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Knihovna Boženy Benešové Napajedla 
pořádá ve čtvrtek 8. března 2012 v 18.00 hod. v půjčovně knihovny
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ amatérského souboru ASPIK (pracovníci Krajské knihovny 
Fr. Bartoše ve Zlíně) detektivní komedie Roberta Thomase. VSTUP VOLNÝ

Březen měsíc knihy
Již poosmé se v Napajedlích uskuteční 

jedinečná akce k Měsíci knihy. Vznikla v roce 
2004 jako reakce na tehdejší, nově zavedený 
Měsíc internetu, který tradici Měsíce knihy 
začal vytlačovat z medií. 

Nápad byl jednoduchý, staré knihy nelze 
jen tak bezcitně hodit do odpadků a nejdou 
ani hodit do kamen. Tedy komu je starých 
knih líto a má k nim citový vztah, může 
je přinést a nezištně nabídnout ostatním. 
Koho naopak staré knihy zajímají, může 
za symbolickou pětikorunu za kus doplnit 
svoji knihovnu.

Akce se ujala hned v prvním roce a dnes 
již vlastně nemůžeme přestat. Začínáme první 
čtvrtek v březnu, tedy prvního, a otevřeno 
bude každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
Knihy najdete vedle sokolovny, v prostorách 
Turistického a informačního centra Emila 
Spiro v Napajedlích, ulice Na Kapli 387.

Březen měsíc knihy
Překážejí Vám doma staré knihy?

Chybí Vám knihy ve Vaší knihovně?

Tradiční burza knih
letos opět v prostorách Infocentra  

Na Kapli každé březnové  
úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin.
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Více informací na www.ntvcable.cz nebo na tel.: 577 942 525

Město Napajedla zveřejňuje v 15 denní 
lhůtě před rozhodnutím o prodeje v za-
stupitelstvu města, aby se k němu mohli 
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky, 
(dle § 39 odstavec 1 zákona č. 128/2000 
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a doplňků) tento

záměr PRODEJE
Bytu 1 + 1, v prvním podlaží domu 

č.p. 1504 v ulici Palackého, bytová 
jednotka č. 1504/2 o výměře 38,10 m2 
za cenu nejvyšší nabídky za následu-
jících podmínek:
•	 minimální cena 690.000 Kč
•	 kupujícím může být výhradně fyzická 

osoba
•	 v případě, že má být byt nabyt do spo-

lečného jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba manželé

•	 předložená nabídka musí být vlast-
noručně podepsána uchazečem 
(uchazeči)

•	 v případě stejné cenové nabídky bude 
rozhodnuto losem

•	 Město Napajedla si vyhradilo právo 
výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z předložených nabídek.
Zájemci o koupi bytu si musí podat 

žádost na Městský úřad Napajedla, 
v zalepené obálce s označením v levém 
dolním rohu „BYT 1504/2“ Obálka 
musí být doručena osobně nebo poš-
tou na podatelnu Městského úřadu 
Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 
763 61 Napajedla, v termínu 25. dubna 
2012 do 12.00 hodin. Zalepená obálka 
bude předložena na nejbližším jednání 
zastupitelstva města Napajedla 25. 
dubna 2012. 

Ing. Irena Brabcová, starostka města

Ceník služeb NTV cable, s.r.o. platný od 1. 2. 2012
NTV cable, s.r.o., Masarykovo náměstí 87, Napajedla, PSČ 763 61, tel. 577 942 525, www.ntvcable.cz
Název Popis Jedn. Kč 

bez DPH
Kč 

vč. DPH
INTERNET - TARIFNÍ PROGRAMY
Omezený tarif DOCSIS 2.0 připojení na internet linkou 

4096/512 kbps, agregace 1:2
měs 164,00 197,00

Základní tarif DOCSIS 2.0 připojení na internet linkou 
8192/512kbps, agregace 1:2

měs 248,00 298,00

Premium tarif DOCSIS 2.0 připojení na internet linkou 
12228/512 kbps, agregace 1:2

měs 332,00 399,00

Extra tarif I DOCSIS 2.0
Firma - omezený tarif

připojení na internet linkou 
16384/1024 kbps, agregace 1:2

měs 500,00 600,00

Extra tarif II DOCSIS 3.0 připojení na internet linkou 
20488/2048 kbps, agregace 1:2

měs 600,00 720,00

Firma - základní tarif
DOCSIS 3.0

připojení na internet linkou 
až 20488/2048 kbps

měs 890,00 1068,00

Firma - premium tarif
DOCSIS 3.0

připojení na internet linkou 
až 30720/2048 kbps

měs 1190,00 1428,00

Aktuální rychlost je závislá na vytížení linky
INTERNET - ZŘIZOVACÍ POPLATKY
Aktivace INTERNET ks 672,00 807,00
Přeložení přípojky INTERNETu ks 672,00 807,00
změna tarifního programu na cenově nižší ks 252,00 303,00
MODEM CATV 1260,00 1512,00
Práce servisního technika hod 336,13 404,00

Tak jako každým rokem v posledních le-
tech, přišla do Napajedel pozvánka na pietní 
vzpomínkové shromáždění do Klaku a Ostré-
ho Grúňa na Slovensku, které se uskutečnilo 
22. 1. t.r. při příležitosti 67. výročí vypálení 
obou obcí na sklonku války.

Této pietní akce se zúčastnili za město 
starostka Ing. Irena Brabcová s manželem, 
místostarosta Zbyněk Ohnoutek, paní Marie 
Hlochová a já. 

V obou obcích proběhl pietní akt za hus-
tého sněžení a za účasti poslanců Sloven-
ské národní rady, Svazu protifašistických 
bojovníků, starostů okolních obcí, zástupců 

Vážení občané,
dnem 1. 3. 2012 dojde k novému 

dopravnímu značení na místních komu-
nikacích v ulici Komenského, Divišova, 
Nad Zámkem, Pod Kalvárií a Hřbitovní 
v Napajedlích. Tento nový stav je reakcí 
na podněty obyvatel, kteří se formou petice 
obrátili na město Napajedla, a to s žádostí 
o řešení špatné dopravní situace v této 
části města. 

Nedodržováním povolené rychlosti (50 
km/hod) se cítí obyvatelé výše uvedených 
ulic z hlediska bezpečnosti ohroženi, ale 
především mají obavu o bezpečnost dětí, 
které denně docházejí ze všech částí Napa-
jedel do komplexu školských, sportovních 
a kulturních zařízení v ul. Komenského. 

Rada města Napajedla na svém jed-
nání dne 24.8.2011 petici projednala 
a s ohledem na dobré zkušenosti z již 
zrealizované „zóny 30“ v lokalitě Malina 
I a II se ztotožnila s názorem obyvatel 
provést zklidnění dopravy a zvýšení 

bezpečnosti chodců zavedením „zóny 
30“ i v této části města. 

Zavedením této místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích ve výše 
uvedených ulicích si vyžádá odstranění 
stávajících dopravních značek upravujících 
přednost na křižovatkách včetně stávající 
obytné zóny v ul. Hřbitovní. V „zóně 30“ 
bude platit: standardní pravidla silničního 
provozu. Motoristé a cyklisté se pohybují 
po komunikacích povolenou rychlostí max. 
30 km/hod. V úsecích, ve kterých nejsou 
chodníky, pohybují se chodci při pravém 
okraji komunikace. V místech křížení ko-
munikací (jednotlivé křižovatky) nejsou 
osazeny žádné dopravní značky určující 
přednost vozidla a z tohoto důvodu v celé 
„zóně 30“ platí pravidlo pravé ruky.

Situaci s dopravním značením naleznete 
na úřední desce MěU Napajedla a dále 
na www.napajedla.cz – změna dopravního 
značení.

Ing. Monika Chrástová, ve-
doucí odboru SMIR

armády SR a jiných hostí. Z ministrů vlády 
SR se tentokrát nezúčastnil nikdo.

Co se v Klaku a Ostrém Grůni za války 
stalo? Obyvatelstvo Klaku a Ostrého Grúňa, 
ale nejen těchto dvou obcí, ale všech obcí 
Klakovské doliny, v době Slovenského ná-
rodního povstání podporovalo povstalecké 
jednotky. Tato podpora partyzánům měla 
za následek odvetu. 

Vrahové z protipartyzánské jednotky 
Edelweiss v součinnosti se speciální jed-
notkou SS, vyzbrojené samohybnými děly 
a obrněnými vozidly, a se stočlenným od-
dílem německé domobrany (HS) z okolních 

Po roce opět Klak a Ostrý Grúň obcí Velké Pole a Píla, přepadli 21. ledna 1945 
nejdříve obec Ostrý Grúň, kde v domě Izidora 
Debnára a v dalších domech postupně zavraž-
dili 62 osob, hlavně starců, žen i malých dětí.

Po krvavém masakru v Ostrém Grúni 
vtrhli vrazi do Klaku, kde zavraždili dalších 
84 osob, opět většinou starců, žen a dětí. Ze 
zajištěných občanů se zachránil jen jeden.

Zbývající obyvatelé obce byli soustředěni 
na volném prostranství před kapličkou před 
ústím kulometů. Vykonání ortelu pozdržel 
místní farář, který vrahy uprosil o trochu 
času, aby se farníci mohli připravit na smrt. 
Po příjezdu motospojky, která doručila tele-
gram veliteli trestné výpravy, vrazi přerušili 
vraždění a omezili se na vyplenění a vypá-
lení obce.

Celkově bylo v obou obcích zavraždě-
no 146 osob, z toho 56 žen a 38 dětí. Není 
bezejmenných obětí, mezi zavražděnými 
v Ostrém Grúni byli mj. Margita Trusková, 
které bylo sedm let, Márii Debnárové osm, 
atd. Vraždění přežili jen pan František 
Debnár, tehdy třináctiletý, a paní Hana No-
váková. Oba jmenované naši občané znají 
ze svých návštěv Ostrého Grúňa, s panem 
Debnárem se však už nepotkají, na podzim 
r. 2006 zemřel.

V Klaku byla zavražděna tříměsíční Jo-
zefinka Haringová, kterou rozbili o stěnu 
domu, její matku zastřelili, zastřelili i děti 
Martina Bistu, Editka měla čtyři roky, Jožko 
osm a Marienka devět, Stanko Adam měl 
tři a půl roku. Po bestiálním mučení ještě 
živého hodili do plamenů hořícího domu 
jedenadvacetiletého zraněného partyzána 
Martina Herku.

Plenění a vypalování pokračovalo i 24. 
ledna, celkem bylo vypáleno v Ostrém Grúni 
112 domů a 78 hospodářských budov, v Kla-
ku pak 132 domů a hospodářských budov. 
Nebyl ušetřen ani klakovský kostel, nebyl 
sice zapálen, ale palbou ze samohybných 
děl byla rozstřílena jeho věž a střelbou 
z ručních zbraní byl zdemolován jeho ol-
tář. Vypáleny byly i evakuované sousední 
obce Hrabičov a Župkov a všechny samoty 
v Klakovské dolině, aby je nemohli používat 
partyzáni.

Obyvatelé Klaku, ale i Ostrého Grúňa, 
nezapomněli na to, že první pomoci se jim 
dostalo právě z Napajedel. Před dvěma lety 
byla mezi všemi třemi obcemi podepsána 
smlouva o partnerství, která dosavadní 
spolupráci a přátelství povýšila na vyšší 
úroveň.

Některý čtenář NN může říci, že výše 
popsanou historii zná, ale spíše jen některý. 
Většina společnosti je médii, tiskem, rozhla-
sem, televizí i filmem, přesvědčována o tom, 
že poválečné excesy na občanech německé 
národnosti a následně jejich odsun byl větší 
zločin než zlo, kterého se dopouštěla němec-
ká armáda a jednotky SS za pomoci těchto 
německých občanů bývalé ČSR v průběhu 
války.

Proto: na historii nesmíme zapomínat, aby 
se neopakovala!

Ing. Vítězslav Vystavěl

Od února se stávající i budoucí uživatelé 
internetu od Kabelové televize Napajedla 
mohou těšit na navýšení rychlosti a další 
akce.

Od 1. února došlo k navýšení rychlosti 
internetu ve všech nabízených tarifech bez 
navýšení ceny, tedy za cenu stávající. 

Zároveň od 1. února začíná tříměsíční akce 
internetu. Nový zákazník nezaplatí za aktivaci 
nynějších 807 Kč včetně DPH, ale pouze 99 Kč!

Tato akce potrvá do 30. dubna.
Zákazník, který v minulosti využíval při-

pojení internetu prostřednictvím Kabelové 
televize, a pak se odhlásil či přešel k jiné-
mu poskytovateli, má jedinečnou šanci, 
neboť za připojení od 1. února nezaplatí 
ani korunu. 

Tato akce je bez časového omezení!
NTV cable s.r.o.

Navýšení a akce internetu NTV

Napajedla v číslech
K 31. 12. 2011 bylo v Napajedlích hlášeno 

k trvalému pobytu 7 350 obyvatel, z toho 
3 601 bylo mužů a 3 749 žen. Z Napajedel 
se odstěhovalo 124 občanů a přistěhovalo 
se 61. V loňském roce se narodilo 69 dětí, 
z toho 32 chlapců a 37 děvčat. Zemřelo 67 
občanů. Průměrný věk obyvatel byl celkově 
42,09 let. Průměrný věk mužů byl 40,53 let, 
žen 43,58 let. V Napajedlech žilo 35 občanů 
starších 90 let, z nichž se 100 let dožila jedna 
obyvatelka, 101 let jedna obyvatelka a jedna 
občanka 102 let. Svobodných spoluobčanů 
bylo 2 819, ženatých nebo vdaných bylo 
3 136 občanů, rozvedených 835 a vdov nebo 
vdovců žilo ve městě 560.

Věková struktura obyvatel:

Věk 0 -14
Celkem Muži Ženy

997 501 496
Věk 15-59

Celkem Muži Ženy
4588 2335 2253

Věk 60 a více
Celkem Muži Ženy

1765 765 1000

V Napajedlích mělo v loňském roce tr-
valý pobyt 83 cizinců, z nichž 4 cizinci byli 
z členských států EU. Dalších 9 cizinců má 
v Napajedlích dlouhodobý pobyt.
Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správního odb.

Paní Hana Nováková, pamětnice válečných hrůz, se starostkou Napajedel.

http://www.napajedla.cz
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30. ledna se v zasedací místnosti napaje-
delské radnice uskutečnilo setkání největších 
poskytovatelů služeb v oblasti cestovního 
ruchu v Napajedlích. 

Sešli se na něm zástupci města Napaje-
dla a podnikatelských subjektů sídlících 
ve městě, kteří mají co do činění s turistickým 
ruchem ve městě. 

Schůzky, jíž předsedali starostka města 
Napajedla Irena Brabcová a místostarosta 
města Zbyněk Ohnoutek, se zúčastnil Jiří 
Durďák – projektový manažer Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě, který přítomné seznámil 
s průjezdností a využívaností cyklostezky 
podél Baťova kanálu i samotné vodní cesty 
na řece Moravě a Baťova kanálu. Pro příští 
sezónu jsou připraveny pravidelné plavby, 
nové informační tabule a akce pro cyklisty. 
Pro děti jsou připraveny omalovánky „O na-
rovnané řece Moravě“. 

Při této příležitosti představila starostka 
Napajedel Irena Brabcová nové logo, které 
bude Baťův kanál užívat v celé jeho délce 
i s chystanými novými a jednotnými značka-
mi, které turistům usnadní orientaci. 

Radim Malota a Hana Vaňourková - maji-
telé rekreačního areálu Pahrbek, seznámili 
přítomné průměrem 3,66 osob délky pobytu 
denně při startovací sezóně a dalšími novin-
kami, které pro turisty chystají. 

Zdeněk Mikel - manažer společnosti Zámek 
Napajedla, avizoval dokončení 13 pokojů 
s 26 lůžky, otevření galerie vín a obrazů 
a další akce. 

Cestovní ruch v Napajedlích Zápis dětí do prvních tříd 
ve fotoreportáži Františka Cívely

Margit Balaštíková – ředitelka Hřebčína 
Napajedla, prozradila postupný návrat k po-
pulárním dražbám a první svezení svatebčanů 
v kočáře s místním zápřahem. 

Miroslav Vycudilík za turistické centrum 
u přístaviště Emila Spiro, prozradil přípravu 
zavedení půjčování elektrokol a rozšíření 
zahrádky.

Josef Souček za Infocentrum Napajedla 
představil novou mapu s turisticky zajíma-
vými místy v blízkém okolí Baťova kanálu 
a přiblížil nový prospekt Napajedel, který 
bude obsahovat mapu a zajímavosti, které 
mohou turisté v Napajedlích navštívit. 

Novým hostem byl Miroslav Kovářík, 
starosta obce Modrá, který přítomné se-
známil s projekty, které se uskutečnily či 
chystají v jeho obci i v blízkém Velehradě. 
Zajímavým projektem bude Živá škola 
zabývající se názornými ukázkami funkce 
vody v krajině. 

Miroslava Havalová

Napajedla ještě svírá krutý mráz, přípravy na novou turistickou sezónu jsou v plném proudu.
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Na webových stránkách www.smv.cz 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
(dále jen MOVO) si zákazník může stáhnout 
veškeré tiskopisy. Najdete je buď na hlavní 
stránce ve žluté bublině uprostřed Formu-
láře ke stažení, nebo v kapitole Zákazníci 
/Formuláře. Osobně nás můžete navštívit 
v zákaznických centrech ve Zlíně nebo 
Valašských Kloboukách, kde jsou papírové 
formuláře k dispozici, a kde Vám naši pra-
covníci rádi poradí.

Před započetím žádostí o vodovodní a ka-
nalizační přípojku je nutno na vodárnách 
požádat o vyjádření k dokumentaci a sou-
hlas s napojením. Potřebný formulář Žádost 
o vyjádření je na webu nebo fyzicky na zákaz-
nických centrech a je nutno k němu doložit 
„situaci umístění napojovaného objektu“.

 Realizace a přihlášení nové vodo-
vodní přípojky

Je nutno vyplnit formulář Žádost o zřízení 
vodovodní přípojky ve dvou vyhotoveních, 
zákazník vyplňuje pouze silně orámovanou 
část. K žádosti je nutno doložit kopie dokladů 
vypsaných v bodě 4. formuláře tj.: 
•	 povolení stavebního úřadu
•	 projektová dokumentace
•	 snímek z pozemkové mapy
•	 doklad o vlastnictví (kopii výpisu z ka-

tastru nemovitostí, starý max 12 měsíců, 
nikoli však náhled z internetu)
Pokud je vlastníkem vodovodního nebo 

kanalizačního řadu jiný subjekt než VaK Zlín, 
a.s. (například soukromý vlastník nebo obec) 
je nutný souhlas tohoto vlastníka nebo obce 
(s kulatým razítkem). Vlastníka řadů zákazník 

Důležité upozornění, 
vydané Červeným křížem 
a záchrannými organizacemi:

Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, 
že u dopravních nehod má většina zraně-
ných u sebe mobilní telefon. 

U zraněných osob, se kterými nelze 
komunikovat, zásahové síly neví, koho 
by měli z dlouhého seznamu adres kon-
taktovat. 

Řidiči a lékaři záchranné služby tedy 
navrhli, aby každý zadal do svého ad-
resáře v mobilu osobu, kterou je třeba 
kontaktovat v nouzovém případě, pod tu 
samou zkratku.

Mezinárodně uznávaná zkratka je: 
ICE = In Case of Emergency (pro případ 
záchrany).

Pod touto zkratkou zaznamenejte tele-
fonní číslo osoby, která bude v případě 
nouze kontaktována policií, hasiči či 
první pomocí.

Pokud chcete kontaktovat více osob, 
potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.

Pošlete prosím toto hlášení všem kama-
rádům a známým, aby tato zkratka nalezla 
celosvětové uplatnění.

Přišlo mailem na infocentrum, myslím, 
že to stojí za Vaši pozornost! 

J. Souček

Jako jedna z mála mateřských škol ve zlín-
ském kraji, má ta napajedelská již od svého 
založení saunu, kterou využívají každoročně 
od října do dubna děti ve věku od 4–7 let.

Je známo, že otužování působí příznivě 
na lidský organismus a u dětí zvyšuje imunitu 
a odolnost proti nemocem.

Setkáváme se s rodiči, kteří nemají dostatek 
informací o významu saunování. Proto je 
před jeho začátkem na třídních schůzkách 
seznamujeme se vším, co s tímto ozdravným 
opatřením souvisí.

Ve své podstatě jde o horkovzdušnou lázeň 
s využíváním střídavých účinků vysokých 
a nízkých teplot na dětský organismus. Bez-
prostředně během saunování se u dětí zlepšu-
je průchodnost dýchacích cest a usnadňuje 
se přístup kyslíku do krve a plic.

Saunování probíhá ve čtyřech fázích: 
V 1. přípravné se děti ve vymezených pro-
storách svlékají a osprchují, pak přechází 
do fáze 2. prohřívací. V ní jde o pobyt v po-
tírně s teplotou okolo 90–100 °C po dobu 5–8 
minut s oblíbeným klidovým programem, 

 BESEDY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL - UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA 
PRO PRVŇÁČKA

 zahájení celostátní akce určené pro žáky 
prvních tříd

	 ČTVRTEK	1.	3.	2012
 KNIHOVNA JE TU PRO VÁS

 vyhlášení čtenářské ankety spojené se 
sladkou odměnou…

Zprávy, rady, informace z vodáren – část 2. 
Jak zřídit novou přípojku nebo vyřídit změnu odběratele

zjistí na oddělení vyjadřování k sítím na zá-
kaznickém centru ve Zlíně (e-maily na tato 
pracoviště jsou k dispozici také na webových 
stránkách www.smv.cz v kapitole Služby/
Vyjádření). MOVO vždy provádí napojení 
na vodovodní řad, dodávku a montáž potrubí 
dle dohody.

 Přihlášení nové kanalizační přípojky
Pokud již vodovodní přípojka existuje 

nebo nemovitost využívá studnu, tak při 
nahlášení nové kanalizační přípojky je nutný 
formulář Žádost o zřízení kanalizační přípojky 
v jednom vyhotovení. K němu se přikládají 
kopie stejných dokladů jako u vodovodní 
přípojky a dále zápis o kontrole provedení 
napojení na veřejnou kanalizaci. MOVO 
neprovádí fyzickou realizaci kanalizačních 
přípojek. 

Pokud zákazník žádá o vodovodní a zá-
roveň kanalizační přípojku najednou, stačí 
doložit pouze projektovou dokumentaci 
ke kanalizační přípojce k dokladům uvede-
ným výše v odrážkách.

 Změna odběratele
Vyplněný a podepsaný formulář Změna 

odběratele, může zákazník spolu s kopií 
výpisu z katastru nemovitostí zaslat poštou 
na zákaznické centrum. V případě, že jde 
o právnickou osobu, tak zákazník přiloží 
i výpis z obchodního rejstříku nebo kopii 
živnostenského listu.

Při jakékoli změně majitele nemovitosti 
(např. prodej domu nebo úmrtí původního 
majitele) je nutno nahlásit tuto změnu na zá-
kaznickém centru vodáren, kde zákazník 

obdrží informace nutné k uzavření nové 
smlouvy.

Při jakémkoli kontaktu se zákaznickým 
centrem nebo call centrem 840 668 668 je 
třeba znát evidenční číslo popřípadě technic-
ké číslo odběrného místa (OM). Tyto údaje 
najdete vždy v levém horním kvadrantu 
faktury (zhruba v úrovni zvýrazněného čísla 
daňového dokladu).

POZOR: Změny vlastníků bytových jedno-
tek v panelových nebo činžovních domech 
provádí příslušný správce bytového domu 
nebo družstva a nikoli zákaznické centrum 
vodáren!

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

… I v zimě je nám teploučko …
připraveným učitelkami. Poté děti odcházejí 
do ochlazovacího bazénku - jde o 3. fázi 
ochlazovací. Prohřívací a ochlazovací fázi 
opakujeme třikrát. Po posledním ochlazení 
a osprchování děti odpočívají na lehátku 
v osušce. Probíhá tak poslední 4. fáze od-
počívací. 

Ve třídě na děti pak čeká ovocná přesní-
dávka a „zdravé pitíčko“ s relaxační aktivitou.

Do sauny chodí zásadně děti zdravé. Sauna 
totiž zlepšuje vlastní obranný systém, krevní 
oběh a kloubní pohyblivost, odstraňuje 

svalovou únavu, vede k ústupu astmatic-
kých potíží, a působí příznivě na duševní 
zdraví. Pravidelné saunování dokonce vede 
ke zvýšení osobní odvahy, sebevědomí 
a připravuje děti na předplavecký výcvik, 
kterého se účastní děti nejstarších ročníků 
mateřské školy.

Naše děti se sauny nebojí. Rychle si na ni 
zvyknou a rády se jí pravidelně 1x týdně 
účastní.

Pobyt dětí v sauně mateřské školy je sou-
částí nadstandardních aktivit, které můžeme 
našim dětem v Napajedlích dopřát a zároveň 
nastartovat základy pro jejich zdravý a aktivní 
přístup k životu. 

 Kolektiv učitelek MŠ Napajedla

Březen 2012 - Měsíc čtenářů - „Sladký život s knihovnou“ 
 ČTVRTEK 8. 3. 2012 – 18.00 hod.

 PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
 divadelní představení amatérského sou-

boru ASPIK v půjčovně knihovny

	 ÚTERÝ	13.	3.	2012 – 14.00 hod.  
klub důchodců

 MÁTE KULTURNÍ PŘEHLED?
 vyhlášení výsledků seniorského kvízu 

 STŘEDA 14. 3. 2012 – 9.00–15.30 hod.
 INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY  
A SENIORY

 základy vyhledávání na INTERNETU,  
e-mail, individuální práce s uživateli

 STŘEDA 21. 3. 2012 – 9.00–15.30 hod.
 ON-LINE KATALOG

 jak pracovat s katalogem Knihovny Bo-
ženy Benešové Napajedla, individuální 
práce s uživateli

 26. 3. – 30. 3. 2012
 KNIHOVNA ČEKÁ NA VÁS

 možnost přihlášení do knihovny 
po celý týden ZDARMA

 STŘEDA 28. 3. 2012 – 9.00–15.30 hod.
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MA-
MINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

 knihovna poskytuje maminkám všech-
ny své služby ZDARMA 

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

http://www.smv.cz
http://www.smv.cz
http://www.smv.cz
http://www.smv.cz
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A-TOM-Azimut 1403 a KČT, odbor 
Napajedla pro Vás, příznivce pěší turis-
tiky, připravili tradiční Jarní vycházky, 
se kterými Vás chceme tímto v předstihu 
seznámit:

Letošní první jarní vycházku jsme napláno-
vali na sobotu 21. dubna do Národní přírodní 
rezervace Súľovské skaly v CHKO Strážovské 
vrchy. Súlovské skály jsou snad nejznámější 
částí Strážovských vrchů. Turistický přechod 
hřebene pak patří k tomu nejlepšímu, co 
pohoří nabízí. Zvolili jsme červeně značenou 
hřebenovku ukrývající největší koncentraci 
skal na kilometr čtvereční.

Výchozím místem bude obec Súlov. Při 
výstupu na Súlovský hrad si můžete odskočit 
na Gotickou bránu. Z hradu Súlov budeme 
pokračovat cestou lesem, kde jsou odbočky 
na vyhlídkové body, z kterých je nádherný 
výhled na okolí. Jedna z menších odboček 

je i na vrch Roháč 803 m.n.m. Následuje 
druhý hrad na naší trase, zřícenina hradu 
Hríčov. A z hradu už budeme klesat do obce 
Hríčovské Podhradí. 

Druhou jarní vycházku v sobotu 19. května 
jsme naplánovali do pohoří Kralického Sněž-
níku. Je to třetí nejvyšší pohoří u nás, patří 
k těm poněkud opomíjeným a díky blízkosti 
Jeseníků poměrně často nesprávně spojován 
s pohořím Hrubý Jeseník. Nejvyšší horou 
tohoto pohoří je stejnojmenný vrchol Králic-
ký Sněžník. Tato hora s nadmořskou výškou 
1424 m leží na hranici Čech a Polska a je do-
minantou krajiny. Z horského masívu odtékají 
řeky do třech evropských moří - Morava přes 
Dunaj do Černého Moře, Lipka přes Tichou 
Orlici a Labe do Severního moře a na polské 
straně Nysa Klodzka do Baltského moře.

Naše putování zahájíme v Polském hor-
ském středisku Międzygórze, které se nachá-
zí v úzkém údolí Wilczky na úpatí Králického 
Sněžníku. Zde si společně prohlédneme 22 m 
vysoký vodopád Wilczky a budeme dále 
pokračovat po turistické trase, která vede 

Jarní kilometry s Klubem českých turistů,
údolím řeky Wilczka přes polskou chatu 
pod Sněžníkem na vrchol Kralický Sněžník, 
(tur. hran. přechod) a odtud sestoupáme 
do Horní Moravy.

Při třetí jarní vycházce, kterou jsme naplá-
novali na sobotu 2. června navštívíme Marián-
sko-Líšeňské (určitý čas i Gottwaldovo) údolí, 
které patří k nejhezčím místům v okolí Brna. 
Údolí se nachází v romantickém prostředí 
řeky Líšeňské Říčky na jižním okraji chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras. Na Říčce byly 
brzy po válce zbudovány tři vodní nádrže, 
které celoročně slouží ke sportovnímu vy-
žití. V údolí je několik restaurací, přírodní 
koupaliště a několik jeskyní. Nejznámější je 
Ochozská, která je známá svým největším 
jeskyním systémem v jižní části Moravského 
krasu, je však uzavřená kvůli nebezpečí za-
plavení. Naopak světoznámé jeskyně Pekárna 
a Švédův stůl jsou volně přístupné.

Bližší informace budou průběžně zveřej-
ňovány v Napajedelských novinách, v in-
formační skříňce TJ a prodejně UFO model. 
Na Vaši účast se těší pořadatelé. K. Janošek 

poznačte si v kalendáři:


