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Jarní koncert 
Ve středu 24. března 2010 v 19 hodin 

se v Koncertní síni Rudolfa Firkušného v 
Napajedlích uskuteční koncert předního 
českého saxofonisty Antonína Mühlhans-
la. Za klavírního doprovodu Dagmar 
Mühlhanslové (pedagožky Konzervatoře 
v Brně) provede originální saxofonové 
skladby, většinou inspirované latinskoa-
merickou hudbou a jazzem. Nejen pro mi-
mořádné hráčské kvality pana saxofonisty 
Antonína Mühlhansla (člen Saxofonového 
kvarteta Bohemia, spolupracoval s řadou 
významných umělců a hudebních skupin, 
např. Javory, Jablkoň, Hradišťan, Zdeněk 
Merta a Zora Jandová, Jiří Suchý...), ale 
také kvůli nevšednímu repertoáru návště-
vu tohoto koncertu vřele doporučujeme. 

Srdečně zve Klub přátel hudby v Na-
pajedlích.

Bøezen mìsíc knihy
 Překážejí Vám doma staré knihy? Chybí 
Vám knihy ve Vaší knihovně?
Tradiční burza knih letos opět proběhne 
v předsálí kina, každé březnové úterý 
a čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
Knihy můžete nosit již v únoru do městské 
knihovny.

Èesko Slovenská Talent show 
2010 v napajedelském kinì
24. a 25. 3. 2010 v 16 hodin a 26. 3. 2010 
„Galavečer“ v 18 hodin (více na straně 7)

Srdečně vás zve DDM Matýsek Napa-
jedla

Základní umělecká škola Rudolfa 
Firkušného
Vás zve na

Pìvecký koncert
4. března 2010 v 17.00 hod.
Koncertní síň R. Firkušného 

– Klášterní kaple
Účinkují pěvecké sbory Zpěváček 

a HeXaM a žáci pěveckého oddělení.

 Dětský maškarní karneval v divadelním sále 
Klubu kultury se koná v neděli 28. 2. od 15 
do 17 hodin.

•••
 Zlatovlásku, loutkové představení souboru 
Klubíčko, můžete navštívit 21. 2. v loutkovém 
sále Klubu kultury. Začátek v 15 hodin.
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Regulace parkování
Nárůst počtu vozidel způsobuje, že v někte-

rých lokalitách vzniká problém jak zaparkovat. 
Nejproblematičtější místo je jižní část náměs-

tí, kdy zaparkování je spíš v oblasti zázraku, 
neboť počet parkovacích míst je omezený 
a trvale obsazený vozidly. 

Pro starší spoluobčany, kteří využívají 
osobní vozidlo k dopravě po městě, je pak 
problém dostupnosti služeb podnikatelů 
a institucí, pokud naleznou místo až na severní 
části náměstí. 

Město Napajedla dlouho hledalo způsob 
regulace parkování. Dovolte, abych zde při-
pomněl důvody, proč obecně se přistupuje 
k regulaci, a na názorném příkladu vysvětlil její 
důsledky. Tak jako při křížení dvou komunikací 

se při vysoké dopravní frekvenci volí semafory, 
které v určitém okamžiku říkají jedněm řidičům 
„stůj“ a druhým „máš volno“, tak podobným 
způsobem je nutné zavést regulaci parkování 
i na tomto exponovaném parkovišti. 

Řada měst přistupuje k regulaci formou 
parkovacího automatu a výběrem parkovného 
se hradí provoz a pořízení těchto zařízení. 
K tomu jsme přistoupit nechtěli, proto byl 
zvolen způsob, který nevybírá od lidí peníze, 
ale nutí řidiče neblokovat dlouhodobě parko-
vací místa. Zvoleným řešením bylo zavedení 
časově omezeného stání od 1. 4. 2010. Toto 
omezení platí pouze v pracovní dny od 8 do 17 
hodin a v den pracovního volna (sobota) od 8 
do 11 hodin. Mimo tuto dobu se bude parkovat 
tak, jak do 31. 3. 2010. V době omezení však 
vozidlo může využít parkování na maximální 
dobu 2 hodiny, která by měla být dostateč-
ná pro využití služeb, obchodů či vyřízení 

ČAS ZAPARKOVÁNÍ

Řidič je povinen nastavit na parkovacím kotouči čas, 

kdy na parkovišti zaparkoval a parkovací kotouč umístit 

na viditelném místě ve vozidle tak, aby údaje na parkovacím 

kotouči byly čitelné. Toto nastavení nesmí do odjezdu měnit. 

Více o parkování na www.napajedla.cz
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na úřadech, a poté uvolnit místo dalšímu.
K vyznačení doby, kdy začal řidič parkovat, 

slouží parkovací kotoučky, které dostáváte 
zdarma jako přílohu Napajedelských novin. 
V případě potřeby dalších kotoučků či pro 
návštěvníky města Napajedla budou k zakou-
pení v Knihovně Napajedla. Tyto kotoučky jsou 
standardizovány, a tudíž je můžete uplatnit 
v řadě měst České republiky či v zahraničí, 
kde se více preferuje tento způsob regulace, 
než skrze placení v parkovacích automatech. 
Příklady měst, kde se tento způsob používá, 
jsou města Ostrava, Havířov, Bohumín, Třinec, 
Dačice, Nová Paka, Český Těšín, Nový Jičín, 
Valašské Meziříčí, Jihlava, Velké Meziříčí.

Věřím, že tuto regulaci obyvatelé města 
pochopí a uvítají. Po nějaké době dojde k vy-
hodnocení dopadu této regulace a zvážení 
jejího pokračování. 

Ing. Milan Vybíral místostarosta města
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O významu obce Napajedel a strategického 
místa, které střežila napajedelská tvrz, nemusí-
me nikoho přesvědčovat. Je ale stále potřebné 
připomínat, jak důležitým místem byla a jsou 
Napajedla už od středověku, a možná i mno-
hem dříve. Doklady o těchto skutečnostech 
najdeme jak v bohatém archivu města, tak 
v muzejních sbírkách, archeologických zprá-
vách i v samotném terénu. A mnohé ještě 
nebylo ani dostatečně prozkoumáno. Dodnes 
vzrušují zájemce o historii zbytky prastarých 
staveb, které můžeme vidět v řece Moravě, 
když klesne její hladina. Dodnes je záhadou 
krypta kostela sv. Bartoloměje, která nebyla 
řádně prozkoumána. Při různých výkopech 

Odpověď: Podle této novely je za výše 
uvedené škody zodpovědný majitel chodníku 
(ve většině případů je to obec). Toto je dle 
mého názoru málo prezentováno v tisku. No-
vela přesouvá zodpovědnost. Ráno uklidím 
chodník před domem, aby se sousedi a zbytek 
rodiny nemusel brodit sněhem, potom jdu 
do práce a můžu být klidný. Pokud náhodou 
někdo uklouzne a zlomí si nohu (nikomu to 
samozřejmě nepřeji), tak se nemusím bát, že 
do smrti budu někomu platit následky, protože 
jsem samozřejmě nebyl pojištěný. 

Otázka: Vy si tedy myslíte že by si měl 
každý uklidit před svým domem?

Odpověď: Já jsem o tom přesvědčený a se 
mnou naštěstí většina obyvatel našeho města. 
To našeho schválně zdůrazňuji, protože to 
není město radních ani ředitele služeb, ale nás 
všech. A teprve když my občané nestačíme, 
měla by nastoupit technika. 

Otázka: A co tedy uklízíte?
Odpověď: Přesný výčet komunikací je 

uveden v plánu zimní údržby, který je vyvě-
šen na úřední desce města a na webových 
stránkách(http://ts.napajedla.net).

Prioritní jsou pro nás komunikace, autobu-
sové zastávky, křižovatky, spojovací chodníky. 
Dle plánu zimní údržby následně uklízíme 
většinu chodníků ve městě. Hodně chodníků, 
zvláště v okrajových částech města, mají již 
občané uklizeno.

Otázka: Vaše práce je zde tedy zbytečná?
Odpověď: Zdaleka ne. Jak již jsem uvedl, ne-

jsou uklizeny všechny chodníky, pokud sněží 
celý den, tak zaměstnaní občané samozřejmě 
nestíhají odklízet. Ledové zmrazky jsou také 
prací pro naše posypové čety.

Otázka: A co sníh ze střechy?
Odpověď: Zde jde samozřejmě o znečištění, 

které způsobil majitel nemovitosti, proto jsme 
se obrátili na městskou policii, aby v konkrét-

ních případech majitele na tuto skutečnost 
upozornila.

Otázka: Zima samozřejmě ještě není 
u konce, ale co vám působí největší pro-
blémy?

Odpověď: Již tradičně špatně zaparkovaná 
auta. Mnoho řidičů si neuvědomí, že když 
zastaví na parkovišti těsně u obrubníku, tak 
přední část vozidla zasahuje na chodník 
a neprojedeme ani malým traktorem. Pokud 
řidiči zaparkují na obou stranách komunika-
ce, také by měli nechat dostatečnou mezeru 
pro projetí. S radlicí plnou sněhu nelze projet 
na centimetry.

Otázka: Je tedy novela zákona přínosem 
nebo prokletím?

Odpověď: Pro občany jednoznačně 
přínosem, vždyť je zbavuje obrovské zod-
povědnosti (to si asi málokdo uvědomuje) 
a naopak jim dává možnost uklidit si chodník 
před domem či před obchodem a říci tím 
sousedům a návštěvníkům – podívejte se, 
já si vás vážím.

Otázka: A jak jste zavaleni telefonáty?
Odpověď: Jsem velmi potěšen, že ty 

vyloženě sprosté a urážlivé bych spočítal 
na prstech jedné ruky. Mnohem více bylo 
těch konstruktivních. Jsem rád, že někdo 
obětuje nějakou tu korunku za telefonát, 
aby nás upozornil, že jsme někde zapomněli 
odklidit sníh, že se někde vytvořilo náledí 
nebo nesvítí světlo. A když potom ještě po-
děkuje za odstranění závady, tak to potěší 
dvojnásob. Všem, těmto, ale i těm, kteří 
po celý rok pečují o městské plochy v okolí 
svého bydliště, touto cestou děkuji.

Děkuji vám za rozhovor. Já vám také.

Ptal se i odpovídal Ing. Aleš Jirků, 
ředitel Služeb města Napajedla, p.o.

Téma zimní údržba
Vzhledem k tomu, že nejsem ani propuš-

těný atentátník na papeže, ani rozvádějící 
se popová hvězda, nepožádal mne zatím 
žádný novinář o rozhovor. Nezbylo mi, než 
se ptát sám sebe.

Otázka: Co říkáte na chodníkový zákon?
Odpověď: Na toto označení jsem již 

trochu alergický. Stejně tak jako Kuberův 
zákon apod. Jde pouze o (počtem slov) 
zcela nepatrnou novelu zákona o pozemních 
komunikacích.

Otázka: Podle této novely tedy vlastník 
přilehlé komunikace již nemusí uklízet sníh 
z chodníku před domem?

Odpověď: To nemusel nikdy. Žádný zákon 
nepřikazoval odklízet sníh z chodníku. Zákon 
pouze konstatoval, že majitel nemovitosti od-
povídá za škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která 
vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, 
pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho 
možností tuto závadu odstranit; u závady 
způsobené povětrnostními situacemi a jejich 
důsledky takovou závadu zmírnit.

Otázka: Jaký je tedy pro běžného občana 
význam novely zákona?

Napajedla mìstem – již pøed 655 léty
v centru města se vždy najde něco zajímavého, 
co pomáhá dokreslovat vývoj obce.

Že byla Napajedla městem už v době vlády 
Jagellonců, dosvědčuje řada listin jimi vyda-
ných ve 14. století. Nejstarší písemný záznam 
o našem městě z roku 1355, ale objevil ho 
teprve před deseti léty historik Dr. Zdeněk 
Pokluda, a to v právních knihách královského 
města Uherského Hradiště. Napajedla jsou zde 
označena jako opidum, tj. opevněné hradiště 
městského typu.

V letošním roce tedy oslavíme výročí 655 
let od první písemné zmínky o městečku 
Napajedla. 

 Milada Písková

Informace pro klienty kontaktního místa státní sociální podpory Napajedla
Od 1. 10. 2009 došlo ke zrušení kontakt-

ního místa v Napajedlích. 
Veškerá jednání o dávkách státní 

sociální podpory vyřizuje pracoviště 
Úřadu práce ve Zlíně, odbor státní sociální 
podpory, budova polikliniky, tř. Osvobození 

1388, 765 02 Otrokovice, telefon 577 938 178, 
577 938 389. 

Od 1. 10. 2009 můžete jednat o dávkách 
státní sociální podpory na nově utvořeném 
„sběrném místě“ v Napajedlích, v budově 
Městského úřad Napajedla, Masarykovo nám. 

č. 89, v přízemí vpravo dv. č. 108, vždy v době 
od 13.00 do 16.30 hodin v termínech: 

2010  13.00–16.30 h
leden  13. 1. a 27. 1.
únor   10. 2. a 24. 2. 
březen  10. 3. a 24. 3.

Nìco málo ze statistiky
Celkový počet obyvatel Napajedel byl 

k 31. 12. 2009 7 452. Ve městě je hlášeno 
k trvalému pobytu 69 cizinců, z toho jsou 
tři občané EU. Do města se přihlásilo 122 
obyvatel, z města se odstěhovalo 143 ob-
čanů. V rámci Napajedel se přestěhovalo 
202 obyvatel. 

V loňském roce se narodilo 81 dětí, z toho 
bylo 41 děvčat. Zemřelo 80 spoluobčanů.

Průměrný věk obyvatel města je 40,75 let.
V Napajedlích bylo v roce 2009 uzavřeno 

celkem 79 sňatků. 
Letošní první občánek se narodil 3. ledna 

a jmenuje se Ondřej.
Ing. Zdeňka Sukupová, ved. správ. odb.
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Pietní vzpomínka v obcích Kåak a Ostrý Grúò k 65. výroèí vypálení a vyvraždìní 
Jako každoročně se pietních aktů v obou 

obcích zúčastnila delegace z Napajedel vedená 
starostkou Ing. Irenou Brabcovou. Přátelství 
a šedesát pět let trvající krásný vztah mezi 
občany Napajedel a oběma slovenskými obce-
mi bylo letos korunováno podpisem ofi ciální 
smlouvy. Je to první písemné ujednání po toli-
ka letech. Představitelé slovenských obcí Kĺak 
a Ostrý Grúň spolu s představiteli Napajedel 
tímto hledí nejen do historie, ale především 
chtějí pro budoucí generace vytvořit podklad 
a závazek pro další generace. Pamětníků ubývá 
a byla by velká škoda vzpomínku na válečnou 
tragédii, pomoc od občanů Napajedel a mno-
haleté přátelství odsunout do pozadí.
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Vážení přátelé!
Je mi ctí přinést Vám pozdravy z České 

republiky, pozdrav z Napajedel. Zde, u pa-
mátníku obětí válečné zvůle, vždy znovu sli-
bujeme, že není možné zapomenout. Šedesát 
pět let již uplynulo od tragédie v Kĺakovské 
dolině. Světlou stránkou těchto let zůstává 
přátelství mezi občany Kĺaku, Ostrého Grúně 
a Napajedel. Přátelství neformální, přátelství, 
které přežilo přízeň i nepřízeň politických 
změn, rozdělení společného státu, žije i v sou-
časnosti Evropské unie. 

Chtěla bych na tomto posvátném místě 
oznámit, že dnes podepíši, spolu se starosty 
Kĺaku a Ostrého Grúně, slavnostní smlouvu. 
Smlouvu, která na další léta ofi ciálně stvr-
zuje naše přátelství, spolupráci i společnou 
budoucnost. Ať tato smlouva, když mluví 
o míru a respektu k odlišnostem, je vzorem 
pro společnou budoucnost i ostatním. Je mi 
ctí, zde u památníku padlým, vzpomenout 
šedesát pět let našeho příkladného přátelství 
a slíbit za nás všechny, že i do budoucna 
budeme tento odkaz opatrovat.

Historii tragédie Kĺakovské doliny znám 
dlouho. Nicméně teprve, když jsem poprvé 
stála jako starostka Napajedel na pietní slav-
nosti, rozhlédla se po zimní krajině, dolehla 
na mne tíha a vážnost té chvíle. 

A také tíha a zodpovědnost za léta přá-
telství mezi námi. Smlouva, kterou dnes 
podepíšeme, je výjimečná. Je mnoho takových 
smluv mezi městy a obcemi, dokonce mnoho 
takových, které vznikly pouze z potřeby 
čerpání evropských fondů na příhraniční 
spolupráci. Paradoxem naší smlouvy je, že 
Kĺakovská dolina leží asi deset kilometrů 
od hranic příhraničního Trenčínského kraje, 
s jehož obcemi bychom též mohli takzvaně 
příhraničně spolupracovat. Myslím si, že 
právě tato okolnost naši smlouvu důstojně 
povyšuje nad jiné. 

Že se cítíme podpisem smlouvy vázáni je 
samozřejmé. Pokud mohu mluvit za všechny, 
kdo jsme někdy Kĺak a Ostrý Grúň navštívili, 
cítíme se zde vázáni i hlubokým dojmem 
z památných míst. 

Přeji nám všem mnoho radosti, zdraví 
a úspěchů dnes i v budoucnu !

Z projevu starostky mìsta Ing. Ireny Brabcové 
ve slovenských obcích Kåak a Ostrý Grúò
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Omezení provozu zákaznických center společnosti Moravská vodárenská, a. s.
Vážení zákazníci, v souvislosti se zaváděním nového zákaznického informačního systému si vás dovolujeme upozornit na omezení 

provozu zákaznických center společnosti Moravská vodárenská, a. s.  v první polovině března 2010. V tomto termínu budou zákaznická 
centra přístupna pouze v závažných případech a po předchozí telefonické domluvě. Omezení provozu se bude týkat také prohlížení 
zákaznických dat na www.smv.cz, která budou po celou tuto dobu dostupná pouze s údaji aktuálními k datu 28. 2. 2010.

Při řešení neodkladných problémů využijte prosím naši bezplatnou linku 800 100 063.
Všem našim zákazníkům se omlouváme za toto omezení a děkujeme za pochopení.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  800 100 063, www.smv.cz 

Ucpaný odpad? Neodtéká WC?
VOLEJTE ODBORNOU FIRMU

* Tlakové èištìní odpadù a kanalizace nejmodernìjší technikou
* Prohlídky kanalizace kamerou se záznamem na DVD
* Opravy poškozených kanalizací a zøizování nových

* Výkopové práce, zhotovení pøípojek vèetnì zamìøení a dodávky

VYREŠÍME RYCHLE VÁŠ PROBLÉM

tel:773 155 115 www.DASDER.cz

DASDER

BØEZEN BØEZEN 

Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2010Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2010
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Akce v DDM Matýsek
• 14. 2. Valentýnská sportotéka
• 17. 2. Výroba náušnic
• 15. 3. DDM Matýsek Okresní soutěž Ce-

lostátní přehlídky dětských recitátorů
• 24.–26. 3. Československá Talent show 
• 29.–31. 3. Velikonoční jarmark 
• 31. 3. Přehlídka pódiových skladeb

Bøezen – mìsíc ètenáøù 
v Knihovnì Napajedla
 1. 3. 2010 Březnová cesta za pohádkou
- vyhlášení soutěže pro žáky 1. – 4. tříd
- uzávěrka soutěže – 31. 3. 2010
 Co zůstalo zapomenuto v knihách
- výstava v chodbě před knihovnou
 3. 3. 2010 Internet pro začátečníky
- v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.
- individuální práce s uživateli
- seznámení se základy vyhledávání na in-

ternetu a elektronickou poštou
 9. 3. 2010 Vyhlášení výsledků senior-

ského kvízu Znáte česká nej … v klubu 
důchodců

 10. 3. 2010 Internet pro seniory
- v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.
- individuální práce s uživateli
- seznámení se základy vyhledávání na in-

ternetu a elektronickou poštou
 15. 3. 2010 Odměnění dětí z MŠ za výtvar-

né ztvárnění kalhotek pro krtka
 24. 3. 2010 Knihovna je tu pro vás
- beseda pro žáky čtvrtých tříd
 26. 3. 2010 Knížka je tvůj kamarád
- beseda pro žáky třetích tříd
 31. 3. 2010 Den otevřených dveří pro 

maminky na MD
- v době od 9.00 do 15.00 hod. poskytuje 

knihovna maminkám všechny své služby 
zdarma

 Výsledky soutěže Březnová cesta za po-
hádkou

 Správně vidíme jen srdcem
- napajedelský rodák herec Kamil Koula 

v pořadu dle Exupéryho Malého prince, 
spoluúčinkuje člen Moravské fi lharmonie 
Olomouc, houslista Milan Miech, začátek 
v 18.00 hod.

Podìkování
Lednový Klub důchodců na pečovatelském 

domě v ul. Sadová přišli pobavit členové diva-
delního souboru Zdenka Štěpánka při Klubu 
kultury v Napajedlích. Svým vystoupením, 
zpěvem, tancem i mluveným slovem tak 
zpestřili schůzku všem těm, kteří se nemohou 
pro své zdravotní problémy již zúčastňovat 
pořadů na Klubu kultury. Mladí divadelníci 
předvedli ukázky ze hry Mušketýři po 20 le-
tech, z pohádky Kolombína aj., a tak připravili 
všem příjemné odpoledne. Vyjadřujeme všem 
upřímný dík a zvláště vedoucí souboru paní 
Mirce Havalové, která celý pořad připravila. 

Členové Klubu důchodců

Tøíkrálová sbírka
I přes nepříznivé počasí se 9. 1. 2010 

v budově Kláštera v Napajedlích sešlo 
154 lidí ochotných pomoci dobré věci. 36 
skupinek koledníků (z toho 108 dětí) se 
vydalo na zamrzlou cestu pod organizačním 
vedením Mgr. Bronislavy Veselé.

Na pomoc trpícím a potřebným lidem 
napajedelští občané přispěli částkou 
139 437 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a po-
máhali při sbírce. 

Zvlášť děkujeme fi rmě Topek Topolná 
za koláčky pro koledníky a také paní starost-
ce, která podpořila za město toto dílo formou 
občerstvení pro všechny zúčastněné.

Charita sv. Anežky Otrokovice
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Mìsto, dìti, vèely
V loňském roce přispělo město Napajedla 

ze svého rozpočtu místní organizaci včelařů 
částkou 8000 Kč na činnost včelařského krouž-
ku a na nákup včelařských potřeb a pomůcek, 
díky kterým mohou děti z kroužku pronikat 
do tajemného světa včel pozorováním včelstva 
v úlu. V zimním období se věnují teoretické 
přípravě, učí se vyrábět krmítka pro ptáky, 
svíčky ze včelího vosku a pod vedením paní 
Očadlíkové z Halenkovic pečou vánoční a ve-
likonoční medové perníky. Letos budou se 
svým vedoucím Ladislavem Žaludkem opět 
reprezentovat svoje město na soutěžích „zlatá 
včela“, proto jim popřejme hodně úspěchů 
v této prospěšné činnosti.

Jan Pavlík, jednatel ZO

Èesko Slovenská 
Talent show 2010
Je nám líto, že skončila Česko Slovenská 

Superstar, kdy 60% populace sledovalo tuto 
televizní soutěž. DDM Matýsek Napajedla 
navazuje na podobnou pěveckou soutěž již 
3. rokem akcí „Talent show“. Letošní ročník 
přinese novinku v podobě slovenské účasti. 
Ze spřátelené obce Borský Mikuláš přijedou 
soutěžící i členové poroty. Soutěž Talent 
show je otevřená široké veřejnosti, pokud se 
zájemci přihlásí do 20. března 2010, mohou se 
soutěže zúčastnit v kategoriích: S: předškolní 
děti, M: děti 1.–4. třída, L: děti 5.–7. třída, XL: 
děti 8.–9. třída.

Všichni, kdo chcete tuto zajímavou akci 
vidět, přijďte 24. a 25. 3. 2010 v 16 hodin 
a 26. 3. 2010 „Galavečer“ v 18 hodin v kině 
v Napajedlích. I vy budete mít podíl na výběru 
nejlepších zpěváků díky divácké anketě. 

Srdečně vás zve DDM Matýsek Napajedla

Zimní olympiáda v mateøské škole
Letos poprvé se v mateřské škole konaly 

zimní olympijské hry.
Malé děti mají oproti nám dospělým vel-

kou výhodu: nebojí se nových věcí a spousta 
z nich jim jde sama, a tak se v připravených 
8 disciplínách opravdu vydováděly.
• hod sněhovou koulí
• sjezd z kopce
• malování do sněhu…

Veselé okamžiky zimních her pobavily nás 
všechny a těšíme se, že se tato olympiáda 
stane v mateřské škole tradicí.

Kolektiv MŠ

Zápis do prvních tříd 
základních škol v Napajedlích, 

fotoreportáž F. Cívela


