ostrý Grúň převážně kandidovalo 
za tuto stranu.

Proslovy měli ministr kultury a obrany, 
opět pan Sečkár a pak Jana Angletová, také 
nová představitelka své obce.

V závěru pietního aktu obdržel od ministra 
obrany medaili za péči o válečné hroby, jímž 
památník také je, bývalý dlouholetý starosta 
obce Ostrý Grúň Ján Repiský.

Na obou akcích doplňovala program 
ženská pěvecká skupina „spevokol“ Vtáčnik 
z Ostrého Grúňa.

Na pietních aktech v obou obcích jsme 
se potkali i se starými známými: staronovou 
starostkou východoslovenské obce Tokajík 
Janou Medvecovou, novým starostou obce 
Skýcov Tomášem Kolembusem a samozřej-
mě s mnoha dalšími.

Žádná větší jednání s novými představiteli 
obou obcí o upřesnění další spolupráce neby-
la možná, středem pozornosti byli přirozeně 
zúčastnění ministři. Dohodli jsme se však, že 
jednání bude pokračovat v klidnějším čase. 
Věříme, že noví představitelé obou obcí 
přijedou tentokrát do Napajedel.

Vítězslav Vystavěl

Sčítání lidu, domů a bytů se v České re-
publice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země EU 
z nařízení Evropské komise v jeden společný 
rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České 
republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy 
cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při 
tomto způsobu sčítání částka v Evropské 
Unii obvyklá). 

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

přinese celou řadu novinek, které souvisejí 
s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, 
ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:

Formuláře pružně reagují na vývoj 
ve společnosti a s tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude např. dotaz na re-
gistrované partnerství.

Český statistický úřad při sčítání lidu 
2011 žádným způsobem nezjišťuje vybave-
nost domácností ani jejich příjmy a výdaje. 
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné 
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, 

Základní termíny sčítání lidu
 26. února 2011 - Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 

800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den 
od 8:00 do 22:00 hod. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schrá-
nek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky 
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá 
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
 7. března 2011 - Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formu-

láře. Každý občan dostane zelený Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou 
navíc žlutý Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový Domovní list. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011.
 25.–26. března 2011 - Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem 

sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento 
rozhodný okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak 
bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
 26. března 2011 - V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formu-

láře. Existují tři základní cesty: Internet / Předání sčítacímu komisaři / Odeslání poštou 
v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
 14. dubna 2011 - Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – 

ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu 
komisaři. 
 20. dubna 2011 - Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále 

bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, 
které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@
scitani.cz. 

Několik čísel z evidence
Celkový počet obyvatel Napajedel byl 

k 31. 12. 2010 - 7 408. Ve městě je hlášeno 
k trvalému pobytu 122 cizinců, z toho je 
10 občanů z EU. Do města se přihlásilo 
135 obyvatel, z města se odstěhovalo 156 
občanů. V rámci Napajedel se přestěho-
valo 209 obyvatel.

V loňském roce se narodilo 64 dětí, 
z toho bylo 30 děvčat. Zemřelo 82 spo-
luobčanů.

Průměrný věk obyvatel města je 
41,67 let.

Není bez zajímavosti, že počet oby-
vatel města stále klesá. Za posledních 
deset let se počet obyvatel snížil o 251.

V Napajedlích bylo v roce 2010 uza-
vřeno celkem 88 sňatků. 

Ing. Zdeňka Sukupová,
ved. správního odboru

Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2010

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá 
pouze otázka, zda má rodina možnost vyu-
žívat osobní počítač a připojení k internetu. 

Nově bude možné vyplňovat elektronické 
sčítací formuláře na internetu a odesílat je 
on-line nebo prostřednictvím datových schrá-
nek. Tento způsob předávání informací patří 
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. 

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % přípa-
dů pracovníci České pošty.

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině 
případů posílat domovní a bytové listy pro-
střednictvím datových schránek. 

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude 
všem k dispozici bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni pomoci 
se všemi dotazy o sčítání. 

Na podzim 2010 se ve školách v celé repub-
lice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém 
si mohli žáci a studenti zábavnou formou 
vyzkoušet práci se statistickými daty a také 
zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí pro-
jektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Na podporu výběru daní bude v obdo-
bí podávání daňových přiznání na dani 
z příjmů za rok 2010 zřízeno kontaktní 
místo Finančního úřadu v Otrokovicích 
na Městském úřadě v Napajedlích. Zde 

bude zajišťována distribuce tiskopisů da-
ňových přiznání k dani z příjmů, budou 
poskytovány základní informace k vyplnění 
daňových přiznání a přebírána podaná 
daňová přiznání.

Kontaktní místo bude otevřeno dne 16. 
března 2011 od 8.00–12.00 hod. a od 13.00–
17.00 hod.

Ing. Ivo Šlíma, 
vedoucí odboru finančního 

Městská knihovna v novém
Jednou z novinek kulturního života 

v Napajedlích je přemístění Městské 
knihovny do budovy kláštera v ulici 
Komenského. Současně ponese tato 
knihovna od letošního roku název 
Knihovna Boženy Benešové Napajedla. 

V příjemném prostředí, které archi-
tektonicky řešil ing.arch. Michal Hladil, 
bude půjčovna pro dospělé formou 
volného výběru, koutek pro děti, interne-
tová síť pro uživatele (čtenáře), čítárna, 
pracovna pro knihovnice a příruční 
sklad. Osobnost spisovatelky Boženy 
Benešové připomene malá výstavka 
věnovaná jejímu životu a dílu.

Knihovna Boženy Benešové bude 
slavnostně otevřena 1. března 2011 
dopoledne. Milada Písková

Božena Benešová – aktuálně
Pojmenování Městské knihovny v Napa-

jedlích jménem Boženy Benešové (1873-1936) 
navozuje potřebu připomenout dílo této 
básnířky a spisovatelky, která v Napajedlích 
prožila celou polovinu svého života.

Narodila se v Novém Jičíně v prostředí zá-
možné a vlivné měšťanské rodiny, její dědeček 
byl poslancem říšského sněmu a starostou 
města. Otec Roman Zapletal, povoláním advo-
kát, se usadil s rodinou v Napajedlích a patřil 
k předním osobnostem zdejšího společenské-
ho života. Božena Zapletalová-Benešová se 
na Valašsko vracela o prázdninách, tam došlo 
k jejímu osudovému setkání se spisovatelkou 
Růženou Svobodovou a největším českým 
literárním kritikem F.X.Šaldou.

Roku 1896 se Božena Zapletalová provdala 
za Napajedlana Josefa Beneše, vzdělaného 
muže (studoval lékařskou fakultu v Praze, 
studia ale nedokončil), který pracoval jako 
úředník na dráze. O rok později se jim v Na-
pajedlích narodil syn Roman. Maloměstské 
prostředí Boženu Benešovou neuspokojova-
lo, a tak se roku 1908 přestěhovali do Prahy, 
kde měla lepší podmínky a příležitosti pro 
svoji literární činnost.

První povídku (V soumraku) otiskla Bo-
žena Benešová v Besedách Času roku 1900. 
Dávno předtím ale psala básně (podobně jako 
její muž). V Praze se živila jako redaktorka 
a spisovatelka. Život na malém městě, vztah 
rodičů a dětí, problémy citového dozrávání, 
to byly stěžejní náměty jejích prací. Stala se 
kritičkou maloměstského prostředí, hledala 
harmonický společenský řád a pozitivní 
lidské hodnoty. Moravské prostředí jí při-
neslo množství inspirace a podnětů pro 
vlastní tvorbu (Úder, Podzemní plameny, 
Tragická duha). Mezi její nejznámější knihy 
patří novela Don Pablo, don Pedro a Věra 
Lukášová, která se dočkala i divadelního 
a televizního provedení.

Božena Benešová zemřela v Praze roku 
1936 a byla pohřbena na bubenečském 
hřbitově.

 Milada Písková

Tak jako i v minulých letech se v neděli 23. 
ledna zúčastnili představitelé našeho města 
pietních aktů v obou obcích, kde si jejich 
obyvatelé, a nejen oni, připomněli vypálení 
obou obcí a zavraždění 148 obyvatel, převáž-
ně žen (58), dětí (38) a starců.

Organizace obou pietních aktů byla jiná, 
než na jakou jsme byli zvyklí. Řízení obou 
aktů bylo totiž v rukou armády, jejíž účast 
byla nejrozsáhlejší, co jsme kdy poznali. 
Delegaci vlády SR vedl její místopředseda, 
ministr práce, sociálních věcí a rodiny 
Jozef Mihál, který promluvil jako první, 
jako druhý pak promluvil ministr obrany 
Lubomír Galko.

Tokajícká starostka Jana Medvecová

Napajedláci v Kľaku

V Kľaku před památníkem



4 5

Ú n o r  2 / 2 0 1 1    w w w . n a p a j e d l a . c z

Jazzové pátky
Od nového roku rozšířil napajedelský 

Klub kultury své spektrum pořádaných 
akcí o sérii hudebních večerů s názvem 
Jazzové pátky. Jedná se o pravidelné, 
dramaturgicky pestré koncerty, které se 
konají vždy každý druhý (lichý) pátek 
v napajedelské Klášterní kapli.

Doposud se v těchto pro jazz neotřelých 
prostorách konaly v rámci Jazzových pátků 
dva velmi vydařené koncerty. Na prvním 
se 7. ledna představilo hudební uskupení 
Jazzgang z Uherského Hradiště. Jejich 
energické vystoupení plné klasických 
jazzových standardů prokládaných vlastní 
tvorbou sklidilo u publika velmi pozitivní 
ohlas, který posluchači hudebníkům vy-
jádřili mimo jiné spontánní roztančenou 
atmosférou v závěru koncertu.

Druhý koncert, který se uskutečnil 
21. ledna, jen potvrzuje již zmiňovanou 
dramaturgickou rozmanitost. Tentokrát 

se představila zlínská sestava Apoaché, 
která návštěvníkům večera nabídla poklid-
nou, místy až zádumčivě křehkou hudbu, 
která velmi citlivě souzněla s atmosférou 
koncertního sálu. První „taneční“ koncert 
byl tedy vystřídán příjemným poslechovým 
večerem.

V únoru se v rámci programu představí 
další dvě kapely. První z nich, Gitans Blancs, 
svou hudbu charakterizuje jako swing manou-
che a gypsy swing. Ochutnávku jejich hudby 
si můžete poslechnout na stránkách www.
bandzone.cz/gitansblancs. Jejich koncert se 
uskuteční 4. února ve 20.00 hod. O dva týdny 
později, 18. února ve 20.00 hod., zde vystoupí 
jazzové uskupení EF, jehož experimental jazz 

V sobotu 5. února 2011 se uskutečnil spo-
lečenský ples 1. základní školy Napajedla 
a sdružení rodičů a přátel školy.

Díky přízni napajedelské veřejnosti se letos 
konal v pořadí již 15. ročník plesu. Děkuji 
všem sponzorům, z řad rodičů i firem, kteří 
se podíleli na přípravě plesu. Ráda bych 
také poděkovala výbornému týmu svých 
kolegyň a kolegů, kteří celou akci organizačně 
připravili. Smyslem celé akce není jen pouhá 
prezentace školy na veřejnosti, je jím také 
uvedení žáků 9. ročníku do společnosti. Jsme 
přesvědčeni, že k základnímu vzdělávání 
patří také základy společenského chování 
a snad i tance a pohybové výchovy.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Z plesu 1. základní školy Napajedla
Letošní veletrh cestovního ruchu Region 

Tour v Brně se konal ve druhém lednovém 
týdnu.

Slovácké soubory Radovan a Pozdní sběr 
s loutkovým souborem Klubíčko vystoupily 
v neděli 16. 1. po poledni. Vystoupení v do-
provodném programu se stalo již tradicí 
a je hezkou prezentací pro soubory i Město 
Napajedla. Tanečníci i loutky s loutkoherci 
sklidili nadšený potlesk početného publika.

Jitka Šohajková

Radovan, Pozdní sběr a loutkový soubor Klubíčko na Region Tour v Brně

můžete v předstihu poznat na stránkách 
www.bandzone.cz/ef.

Velká posluchačská účast na prvních 
dvou koncertech dokládá, že se organi-
zátorům pravděpodobně podařilo zaplnit 
„hluché“ místo v nabídce místních kultur-
ních akcí. Příjemná klubová atmosféra 
přilákala posluchače všech generací. Tuto 
atmosféru podtrhuje také fakt, že je zde 
návštěvníkům k dispozici přilehlá kavár-
na, která nabízí příjemné prostředí pro 
občerstvení.

Zbyněk Ohnoutek

http://www.bandzone.cz/gitansblancs
http://www.bandzone.cz/gitansblancs
http://www.bandzone.cz/ef
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Mateřské školy Napajedla pro školní rok 2011/2012

Poøiïte si nový internet letos v bøeznu.

k a b e l o v á   t e l e v i z e

BØEZEN BØEZEN m s n e u
ì íc i t rnetmìsíc int

ernetu

Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2011Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2011

Doèasné snížení ceny za aktivaci internetu z 800 Kè na 99 Kè
6 Mb/s  jen za 298 Kè (vèetnì DPH)
 

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

Začátkem března pro Vás na ulici 
Svatoplukova otevřeme prodejnu 
bytových prvků včetně montáže:

PODLAHY - DVEŘE - KUCHYNĚ
SCHODY - VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
poradenství návrh zaměření doprava 
montáž servis 
▪ GARANTUJEME KVALITU

▪ TĚŠÍME SE NA VÁS
Váš interiér, Svatoplukova 1282, 

tel.: 606 652 994

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ 

ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické 
likvidaci Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219 
Autovrakoviště Třebětice

Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vám představili novou 

podobu faktury za vodné a stočné, kterou počínaje 
1. lednem 2011 zasíláme Vám – našim zákazníkům. 

Nová faktura přináší srozumitelnější a přehlednější 
uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému 
místu. První strana uvádí Vaše zákaznické identifikační 
údaje, informace o odběrném místě a finální částce 
za  vyúčtování vodného a  stočného, včetně rozpisu 
daně. Pravidelně zde najdete informace o  nově 
poskytovaných službách. V případě, že jste plátcem 
záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé straně 
k  dispozici detailní a  přehledné zúčtování Vašich 
záloh, rozúčtování dle období a sazeb a  také údaje 
o provedených odpočtech stočného při využití vody 
na zalévání dle zákona 274/2001 Sb. §19. Na dalších 
stranách je uveden rozpis Vašich plánovaných záloh, 
včetně informací o možnostech jejich úhrady, a také 
všechny kontaktní informace naší společnosti.

Pro úhradu můžete využít i Vaše sdružené inkaso 
SIPO, jehož prostřednictvím lze po požádání na naší 
zákaznické lince zpracovat zálohy í vyúčtování. Další 
možností úhrady je inkaso nebo převod z účtu. Pokud 
Vám nevyhovuje ani jeden z výše uvedených způsobů 
platby, můžete i  nadále zůstat u  placení poštovní 
poukázkou. 

Současně v  souladu s  naší strategií ekologicky 
a společensky odpovědné firmy nabízíme všem našim 
zákazníkům novou službu, která umožňuje zasílání 
faktury v elektronické podobě přímo na jejich emailovou 
adresu. Faktura v PDF formátu má veškeré náležitosti 
daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit stan-
dardní papírovou verzi. I Vy se můžete připojit k naší 
aktivitě na podporu životního prostředí a požádat si 
o zasílání emailové faktury telefonicky na zákaznické 
lince, osobně v zákaznic-kém centru nebo kdykoliv 
prostřednictvím svého zákaznického účtu na internetu.

Využít můžete i osobní zákaznický účet, dostupný 
na webových stránkách společnosti na adrese www.
smv.cz. Ten Vám umožní nejen nepřetržitý přístup 
k informacím, ale zejména pak kontrolu Vašich výda-
jů. Kdo má informace, lépe si dokáže svou spotřebu 
vody, ale i vynaložené náklady na její zajištění řídit, 
rozhodovat se jak uspořit apod. Osobní účet je naprosto 
zabezpečený před zneužitím, přístupný jen pro osoby, 
které jeho majitel určí. Máte tak přehled nejen o své 
spotřebě vody, ale o všech svých fakturách, odečtech 
vodoměru ve svém odběrném místě, stejně jako o mož-
nosti nahlásit změnu smluvních údajů, výši placených 
záloh, nebo možnosti doručit samoodečet vodoměru. 

Věříme, že uvedené novinky Vás potěší a  naše 
nová faktura i její elektronická podoba přispějí k Vaší 
větší spokojenosti.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
800 100 063, www.smv.cz 

inzerce
inzerce

inzerce

inzerce inzerce

Poděkování loutkářům
Vážená redakce Napajedelských novin, 

dovolte nám, abychom alespoň touto cestou 
poděkovali loutkářskému souboru v Napajed-
lích za velmi pěkný kulturní zážitek. Dne 30. 1. 
2011 jsme navštívili s naším vnukem loutkové 
představení Adámek mezi broučky. Velmi 
kladně hodnotíme výkon, kulisy, prostředí. 
Co nás ale trochu zamrzelo, byla velmi malá 
účast diváků. Na to, jak naši spoluobčané volají 
po kultuře v Napajedlích, jich přišlo na toto 
krásné představení opravdu velmi málo.

Manželé Ritnošíkovi s vnukem Davídkem

Kritéria pro přijetí dětí:
1) Přednostně se do MŠ přijímají děti 

do posledního ročníku mateřské školy, před 
zahájením povinné školní docházky a děti 
s odkladem školní docházky.

2) Do mateřské školy jsou přijímány děti, 
které před zahájením školního roku 2011/2012 
dosáhnou zpravidla 3 let věku a jsou přihlá-
šeny k trvalému pobytu ve městě Napajedla 
(v případě dítěte se zdravotním postižením je 
nutné písemné vyjádření školního poraden-
ského zařízení, popřípadě pediatra).

3) Délka denní docházky dítěte do MŠ 
(celodenní docházka dítěte do mateřské školy 
v důsledku zaměstnanosti rodiče).

4) Mateřskou školu navštěvuje starší sou-
rozenec (nenarušování rodinných vztahů 
a svazků mezi sourozenci).

5) V případě, že škola umístí všechny 
přihlášené děti, jejichž trvalý pobyt je 

na území města Napajedla, může přijmout 
i děti předškolního věku s trvalým pobytem 
mimo město Napajedla až do výše hygienické 
kapacity školy.

6) Děti jsou přijímány do mateřské školy 
k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku, 
pokud je v požadované věkové skupině 
volné místo.

7) Děti jsou přijímány do MŠ dle možnosti 
kapacitní naplněnosti jednotlivých tříd a to:

budova A - do počtu 25 dětí na třídu
budova B - do počtu 25 – 28 dětí na třídu
budova D - do počtu 14 dětí (třída se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami) a do počtu 
28 na běžnou třídu.

srdečně Vás všechny zveme na „Den ote-
vřených dveří v MŠ Napajedla, Komenské-
ho 1159“, který se bude konat ve čtvrtek 31. 3. 
2011 v době od 8.00–16.00 hod. ve všech třech 
budovách mateřské školy. Součástí „Dne 
otevřených dveří“ bude vydávání žádostí 

Přehled akcí v Napajedlích
 1. března: Otevření nové knihovny Boženy 

Benešové
 4. a 18. března: Jazzové pátky v Klášterní 

kapli
 26. února: Ples 2. ZŠ Napajedla
 5. března: 5. skautský ples
 12. března: Sokolská zábava
 26. března: Ples Domu dětí a mládeže
 Každé březnové úterý a čtvrtek staré 

knihy v Infocentru

Dne 4.února oslaví šťastných 50 let společné-
ho života naši milí rodiče a prarodiče, Marie 
a Antonín Vašíčkovi. Děkujeme jim za jejich 
lásku a péči, kterou nám celý život věnovali 
a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví. 
Dcery Jitka a Majka s rodinami. 

Maminky a tatínkové, kluci a holčičky,
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v MŠ Napajedla.

Při rozhodování o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ 
postupovat v souladu s danými kritérii pro 
přijetí.  Martina Švandová

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
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Pod rozkvetlou  
Pálavou na kole
Datum konání: 22.–25. dubna 2011
Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů 

Napajedla – Cykloturistický oddíl, tel. mob. 
732 883 246 formou SMS, nebo e–mail: napal-
ku@centrum.cz

Cena akce: 620 Kč pro účastníky z Napa-
jedel a okolí se společnou jízdenkou, 380 Kč 
pro účastníky, kteří se přepravují individuálně

Přihlášky: do 26. 2. 2011 včetně úhrady 
osobně nebo na účet a zaslat sms o platbě 
na mobil 732 883 246 nebo na E–mail: napalku@
centrum.cz, adresa: Jiří Kučera Nad Zámkem 
1092 Napajedla 763 61

Úhrada: na účet číslo: 1125296153/0800  
v. s. 220411

V ceně: jízdné vlakem tam i zpět; 3x nocleh 
na molitanové matraci ve vlastním spacáku + 
úschova kola, použití kuchyňky, organizační 
výdaje, přeprava kola.

Ubytování: CVČ Hustopeče - Pavučina
Přeprava kol: Rozšířená přeprava zavaza-

del vlakem – tzn. každý si kolo nakládá sám 
a během přepravy si za ně odpovídá 

Odjezd: Rychlíkem z Otrokovic 22. 4. 2011 
v 15.45 hod. na společnou jízdenku, sraz 
na nádr. ČD Otrokovice v 15,20 hod!!! Příjezd 
do Šakvic v 16.59 hod.

Ukončení: 25. 4. 2011. Odj. rychlíkem ze Šak-
vic v 16.59 hod, příj. do Otrokovic v 18.12 hod.

Program: Individuální, k dispozici budou ná-
vrhy společných cyklotras. Náročnost: Vhodné 
pro začátečníky, rodiny s dětmi, důchodce 
i náročnější cykloturisty, kteří si mohou vybrat 
náročnější trasu. Např.: D. a H. Věstonice, sklepy 
v Hustopečích, V. Pavlovicích, Vrbici, Bořeticích, 
Kobylí… Led.-Valtický areál, vodní nád. Nové 
Mlýny, Pavlovské Vrchy, Mikulov, Modré Hory…

Pokyny: Ubytování je na molitanových 
matracích s vlastním spacákem. Spacák je 
možné zapůjčit v místě za 60 Kč. Stravu si řeší 
každý sám. WC a sprchy k dispozici.

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

Jarní kilometry 2011
Sedím v příjemně vyhřáté místnosti a pře-

mýšlím, jak začít psát pozvánku na putování 
jarní přírodou. Přes okno je vidět, že zatím 
venku drží vládu nad přírodou paní zima, 
ale za nějaký čas ji jaro přemůže a sluníčko 
nás teplými paprsky začne lákat k jarním vy-
cházkám. A abyste měli kam vyrazit, tak pro 
vás členové napajedelského odboru Klubu 
českých turistů opět připravili nabídku dvou 
jarních vycházek.

Služba kriminální policie a vyšetřování, 
Odbor obecné kriminality KŘP Zlínského kraje 
ve spolupráci se Službou kriminální policie 
a vyšetřování, Odborem obecné kriminality 
KŘP Jihomoravského kraje v současné době 
šetří sériovou trestnou činnost páchanou na se-
niorech, která spočívá v tom, že se neznámý 
pachatel vydává za pracovníka energetické 
společnosti a pod legendou: 
1.  vrácení přeplatku za odebranou elektřinu, 
2. zapisování stavu elektroměru, 
3. prověření „černého“ odběru elektřiny, 
4. kontrola elektrické sítě, el. zásuvek nebo 

el. spotřebičů apod., využije nepozornosti 
seniora a tomuto odcizí hotovost. 
V době od 21. 10. 2010 do současné doby ne-

známý pachatel takto spáchal celkem 25 skutků 
na území KŘP Zlínského a Jihomoravského kra-
je, kdy škoda dosahuje částky cca 1.070.000 Kč. 
Pachatel pracuje většinou sám, v některých 
případech se nechá přivézt osobním motoro-
vým vozidlem jinou osobou – spolupachatelem. 
Reg. značku vozidla se prozatím nepodařilo 
zjistit, pachatel ovšem používá s největší 
pravděpodobností více vozidel. V posledních 
dvou případech přijel vozidlem černé barvy 
se zatmavenými skly, zřejmě Škoda Octavia 
combi, starší typ. Více se od svědků nepodařilo 
zjistit. K popisu pachatele poškození uvádí: 
muž bílé pleti, stáří okolo 30 let, štíhlé postavy, 

V měsíci lednu t. r. se v Klubu důchodců 
uskutečnila beseda se zástupcem Obvodního 
oddělení Policie ČR p. pprap. L. Čagánkem 
na téma “Bezpečnost seniorů“. Téma bylo 
nejen zajímavé, ale i poučné, o čemž svěd-
čila spousta dotazů přítomných seniorů. 
Ti se dozvěděli mnohé o činnosti státní 
policie a místního oddělení i o vyšetřování 
a složitosti některých případů. Senioři byli 
důrazně upozorněni na různé případy, kde 
bylo zneužito důvěřivosti lidí a byli poučeni 

o své bezpečnosti doma i na ulici – o tom, 
jak zabezpečit svůj majetek, jak se vyhnout 
podvodníkům, jak předcházet okradení 
i přepadení, o použití čísla 158, způsobu te-
lefonování, o bezpečném přecházení silnice, 
aj. Pan Čagánek dokázal zodpovědět veškeré 
dotazy seniorů, v jeho podání nechyběla 
odbornost, vtip ani humor.

Tato beseda byla pro všechny přínosem 
a senioři ji odměnili dlouhým potleskem.

Klub důchodců

Zpráva do Napajedelských novin

První vycházka se uskuteční v sobotu 16. 
dubna a zamíříme do přírodního parku Údolí 
Bílého potoka. Projdeme osou přírodního 
parku údolím Bílého potoka, který se hluboce 
zařezává do mírně zvlněné náhorní plošiny 
v severovýchodní části Bítešské vrchoviny. 
Putování začneme v Maršově a přes Veverskou 
Bítýšku dojdeme do obce Lažánky. Délka trasy 
je 15 km a vede převážně lesnatým terénem.

Druhá vycházka je naplánována na měsíc 
květen, měsíc, kdy se příroda odívá do krás-
ných jarních šatů. V sobotu 21. května za-
míříme do přírodní rezervace Údolí Oslavy 

výšky okolo 180 cm, bez vousů, oholen, bez 
brýlí, tmavších kratších vlasů, používá čepici 
nebo kšiltovku, mluví česky bez přízvuku. Je 
všeobecně mezi občany známé, že zapisování 
a vyúčtování stavu elektroměru se pro provádí 
jednou ročně a měsíc kontroly je několik let 
stabilní. Tzn., když je kontrola stavu elektroměru 
v té dané obci každý rok např. v měsíci červnu, 
nemůže přijít pracovník energetické společnosti 
zkontrolovat stav elektroměru v lednu. Měsíc 
kontroly stavu elektroměru taktéž s určitostí 
znají pracovníci obecních a městských úřadů. 

Když jde o návštěvu domácnosti pracov-
níkem energetické společnosti z jiného dů-
vodu, energetická společnost nejdříve zašle 
dopis na uvedenou adresu s oznámením data 
návštěvy. V žádném případě se vyúčtování 
za odebranou elektřinu neprovádí osobní ná-
vštěvou pracovníka energetické společnosti!!! 

Z tohoto důvodu žádáme občany, zejména 
seniory, aby si dávali pozor na falešného 
pracovníka energetické společnosti, ať nikoho 
takového nepustí do domu nebo bytu a ať si 
na základě zjištění na obecním či městském 
úřadě, poznačí (v případě, že nebudou vědět) 
termín řádného zapisování stavu elektroměru. 
V případě návštěvy podezřelé osoby ať ihned 
volají na obecní úřad (ten zajistí předání in-
formace na policii) nebo nejlépe přímo policii 
na tel. číslo 158 !!

Služba kriminální policie a vyšetřování

a Chvojince. Pochod zahájíme v Kralicích 
nad Oslavou, odkud půjdeme údolím 
Chvojince až k soutoku s Oslavou u Seno-
hradského mlýna a pokračujeme přes hrad 
Levnov do Ketkovic - cíle pochodu. Délka 
trasy je 16 km.

Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem.
Bližší informace budou zveřejněny na ka-

belové televizi, v Napajedelských novinách, 
v prodejně UFO model a ve vývěsní skříňce 
TJ. Na Vaši účast se těší pořadatelé z napa-
jedelského odboru KČT.

Karel Janošek
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