
 16. března přijala starostka Napajedel v obřadní síni radnice historicky první zahraniční 
delegaci. Fotoreportáž na straně 4–5.  Foto František Cívela. 

Ročník XIV.
Duben 2013

ZUŠ R. Firkušného 
Napajedla zve na
ABSOLVENTSKÉ KONCERTY  
A VÝSTAVY

 I. Absolventský koncert a výstava 
- 23. 4. 2013
 II. Absolventský koncert a výstava 
- 30. 4. 2013
 III. Absolventský koncert a výstava 
- 7. 5. 2013

Vždy v úterý, v 17.00 hod., Koncertní 
síň R. Firkušného – Klášterní kaple

Opuka
Sobota 20. 4. 2013, 20.00 - Klášterní kaple 

v Napajedlích
Pro prostor Klášterní kaple velmi netra-

diční a ojedinělý elektroakustický projekt se 
Vám představí při příležitosti křestu nového 
alba Jednoduch. Opuka experimentuje 
s možnostmi vzájemné komunikace mezi 
obrazem a zvukem, kombinuje elektroniku 
s akustickými nástroji, hledá nejrůznější 
paralely. Pro Opuku je důležitý samotný 
tvůrčí proces, kouzlo hledání, náhoda 
a věčná inspirace v proměnách a změně 
úhlu pohledu. 

Klub kultury Napajedla

Brány památek dokořán
Sobota 27. dubna 

 Muzeum – Napajedelský výtvarný salon 
od 10 do 16 hodin zdarma – v 15 hodin Se-
tkání s autory.
 Radniční věž – zpřístupněna k vyhlídkám 
na město od 13 do 16 hodin.
 Zámek – na prohlídky děti vstup zdarma 
od 10 do 16 hodin. Můžete zde navštívit 
i výstavu pohádkových kostýmů Z pohádky 
do pohádky. 
 Hřebčín – Jarní slavnosti od 13 do 17 
hodin a exkurze s průvodcem ve 13 a 15 
hodin zdarma.

Broučci
Neděle 21. 4. 2013 od 15 hodin
Loutkový soubor Klubíčko a Klub kultury 

Napajedla Vás zvou na loutkové představení 
na motivy knihy Jana Karafiáta.

Pietní akt k 68. výročí 
Vzpomínková slavnost k 68. výročí osvo-

bození Napajedel se uskuteční 3. května 2013 
položením věnců u pomníku umučeným par-
tyzánům na Kalvárii ve 14 hod. a u pomníků 
obětem II. světové války, na Masarykově 
náměstí pod kostelem v 14,30 hodin.

Český zahrádkářský 
svaz Napajedla 
vinařská sekce si Vás dovoluje pozvat 
na 

 39. výstavu vín s ochutnáváním
V sobotu 11. 5. 2013 od 9 hodin v sále 

Sokolovny v Napajedlích
Občerstvení zajištěno, hraje cimbálo-

vá muzika Linda
Degustace s hodnocením vzorků se 

koná 5. 5. 2013 ve společenské místnosti 
na Pálenici

Sběr vzorků 2. – 3. 5. od 16 do 18 hodin 
na Pálenici

Srdečně zvou vinaři z Napajedel

Varhanní festival Napajedla 
4. ročník 2013 
 Neděle 12. května 2013 v 16 hodin

Zpěv: Richard Novák, varhany: Petr Kolař, 
zazní Biblické písně Antonína Dvořáka, árie 
z duchovních děl F. Mendelsohna - Barthol-
dyho a taky sólové varhany 
 Neděle 19. května  2013 v 16 hodin 

Účinkují posluchači varhanního a žesťové-
ho oddělení konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž, varhany a trubky rozezní hudbu 
barokní i novější.
 Neděle 26. května  2013 v 16 hodin 

Varhany: Karel Martínek, zazní reprezen-
tativní výběr varhanní hudby z několika 
minulých staletí.

Chrám sv. Bartoloměje. Více na:
www.napajedla.farnost.cz/varhany/
Pořádá Římskokatolická farnost Napaje-

dla pod záštitou Města Napajedla. Vstupné 
dobrovolné 

Z obsahu novin
 2 Finanční příspěvky pro rok 2013

 3 Kola pro Afriku 

 4/5 Chorvatská delegace v Napajedlích

 6 Jarní slavnosti
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Účelově vázané finanční příspěvky pro rok 2013

Den učitelů
25. března se sešli naši učitelé k milému 

setkání s kulturním programem a pohoštěním 
v Klášterní kapli – Koncertní síni Rudolfa 
Firkušného. Celá tato akce se každoročně 
v Napajedlích konala a koná. Dříve za pod-
pory ROH, FKSP a učitelů, nyní už několik 
let je tato akce organizována a zaštiťována 
představiteli našeho města.

I letos v úvodu programu pohladila slo-
vem všechny přítomné paní starostka města 
Ing. Irena Brabcová, přítomen byl i pan mís-
tostarosta města Zbyněk Ohnoutek. Kulturní 
program byl moc pěkný – malí hudebníci 
a recitátoři z řad žáků ZUŠ a 2. ZŠ pod vedením 
učitelů ZUŠ umí vždy obohatit duše učitelů. 
Společné posezení a zavzpomínání – jak to 
bylo dříve a je dnes ve školství a na různé 
příhody se nezapomíná. Jen na Komenského 
a jeho významná díla a rady už ani media 
nevzpomínají a učitelé je nemohou často 
v dnešní době používat. Možná je to i ke ško-
dě nejen výuky, ale i výchovy mladé generace. 

Moc a moc děkujeme všem za příjemná 
slova, kulturu, decentní pěkné pohoštění 
a za to, že jsme se zase po roce mohli ve zdraví 
sejít, a těšíme se opět na příští setkání.

Za SOZ a všechny zúčastněné
Marie Vaňáčová

Informujeme občany o dodržování vy-
hlášky o veřejném pořádku v rámci venčení 
a zabezpečení psů. V poslední době dochází 
ke zvýšenému výskytu toulavých psů, kteří se 
především volně pohybují v katastru města 
Napajedel. Z větší míry se jedná o psy míst-
ních obyvatel. Městská policie při odchytu 
těchto psů uvedené psy přemisťuje do záchyt-
ného kotce MP Napajedla a posléze uvedené 
psy převáží do útulku TS města Kroměříže. 
Měsíční pobyt uvedeného psa stojí Městský 

Zastupitelstvem města Napajedla byly 
pro rok 2013 schváleny finanční prostředky 

IČ žadatel schváleno v Kč účel využití

Alois Chybík 2.000,00 Turnaj v nohejbalu 2013

65792351 Asociace víc. ZO tech. sportů Napajedla 10.000,00 Provoz a údržba sport. zařízení, sport. činnost 

70854904 A-TOM, AZIMUT, NAPAJEDLA 10.000,00 Jarní prázdniny Habovka-Slovensko

26593823 Centrum pro zdr. postižené ZK 3.000,00 Náklady na činnost centra

443239 Český svaz včelařů Napajedla 10.000,00 Oprava skladu materiálu, ochr. pomůcky žáků kroužku

443239 Český svaz včelařů Napajedla 25.000,00 Oprava střechy školního včelína

49158236 Český zahrádkářský svaz 5.000,00 Výstava vín pěstitelů spojená s ochutnáváním

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 30.000,00 Provoz azylového domu Samaritán Otrokovice

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 3.000,00 Tříkrálová sbírka 2013

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 10.000,00 Provoz zařízení Samaritán-dluhové poradenství

22881344 HC SKA Napajedla 20.000,00 Zajištění pronájmů sport. zařízení, sport. utkání

Jaroslav Jurásek, Halenkovice 2.000,00 3. ročník florbalového turnaje mladších žáků a žákyň 2013

Jaroslav Jurásek, Halenkovice 2.000,00 3. ročník florbalového turnaje starších žáků a žákyň 2013

27058972 Jezdecký klub AZAVERO 45.000,00 Náklady na ustájení a provoz koně pro handicapované děti

27058972 Jezdecký klub AZAVERO 5.000,00 3. ročník závodů "Moravsko-Slovenského partnerství"

46276165 Junák svaz skautů Napajedla 80.000,00 Táborové vybavení, úhrada energií, údržba majetku

46276165 Junák svaz skautů Napajedla 3.000,00 Volejbalový turnaj "Betlstar" 11. ročník

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 10.000,00 Provoz a údržba sport. zařízení, sport. činnost 

26550814 M2M Napajedla 24.000,00 Víkendovky, adaptační kurzy, vzdělávání, setkávání

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 25.000,00 Nákup krmiva, soli, stromků, mysl. up. psi, ohradník, benzin aj.

570931 Naděje obč. sdružení Otrokovice 40.000,00 Provozní náklady zařízení

44995776 Nemocnice Mil. bratří Vizovice 10.000,00 Plenkové kalhoty, pleny, podložky pro pacienty

27018075 Občanské sdružení ONYX 18.000,00 Mater. náklady související s projektem "Streetwork Zlín"

426326 Oblastní spolek ČČK Zlín 5.000,00 Podpora dom. ošetřovatelské péče, náklady na provoz vozu, aj.

48471755 Římskokatolická farnost Napajedla 50.000,00 Varhanní festival Napajedla 4. ročník

22836896 SAM Napajedla 7.000,00 Schůzky dětí, akce, výtvarné potřeby pro činnost

68729618 Sbor dobr. hasičů Napajedla 48.000,00 Na činnost JSDH

68729618 SH ČMS-SDH Zlín 4.000,00 Krajské kolo hry "Plamen", soutěže dorostu

66610516 Společnost přátel ZUŠ Napajedla 20.000,00 Hudební tábor 2013

26986728 Středisko rané péče EDUCO Zlín 10.000,00 Činnost střediska (podpora rodinám s post. dětmi)

70967318 Stanice pro hand. zvířata Buchlovice 5.000,00 Svoz, ošetření živočichů, krmení, oprava a údržba zařízení

71154141 Svaz těl. postižených Napajedla 20.000,00 Kulturní vyžití členů, rehabilitace, rek. pobyty, balíčky,...

62181017 Svaz těl. postižených Zlín 3.000,00 Provoz organizace

209821 Těl. jednota F-S Napajedla 1 350.000,00 Na činnost

44117329 Těl. jednota SOKOL Napajedla 270.000,00 Vytápění, energie, opravy, mzdové prostředky, činnost

44117329 Těl.jednota SOKOL Napajedla 1.500,00 Mikulášská besídka

44117329 Těl.jednota SOKOL Napajedla 120.000,00 Rekonstrukce elektroinstalace v tělocvičně

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 100.000,00 Sportovní činnost, pronájmy, energie, materiál, údržba

45659711 Volejbalový klub Napajedla 80.000,00 Sportovní činnost, materiální zabezpečení

Celkem 2 485.500,00

na podporu kultury, sportu, práce s mládeží, 
na sociální oblast a zájmovou činnost v celkové 

částce 2 485 500 Kč. Rozdělení mezi jednotlivé 
příjemce poskytuje následující přehled.

Městská policie Napajedla informuje
úřad Napajedla až 3500Kč, proto při zjištění 
majitelů psů bude vymáhána finanční úhrada 
Městským úřadem Napajedla. Dále v rámci 
zvýšení bezpečnosti na pozemních komuni-
kacích dle zákona 361/2000Sb. a zákona č. 
13/1997Sb. a vyhlášky 104/1997Sb. upozor-
ňujeme řidiče, že je zakázáno stání vozidel 
na vjezdech a chodnících do rodinných 
domů. Městská policie v měsíci dubnu bude 
zvýšenou kontrolou uvedené přestupky řešit. 

Bc. Smělík Milan, ředitel MP Napajedla

Město Napajedla se od letošního roku za-
pojí do projektu společnosti Kola pro Afriku, 
o.p.s. a stane se tak jedním z mnoha sběrných 
míst pro kola v České Republice.

Společnost funguje na principech dobro-
volnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí 
v ČR a nejedná se o jednorázovou aktivitu. 
Jejím cílem je shromažďování nechtěných 
kol, jejich následná oprava a převoz do po-
třebných míst.

Napajedelský výtvarný salon

„Prvních 350 kol jsme sami v březnu od-
vezli do Gambie a další budou následovat. 
Chceme tím garantovat, že se tato konkrétní 
pomoc dostane až k dětem, zároveň začíná-
me s výukovým programem tak, aby pomoc 
s koly byla v Gambii udržitelná,“ řekl ředitel 
společnosti Roman Posolda.

Posláním společnosti Kola pro Afriku, 
o.p.s. je prostřednictvím iniciativy české 
společnosti umožnit dětem v Africe cestu 
ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní 
kola, která darují lidé v ČR. Děti v Gambii, 
ale i ve více zemích na světě mají obtížný 
přístup ke vzdělání, do školy je to mnoho 
kilometrů, které každodenně zdolávají pěšky, 
což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, 
že je rodiče nechávají doma, aby pomáhali 
s obživou a vzdělání, které ovlivňuje jejich 
budoucnost, jde stranou.

Kola pro Afriku

byl v prostorách nového muzea zahájen 
vernisáží ve čtvrtek 4. dubna

„Kola od dárců mohou být v různém 
stavu. I když nejlepší kolo pro africký terén 
je kolo horské, vybíráme jakákoliv. Se všemi 
koly pracujeme v centrálním skladu, kola 
třídíme, opravujeme, získáváme náhradní 
díly,“ doplňuje pan Posolda.

Nashromážděná kola se ze sběrných míst 
sváží ve chvíli, kdy se jich nasbírá více, re-
spektive naplní se kapacita sběrného místa. 
Napajedla mají své sběrné místo pro kola 
v prostorech sběrného dvora Služeb města 
Napajedla, p. o. a kola se budou odebírat v ofi-
ciální otevírací době sběrného dvora. Tedy 
ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 
do 12 hodin. Darovanými koly můžete těmto 
dětem umožnit cestu ke vzdělání a nabídnout 
jim příležitost lepších zítřků.

Více zde: www.kolaproafriku.cz
Zbyněk Tilšer

Den matek
Druhou neděli květnovou vzpomínáme 

Den matek. I letos pohladíme kulturou a přá-
ním babičky – maminky – na domovech.

Všem našim vzácným maminkám přejeme:
Hodně štěstí – protože potěší,
hodně zdraví – protože je vzácné,
hodně LÁSKY – protože je jí málo
a všechno ostatní – co by za to stálo.
Kytičku krokusů z našeho města přidává-

me všem – ať potěší.
Členové SOZ v Napajedlích
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Chorvatská delegace v Napajedlích

V polovině 19. 
století sídlil na na-
pajedelském zám-
ku hraběcí rod ze 
Stockau. Jiří Adolf 
ze Stockau, který 
byl synem knížete 
Karla Alexandra 

von Thurn Taxise a Terezie Matyldy Amalie 
von Thurn Taxisové, major rakouské ar-
mády, se na napajedelské panství přiženil 
v roce 1830. Vzal si ovdovělou hraběnku 
Františku z Fünfkirchen a Kesselstattu. Měli 
spolu pět dětí, tři syny a dvě dcery. Jejich 
dcera Žofie ze Stockau (narozena 1833) 
se provdala roku 1852 za chorvatského 
bána Josefa Jelačiče (1801–1854), který byl 
ve své vlasti velmi populární díky svému 
národnostnímu cítění a boji za svébytnost 
Chorvatů. Ti si zvolili Jelačiče za bána, tj. 
správce království. Bán Jelačič von Buzim 
vynikal chrabrostí a duchapřítomností, 
měl nevšední řečnické nadání. Vyzname-
nal se v bojích proti bosenským Turkům. 
Hájil práva svého národa v odporu proti 
Maďarům, ale zašel tak daleko, že vstoupil 
do služeb rakouského císaře. Ten potvrdil 
jeho hodnost, povýšil ho na generála 
a tajného radu.

Díky svému vztahu k Maďarům pro-
žil Jelačič nelehká léta, načas dokonce 
ztratil všechny své hodnosti. Vídeňská 
vláda nakonec využila, snad i zneužila 
jeho schopnosti v roce 1848, kdy bojoval 
pod vrchním velitelem Windischgrätzem 
proti revolučním Uhrám a pomáhal také 
potlačovat povstání ve Vídni. Byl znovu 
potvrzen do svého dřívějšího postavení, 
v roce 1853 jmenován vrchním velitelem 
vojsk na dolním Dunaji, o rok později 
povýšen do hraběcího stavu (von Bu-
zim). V době vyvrcholení své kariéry 
byl Jelačič také literárně činný, napsal 
knihu básní (Dichtungen, 1851). Závěr 
jeho života byl ale tragický. Nedokázal 
se vyrovnat se svým rozporuplným po-
stavením, pomátl se na rozumu. Svatba 
Žofie ze Stockau s bánem Jelačičem ale 
byla pro Napajedla velikou společen-
skou událostí. Bán si přijel pro nevěstu 
s reprezentačním doprovodem, cesta 
od železničního nádraží až na zámek 
byla slavnostně vyzdobena a osvětlena, 
pro obyvatele městečka uspořádána 
obrovská slavnost.

(PhDr. Milada Písková v knize Napajedla, 
Poslední kapitola v dějinách napajedelské 
šlechty)

Z napajedelské historie 
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Do Napajedel zavítala 16. března chorvat-
ská delegace za účelem navázání spolupráce 
s městem v oblasti kultury, školství, sportu 
a především turistického ruchu. Delegaci 
v obřadní síni radnice přivítala starostka 
města Irena Brabcová a místostarosta města 
Zbyněk Ohnoutek. V čele delegace se návštěvy 
Napajedel zúčastnili: velvyslanec Chorvatské 
republiky v Praze Frane Krnić a honorární 
konzul z Konzulátu republiky Chorvatsko 
v Brně Ivo Nešpor. Delegaci Záhřebského kraje 
vedl předseda zastupitelstva Damir Mikuljan 
spolu se zástupkyní Marijou Ledinski Anič. 
Za tímto setkáním stojí především představitel 
české menšiny v Záhřebském kraji Franjo Von-
draček, který usilovně pracoval na možnosti 
umístění a odhalení pamětní desky na zámku 
v Napajedlích, kde se oženil jejich národní 
hrdina Josip gróf Jelačić Bužimski s Žofii ze 
Stockau. Pamětní desku pro tuto příležitost 
vyrobil sochař Dragutin Grgas, který je záro-
veň i znalcem historie. Socha Josipa Jelačiče, 
v podobě generála osvoboditele, zdobí město 
Záhřeb a její replika bude zdobit i interiér 
radnice, stejně jako obraz zámku, ve kterém 
spolu Josip se Žofií žili v chorvatském městě 
Zaprešiće, který daroval starostce Napajedel 
starosta tohoto města. Oba spolu podepsali 
Deklaraci o možnostech budoucí spolupráce 
mezi spřízněnými městy Zaprešić a Napajedla. 
Starostka Irena Brabcová v upomínku na tento 
den darovala panu Željko Turkovi obraz napa-
jedelské radnice. Ve slovech představitelů re-

publiky Chorvatsko, krajů i měst k přítomným, 
zazněla slova o radosti z tohoto setkání i o bu-
doucí výměně zkušeností v různých oblastech, 
a to na úrovni měst i na úrovni krajů. Zlínský 
kraj zastupoval člen rady Ladislav Kryštof. 
Zástupci Chorvatské delegace se v závěru 
návštěvy radnice podepsali do pamětní knihy.

Jejich kroky následně vedly do areálu 
Zámku Napajedla, kde je přijala majitelka 

Eva Gajdošík, manažerka Petra Psotková 
a obchodní konzultantka Hana Štulerová.

Pamětní desku odhalil chorvatský 
velvyslanec spolu se starostou města 
Zaprešiće. Chorvatská delegace si v Na-
pajedlích nenechala ujít ani návštěvu 
hřebčína s jeho bohatou historií či krásou 
ušlechtilých zvířat. 

Chorvatská delegace se následně roz-
loučila a s příslibem dalších návštěv i spo-
lupráce odcestovala na prohlídku Zlína 
a Kroměříže. 

Miroslava Havalová
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Posledním březnovým pátkem se uzavřela 
letošní jazzová sezóna, v jejímž rámci se 
od října minulého roku představilo deset 
kapel rozmanitých žánrů i obsazení. 

Na třetím a závěrečném březnovém kon-
certu vystoupilo Jazz Trio ve složení Vojtěch 
Szabó (piano), Roland Hamaj (kontrabas, 
zpěv) a Marek Šlapanský (bicí). Jejich 
podání převážně jazzových standardů se, 
za podpory hojného počtu posluchačů, 
zasloužilo o velmi příjemné zakončení 
těchto večerů. 

V rámci předchozích březnových koncertů 
se souhrou náhod podařilo připravit poměrně 
pestrou dramaturgii. První koncert, Kvartet 
- Hanousek, Zelenka, Wróblewski, Novák, 
svým charakterem vyzněl spíše jako určitá 
intimní improvizovaná meditace s přesahem 
až do soudobé artificiální hudby. Naopak 
v pořadí druhý koncert, nChant Jazz, nabídl 
živou swingovou hudbu, kořeněnou zpěvem 
čtyř krásných dam. 

Prozatím se jazzové pátky svým posledním 
koncertem se všemi příznivci až do října 
rozloučily. Nezbývá proto než vyjádřit 
velké díky všem, kteří se letos rozhodli strá-

Den Země
Sobota 4. května od 13 hodin
Za zábavou a kulturou do přírody? Ano, je 

to možné! Přijďte i s dětmi strávit příjemný 
den v prostoru štěrkovišť u Spytihněvi. V so-
botu 4. května tam pořádají Klub kultury 
Napajedla, firma CEMEX Sand k. s. a Občané 
Napajedel, o.s. DEN ZEMĚ. 

Program bude opravdu nabitý – prohlídka 
rybářské líhně s výstavou, sázení stromků, 
soutěže a hry pro děti, malování na obličej, 
loutkové představení Sněhurka, přednáška 
o ekologických stavbách. Celý den završí 
koncert PEPY NOSE a kapely LISTOLET. 
Občerstvení pro malé i velké bude samozřej-
mostí. Na místo vás může dovézt motovláček, 
který bude celý den jezdit z centra Napajedel. 
Zastávky motovláčku a časy odjezdů budou 
upřesněny na plakátech. Nebo můžete přijet 
na kole po cyklostezce podél Baťova kanálu. 
Sraz bude na parkovišti firmy CEMEX Sand 
k. s. u Spytihněvi ve 13 hodin, kde si můžete 
prohlédnout rybářskou líheň nebo se vydat 

Březen Měsíc knihy
Již podesáté se v Napajedlích uskutečnila 

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 
vždy první úterý v březnu a otevřeno bylo 
každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
Měsíc knihy se konal v prostorách Turis-
tického a informačního centra Emila Spiro 
v Napajedlích. 

Letošní zájem překonal všechny rekordy 
minulých ročníků, konečné číslo je 1 270 knih, 
zakoupených za symbolickou pětikorunu. 
Zisk neuvěřitelných 6 350 korun je určen 
na podporu amatérských souborů Klubu 
kultury Napajedla. 

Nabídku vyprázdnit svou knihovnu vyu-
žily desítky zájemců, odhadujeme, že naším 
Měsícem knihy prošlo přes 7 000 svazků. 
Knihy, o které nikdo neprojevil zájem, pečlivě 
protřídily emeritní napajedelské knihovni-
ce. Šest beden kvalitních titulů ukládáme 
do příštího roku. 

Zbytek, ač neradi, jsme pietně uložili 
do kontejneru se starým papírem. Naši 
praktickou oslavu Měsíce knihy opět na-
bízíme jako dobrý nápad všem, kdo by ji 
chtěli napodobit. Není mnoho kulturních 
akcí, které přinesou radost i nezanedba-
telný zisk. 

Loňský článek doplnil letošními daty 
a čísly 

Josef Souček 
Městské informační centrum Napajedla

Úspěšné zakončení jazzové sezony

Dluhové poradenství pro každého a zdarma i online!
Dluhové poradenství Samaritán je jed-

na ze služeb Charity sv. Anežky Otrokovi-
ce, jejímž cílem je pomáhat a poskytovat 
podporu každému, kdo má potíže s dluhy, 
a co je důležité, zcela zdarma. V nedávné 
době byl spuštěn internetový portál s ná-
zvem www.poradnasamaritan.cz, který 
má za úkol podávat informace o možnos-
tech řešení situací spojených s dluhy. Ptát 
se zde může každý, i anonymně. Služba 
Dluhové poradenství poskytla za tři 
roky své existence odborné poradenství 
několika stovkám lidí z Otrokovic, Zlína 
a blízkého okolí. Díky novému portálu 

můžeme tyto zkušenosti předávat dále, 
protože i v současné době je stále velmi 
nízká informovanost o této problematice. 
Na veškeré dotazy budou odpovídat kva-
lifikovaní pracovníci služby. Na portálu 
se čtenář také dozví bližší informace 
o službě, aktuality a najde zde i vzory 
dokumentů, které se týkají dluhové 
problematiky nebo odkazy na důležité 
internetové stránky. Jedná se o jedinečný 
a netradiční způsob poradenství. Máte 
také potíže s dluhy? Nechte si zdarma 
poradit, jak na ně. 

Charita sv. Anežky Otrokovice

Příjemná atmosféra klášterní kavárny 

Jazz Trio 

nChant Jazz, foto: Miluše Víchová 

u vystoupení dětí z DDM Matýsek nebo 
poslechu příjemné hudby. O vaše děti se 
zatím postarají v dětském koutku.

V areálu napajedelského hřebčína 
je pak od 13 hodin připravený pestrý 
program pro děti, projížďky na ponících 
a od 14 hodin bude k vidění parkurové 
a drezurní ježdění a přehlídka plemenných 
hřebců. Součástí doprovodného programu 
bude přehlídka agility, posezení s hudbou 
a nebude chybět občerstvení s domácím 
pivem a vínem. Ve 13 a 15 hodin se mů-
žete zúčastnit komentované prohlídky 
hřebčína. Abyste si mohli užít celý den se 
svojí rodinou a přáteli a nemuseli odbíhat 
domů vařit, můžete za velmi lidovou cenu 
poobědvat přímo v hřebčínu.

Kateřina Barešová

rovnou na místo. Trasa bude značená, což 
vám umožní přijít kdykoli během odpoledne. 

Kateřina Barešová

Jarní slavnosti
Sobota 27. dubna 2013 od 8 do 17 hodin
Klub kultury a Hřebčín Napajedla Vás sr-

dečně zvou na první Jarní slavnosti, kterými 
přivítáme jaro poslední dubnovou sobotu.

Masarykovo náměstí opět naplní stánky 
s regionálními potravinami, ručními vý-
robky a přírodní kosmetikou. Na jarním 
trhu nebudou chybět stromky, sazeničky, 
čerstvé i sušené bylinky a samozřejmě již 
tradiční kompost pro Vaše zahrádky. Těšit 
se můžete i na tradiční frgály, beskydské 
sýry, domácí uzeniny, med, koření a mno-
ho dalšího. Domácí pivo, víno z černého 
rybízu nebo fair trade kávu si vychutnáte 

vit páteční večer u jazzové hudby a přišli 
do Klášterní kaple. 

Většina muzikantů byla ze zdejší atmo-
sféry velmi mile překvapená a tomu by 
tak rozhodně nebylo bez podpory ze stran 
publika. 

Mé osobní díky, s dovolením, adresuji 
zdejšímu Klubu kultury za jejich přívětivý 
přístup k podpoře „nemainstreamové“ 
kultury.

Petra Jarmarová

Muzeum se v květnu uzavře
Omlouváme se všem, kteří se v květnu 

těšili na výstavu v muzeu 101 let kopané 
v Napajedlích. Z důvodu stavebních prací 
uvnitř budovy, jsme se rozhodli pro větší 
bezpečnost návštěvníků muzeum pro 
veřejnost uzavřít. Své brány muzeum 
opět otevře 1. 6. při slavnostním odhalení 
expozice Hraček Fatry Napajedla. (ib) 

http://www.poradnasamaritan.cz
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Dvě aplikace pro chytré telefony zdarma 
Pro své zákazníky, majitele chytrých telefonů s iOS nebo Android OS, připravila společnost 

Veolia Voda mobilní aplikaci Moje VodaPlus, díky níž získají zákazníci nepřetržitý a zabezpe-
čený přístup ke svému elektronickému zákaznickému účtu. Druhá aplikace, nazvaná Moje 
voda, je určena široké spotřebitelské veřejnosti. Obě aplikace jsou ke stažení v AppStoru 
i Android marketu zdarma.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. nabízí svým zákazníkům přístup k jejich datům již 
několik let na internetových stránkách prostřednictvím osobního zákaznického účtu. Nyní si mohou 
zákazníci nainstalovat do svých chytrých telefonů aplikaci Moje vodaPlus, která jim přístup k osobním 
datům umožní i v situaci, kdy nemají k dispozici počítač.

V aplikaci Moje vodaPlus najdou zákazníci čtyři základní záložky „Můj účet“, „Faktury a odečty“, 
„Požadavky“ a „Změna údajů.“ Získají zde přehledné informace o smlouvě i aktuální spotřebě vody 
a mohou rychle a pohodlně nahlásit stav svého vodoměru, změnit kontaktní údaje nebo změnit způsob 
úhrady a zasílání faktur. Dále se prostřednictvím aplikace zákazník dozví aktuální cenu vody, informace 
o fakturách i platbách atd. V prostředí aplikace mohou zákazníci také odesílat různé požadavky a sle-
dovat stav jejich vyřizování. Zákazníci, kteří nemají internetový zákaznický účet, si jej mohou vytvořit 
na internetových stránkách svého dodavatele vody. Přístupové jméno a heslo pro vstup do aplikace 
Moje VodaPlus obdrží doporučeným dopisem na základě registrace k internetovému účtu. 

Pro širokou veřejnost (koncové odběratele i bez smlouvy s dodavatelem vody) je určena verze 
Moje voda, která nabízí všem zájemcům zobrazení odstávek vody a aktuálních havárií přímo v ma-
pách s uvedením předpokládaného obnovení dodávek vody. Moje voda nabídne také základní údaje 
o kvalitě vody, jejích parametrech a vlivu na zdraví nebo přehlednou kalkulačku spotřeby vody 
v domácnosti nebo kalkulačku uhlíkové stopy.

 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 840 668 668 • www.smv.cz

Vážení spoluobčané
Občanské sdružení „Za zdravá Napajedla“ založilo webové 
stránky, na kterých se můžete s námi podělit o své zkušenosti 
a seznámit se s tím, jaké kroky podniká naše OS v oblasti zhor-
šujícího se životního prostředí v Napajedlích.

www.zdravanapajedla.cz (kniha návštěv)


