
Položením věnců u pomníků padlých uctili představitelé města jejich věčnou památku.

Ročník XIII.

Zejména o protipovodňových opatřeních a zkvalitňování vodohospodářské infrastruktury v 
obcích regionu 30. května jednal hejtman Libor Lukáš s ministrem zemědělství Petrem Ganda-
lovičem. Společného pracovního jednání při plavbě výletní lodí na Baťově kanále se zúčastnila 
i starostka našeho města.
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 4 Pocta plukovníku S. Mikulovi
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 6 Výsledky 51. divadelního festivalu

 8 Bruslaři a AVENTIS ovládli město

 16 Mistři České republiky „teamgymu“

Závìreèný koncert 
sezóny 2007/08 

Účinkuje Moravský komorní orchestr. 
Zazní hudba baroka a klasicismu. Koncert 
se koná ve čtvrtek 19. června v 19 hodin. 
Do Klášterní kaple všechny srdečně zve 
Klub přátel hudby v Napajedlích 

Promenádní koncerty 
na schodech kostela v Napajedlích čtěte na 
straně 13.

25. 6. 2008 v 15. 30 hod. se v sále ZUŠ R. 
Firkušného uskuteční slavnostní

Vyøazení absolventù 
Absolventi I. i II. stupně hudebního oboru 

a absolventi výtvarného oboru se rozloučí se 
studiem v ZUŠR. Firkušného. Vedle hudby 
zazní poděkování učitelům za odborné 
vedení a rodičům za podporu při studiu

Køest nové lodi
se uskuteční v sobotu 21. června ve 14 hodin 
Na Rejdě ve Spytihněvi. Více na straně 3.

16 Mistři České republiky „teamgymu“ 
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Z jednání Zastupitelstva mìsta
Zápisy z jednání zastupitelstva města jsou 

zveřejňovány na Úřední desce a na webových 

stránkách města www.napajedla.cz.

Zastupitelstvo mìsta dne 28. 4. 2008 
mimo jiné

 vyhlásilo další kolo výběrového řízení 
na prodej zbývajících stavebních pozemků 
p. č. 2074/106 + 2074/107, 2121/29 a 2121/32 
pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Malina 
III za min. cenu 950 Kč/m2 za stejných pod-
mínek. Termín uzávěrky 13. kola: 11. 6. 2008 
do 14:00 hodin 

 schválilo prodej bytu č. 1351/8 o velikosti 
1+1 v ul. Nábřeží podle podmínek schvále-
ného záměru, tj. včetně termínu k uzavření 
kupní smlouvy: do 1 měsíce od schválení 
v ZM: paní Gajdošík, bytem Napajedla, za 
cenu 760 000 Kč

 schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o bu-
doucí smlouvě o prodeji pozemků ze dne 31. 
3. 2006 se společností PETRIOR spol. s r.o. 

 schválilo uzavření kupní smlouvy, na zá-
kladě Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji 
pozemků ze dne 31. 3. 2006 a předloženého 
Dodatku č. 3 k této smlouvě se společností 
PETRIOR, spol. s r.o., na prodej pozemků 
pod sekcí B umístěné na pozemku KN st. p. č. 
2073/2 o výměře 338 m2 a pod sekcí C umístě-
né na pozemku KN st. p. č. 2073/3 o výměře 
338 m2 bytového domu „Nové nábřeží“ obě 
za cenu 500 Kč/m2 v k. ú. Napajedla, celková 
cena pozemků je 338 000 Kč

 schválilo snížení kupní ceny části po-
zemku KN p. č. 2121/40, která je zatížena 
stávajícím podzemním vedením NN, o 25 % 
manž. Tinkovým (v šíři ochranného pásma 
2 m x délka pozemku), celková částka snížení 
činí 24 735 Kč

 schválilo rozpočtové opatření č. 9/2008 
v objemu 300 000 Kč týkající se neinvestič-
ního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 
Služby města Napajedla za účelem fi nanco-
vání nákupu materiálu na opravu veřejného 
osvětlení na Zámoraví

 schválilo rozpočtové opatření č. 10/2008 
o objemu 187 000 Kč týkající se opravy chod-
níku na ul. Lány 

 schválilo rozpočtové opatření č. 11/2008 
o objemu 180 000 Kč týkající se opravy chod-
níku v ulici Jiráskova 

 schválilo rozpočtové opatření č. 12/2008 
o objemu 187 000 Kč týkající se opravy chodní-
ku a komunikace v ul. Bartošova – Husova

 schválilo rozpočtové opatření č. 13/2008 
o objemu 150 000 Kč týkající se údržby spor-
tovního areálu 

 schválilo rozpočtové opatření č. 14/2008 
o objemu 250 000 Kč týkající se zastínění oken 
tělocvičny 2. ZŠ 

 schválilo rozpočtové opatření č. 15/2008 
o objemu 400 000 Kč týkající se rozšíření 
vozovky III/36740 Zámoraví 

 vzalo na vědomí aktualizaci návrhu 
investičních akcí ve vazbě na dotace v roce 
2008 

 se seznámilo se zápisem z jednání fi nanč-
ního výboru dne 23. 4. 2008.

 schválilo rozpočtový výhled města na 
období let 2009 až 2012

 schválilo Závěrečnou zprávu o provedení 
inventarizace majetku a závazků města Na-
pajedla za rok 2007

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2008, týkající se změny Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2002 o veřejném pořádku 

 schválilo nové sídlo společnosti NBTH, 
s.r.o. v domě č. p. 94, ulice Palackého, PSČ 
763 61, v Napajedlích, náhradou za původní 
sídlo – Komenského 270

 schválilo dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, předložený návrh výše měsíčních 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města ve smyslu NV ČR č. 37/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, s účinností od 
1. 4. 2008 

 schválilo v souladu s ustanovením § 85 
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších právních předpisů, pořízení 
nového osobního automobilu ŠKODA Fabia 
Elegance 1,2 HTP 51 kW od společnosti DOBE 
CAR s.r.o. dle předložené nabídky spotřebitel-
ského úvěru v souladu s výší rozpočtovaných 
fi nančních prostředků pro r. 2008

 se seznámilo se zápisy z jednání kontrol-
ního výboru dne 5. 3. 2008 a 7. 4. 2008.

 schválilo Pravidla pro spolufi nancování 
projektů předkládaných příspěvkovými 
organizacemi města

 neschválilo přidělení fi nančního příspěv-
ku na rok 2008 na činnost Domovu pro seniory 
Napajedla, příspěvkové organizaci ZK

 schválilo vyřazení osobního automobilu 
SPZ ZLI 88 – 30 formou odprodeje

Konkurz na øeditele MŠ
Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele 

MŠ - Rada města Napajedla vyhlašuje v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT 
ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, konkurs na 
funkci ředitele/ředitelky: Mateřská škola 
Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, 
příspěvkové organizace 

Požadavky: 
• předpoklady pro výkon funkce ředitele 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění, 

• odborná kvalifi kace podle § 17 zákona č. 
563/2004 Sb., 

• znalost problematiky organizace a řízení ve 
školství a příslušných předpisů, 

• komunikativní typ s důrazem na týmovou 
práci, 

• občanská a morální ěbezúhonnost, 
• znalost práce na PC, 
• dobrý zdravotní stav,
• předpokládaný nástup 1. srpna 2008. 

K přihlášce doložte originály nebo úřed-
ně ověřené kopie následujících dokladů 
a příloh: 
• o požadované odborné kvalifi kaci (diplom 

i vysvědčení), 
• o celém průběhu zaměstnání a délce praxe 

potvrzený posledním zaměstnavatelem, 
• podrobný životopis, 
• koncepci dalšího rozvoje MŠ (max. rozsah 

5 stran formátu A4), 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 

3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání, 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsí-
ců). 
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky 

včetně výše uvedených příloh: poštou na 
adresu: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 
89, 763 61 Napajedla, podací razítko nejpoz-
ději s datem 20. června 2008

nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu 

Napajedla, budova radnice, Masarykovo ná-
městí 89, Napajedla (obálka musí být označena 
„Ředitel/Ředitelka MŠ“), nejpozději do 20. 
června 2008 do 12:00 hod.

Kontakty:
Bc. Lea Boďová, Mateřská škola Napajedla, 

Komenského 1159, tel. 577 944 552
Ing. Milan Vybíral, místostarosta, tel. 

577 100 913

Zámìry mìsta Napajedla
Město Napajedla prodá poslední 3 

pozemky p. č. 2074/106+2074/107, 2121/29 
a 2121/32 pro výstavby rodinných domů 
v lokalitě Malina III. Uzávěrka dodání 
přihlášek je 11. 6. 2008 ve 14:00 hodin. 

•••

Město Napajedla prodá 2 mobilní buňky 
tvořící jeden funkční celek o výměře 29,7 m2 
nejvyšší nabídce. Uzávěrka dodání žádostí 
je 13. 6. 2008 do 14:00 hodin.

Bližší informace na úřední desce a 
internetových stránkách města www.
napajedla.cz

Prodej areálu zámeckého parku a zámku v Napajedlích
Vážení občané, 26. 5. 2008 jsem obdržela dopis tohoto znění:
Vážená paní starostko,
tímto Vás chci informovat, že představenstvo společnosti Fatra, a.s. na svém zasedání dne 

21. 5. 2008 projednalo a schválilo předloženou nabídku obchodní společnosti na odkoupení 
areálu zámeckého parku a zámku v Napajedlích, včetně jejich právních zatížení.

K převod vlastnických práv by mělo dojít v termínu do konce srpna 2008.
S pozdravem FATRA, a.s. Ing. Petr Síleš, generální ředitel

…tento dopis tímto dávám na vědomí občanům města  Ing. Irena Brabcová
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Køest nové lodi
Vážení občané, přijměte pozvání na 

Křest nové výletní lodi, která bude od 
letošní plavební sezóny jezdit na řece 
Moravě a Baťově kanále. Křest se usku-
teční v sobotu 21. června a jeho před-
pokládaný program je následující:
• 12:00 až 12:45 plavba lodi s VIP hosty 

Otrokovice – Napajedla
• 12:45 až 13:15 Napajedla Nábřeží – 

Uvítání lodi v Napajedlích
• 13:30 Zahájení ofi ciálního programu 

pro veřejnost ve Spytihněvi Na Rejdě. 

Křest lodi provede hejtman Zlínského 
kraje Libor Lukáš ve 14:50 hod. Akce 
bude končit ve večerních hodinách kon-
certem sboru Svatý Pluk a slavnostním 
ohňostrojem ve 21 hod. Další podrobnosti 
o pestrém programu včetně informací 
o plavbách pro veřejnost budou uvede-
ny na plakátech, internetu a v kabelové 
televizi. 

Zvu vás všechny, jako starostka a místo-
předsedkyně Sdružení pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cesty na řece Moravě, přijď-
te se mnou loď uvítat v Napajedlích. 

Ing.Irena Brabcová

Stará loï MORAVAStará loï MORAVA
V roce 1983 byla loď koupena Od Československé plavby Labsko-Oderské (za 250 tisíc korun) 

a dovezena z Děčína do Mělníka. V Mělníku byla naložena na auto ČSAD Ostrava a dovezena 
do Napajedel. Nápad koupit loď byl pana Jaroslava Stuchlíka na popud tehdejší státní plavební 
správy Přerov. Loď koupil ONV, odbor cestovního ruchu. Paní Žáčková se přičinila o získání 
fi nančních prostředků. Loď kotvila na Pahrbku. Zpočátku jezdila pouze od Spytinovského 
jezu po nábřeží v Napajedlích, později po zvednutí lávky na Chmelnici až po Bělovský jez. 
Musely se vybudovat 4 plovací nástupní můstky. Celkovou realizaci zajišťoval tehdejší Svazarm 
Žlutava. Loď byla provozována pro rekreační plavby, školní výlety, oslavy a večerní plavby 
s hudbou. Původní jméno lodi bylo Poděbradka, v roce 1984 byla přejmenována na Moravu. 
Činnost byla ukončena po roce 1989 a loď byla tehdejším zastupitelstvem města Napajedel 
odprodaná soukromé osobě. Dnes je loď pod původním jménem na Slapské přehradě.

Důležitou událostí pro rozvoj osobní vodní 

dopravy ve Zlínském kraji je v letošním roce 

zahájení plavby nové výletní lodi pro 60 pasažérů. 

Loď je dílem dobrovolného svazku obcí Sdružení 

obcí pro rozvoj Baťova kanálu 

a vodní cesty na řece Moravě, 

které tento projekt realizuje 

s fi nanční podporou Zlínské-

ho kraje. Svými parametry se 

tato loď řadí k největším na 

vodní cestě a je první lodí 

svého druhu v novodobé 

historii Baťova kanálu na 

území Zlínského kraje.

Loď byla spuštěna na 

vodu v blízkosti svého do-

movského přístavu Spyti-

hněv, kde budou probíhat 

také plavební zkoušky nutné 

pro získání registrace u Státní 

plavební správy. Do provozu 

bude loď uvedena 21. 6. 2008 

slavnostním křtem, při kte-

rém získá své jméno. 

Příprava projektové dokumentace lodi byla 

zahájena na jaře loňského roku. Loď bylo nut-

né navrhnout pro specifi cké podmínky Baťova 

kanálu - šířka a délka lodi je limitována rozměry 

plavebních komor, ponor lodi garantovanou 

plavební hloubkou a maximální výška lodi nad 

čárou ponoru pak podjezdnou výškou mostů. 

Parametry Baťova kanálu jsou oproti ostatním 

vodním cestám v ČR specifi cké, což se projevuje 

v unikátní koncepci lodi. Stavba lodi dle zpra-

cované projektové dokumentace byla zahájena 

v lednu 2008 a dokončena v rekordně krátkém 

čase, v květnu 2008.
Při svém maximálním obsazení pojme loď 60 

pasažérů, kteří mohou vychutnat plavbu z pohod-

Nová výletní loï pro Baťùv kanál a øeku Moravu

azku obcí Sdružení

lí spodní paluby, či vyhlídkové paluby na střeše 
lodi. Loď je koncipována jako bezbariérová, je 
vybavena barem a WC. Zajímavostí je integrované 
nezávislé topení umožňující celoroční provoz až 
do zámrzu vodní cesty. Samozřejmostí je pak 
prostor pro přepravu jízdních kol či kočárků.

Pravidelné výletní plavby, plavby s doprovod-
ným programem (plavby s hudební produkcí, 
plavby s ochutnávkou vín a kulinárních specialit, 
atd.) a plavby na objednávku (školní výlety, svat-
by, večírky, atd.) budou probíhat na vodní cestě 
mezi Otrokovicemi a Uherským Ostrohem. Plavba 
touto lodí však bude možná až do přístavu Skalica 
na Česko-Slovenské hranici, kde v současné době 
končí nejjižnější kanálový úsek Baťova kanálu. 
Po realizaci plavební komory na jezu Bělov bude 
možné plout až do Kroměříže. 

Kapacita: 60 pasažérů
Délka lodi: 17,5 m
Šířka lodi: 4,45 m 
Hmotnost lodi: 20 t
Výkon motoru: 1 x 44,1 kW
Realizátor: Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 

kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Projekt lodi: Ing. Jiří Mandl
Projekt interiéru: Ing. arch. I. Bergmann
Výrobce: Lodní doprava Vranov, s.r.o.

Ing. Jiří Durďák
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 

a vodní cesty na řece Moravě

Foto JS

NN2008-06-barva.indd   3NN2008-06-barva.indd   3 16.6.2008   16:57:3216.6.2008   16:57:32



4

22. května se uskutečnila první návštěva 
zástupců škol, školky a domu dětí a mládeže 
Borského Mikuláše na Slovensku. Návštěva 
se nesla v duchu přání navázání bližší spo-
lupráce mezi zařízeními podobného typu. 
Měli jsme možnost se seznámit se systémem 
práce s dětmi i s jednotlivými zařízeními. 
Takové setkání je vždy inspirací, co a jak 
zlepšit. V době možností získání dotací na 
příhraniční spolupráci je i inspirací, jaké 
společné projekty připravit tak, aby mohly 
být úspěšné a prospěšné na zkvalitnění 
práce s dětmi.

Při návštěvě škol bylo zřejmé, že technické 
podmínky výuky jsou na Slovensku podstatně 
horší, než na našich školách. Nicméně zapálení 
učitelů dohání nedostatek fi nančních prostřed-
ků ve školství. 

Po prohlídkách jsme měli možnost se 
seznámit a navázat kontakty při ochutnávce 
kvalitního vína místní produkce a odjížděli 
jsme s přesvědčením, že spolupráce bude 
chtěná a srdečná. 

Během diskuzí zaznívalo politování nad 
rozdělením obou národů a radost nad tím, že 
nastala doba hledání se. Naše děti jsou gene-

Návštìva øeditelù školských zaøízení v Borském Mikuláši

race, která má minimální možnosti se setkat 
s mluvenou slovenštinou jinak než přes písně 
slovenských zpěváků. Možnosti výměny uči-
telů slovenštiny a češtiny na obou stranách 
mohou zlepšit vztah budoucích generací 
k tomuto blízkému národu.

Tato návštěva otevřela další oblast spolu-
práce mezi budoucími partnerskými obcemi, 
a to v oblasti školství. V oblasti kultury je již 
rozběhnutá a budu se snažit o start i v dal-
ších, jako je sport či jiné. Proto i tímto nabízím 
aktivistům či sdružením zprostředkování 
kontaktu s podobnými nadšenci na druhé 
straně hranice.

I když je jedním z motivů možnost získá-
vání dotací, věřím a vidím, že partnerství 
může být stejně srdečné jako partnerství 
s obcemi Klak a Ostrý Grůň, ke kterým máme 
vazbu odkázanou minulou generací. Měli 
bychom i tohoto odkazu využít a společně 
tvořit vazby mezi národy.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

Pocta plukovníku Stanislavu Mikulovi
muzeum jeho životních i bojových osudů. 
Slavnému rodáku, účastníku bojů u Tobru-
ku a letecké bitvy o Anglii, který mnoho 
let prožil u nás v Napajedlích, přišli vzdát 
čest spolubojovníci i špičky naší současné 
armády. Význam jeho osobnosti podtrhla 
i účast leteckých přidělenců USA a Velké 
Británie v ČR. Přelety bojových vrtulníků 
a československá hymna s čestnými salvami 
byly vskutku silným zážitkem. 

js

K nedožitým devadesátinám byla plukov-
níku letectva Stanislavu Mikulovi slavnostně 
odhalena pamětní deska na rodném domě 
v Boršicích. Zároveň zde bylo otevřeno 

Foto JS
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Na Váš svátek ke Dni matek pøinášíme pøáníèko…

Ač se to nezdá, oslaví IDS Napajedla jeden 
rok svého fungování. Je to příliš krátká doba 
na zhodnocení vlivu zkvalitnění hromadné 
dopravy, ale přesto je důležité zrekapitulovat 
to, co se povedlo a co zbývá ještě dodělat.

10. 6. 2008 byl první den, ve kterém došlo 
ke spuštění IDS Napajedla. Co je IDS bylo 
popsáno mnohokrát a bylo by zbytečné se 
opakovat. V tento den došlo k zásadní změně 
v jízdních řádech autobusů, a to tak, že se 
zvětšil počet spojů projíždějící městem, které 
jsou hrazeny ze základní obslužnosti, a spojů, 
které si objednalo město Napajedla. Proto 
i desítky spojů, které jezdily mimo město Na-
pajedla začaly městem projíždět. Cílem bylo, 
aby bylo zajištěno spojení na zastávku MHD 
Zlín Otrokovice a vlakové nádraží Otrokovice. 
To mělo být zajištěno v intervalech 45 minut 
ve všední dny a 90 minut mimo pracovní dny. 
Celkově se jednalo o přidání desítky spojů 
týdně a zaplnit mezery, kdy např. v neděli 
byla proluka i 4 hodiny ve spojení. Protože 
bylo jasné, že tyto spoje nebudou vytíženy 
tak, aby je zaplatilo jízdné, zastupitelstvo města 
schválilo v rozpočtu prostředky, které budou 
tuto ztrátu hradit. Celkový závazek byl 600 tisíc 
korun ročně. Pro informaci uvádím, že původní 
projekt protažení linky 55 byl rozpočtován na 
6 miliónů ročně a i město Zlín uvádí náklady 
na dofi nancování ztráty z MHD na 1800 Kč na 
občana, což by v přepočtu bylo na Napajedla 
více než 13 milionů korun ročně.

Proto není sytém dokonalý, ale je dle fi nanč-
ních možností města takový, aby byl udržitelný 
jako trvalá součást života města.

Integrovaný dopravní systém Napajedla slaví 1. rok 
Jako trasa byla zvolena hlavní komunikace 

města tak, aby doba jízdy byla co nejkratší. 
V projektu IDS je počítáno s vybudováním 
nových tří zastávek, a to Malina, Zámoraví 
a Jiráskova. U zastávek se čeká na vyhlášení 
výzev tak, aby výstavba mohla být fi nancována 
i z jiných zdrojů než města.

Nemalou práci dalo i přetrasovávání stáva-
jících spojů tak, aby zastavovaly na maximu 
zastávkách. Vznikaly problémy se zajížděním 
k zastávce u Fatry a problematickou zastáv-
kou u Hospodářské školy, kde měl autobus 
přestávku. To se vyřešilo v průběhu roku 
změnou linky tak, že autobus má přestávku 
u vlakového nádraží v Otrokovicích.

Dalším přínosem bylo přesvědčování do-
pravců o nasazování nízkopodlažních vozidel. 
Začali jsme s jedním, které bylo v barvách IDS 
Napajedla. Postupně se začala objevovat další 
vozidla a za necelý rok jezdí již 3 vozy. Další 
budou přibývat. Nejen senioři, zdravotně po-
stižení a maminky s dětmi přivítají tlak radnice 
na dopravce v pořizování těchto vozidel.

Během roku bylo spuštěno, na nátlak i města 
Napajedla, zápočtové centrum tak, aby mohly 
být uznávány čipové karty u všech dopravců 
v IDS Napajedla. To umožňuje cestujícím ces-
tovat tak, že nerozlišují dopravce, ale jedou 
spojem, který je jim nejbližší.

Poslední úkol tohoto roku však splněný 
nebyl. Ač Zastupitelstvo města Napajedla 
i Zastupitelstvo Zlínského kraje odsouhlasilo 
v prosinci 2007 konvenci IDS, ta nebyla dopo-
sud všemi stranami podepsána. Tato konvence 
je nutná k tomu, aby se dokončilo sjednocení 

cen, vznik jízdenky, která bude platit na všech 
spojích a hlavně vznik měsíční jízdenky, kte-
rou jsem ostatně avizoval v minulém čísle. 
Žel jednání stále probíhají a jsou živější o to, 
že Zlínský kraj změnil konvenci z čistě města 
Napajedla na celokrajskou, a tím vstupuje do 
jednání více aspektů. Dovoluji si připomenout, 
že měsíční jízdenka by byla dvoupásmová, 
a to Napajedla a Otrokovice. Etapa pásma 
Zlín byla plánovaná po ověření předchozích 
dvou pásem.

Celkový počet přepravených osob v IDS 
Napajedla nemám k dispozici, ale mohu 
zde uvést čísla jen za spoje, které fi nancuje 
město Napajedla. Za první čtvrtletí 2008 to je 
5989 osob. Průměrná obsazenost spojů, které 
jezdí převážně v časech mimo pracovní dny 
a kdy jsou malé přepravní potřeby, je 5,8 ces-
tujícího na spoj. Tato čísla jsou rostoucí, a to 
může být důkazem, že se občané Napajedel 
učí využívat hromadnou dopravu a že se 
stává součástí jejich života. Další očekávaný 
růst bude po zavedení měsíční jízdenky, kdy 
dojde k nárůstu využití víkendových spojů 
díky tomu, že měsíční jízdenku si lidé pořídí 
za účelem dopravy do zaměstnání a víkendy 
budou využívat jako „bonus“.

Dovoluji si zde připomenout, že právě 
ti, kteří mají sníženou mobilitu věkem či 
nemocí, jsou ti, kteří nemají automobil, a tak 
hromadná doprava je velmi důležitou součástí 
jejich života.

Co popřát IDS Napajedla k jejímu prvnímu 
výročí? Aby se podařily dokončit všechny 
plány v co nejkratším čase a mohl být provo-
zován tak, jak byl koncipován. Aby neztratil 
důvěru občanů a mohl jim řádně sloužit k jejich 
spokojenosti.

Ing. Milan Vybíral, místostarosta

…a na něm velké srdíčko
…a na něm velké srdíčko

K příjemně prožitému svátku přispěla 
kulturní atmosféra v Domovech důchodců 
13. 5. a 14. 5. prostřednictvím tanečků a písní 
dětí z Radovánku, pod skvělým vedením se 
skvělým hudebním programem s názvem „Ta 
naše písnička česká“. Na srdíčku pohladila 
i pěkná přáníčka, která vyrobila skupina 
vychovatelek z 2. základní školy, předaná 
panem místostarostou Ing. M. Vybíralem po 
přednesení proslovů k tomuto svátku. O tom, 
že se programy líbily, svědčila radostná nálada, 
zpěv a aplaus pro účinkující. Děkujeme všem, 
kteří se na těchto akcích jakoukoliv měrou 
podíleli Členové SOZ v Napajedlích
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Leden: První schůzka festivalové komise. 
Členové se shodli na tom, že kromě zná-

mých a oblíbených souborů osloví letos i nové 
a napajedelským divákům dosud neznámé 
soubory. Koncem měsíce režisér divadelního 
souboru Zdeňka Štěpánka rozhoduje o koneč-
ném obsazení rolí v připravované hře s pra-
covním názvem Běloch. Z důvodů tepelných 
úspor na KK v úterý zkoušíme téměř současně 
se souborem Radovan. . 

Únor: Festivalová komise po pečlivém 
prostudování synopsí her rozhodla o obe-

slání 35 souborů z celé republiky i Slovenska. 
Domácí soubor pracuje na Bělochovi ve dne 
i v noci. Přísloví „hladový jako herec“ je zde na 
denním (i nočním) pořádku – bufet nefunguje. 
Boj o jeviště s Radovanem pokračuje nyní už 
i ve čtvrtky. Jejich premiéra se taktéž blíží. 

Březen - za kamna vlezem. Nikoliv však 
festivalová komise. Ta se snažila vybrat 

soubory, které se objeví na našem festivalu, 
zajistit pro ně zázemí, objektivní odbornou 
porotu a spoustu dalších důležitých maličkos-
tí. Přáním komise bylo, aby se role předsedy 
poroty ujal sám vnuk Zdeňka Štěpánka, jehož 
jméno nese náš soubor, Jan Štěpánek. „Honza“ 
ani netušil, že nějaký soubor tohoto jména 
existuje a funguje už několik desítek let. I díky 
našemu režisérovi Tomášovi Stolaříkovi po-

zvání přijal a přislíbil účast i se svou divadelní 
kolegyní Terezou Chytilovou. 

Domácí divadelní soubor neustále, 7x týdně 
i v přesčasech, pracuje na Bělochovi. Máme 
scénu, kostýmy a před sebou premiéru. Herci 
vypadávají z kostýmů, je třeba je přešít – bufet 
stále nefunguje. Naši kamarádi z Radovanu 
nám začínají na zkouškách vařit svařák a ob-
čas fungují i jako nápověda. Za odměnu s nimi 
můžeme, ač nezpěváci, zpívat. 

Duben: Komisi se udělalo jasno… ve výběru 
souborů. Několik představení shlédli na 

živo, některá na DVD. Výběr z 19 přihlášených 
souborů nebyl jednoduchý, navíc co člověk, 
to názor. Debaty byly dlouhé, členové komise 
neúnavní. Domácí soubor má s Bělochem 
tentokrát již pod konečným názvem „Nevylé-
čitelní aneb Běloch, 185 cm, hledá kohokoliv, 
zn. Za účelem styku“ premiéru na postupové 
přehlídce ochotnických divadelních souborů 
v Karolínce. Na základě doporučení zdejší 
odborné poroty mění mírně scénu a některé 
temporytmy částí hry. Herecké výkony prudce 
stouply – bufet funguje! 

Duben - FESTIVALOVÝ TÝDEN

Sobota: Domácí divadelní soubor zahajuje 
přehlídku. Pan Ing. Milan Vybíral, mís-

tostarosta města, tak jako po následujících šest 
dní, se srdečně ujal nelehkého úkolu uvítat 
soubory za město Napajedla. Již tradičně úvod 
festivalu patřil videoprojekci a předčil očeká-
vání diváků. Tentokrát se vše neslo v duchu 
jara. Ofi ciálního zahájení se ujala starostka 
města Ing. Irena Brabcová. Konferenciéři 
splnili svůj úkol, sponzoři předali dary a fes-
tival divadelně opravdu začal. Moderní hra, 
netradiční pojetí, přesvědčivé herecké výkony 
mladých herců, šokující provedení, odvážné 
kostýmy a jednoduchá, avšak účelná scéna, 
byly pro mnohé diváky od domácího souboru 
příjemným překvapením. 

Neděle: Inscenace Trójanky. Práci MgA. 
Helmichové již známe z loňského ročníku. 

K výběru tohoto titulu na letošním festivalu 

Z deníku 51. divadelního festivalu ochotnických souborù v Napajedlích
přispěla i osobní návštěva premiéry hry v Os-
trožské Nové Vsi. Těžké téma, úžasná dramati-
zace a osobité výkony hlavních představitelů 
přesvědčily i napajedelského diváka. 

Pondělí: Hra „Patříš mi! Aneb Fernando 
Krapp mi poslal dopis“ uvedena sou-

borem z Vyškova zaujala zejména osobním 
pojetím rolí jednotlivých herců. 

Úterý: Již známý soubor z Kroměříže ten-
tokrát přivezl hru Manželské vraždění. 

Sehrané herecké duo, autentická scéna, vý-
borné herecké výkony, vtipné dialogy rovná 
se spokojený divák.

Středa: Naprosto neznámý soubor z Dob-
ronína, který se v Napajedlích objevuje 

poprvé. Přijel, šokoval, vyhrál. Zaslouženě. 
Úžasné nasazení, poutavé zpracování a detail-
ně zpracované situace. 

Čtvrtek: Vsetínské mládí plné energie a nad-
šení. Profesor Urubek opět nezklamal. 

Vítězství v anketě diváka mluví za vše.

Pátek: Závěr festivalu. Již nesoutěžně se 
představuje zahraniční soubor z Borské-

ho Mikuláše s hrou Kamenný chodníček. 
Představení zcela odlišné od všeho, co dosud 
diváci zhlédli, ale o nic míň zajímavé. Před 
tím ale přišlo tolik očekávané vyhodnocení 
odborné poroty. Ceny rozdány, světla v sále 
pohasla.
Tím ale festival nekončil. Přišel čas zábavy 
a seznámení s kolegy z jiných souborů. Hudba, 
příjemní lidé a nakonec i tanec byly myslím 
důstojnou tečkou za 51. divadelním festivalem 
v Napajedlích
Nezbývá, než poděkovat městu Napajed-
la, Klubu kultury, porotě, sponzorům, 
mediálním partnerům, patronům a všem 
dobrovolníkům, kteří se jakkoliv zapojili 
do přípravy a hladkého průběhu více než 
zdařilého 51. divadelního festivalu ochot-
nických souborů v Napajedlích.

P.S.: Bufet funguje nastálo!
Vaši "Štěpánci"

Sobota – DSZŠ Napajedla Neděle – Divadlo BLIC Ostrožská Nová Ves
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Výsledky 51. DFN
 Odborná porota a Klub kultury Napajedla udělili 

tato ocenění:

 ČESTNÉ UZNÁNÍ

• Leoši Ripperovi za autorskou hudbu v inscenaci 

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství

• Tomáši Stolaříkovi za umělecké vedení a režii DS 

Z. Štěpánka Napajedla v inscenaci Nevyléčitelní 

aneb Běloch, 185 cm, hledá kohokoliv Zn.: za účelem 

styku

• Janě Štěpánové za návrh scény pro inscenaci 

Manželské vraždění

• Markétě Stránské za mladý talent v roli Charlotte 

v inscenaci Nevyléčitelní aneb Běloch, 185 cm, 

hledá kohokoliv Zn.: za účelem styku

• celému kolektivu DS Z. Štěpánka Napajedla za 

intenzivní nasazení a prokazatelný umělecký posun 

při práci v inscenaci Nevyléčitelní aneb Běloch, 

185 cm, hledá kohokoliv Zn.: za účelem styku

• Evě Koukolské za roli Kasandry v inscenaci 

Trójanky

 CENY

• Jiřině Fojtové za roli Hekabé v inscenaci 

Trójanky

• Janě Štěpánové za roli Lízy v inscenaci Manželské 

vraždění

• Miroslavu Urubkovi za obětavou práci při vedení 

studentského divadelního souboru a režii inscena-

ce Thyl Ulenspiegel

• DS Zmatkaři Dobronín - nejlepší inscenace fes-

tivalu – za umělecké ztvárnění hry Elling a Kjell 

Bjarne aneb Chvála bláznovství

• „Dva v jednom“ pro nerozlučitelnou dvojici Ellinga 

a Kjella alias Petra „Šaryka“ Coufala a Vladimíra 

Mátla ze herecké výkony v inscenaci Elling a Kjell 

Bjarne aneb Chvála bláznovství

• celému souboru Masarykova gymnázia Vsetín 

za souhru, nasazení a tvořivost

• cenu Svatopluka Skopala za dlouholetou obětavou 

a přínosnou práci pro ochotnické divadlo pro paní 

Věru Simkovičovou z divadelního souboru Z. 

Štěpánka Napajedla

• cenu diváka pro Divadelní soubor Masarykova 

Gymnázia Vsetín za inscenaci Thyl Ulenspiegel 

Úterý – Divadelní spolek Kroměříž

Středa – DS Zmatkaři Dobronín
Čtvrtek – DS Masarykova gymnázia Vsetín

Pondělí – Divadlo bez střechy Vyškov Foto: František Cívela

Pátek – Búranské ochotnické divadlo Borský Mikuláš
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 ovládli Napajedla aneb In-line Napajedla 2008

Nádherné slunečné počasí, obloha bez 
mráčků přivítala účastníky druhého ročníku 
závodů na kolečkových bruslích Napajedla 
In-line 2008, pro letošní rok zařazeného do 
seriálu závodů O2 InLine Cup. Velký O2 mu-
sicfest a vystoupení AVENTISU dokreslovalo 
skvělou atmosféru v centru města.

Ale pojďme postupně, v kategorii nejmlad-
ších s rodiči odstartovalo 55 závodníků, kteří 
se na svůj věk potýkali s nepředstavitelnou 
kilometrovou vzdáleností. V cíli bylo následující 
pořadí: 1. P. Stodola – Praha, 2. J. Černoch – Zlín, 
3. O. Mrázek, 5. E. Blahušová, 6. D. Bačová, 
všichni Napajedla.

Závody mladšího žactva na 2040 m suverén-
ně ovládly závodnice pražského DDM Modřany 
v pořadí: 1. J. Stodolová, 2. M. Mikulášová, 3. A. 
Lokvencová. Krásné čtvrté místo vybojovala 
domácí T. Hromadníková. 

U chlapců vznikly problémy s časomírou 
(ty nás provázely po celý závod, a proto nám 
narůstalo zdržení). Pořadí bylo následující: 1. J. 
Mrázek - Přerov, 2. M. Hlavačka – Napajedla, 3. 
J. Klofáč - Otrokovice

Starší žactvo a třetí vítězství klubu DDM 
Modřany: 1. J. Kryštofová, 2. H. Mikulášová, 
3. M. Karabová – Košice, 5. T. Jirušková, 7. K. 
Hromadníková obě Napajedla.

Pořadí chlapců: 1. M. Pražma – Praha, 2. M. 
Uherka – Uherské Hradiště, 3. T. Uhříček, 5. R. 
Samohýl, 6. M. Pacholík – všichni Napajedla.

První závod dospělých sprint na 10 okruhů 
– Open po souboji na pásce mezi muži vítězí: 1. 
R. Sladkovský – inlajn.cz, 2. K.Zavoral – České 
Meziříčí, 3. M. Pražma – Praha.

Pořadí mezi ženami: 1. N. Hlůšková – Uher-
ské hradiště, 2. P. Báčová – FILA Black Ice, 3. 
J. Zubčáková

Okruh amatérů fi tness na 5 okruhů vyhrála 
A. Plotyeková, 2. Z. Antalová, 3. L. Večeřová – 
Oldřichovice, 4. I. Salajová, 5. J. Němcová, 7. 

M. Gorcová, 8. P. Ševčíková, 9. P. Šukcová, 10. 
J. Kysilková – všechny Napajedla. Mezi muži 
zvítězil R. Valoví, 2. S. Neméth – Otrokovice, 3. 
J. Hrouda, umístění Napajedláků – 7. L. Hodný, 
8. S. Jurásek, 9. P. Kysilka, 10. J. Kubíček.

A nyní hlavní závod O2 IN-LINE půlmaratón 
na 21 420 m, kde si to po velkém taktizování 
vedoucí skupiny mezi sebou závodníci roz-
dali až na cílové rovince a na loňského vítěze 
a napajedelského rodáka P. Lochmana zbyla 
nepopulární bramborová medaile. Vítězem 
se stal Jan Pecka – Liberec v čase 34:46,072, 
druhý T. Ptáčník – FILA Black Ice a třetí místo 
J. Ščepka – In Line BSS.sk. V ženách si palmu 
vítězství odnesla slovenská reprezentantka R. 
Karabová v čase 37:35,431, druhé místo obsadila 
H. Hlůšková – Uherské Hradiště a třetí místo 
J. Hroudová.

Závodů se zúčastnilo okolo 270 závodníků 
z celé České republiky a Slovenska. Spojení 
Napajedel a in-line bruslení se stává celorepubli-
kovým fenoménem. Stačí citovat zástupce O2 M. 
Dvořáka: „Takovou návštěvnost jsem nečekal, 
Napajedla překonaly všechna má očekávání 
a nasadily laťku hodně vysoko.“

Součástí závodů byl velký doprovodný pro-
gram, na kterém se podílely sportovní gymnastky 
SV-GYM Sokol Napajedla, ASPV Napajedla a Dům 
dětí a mládeže Matýsek.

Více informací o závodech i nádherné fotogra-
fi e naleznete na stránkách www.O2inlinecup.
cz a www.inlajn.cz

To, že in-line brusle tvoří dobré spojení 
s koncerty, si potvrdili sami závodníci i ná-
vštěvníci, kteří měli za zvuku kapel BREAK-
POINT, THE AIRBAGS a FAST FOOD OR-
CHESTRA protáhnout sportovní odpoledne 
až do večera. 

A v pozdních večerních hodinách, kdy si 
starostka města Napajedla Ing. I. Brabcová připila 
s návštěvníky a hosty na 110. výročí povýšení 
Napajedel na město, ovládla podium domácí 
kapela AVENTIS. Způsob, jakým AVENTIS 
oslavili své 35. výročí založení, můžou popsat 
pouze účastníci, kteří se rozcházeli v hodně 
pozdních hodinách. Ing. Miroslav Vycudilík 

Foto: František Cívela
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Podìkování poøadatelù
Pořadatelé závodů In Line Napajedla 2008 

děkují všem, kteří přispěli ke zdárnému prů-
běhu závodů i vlastního koncertu.

Děkujeme gymnastkám SV-GYM Sokola 
Napajedla, gymnastkám ASPV Napajedla 
a Domu dětí a mládeže Matýsek za krásná 
a náročná vystoupení, kterými nám všem 
přispěli do programu

za Fit Centrum Slavia
 Ing.Miroslav Vycudilík 
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CVIČÍME VE FITKU
KDE NÁS NAJDETE: 
FITCENTRUM SLAVIA, areál Slavia Napajedla 

NAŠE SLUŽBY: 
posilovna - 40 stanovišť
tělocvična - stolní tenis, boxovací pytel
kulečník - biliardový a karambolový závodní stůl
solárium - vertikální a horizontální
cyklostudio, sportovní bar, kadeřnictví, masáže, kosmetika – manikúra

CHYSTÁME PRO VÁS: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 
Pracovní doba Fitcentra se nemění, z technických důvodů zavřeno 4.–10. 8. - v tuto dobu bude otevřeno 
naše Fitcentrum v Otrokovicích (Společenský dům).
Cyklostudio: po–pá aspoň jedna jízda denně, jako loni každý instruktor jezdí 1 den v týdnu.
Tělocvična: rozvrh se upraví dle plánovaných dovolených jednotlivých cvičitelek. 
srpen – III. KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
opět pod vedením Mgr. Evy Urbanové (nutriční poradce a instruktorka pohybových forem)
pondělí a středa (19:00–21:00) - zahájení 4. 8. 2008
Součástí každé lekce je povídání o změně stravovacích návyků a praktické cvičení s využitím moderních 
fi tness pomůcek.
Přihlášky a info: Sport klub Eva 604 615 533, Fitcentrum Slavia 728 341 341
Na kurz můžete čerpat příspěvek od vaší zdravotní pojišťovny.
Podrobné info o kurzu na www.sportklubeva.estranky.cz nebo ve Fitcentru Slavia

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 728 341 341

smetika – manikúra

OTEVŘENO: 

Po–Pá 9:00–21:00 hod 

So–Ne 15:00–21:00 hod 

tel: 728 341 341

I.ROČNÍK Napajedelských slavností piva
Generální partner Pivovar STAROBRNO a.s.

pod záštitou místostarosty města Napajedla Ing. Milana Vybírala

 KDY:  13. - 14. 6. 2008  KDE:     Prostory za klášterem u sportovního centra Napajedla
 Pátek od 14:00 – 24:00
 Sobota od 11:00 – 24:00

PROGRAM - celým programem bude provázet moderátor Rádia Čas

Pátek 13. 6. Začátek v 16 hodin 
K tanci a k poslechu zahrají skupiny: 
- Tender (country), Mistake (rock), Darkil (rock) 
VSTUPNÉ 50,- 

Sobota 14. 6. Začátek v 11 hodin
- vystoupení tanečního souboru Radovan a Pozdní Sběr, cimbálová muzika Převozník 
- vystoupení napajedelských gymnastek
16 - 17 hodin: PIVNÍ SOUTĚŽE 
17 - 19 hodin: ---skupina REFLEXY---
Poté zahrají skupiny: Alkalain (rock), Hazard (country)
VSTUPNÉ 50,- 

Zajištěno bude bohaté občerstvení!!!
- výběr z deseti druhů piv
- alkoholické, nealkoholické nápoje, míchané nápoje (alkoholické i nealkoholické drinky)
- kulinářské speciality 

Za nepříznivého počasí se program přesouvá do Lidového domu v Napajedlech!
Organizátoři: Klub kultury Napajedla  www.napajedla.cz
  Lidový dům Napajedla (Marušák cattering s.r.o.)   www.marusakovi.cz

Hledáme 

spolupracovníky/ce, 

brigádníky/ce (možno i dlou-

hodobě), s vlastním autem, 

na rozvoz knih.

Info na tel. 604 283 056.

9x13 a 10x15 cm
od 1 fotografi e za 1,99 Kč
FOTOATELIER-LUCIE 
Palackého 97

 AKCE 1.–16. 6. 2008
D I G I  F O T O
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Spolupráce 2. Základní školy a Mìstské policie – akce Branný závod

HSZ Zlínského kraje
Na internetových stránkách krajských 

hasičů je novinka, devatenáct krátkých fi lmů 
s jedním tématem - „Štěstí přeje připraveným“. 
Od obsahu evakuačního zavazadla, až po 
pomoc při nehodách, srozumitelně ukazují vše, 
co bychom měli všichni znát. Adresa je www.
hszlk.eu/info/videoklip.htm. Informaci pro 
NN poslal plk. Ing. Petr Šimáček, vedoucí 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení HSZ 
Zlínského kraje.

Upozornìní pro obèany
Upozorňujeme občany, aby do velko-

objemových kontejnerů, které přistavují 
Služby města Napajedla do různých lokalit 
na základě požadavku občanů a které 
jsou určeny pro uložení trávy, listí a sena, 
NEUKLÁDALI větve z ořezu stromů a keřů 
a dále komunální odpad. 

I když sezona zahrádkářských prací 
začala celkem nedávno, již se vyskytují 
případy, že v označeném kontejneru na 
trávu, listí apod. jsou uloženy pytle se 
směsným komunálním odpadem, ořezané 
větve ze stromů a jiný odpad (krásným 
případem je kontejner postavený v loka-
litě Malina II. a vyvezený na skládku dne 
12. 5. 2008 – zde byla uložena televize!). 
Kontejner s takovým obsahem nelze ulo-
žit na kompostárnu, ale jeho obsah musí 
být uložen na řízenou skládku za nemalý 
fi nanční obnos. Pokud se budou takové 
případy i nadále opakovat, bude naše 
město nuceno zvážit zrušení této služby 
občanům a zůstanou k dispozici pouze 
kontejnery ve sběrném dvoře přístupné 
jen v provozních hodinách a pod kont-
rolou obsluhy sběrného dvora.

Stanislava Kozmíková
– oddělení životního prostředí

Bydlíme v Napajedlích nebo v Napajedlech?
Skloňování názvu našeho města vyvolává častou polemiku nejen mezi místními občany, 

ale i mezi čtenáři regionálního tisku, neví si s ním rady ani počítačový program.
Na žádost místostarosty Ing. Milana Vybírala jsem proto zadala dotaz Ústavu pro jazyk 

český, Akademie věd České republiky a zde je zkrácená odpověď: "Příručka Aleny Polívko-
vé Naše místní jména a jak jich užívat (Universum 2007) uvádí u místního jména Napajedla 
v 6. pádě rovnocenné tvary Napajedlech i Napajedlích. Tvar Napajedlích je tedy naprosto 
v pořádku. Podle množství dokladů v Českém národním korpusu je zřejmé, že se mu dává 
přednost". Originál úplného znění dopisu je k dispozici u ředitelky 1. základní školy Napajedla, 
Komenského 268.

Mgr. Dana Pospíšilová

Ve středu 30. dubna se v areálu zámeckého 
parku, Kalvárie a Staré Hory uskutečnila akce 
pro žáky II. stupně ZŠ s názvem: Branný závod 
k 63. výročí osvobození Napajedel.

Závodu se zúčastnilo celkem 85 žáků (tj. 18 
družstev), pro které byla připravena vyznačená 
trasa a 8 stanovišť, kde museli prokázat své 
znalosti a dovednosti v těchto disciplínách: 
střelba ze vzduchovky, botanický kvíz, testík 
z historie Napajedel, hod granátem, lanové 
aktivity, orientace na mapě, odhad vzdáleností 
a první pomoc.

Na přípravě a realizaci závodu se podílel 
kolektiv pedagogů 2. ZŠ a příslušníci Městské 
policie (D. Kalmárová, L. Kubíček) a Policie ČR 
(R. Solecký).

Vítězové:I. kategorie (6.+7. třída)
1. místo: Ondřej Škrabal (8. C), Petr Růžička, 

Radek Krejčík, Martin Kotlaba (6. A)
2. místo: Markéta Srncová, Gabriela Pátková, 

Veronika Žaludková, Andrea Elznerová, Hana 
Niklová (7. A)

3. místo: Libor Varmuža, Michal Pavlů, David 
Krajča, Josef Samohýl, Patrik Řezníček (6. B)
II. kategorie (8.+9. třída)

1. místo: Marie Benešová, Hana Zámečníková, 
Pavla Skrášková, Eva Svobodová, Eliška 
Boráková (8. A)

2. místo: Michaela Zelíková, Pavla Polášková, 
Veronika Mikulková, Petr Maňas (9. D), Radim 
Zatloukal (9. C)

3. místo: Robert Samohýl, Radek Trvaj, David 
Mlýnek, Pavel Jurča, Michal Hutyra (9.B)

Děkujeme všem zúčastněným a organi-
zátorům a také městu Napajedla za ceny 
pro vítěze.

Mgr. Ivana Černá a Denisa Kalmárová
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Divadelní bìh
Prudence, Hekabé, Julie, Líza, Gunn, Soetki-

na. Že vám tato jména nic neříkají? A co třeba 
Bruce, Menelaos, Fernando Krapp, Gilles, Elling 
a Thyl Ulenspiegel. Pro nezasvěcené občany 
Napajedel spolu tato ženská a mužská jména 
nijak nesouvisí. Avšak divadelní nadšenci po-
znají, že je „něco“ může spojovat, a to „něco“ byl 
51. ročník divadelního festivalu ochotnických 
souborů, který se konal v termínu od 19. do 
25. dubna v Napajedlích. Představení hodnotili 
nejen diváci, ale i odborná tříčlenná porota, 
které předsedal pražský scénograf Jan Štěpánek. 

Nejen, že se každý večer diváci setkali 
s novými postavami, ale mohli se pokaždé 
podívat na jiné místo. Ač celý týden seděli 
v sále Klubu kultury, denně se nacházeli jinde. 
Po poněkud zdlouhavém, zbytečně multimedi-
álním, zahajovacím ceremoniálu se na scéně 
objevili první ochotníci a započal se týdenní 
divadelní maratón. 

Sobota (startovací bloky) – hospoda 
a pracovna psychologů. Hra od Christophera 
Duranga Nevyléčitelní aneb Běloch 185 cm 
hledá kohokoliv. Zn.: za účelem styku, nacvi-
čená domácím souborem vzbuzovala v řadě 
diváků smíšené pocity. Na jedné straně lechtivé 
téma, vtipně zahrané téměř beze studu, na 
straně druhé nevyrovnané herecké výkony 
ochotníků. Soubor vsadil u napajedelských 
diváků na oblibu komedie, rozhodně touto 
volbou neurazil. 

Neděle (výstřel z pistole) – Trója (pro 
nezasvěcené: ne Trója pražská, ale ta v se-
verozápadní Asii). Hra Trójanky od autorů 
Euripida a Jean Paula Sartra. Naprostá změna 
prostředí překvapila nejednoho diváka, téměř 
holou scénou a tématem o ženách, které přežily 
trojskou válku, nemálo mrazilo v zádech. Tak 
jako se střídá válka s mírem, den s nocí, tak se 
střídaly pocity u diváků. Ochotníci z Ostrožské 
Nové Vsi dokázali během hry zaujmout, avšak 
po většinu času plynul děj velmi pomalým 
tempem. Po sobotní komedii to byla, svou 
náročností, vysoká překážka na zdolání.

Pondělí (rychlý start) – pokoj v domě, uza-
vřený prostor se svítící ledničkou a ovocnými 
jogurty. Tankred Dorst a jeho hra Patříš mi! 
Aneb Fernando Krapp mi poslal dopis, secvi-
čená souborem z Vyškova. Téma manželského 
trojúhelníku, do detailu vymyšlená scénická 
výprava i scénická maska. Porota vytýkala 
souboru hraní textu na úkor neodehraní situ-
ací, což ale divákům, kteří nebyli obeznámeni 
s textem hry, na velmi silném divadelním 
zážitku neubralo.

Úterý (pohodová trať) – obývací pokoj 
jednoho pařížského bytu, dvojice manželů. 
Soubor z Kroměříže s hrou Erica-Emmanuela 
Schmitta Manželské vraždění. Výborně na-
psaná komorní tragikomedie s pohledem na 
manželství v dnešní době přilákala velký počet 
diváků. Naprosto autentická scéna obývacího 
pokoje dodávala pocit, že příběh se může 
odehrávat kdekoliv, i u každého z nás doma. 
Představení bylo vtipné, některé scény byly 
s psychologickým vyzněním, což dopomá-
halo k tomu, že se diváci mohli zamýšlet nad 
svými vlastními manželstvími a snažit stát se 
ve vztahu „těmi lepšími“.

Středa (cílová rovinka) – pokoj, dvě postele, 
autismus. Divadelní soubor Zmatkáři Dobronín 
zahrál hru Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála 
bláznovství od autorů Ambjorsena, Hellstenia 
a Naesse. Psychologické téma hry o dvou autis-
tech překvapivě upoutalo diváckou pozornost, 
herecké výkony byly natolik přesvědčivé, že se 
někteří diváci nemohli zbavit pocitu, že herci 
nejsou autisty...

Čtvrtek (konec závodu) – Flandry, 16. století. 
Bláznovská komedie od Grigorije Gorina Thyl 
Ulenspiegel v podání studentů Masarykova 
gymnázia Vsetín. Poslední soutěžní předsta-
vení bylo zakončeno velkými ovacemi diváků. 
Jako každý rok, tak i letos studentský soubor 
vedený neúnavným Miroslavem Urubkem uká-
zal, že dokáže zaujmout různorodé publikum 
a že se ve Vsetíně objevují nové a nové talenty. 
Není divu, že studenti za toto představení 
získali v hodnocení nejvíce hlasů a vyhráli 
tak anketu diváka.

Pátek (stupně vítězů) – vesnice, neshody, 
láska. Hned jak byly rozdány ceny, napajedel-
ským divákům se představil jediný zahraniční 
soubor, a to Búranské ochotnické divadlo Bor-
ský Mikuláš s hrou Ferka Urbánka Kamenný 
chodníček. Ti, kteří mohli představení shléd-
nout, ho hodnotí slovy: „vtipné“, „zábavné“ 
a „veskrze ochotnické“. 

Po posledním potlesku v Klubu kultury se 
zavřely dveře 51. divadelního festivalu, avšak 
pootevřely se tomu následujícímu. Letošní 

Na letošní tradiční Májovou olympiádu 
se zaregistrovalo přes 280 dětí z Napajedel 
a blízkého okolí. V doprovodu svých rodi-
čů zaplnily celý areál zámeckého parku, 
ve kterém pro ně byla přichystána spousta 
stanovišť plných her a zábavy.

Na pestrém programu se podíleli:
- hlavní organizátor oddíl sportovní gym-

nastiky ASPV Napajedla
-  napajedelští skauti
- Divadelní soubor Z. Štěpánka při klubu 

kultury
-  DDM Matýsek

Úspìchy žákù 2. ZŠ
Dne 28. 4. 2008 se děvčata z naší školy 

v sestavě Alena Hiršová, Katka Nováková, 
Kačka Klhůfková, Aneta Žajdlíková (9. C), Pavla 
Skrášková (8. A), Gábina Pátková, Markéta 
Srncová (7. A) a Veronika Pavelková (9. D) 
zúčastnila okresního kola soutěže ve volej-
bale. Z 10 zúčastněných družstev vybojovalo 
naše družstvo 3. místo.

Mgr. Katarína Marčíková

festival byl jiný. Připraven lidmi s novými 
nápady a netradičním dramaturgickým výbě-
rem her. Někteří napajedelští občané si mezi 
nabízenými hrami nevybrali (žádnou hru 
neznali), a tak byli raději celý týden doma. 
Za diváky si však dovolím tvrdit, že udělali 
velkou chybu. Těm, co si koupili předplatenku 
a mohli vidět všechna představení, se otevře-
ly obzory a znají zase o několik divadelních 
her víc. Malá rada pro nerozhodné: příští rok 
se na festival určitě vydejte, je nepopsatelné 
nasávat denně divadelní atmosféru a mít 
možnost sledovat celoroční práci ochotnic-
kých souborů, kterou nám v jediném večeru 
mohou ukázat. Pokud nemáte tolik sil a času 
denně se vypravit na Klub, navštivte alespoň 
některé představení, stojí to za to!

Alena Janošková

6. roèník Májové olympiády v zámeckém parku
-  střelecký oddíl
-  sbor dobrovolných hasičů Pohořelice

Za dovednost a snahu dostaly děti slad-
kosti a upomínkové dárky, které si vybrali 
z široké nabídky cen.

Naše poděkování patří městu Napajedla, 
akciové společnosti Fatra za poskytnutí pro-
stor v areálu zámeckého parku. Také všem 
dobrovolným pořadatelům i dětem, kterým se 
s námi líbilo. Těšíme se na další setkání s Vámi 
na 7. ročníku Májové olympiády v roce 2009

Trenéři sportovní gymnastiky 
ASPV Napajedla
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Město Napajedla a Klub kultury Napajedla pořádají 

Promenádní koncerty na schodech kostela v Napajedlích
 V neděli dne 1. 6. 2008 v 18:00 h vystoupili Žáci napajedelské ZUŠ
 V neděli dne 8. 6. 2008 v 18:00 h vystoupí Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic
 V neděli dne 22. 6. 2008 v 18:00 h vystoupí Soubor heligonkářů z Borského Mikuláše
 V neděli dne 29. 6. 2008 v 18:00 h vystoupí Dechovka Topolanka

Po úspěšném promítání fi lmů v minulém 
roce i letos pokračujeme v této nové aktivitě. 
Dovoluji si Vás tímto pozvat do letního kina. 
Promítání se uskuteční ve dnech 11.–17. 7. 2008 
v areálu za Klášterem. Začátky promítání jsou 
ve 21:00 hodin s tím, že doporučujeme dřívější 
příchod z důvodu zaujmutí takového místa, 
které Vám bude nejvíce vyhovovat. Pro ty, 
co uvítají pozorování fi lmu z travnaté plochy, 
doporučujeme vlastní deky a karimatky. Ho-

Letní kino znovu v Napajedlích
dinu před promítáním a po dobu promítání 
je zajištěno občerstvení stejně jako minulý 
rok, tj. prodej výrobků z grilu či udírny, pro 
děti cukrovinky a pro udržení pitného režimu 
nealko nápoje a točené chlazené pivo. Za tím, 
že i letos můžeme mít v Napajedlích letní kino, 
stojí měsíční přípravy lidí ze Služeb města 
Napajedla, Klubu kultury Napajedla a Kina 
Napajedla, kterým svou účastí vyjádříte po-
děkování za jejich úsilí. Ing. Milan Vybíral

Za divadlem do Zlína
Na zlínské jeviště v příští sezoně 

vkročí Chaplin i Švejk 
Čas velkých událostí brzy vystřídá 

v městském divadle Zlín Čas neomezených 
možností - 62. sezona se totiž pomalu chýlí 
ke konci, aby uvolnila místo té příští. Před-
platné se v pokladně divadla prodává už 
od 30. dubna! Podrobnější informace nebo 
materiály z divadla jsou k dostání v infocen-
tru v Napajedlích nebo přímo v pokladně 
divadla. Z Napajedel do zlínského divadla 
jezdí i autobus, který sváží předplatitele 
na jednotlivá představení a vozí je i zpět 
domů. Co se nových premiér týče, s vel-
kou pečlivostí jsme vybírali nejen tituly, 
ale i tvůrčí týmy jednotlivých inscenací. 
Návštěvníci si podobně jako loni budou 
moci vybrat z několika typů předplatného 
– premiérové, večerní, podvečerní, večerní 
pro studenty, předpremiérové, pohádkové, 
kuponové a univerzitní. Divákům bude 
k dispozici také přehledný katalog nabitý 
informacemi, jehož součástí je i hlasovací 
lístek do ankety Aplaus.

Prvním titulem, který zlínské divadlo 
v nové sezoně uvede, bude obnovené 
představení úspěšného a unikátního pro-
jektu SMRT HIPPODAMIE, a to 2. září 2008. 
Z premiér ve Velkém sále se mohou diváci 
těšit na příběh ze života slavného komika 
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY, 
retro muzikál EVA TROPÍ HLOUPOSTI, 
jevištní adaptaci poslední novely Michala 
Viewegha ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE, ROK 
NA VSI bratří Mrštíků, legendu o králi 
Artušovi MERLIN aneb Pustá zem nebo 
na Haškova ŠVEJKA. Zlínské divadlo neza-
pomíná ani na děti. Ty čeká v příští sezoně 
premiéra pohádky OPICE ŽOFKA. Zajímavé 
inscenace divadlo představí také ve Studiu 
Z nebo v Divadélku v klubu.

Podìkování
Základní škola praktická a Základní škola 

speciální Otrokovice děkuje manželům 
Bajajovým – TABÁK, panu Karlu Plášilovi 
PAPÍR – HRAČKY za poskytnutí sponzor-
ských darů na Krajské kolo matematické 
olympiády. 

Za organizující školu a soutěžící 
Mgr. Jana Šindelková

ZUŠ R.Firkušného Napajedla
oznamuje, že 

pøijímací zkoušky
do VÝTVARNÉHO OBORU

se budou konat 

9. a 10. června. 2008

od 15:00 hod. do 16:30 hod.

Vyøazení  absolventù ZUŠ
Ve středu 25. 6. 2008, v 16:00 hod.,  se uskuteční v sále školy vyřazení absolventů 

hudebního i výtvarného oboru. Tato slavnostní akce je tečkou za studiem I., případně II. 
stupně základní umělecké školy. První stupeň trvá 7 let, druhý 4 roky. To už je hezky dlouhá 
doba, věnovaná hudbě či výtvarnému umění. Důstojné rozloučení je na místě, samozřejmě 
s přáním, aby tyto zájmy provázely absolventy celým životem. Poděkování patří učitelům, 
jenž děti vedli od jejich prvních krůčků až po absolventský výkon. Rodičům patří dík za 
to, že své děti v jejich ušlechtilém zájmu podporovali. Lenka Hanáčková

 11. 7. 2008 – sobota 
 ONCE 

 12. 7. 2008 – neděle
 BOBULE 

 13. 7. 2008 – pondělí
 LETOPISY NARNIE - PRINC 

KASPIAN (dětský)

 14. 7. 2008 – úterý
 U MĚ DOBRÝ

 15. 7. 2008 – středa
 HORTON (dětský)

 16. 7. 2008 – čtvrtek
 INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

 17. 7. 2008 – pátek
 SEX VE MĚSTĚ

Ve dvoře kláštera, vedle sportovního areálu u škol

Foto: František Cívela
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Stalo se již tradicí, že Radovánek u příleži-
tosti Dne matek připravuje s nejmenšími dětmi 
pásmo pro maminky a babičky. Často se ale toto 
pásmo uplatní také při dalších příležitostech 
během roku. Myslím, že letošní vystoupení je 
obzvlášť zdařilé, a to nejen díky obětavému 
přístupu maminek a vedoucích, ale hlavně 
díky paní doktorce Urbánkové. Paní doktorka, 
přestože sama už má děti radovánkovému 
věku odrostlé, upletla, obšila a nastrojila pro 
všechny naše malé holčičky nové panenky. Za 
to jí patří náš vřelý dík. Děti si panenky úplně 
zamilovaly, dokonce některé kluky mrzí, že 
v tomto pásmu neúčinkují. Většina „miminek“ 
má tu svoji maminku a jen nerady si holčičky 
panenky vyměňují. 

Je krásné, že lásku k dětem paní doktorka, 
která ošetřovala většinu našich radovánkových 
rodičů, dává dalším generacím v tak milé 
podobě. Moc děkujeme.

Věra Holubová

Den Zemì na 1. ZŠ 
Možná vás ve čtvrtek 17. 4. oslovili v ulicích 

Napajedel nejmladší i nejstarší žáci naší školy 
a darovali vám sazeničky rajčat. Jistě tím 
nechtěli upozornit na včasnou jarní výsadbu 
vašich zahrádek, ale chtěli touto formou při-
pomenout datum 22. 4., které se již od roku 
1990 pravidelně slaví v České republice jako 
Den Země.

Do akce se zapojili všichni žáci naší školy. 
Učitelé jim připravili řadu činností. Mladší 
žáci zahájili Den Země besedou o ochraně 
životního prostředí, vytvořili plakáty na téma 
„Každý má svůj strom“, skládali světadíly 
z PET vršků, uspořádali ekologickou anketu 
a uklidili okolí naší školy.

Starší žáci si rozšířili své znalosti ve výuko-
vém programu o třídění odpadu, zúčastnili se 
besedy o Novém Zélandu, napsali dopis Zemi, 
sestavovali návrhy na logo Dne Země, kreslili 
návody na úspory energie v domácnostech, 
zkrášlili školní dvůr výsadbou keříků, a také 
letos vyčistili les na Kalvárii od spousty od-

Panenky pro Radovánek

padků. Zájemci se zúčastnili exkurze do jaderné 
elektrárny Dukovany.

Den Země byl na naší škole jistě dnem pouč-
ným a zajímavým. Přiměl nás všechny zamyslet 
se nad tím, co trápí naši planetu a jak změnit 
naše chování k ní!

Mgr. Navrátilová
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KULTURA 

A SPO
RT

ČERVEN 2008
 Pá 6. 6. v 19:30 hodin

 SWEENEY TOOD: Ďábelský holič 

z Fleet Street

 Drama USA, režie Tim Burton, hrají J. Depp, 

H. Bonham Carter, A. Rickman. Přístupný od 

15 let, titulky, 116 min., vstupné 60 Kč

 So 7. 6. v 19:30 hodin

 10 000 př. n. l.

 Dobrodružný fi lm USA, režie R. Emmerich, 

hrají Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis. 

Přístupný od 12 let, titulky, 109 min., 65 Kč

 Ne 8. 6. v 19:30 hodin

 TAJEMSTVÍ PRSTENU

 Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit...

Love story VB, režie R. Attenborough, hrají 

Shirley MacLaine, Ch. Plummer, N. Campbell. 

Přístupný od 12 let, titulky, 117 min., 60 Kč

 Pá 13. 6. v 19:30 hodin

 MONGOL-ČINGISCHÁN

 Byl zrozen k vítězství... Drama Německa, režie 

S. Bodrou, hrají T. Asano, H. Sun, K. Chuluun. 

Přístupný od 15 let, 129 min., titulky, 60 Kč

 So 14. 6. v 19:30 hodin

 BLÁZNOVO ZLATO

 Komedie USA, režie Andy Tennant, hrají 

Matthew McConaughey, Kate Hudson, Do-

nald Sutherland. Přístupný od 12 let, titulky, 

112 min., 65 Kč

 Út 17. 6. v 19:30 hodin

 U MĚ DOBRÝ

 Komedie z divokých devadesátých let. Film 

na motivy povídek Petra Šabacha, podle 

scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hře-

bejka, hrají Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, 

Lenka Vlasáková, Josef Somr. Přístupný od 

12 let, 102 min., 78 Kč

 Pá 20. 6. v 17:00 hodin

 SPEED RACER

 Dobrodružný fi lm USA, režie Larry Wa-

chowski, Andy Wachowski, hrají Emile 

Hirsch, Christina Ricci, Matthew Fox. Mládeži 

přístupný, dabing, 135 min., 65 Kč

 So 21. 6. v 19:30 hodin

 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE

 Komedie USA, režie Rob Reiner, hrají Jack 

Nicholson, Morgan Freeman, Sean Gates. 

Přístupný od 12 let, titulky, 97 min., 65 Kč

 Ne 22. 6. v 19:30 hodin

 VENKOVSKÝ UČITEL

 Každý někoho potřebuje. Drama ČR, režie 

Bohdan Sláma, hrají Pavel Liška, Zuzana 

Bydžovská, Ladislav Šedivý. Přístupný od 

15 let, 126 min., 65 Kč

 Pá 27. 6. v 19.30 hodin

 CLONA

 Smrt může být začátek...Sci-fi  USA, režie Ma-

sayuki Ochiai, hrají Joshua Jackson, Rahael 

Taylor, Megumi Okina. Přístupný od 12 let, 

titulky, 84 min., 60 Kč

 So 28. 6. v 19:30 hodin

 ÚHEL POHLEDU

 8 lidí, 8 úhlů pohledu, 1 pravda. Film o atentá-

tu na prezidenta Spojených států, kde jednu 

z hlavních rolí fi lmu ztvárnil herec Matthew 

Fox, režie Pete Travis. Přístupný od 12 let, 

titulky, 90 min., 70 Kč

Orientaèní pøehled èervnových akcí v Napajedlích

Prosíme všechny pořadatele o průběžnou aktualizaci přehledu akcí!!! infocentrum@napajedla.cz

 8. 6. 2008  Klub Kultury Promenádní koncert na schodech kostela

 13. a 14. 6. 2008 Město Napajedla I. ročník Napajedelských slavností piva

 14. 6. 2008  Volejbalový klub  Turnaj v přehazované a vybíjené

 14. 6. 2008  Město Napajedla Závody na SKATE HŘIŠTI

 18. 6. 2008  MŠ Napajedla Slavnostní rozloučení se „školáky“ v Klášterní kapli

 19. 6. 2008  Klub přátel hudby  Koncert v Klášterní kapli

 20.–22. 6. 2008  Jakin Grabštejn v Jeseníkách

 21. 6. 2008  Sdružení obcí BK Křest nové lodi na Baťově kanále

 22. 6. 2008  Klub Kultury Promenádní koncert na schodech kostela

 25. 6. 2008  ZUŠ  Vyřazení absolventů

 29. 6. 2008  Klub Kultury Promenádní koncert na schodech kostela

Volejbalový klub Napajedla o.s. pořádá

2. roèník turnaje v pøehazované a vybíjené 
pro žáky základních škol v sobotu 14. června 2008 na volejbalových kurtech 

v areálu zámeckého parku v Napajedlích od 9:00 hod. Turnaje se zúčastní šestičlenná 
družstva. Přihlašovat družstva je možno na jednotlivých ZŠ. Týmy budou rozděleny dle 
věkových kategorií. Vítězná družstva budou oceněna. Občerstvení a sladká maličkost 
pro všechny.

Přijďte si s námi zasportovat !!!

3. června se uskuteční setkání k ocenění dětí, 
cvičitelů a rodičů dětí, kteří se pod Tělocvičnou 
jednotou Sokol Napajedla úspěšně věnují této 
sportovní aktivitě. Je vidět, že město Napajedla 
se stává „Mekkou“ gymnastiky, a přes existenci 
dvou oddílů jsme schopni reprezentovat město 
více než dobře. Možná i to může být motivem 

Ocenìní gymnastek TJ Sokol Napajedla
v soutěži, kdo bude úspěšnější. Nelze posou-
dit jednotlivé úspěchy pro jejich velký počet 
u obou oddílů, ale je možné ocenit množství 
práce všech, dětí, rodičů, cvičitelů i podpory 
TJ Sokol Napajedla, kterou dávají do práce 
s dětmi.

Děkuji. Ing. Milan Vybíral, místostarosta

TJ Sokol Napajedla SV-GYM i letos boduje
28 získaných medailí vás přesvědčí!!!
Jako každý rok, i letos jsme se s naším 

týmem, tento rok 14členným, zúčastnili 17. 
a 18. 5. závodů v sokolské všestrannosti. Jed-
ná se o závod, který se skládá ze 4 disciplín, 

a to šplhu, gymnastiky, atletiky a plavání.
Takže můžete posoudit sami, že to není boj 

jednoduchý, a proto si každé získané medaile 
náležitě vážíme. 

TJ Sokol Napajedla
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Po vítězství našich gymnastek na přeboru 
ČOS (Česká obec sokolská) v Praze, jsme byly 
nominovány na mistrovství České republiky 
pořádané Českou gymnastickou federací 
(ČGF). Tato nejvyšší soutěž v teamgymu v naší 
republice, kde startují týmy ze sportovních škol 
a vrcholových oddílů, se konala 25. – 26. dubna 
2008 v Ostravě. Nastoupili jsme ve stálé sestavě 
a v dobré fyzické i duševní formě.

Naše gymnastky, které prošly celým postu-
povým klíčem  z 1. místa, předvedly úžasný, 
dokonalý gymnastický výkon a nezalekly se 
ani velmi kvalitních soupeřů.

Při vyhlašování stupně nejvyššího do ticha 
ostravského zimního stadionu zazněl náš oddíl. 
Byli jsme velkým překvapením pro všechny 
soutěžící i pořadatele. Přišly upřímné gratulace, 
slova úcty od všech přítomných.

To naše největší poděkování patří holkám 
„Mistryním“: Dominice Martykánové, Bohdaně 
Boudové, Veronice Kočendové, Terezce Hro-
madníkové, Anetě Maňáskové, Míši Kýlové, 
Zuzce Langerové

„Holky jste nejlepší“! Děkujeme. Trenérky 
Žaneta Martykánová a Petra Rožková

Mistøi Èeské republiky „teamgymu“!

Ocenìní gymnastek ASPV na Napajedelské radnici
S blížícím se koncem školního roku jsem 

měl možnost pozvat děti a jejich rodiče do 
obřadní síně Napajedelské radnice. Setkání 
se uskutečnilo 20. května. Pro některé děti to 
byla první příležitost vidět tento krásný sál, 
pokud nepočítáme vítání občánků. 

Úspěchy mladých gymnastek jsou nemalé. 
To, že se pravidelně umisťují na předních 
místech, svědčí nejen o talentu a píli dětí, ale 
i množství práce cvičitelů a rodičů, kteří tímto 
investují nemálo času do budoucnosti dětí. 
Pro tyto všechny byla příležitost se radovat z 

úspěchů a podpořit nadšení, které je vidět 
z každého vystoupení. A to, že se mají čím 
pochlubit, budete mít možnost vidět na řadě 
akcí, které město pořádá.

Proto i zde chci napsat děkuji a gratuluji.
Ing. Milan Vybíral, místostarosta
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