
Napajedelský Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka premiérou nově nastudované hry Lysistrata 
otevřel každoroční divadelní jaro. Foto: František Cívela

Milý občane, vítej v Napajedlích! (vítání občánků uvnitř listu) Foto: František Cívela
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53. Divadelní
festival 
ochotnických souborù Napajedla 
od soboty 10. dubna 2010 
do pátku 16. dubna 2010 
Divadelní sál Klubu kultury Napajedla 

Dubnový koncert 
v Koncertní síni Rudolfa Firkušného se 

uskuteční ve středu 21. dubna 2010 v 19 ho-
din. Účinkuje přední český klavírní virtuoz 
prof. Zdeněk Hnát. Zazní hudba W. A. Mozarta, 
F. Schuberta, A. Skrjabina a D. Šostakoviče. 
Srdečně zve Klub přátel hudby v Napajedlích. 

Hudba a muzikanti 
Muzeum Napajedla připravuje novou výsta-

vu Hudba a muzikanti v Napajedlích. Vernisáž 
výstavy bude 23. dubna 2010.

Pøání ke Dni uèitelù
Vážení učitelé, pedagogové, moudří 

a vzdělaní lidé. Přejeme vám všem ke Dni 
učitelů, k vaší náročné práci hodně síly, 
zdraví, pohody, optimismu a hlavně žáky, 
kteří se vám odmění pozdravem, radost-
ným učením a hlavně díkem za dobré 
rady a pedagogický um. Kéž vás při vašem 
poslání provází radost, láska a trpělivost.

Přejí členové SOZ v Napajedlích

Zápis dìtí do MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy Napajedla 

s vydáváním žádostí o přijetí dětí k před-
školnímu vzdělávání se uskuteční v rámci 
„Dne otevřených dveří v MŠ“ 31. 3. 2010 
v době od 9.00 do 11.00 a odpoledne 
od 14.00 do 16.00 ve všech budovách 
mateřské školy.

Na děti a rodiče se těší celý kolektiv 
mateřské školy.

Martina Švandová, ředitelka MŠ Na-
pajedla (kriteria pro přijetí dítěte čtěte 
uvnitř novin)

Èištìní bøehù 
Skautská akce pro veřejnost - v sobotu 24. 4. 

2010 proběhne čištění břehů Moravy (sběr 
odpadků), sraz v 8.30 u chmelnické lávky.

Z. Šupková
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Z jednání Zastupitelstva mìsta
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou 

zveřejňována na Úřední desce a na webových strán-

kách města www.napajedla.cz

Zastupitelstvo mìsta dne 15. 2. 2010
mimo jiné:
 schválilo: 
- účast příspěvkové organizace 2. základní 

škola Napajedla na projektu „Pohyb nás sbližuje 
a vzájemně rozvíjí“ v rámci výzvy Operačního 
programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR

- zabezpečení realizace projektu příspěvkovou 
organizací 2. základní škola Napajedla po schvále-
ní žádosti o nenávratný fi nanční příspěvek

- fi nanční spoluúčast Města Napajedla na tomto 
projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných 
výdajů projektu, tj. ve výši 117.098 Kč

- zajištění profi nancování části projektu ve výši 
44.355,42 € 
 schválilo realizaci projektu „Napajedla - 

Bezbariérová trasa 7. etapa“, složeného ze dvou 
ucelených částí
1. část: „Napajedla – Bezbariérová trasa - 5. etapa 

- 2.část – Přechody pro chodce na silnici I/55 
– průmyslová zóna“

2. část: „Napajedla - chodník v ulici Jiráskova“
v celkové výši 7,2 mil. Kč vč. DPH 
a dále přípravu tohoto projektu, podání žádosti 

na jeho fi nancování ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI) v rámci programu zaměře-
ného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace pro rok 2010
 současně schválilo 20ti % dofi nancování 

projektu ve výši 1,5 mil. Kč z vlastních zdrojů 
včetně toho se týkajícího rozpočtového opatření 
č. 8/2010

Zastupitelstvo mìsta dne 22. 2. 2010
mimo jiné:
 schválilo úplatný převod pozemku KN 

p. č. 2152/415 o výměře 594 m2 v k. ú. Napajedla 
z majetku České republiky do vlastnictví města 
Napajedla
 neschválilo směnu pozemků dotčených 

stavbou „R 55 Otrokovice, obchvat JV“ za pozemky 
ve vlastnictví města Napajedla
 neschválilo jakékoliv žádosti o směnu 

pozemků dotčených stavbou „R 55 Otrokovice 
JV“ za pozemky ve vlastnictví města Napajedla 
vzhledem k tomu, že město nedisponuje pozemky 
vhodnými pro tuto směnu
 schválilo odkoupení pozemku PK p. č. 

4974/2 v rozsahu GP 1640-315/2001 v lokalitě Šar-
dice, zastavěného částečně komunikací, od pana 
Jakeše za cenu 100 Kč/m2 a úhrady daně z převodu 
nemovitosti
 schválilo odkoupení části pozemku PK p. č. 

4833/1 v lokalitě Šardice, zastavěného komunikací 
(cca 257 m2), od České republiky, Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, za cenu dle 
podmínek Úřadu pro zastupování státu
 schválilo projekt „Zateplení objektů ma-

teřské školy č. p. 1159 Napajedla“ v celkové výši 
7.272.665 Kč včetně DPH. Žádost o poskytnutí 
podpory byla podána na Státním fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí, prioritní osy 3 - oblast podpory 
3.2. Realizace úspor energií a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry, 3.2.1. Realizace 

úspor energie. Zároveň schválilo dofi nancování 
z vlastních zdrojů, které činí 2,1 mil. Kč, které je 
nutné zabezpečit po celou dobu realizace projektu.
 schválilo projekt „Zateplení objektu 1. 

základní školy v Napajedlích“ v celkové výši 
9.252.279 Kč včetně DPH. Žádost o poskytnutí 
podpory byla podána na Státním fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí, prioritní osy 3 - oblast podpory 
3.2. Realizace úspor energií a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry, 3.2.1. Realizace 
úspor energie. Zároveň schválilo dofi nancování 
z vlastních zdrojů, které činí 2,4 mil. Kč, které je 
nutné zabezpečit po celou dobu realizace projektu.
 schválilo:
- projekt „Moderní výuka na základních školách 

v Napajedlích“ na vybudování dvou jazykových 
učeben na 1. základní škole Napajedla a 2. základní 
škole Napajedla v rámci Regionálního operačního 
programu Střední Morava, v rámci výzvy č. 16 pod-
oblast 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

- zabezpečení realizace po schválení žádosti 
o nenávratný fi nanční příspěvek

- fi nanční spoluúčast Města Napajedla na tomto 
projektu ve výši 15 % z celkových oprávněných 
výdajů projektu, tj. ve výši 480.000 Kč
 schválilo:
- mikroprojekt „Slovácko – záhorácký rok“ 

včetně zajištění vlastních zdrojů na fi nancování 
mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, tj. 15 % celkových 
uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Česko-slovenské talenty na spo-
lečných pódiích“ včetně zajištění vlastních zdrojů 
na fi nancování mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, 
tj. 15 % celkových uznatelných nákladů

- mikroprojekt „I my sami se někdy můžeme 
stát cizincem“ včetně zajištění vlastních zdrojů 
na fi nancování mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, 
tj. 15 % celkových uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Pohyb nás sbližuje a vzájemně 
rozvíjí“ včetně zajištění vlastních zdrojů na fi nan-
cování mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, tj. 15 % 
celkových uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Půjčovna kol“ včetně zajištění 
vlastních zdrojů na fi nancování mikroprojektu 
ve výši 60.000 Kč, tj. 15 % celkových uznatelných 
nákladů

- mikroprojekt „Výměnné aktivity seniorů“ 
včetně zajištění vlastních zdrojů na fi nancování 
mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, tj. 15 % celkových 
uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Baťův kanál – návštěvnické 
centrum Napajedla“ včetně zajištění vlastních 
zdrojů na fi nancování mikroprojektu ve výši 
75.000 Kč, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Napajedelská brána na Jan-
tarové stezce“ včetně zajištění vlastních zdrojů 
na fi nancování mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, 
tj. 15 % celkových uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Nový Klášter Napajedla – 
Expozice společné československé historie“ 
včetně zajištění vlastních zdrojů na fi nancování 
mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, tj. 15 % celkových 
uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Sport, kultura, školství, přátel-
ství – Napajedla, Borský Mikuláš, Kľak, Ostrý Grúň“ 
včetně zajištění vlastních zdrojů na fi nancování 
mikroprojektu ve výši 75.000 Kč, tj. 15 % celkových 
uznatelných nákladů

- mikroprojekt „Česko-slovenská Knihovna Jána 

Hollého a Vincence Praska“ včetně zajištění vlast-
ních zdrojů na fi nancování mikroprojektu ve výši 
75.000 Kč, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů
 schválilo zajištění fi nancování části nákladů 

hrazených z dotace ve výši 85 % uznatelných 
nákladů u mikroprojektů uvedených v bodě 
a) v průběhu jejich realizace až do fi nančního 
vypořádání, než dojde k jejich proplacení, a to 
z přijatého úvěru poskytnutého za tímto účelem
 schválilo předložený návrh na aktualizaci 

Optimalizace nebytových prostor v majetku města 
dle důvodové zprávy
 se seznámilo s žádostí člena týmu ME-

ATFLY Napajedla, týkající se využití lesoparku 
Kalvárie k tréninku sjezdů na speciálních kolech.
 nesouhlasí s prodejem zdravotního stře-

diska č. p. 1042 v k. ú. Napajedla za podmínek 
uvedených v záměru
 schválilo plán činnosti fi nančního výboru 

dle předloženého návrhu
 se seznámilo s plněním rozpočtu města 

za rok 2009, se stavem fi nančních rezerv města a se 
zůstatky na bankovních účtech města k 31. 12. 2009
 schválilo přidělení fi nančních příspěvků 

na rok 2010 spolkům a organizacím na činnost 
a akce v celkové částce 1.876.500 Kč
 schválilo smlouvy o poskytnutí fi nančních 

příspěvků 
 schválilo předloženou smlouvu o poskyt-

nutí fi nančního přípěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
na území Zlínského kraje, veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou, mezi Městem Napajedla 
a Zlínským krajem
 schválilo plán činnosti kontrolního výboru 

na I. pololetí 2010
 se seznámilo s peticí pro zachování pro-

vozu novinového stánku u autobusové zastávky 
Hospodářská škola v Napajedlích a považuje 
ji za bezpředmětnou vzhledem k tomu, že se 
o zrušení novinového stánku ze strany města 
Napajedla neuvažuje
 se seznámilo s peticí občanů týkající se 

Městské policie Napajedla a pověřilo Ing. Irenu 
Brabcovou, starostku města, zajistit aktualizaci, 
případně novelizaci, Obecně závazné vyhlášky 
města Napajedla č. 3/2002 o veřejném pořádku, 
v platném znění
 schválilo prodej stavebního pozemku p. č. 

2121/29 pro výstavbu RD v lokalitě Malina III 
za cenu 855 Kč/m2 panu Sapárovi a paní Machalové
  vyhlásilo záměr prodeje zbývajícího 

stavebního pozemku p.č. 2074/106 + 2074/107 
v lokalitě Malina III; termín uzávěrky: 19. dubna 
2010 do 14:00 hodin
 schválilo poskytnutí fi nančních prostředků 

ve výši 375.000 Kč pro sportovní organizaci TJ 
FATRA SLAVIA NAPAJEDLA na činnost organizace 
v roce 2010
 schválilo rozpočtové opatření č. 9/2010 týka-

jící se rozdělení fi nančních prostředků získaných 
z příjmů za reklamu umístěnou na sportovištích 
města: částku 375.000 Kč na neinvestiční příspě-
vek pro TJ FATRA SLAVIA NAPAJEDLA, částku 
75.000 Kč na prostředky vyčleněné pro spolky 
a organizace 
 schválilo udělení Medaile města Napajedla 

osobnostem města dle návrhu

Zastupitelstvo mìsta dne 10. 3. 2010
 odvolalo na základě výsledků tajného hla-

sování Ing. Milana Vybírala z funkce místostarosty 
města Napajedla
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IČO žadatel částka v Kč účel využití

pan Alois Chybík 2 000 11. ročník nohejbalového turnaje „Napajedla cup 2010“

26715350 Arbor vitae societas s.r.o., Řevnice 50 000 „200 decimetrů krychlových dechu“ - výstava Zlín

70854904 Asociace TOM Azimut Napajedla 15 000 doprava, vstupné, startovné, ubytování

65792351 Asociace víceúčelových ZO tech. sportů Napajedla 10 000 provozní výdaje, údržba a opravy sportovních zařízení

443239 Český svaz včelařů Napajedla 8 000 činnost žákovského kroužku, nákup úlu, včelařských potřeb

49158236 Český zahrádkářský svaz Napajedla 6 000 výstava vín 2010, nájemné, provoz

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 40 000 provoz azylového domu Samaritán 

46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice 10 000 dluhové poradenství Samaritán

46276165 Junák - svaz skautů a skautek Napajedla 90 000 opravy a údržba majetku, náklady na činnost, výchovu 

46276165 Junák - svaz skautů a skautek Napajedla 3 500 amatérský volejbalový turnaj 2010 

64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla 10 000 provozní výdaje, údržba a opravy sportovních zařízení

pan Lukáš Lauman 6 000 3. ročník skate-závodů v Napajedlích

66598095 Myslivecké sdružení Napajedla 22 000 krmivo, výsadba, myslivečtí psi, opravy, myslivecký den

26550814 M2M, Napajedla 23 000 víkendovky, adaptační kurzy, projekty 

570931 Naděje o.s. Otrokovice 20 000 provozní náklady zařízení

26564165 NATANAEL 15 000 festival „Na schodech 2010“

44995776 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 20 000 plenkové kalhoty, pleny, podložky pro pacienty

22836896 SAM Napajedla 5 000 činnost, vánoční besídka, víkendovky, tábor

68729618 Sbor dobrovolných hasičů Napajedla 48 000 činnost, stejnokroje, soutěže, vybavení 

70967318 Stanice pro handicapovaná zvířata Buchlovice 3 000 svoz, ošetření, krmení, údržba, oprava majetku

71154141 Svaz tělesně postižených Napajedla 30 000 masáže, kulturní vyžití členů, rehabilitace, dárky

65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla 50 000 sportovní činnost, pronájmy, energie, údržba

44117329 Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla 240 000 energie, činnost organizace

209821 Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla 1 100 000 energie, pronájmy tělocvičen, haly, údržba, pojištění

209821 Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla 50 000 činnost organizace

209821 Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla 375 000 údržba sportovišť, zajištění sport.vybavení, doprava sportovců

45659711 Volejbalový klub Napajedla 50 000 sportovní činnost, materiální zabezpečení

celkem všechny příspěvky 2 301 500

Podle obecně závazné vyhlášky města Napa-
jedla č. 2/2003 o místních poplatcích má držitel 
psa povinnost v termínu do 28. 2. 2010 uhradit 
místní poplatek ze psů. Někteří naši spoluobča-
né, držitelé pejska, na tuto skutečnost zřejmě 
zapomněli, a proto je touto cestou vyzýváme 
k dodatečné úhradě místního poplatku. Jinak 
se zbytečně vystavují riziku sankcí ve formě 
zvýšení poplatku až na trojnásobek běžné 
sazby. Připomínáme, že za psa v rodinném 
domě se platí 200 Kč za rok. Za psa v bytovém 
domě je to částka 1.200 Kč za rok, přičemž prv-
ní polovina poplatku je splatná do 28. 2. 2010 
a druhá polovina do 31. 8. 2010. Poživatelé sta-
robního, invalidního, vdovského, vdoveckého 
nebo sirotčího důchodu platí poplatek ze psů 
vždy ve výši 200 Kč za psa na rok. Poplatek 
se platí hotově na pokladně městského úřadu. 
Po úhradě poplatku dostanou držitelé psů sáč-
ky na psí exkrementy. Tomu, kdo v průběhu 
roku ztratil identifi kační známku na svého 
psa, bude vydána nová. Celoročně také platí 
povinnost přihlásit nového pejska staršího 
tří měsíců. Více informací k přihlášení nebo 
odhlášení psa a k úhradě poplatku dostanete 

Úhrada za komunální odpad
V souladu s obecně závaznou vyhláš-

kou č. 1/2006, kterou se stanovuje systém 
nakládání s odpady, jsou fyzické osoby po-
vinny provést úhradu za svoz komunálního 
odpadu do konce měsíce února. Současně 
s úhradou fyzická osoba sepíše s městem 
smlouvu o zajištění svozu komunálního 
odpadu a obdrží štítek na sběrnou nádobu. 

Zmìna v autobusové dopravì
přímo na fi nančním odboru městského úřadu, 
popř. na tel. 577 100 932. 

Pro informaci uvádíme, že v Napajedlích 
bylo v loňském roce registrováno 590 psů. 
Za odchyt zatoulaných psů, veterinární vy-
šetření, za převoz a jejich následný pobyt 
v zařízení pro zvířata město zaplatilo v roce 
2009 celkovou částku 59.010 Kč, za nákup 
sáčků na exkrementy 14.994 Kč a další nemalé 
náklady si vyžádal úklid zbytků po venčení 
pejsků na ulicích a veřejných prostranstvích. 

Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru fi nančního 

Úhrada místního poplatku ze psù
K 7. březnu 2010 dochází k mimořád-

ným změnám v jízdních řádech. Z nám 
dostupných informací se našeho regionu 
týká změna u spoje 800511 Uherské 
Hradiště-Topolná-Zlín. U spojů číslo 15 
a 16 dojde k omezení – nejede 1. 5. a 8. 5. 
2010. Další změny v našem regionu nejsou 
zatím hlášeny. Přesto doporučuji sledo-
vat aktuální jízdní řády na zastávkách či 
na internetu. 

Ing. Milan Vybíral, místostarosta města

Nezaplacením za svoz komunálního odpadu 
dochází k ukončení jeho svozu a současně 
také k porušení výše uvedené obecně 
závazné vyhlášky. Toto porušení bude po-
stoupeno k řešení v přestupkovém řízení. 
Upozorňujeme proto občany, kteří si dosud 
nezajistili svoz odpadu pro letošní rok, aby 
tak neprodleně učinili. 

Úhrada a podpis smlouvy se provádějí 
na fi nančním odboru městského úřadu. 

Ing. Ivo Šlíma, ved. odboru fi nančního 

Radou a Zastupitelstvem města Napajedla 
byly pro rok 2010 schváleny fi nanční prostředky 

Schválené finanèní pøíspìvky na podporu zájmové èinnosti
na podporu kultury, sportu, práce s mládeží, 
na sociální oblast a zájmovou činnost v celkové 

částce 2.301.500 Kč. Rozdělení mezi jednotlivé 
příjemce poskytuje následující přehled.
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Program 53. Divadelního festivalu 
ochotnických souborù Napajedla 2010

Sobota 10. dubna Bohumil Hrabal: Taneční hodiny pro pokročilé; Rádobydivadlo Klapý
Příběh osamělého, ale užvaněného člověka, který za účelem sblížit se s kýmkoliv pořádá taneční 
hodiny, ačkoliv sám tančit neumí.

Neděle 11. dubna Martin Františák: Nevěsta; DS Jana Honsy Karolinka
Dramatická výpověď žen o jejich životě v poválečných letech v pohraničí

Pondělí 12. dubna Aristofanes: Lysistrata; DSZŠ Napajedla
Protiválečná komedie řeckého dramatika. Hlavními hrdinkami jsou ženy, které se rozhodly znepříjemňovat mužům 
život, dokud budou válčit.

Úterý 13. dubna Marie Jones: Plný kapsy šutrů; AMADIS Brno
Laskavá a inteligentní komedie o natáčení amerického velkofi lmu viděná očima dvou irských buranů.

Středa 14. dubna Ronald Harwood: Garderobiér; Blanenské divadlo Blansko
Hra o koncích shakespearovských společností a o blížícím se zániku starého světa, hra o lidech ve válečném roce 1941.

Čtvrtek 15. dubna V. Pešek a Z. Galuška: Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí ludských; Divadlo Brod Uherský Brod
Lidová taškařice pro diváka, který se chce bavit

Pátek 16. dubna Isabelle Doré: César a Drana; DS Zmatkaři Dobronín
Monodrama o životě, lásce, štěstí i nenávisti …..

Při přijímání dítěte do mateřské školy pro 
školní rok 2010-2011 postupuje ředitelka mateř-
ské školy v souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, dále dle §34 zákona č. 
561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění novelizace tohoto 
zákona č. 317/2008 Sb., a zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád v platném znění s účinností 
od 1. 1. 2006.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vyko-
nává Mateřská škola Napajedla, Komenského 
1159, okres Zlín, příspěvková organizace, sta-
novila kritéria, dle kterých bude postupovat 

šeny k trvalému pobytu ve městě Napajedla 
(v případě dítěte se zdravotním postižením je 
nutné písemné vyjádření školního poraden-
ského zařízení, popřípadě pediatra)

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

4) osoba pečující o nezletilé dítě – rodič 
samoživitel 

5) mateřskou školu navštěvuje starší 
sourozenec (nenarušování rodinných vztahů 
a svazků mezi sourozenci), 

6) v případě, že škola umístí všechny 
přihlášené děti, jejichž trvalý pobyt je  
na území města Napajedla, může přijmout 
i děti předškolního věku s trvalým pobytem 
mimo město Napajedla až do výše hygienické 
kapacity školy, 

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

 8) děti jsou přijímány do MŠ dle možnosti 
kapacitní naplněnosti jednotlivých tříd a to :

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

speciálními vzdělávacími potřebami) 
a do počtu 28 na běžnou třídu

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání v mateřské škole bude brána 
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše 
uvedeném pořadí 1) až 8).

 Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla 

při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy 
počet žádostí podaných zákonnými zástupci 
dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

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

do posledního ročníku mateřské školy 
před zahájením povinné školní docházky 
a děti s odkladem školní docházky (dle 
školského zákona č. 561/2004 Sb., §34, odst. 
4, dle novelizace z. č. 317/2008 Sb.) 

2) do mateřské školy budou přijímány děti, 
které před zahájením školního roku 2010/2011 
dosáhnou zpravidla 3 let věku a jsou přihlá-

Kriteria pro pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání do Mateøské školy

v pořádá taneční 

Začátky představení vždy v 1930 hod.; po představení probíhá hodnocení odbornou porotou (možná přítomnost diváků).
Cena předplatenky na všech sedm večerů je 300 Kč; jednotlivé vstupné 50 Kč. Předplatenky k disposici ode dne 15. 3. 2010 a jednotlivé 
vstupenky od 6. 4. 2010 do 9. 4. 2010 v Knihovně Napajedla. Poslední možnost zakoupení vstupenky je před představením přímo v Klubu 
kultury Napajedla. Změna programu vyhrazena. Srdečně zve Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka a Klub kultury Napajedla.

53.
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Vítání do života
Na chvíli zastavil se čas a všechny zvony 

oněměly a pak jste přišli mezi nás ….
V sobotu 6. 2. 2010 bylo přivítáno do života 

deset nejmenších napajedelských spoluobčán-
ků. Přejeme jim hodně zdraví a ať vyrůstají 
k radosti svých rodičů.

Členové SOZ, Fotoreportáž Františka Cívely
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Skautský ples poètvrté
Ověřená kombinace hradišťské kapely 

Madusong, chutných jednohubek, kvalitní-
ho vína a dobře naladěných organizátorů 
v tričkách vínové barvy zajistila i letos po-
vedený plesový večer. V sobotu 20. února 
2010 se v napajedelské sokolovně sešlo tolik 
návštěvníků, že bylo třeba přidat i náhradní 
stoly a židle. V programu 4. skautského plesu 
se po tradičním úvodním slovu a waltzu 
mladých skautských tanečníků předvedlo 
několik šikovných děvčat z DDM, které zpes-
třily přestávky sólovým zpěvem, stepem 
a břišními tanci. Závěrečným číslem pro-
gramu byla originální jízda na jednokolkách 
kejklířů z Ardor Viridis.

Ani letos sponzoři nedbali finanční 
krize a zaplnili plesovou tombolu velkým 
množstvím praktických, úsměvných i zají-
mavých dárků, které se do posledního kusu 
rozebraly. Velká část návštěvníků vytrvala 
až do konce, ti poslední se loučili za zpěvu 
lidových písní.

Hasièská zábava 2010
 V sobotu 6. února 2010 uspořádal 

napajedelský Sbor dobrovolných hasičů 
na sokolovně tradiční Hasičskou zábavu. 
Tento jubilejní, již 10. ročník zábavy v no-
vodobé historii byl ve znamení nejvyšší 
účasti návštěvníků.

 Všech 226 příznivců dobré zábavy 
obdrželo u vstupu do sálu malý suvenýr 
na připomenutí tohoto kulatého jubilea. 
K tanci a poslechu hrála, stejně jako při 
všech 9 předchozích ročnících, žlutavská 
skupina EX-DUO. Bohatý bufet a výborné 
sudové víno, stejně jako rozmanitá hod-
notná tombola, jsou na hasičské zábavě 
již tradičně standardem. Druhým rokem 
také obohatila program svým půlnočním 
vystoupením břišní tanečnice Iveta.

 O spokojenosti návštěvníků letošního 
ročníku, který nastavil vysokou laťku pro 
léta následující, svědčil nejenom téměř plný 
sál a vyprodaný bufet, ale i několikanásob-
ný přídavek písniček našich muzikantů.

(SDH Napajedla)

Velký dík za podařenou akci patří 
štědrým sponzorům, spokojeným ná-
vštěvníkům, obětavým organizátorům 
a všem ostatním, kteří nás podpořili – ať 
už materiálně, fi nančně nebo psychicky.

Za přípravný tým Zdeňka Šupková – Čonza
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Ples 1. základní školy 
V sobotu 13. února 2010 se uskutečnil 

společenský ples 1. základní školy Napajedla 
a sdružení rodičů a přátel školy. 

Díky přízni napajedelské veřejnosti a tra-
dičně kvalitní hudební produkci skupiny 
Aventis se letos konal v pořadí již 14. ročník 
plesu. Děkuji všem sponzorům z řad rodičů 
a fi rem, kteří se podíleli na přípravě plesu. 
Ráda bych také poděkovala výbornému týmu 
svých kolegyň a kolegů, kteří opět s tradičním 
nadšením celou akci organizačně připravili. 
Smyslem akce není jenom pouhá prezentace 
školy na veřejnosti, je jím také uvedení žáků 
9. ročníku do společnosti či snaha získat další 
fi nanční prostředky na podporu výchovy 
a vzdělávání v naší škole.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Karneval
28. února uspořádal Divadelní soubor 

Zdeňka Štěpánka Napajedla ve spolupráci 
s Klubem kultury Napajedla dětský „Karne-
val s Kolombínou“. Do divadelního sálu se 
přišlo pobavit devět desítek dětí i s rodiči 
a dalšími rodinnými příslušníky. Členové 
divadelního souboru pro děti připravili 

spoustu her, ve kterých si děti vyzkoušely 
zručnost, pružnost a rychlost. U některých 
disciplín vydatně a ochotně pomáhali i rodi-
če. A pokud se zrovna nesoutěžilo, všichni 
dováděli na tanečním parketě za doprovodu 
výtečných DJů Napa. Během odpoledne se 
také volili nejlepší tanečníci a nejnápaditější 
masky. V záplavě skvělých tanečníků a krás-
ných masek to měla porota opravdu moc těžké 
a nejraději by ocenila všechny. Budiž tedy tento 

článek oceněním: pro všechny karnevalové 
masky; pro plný taneční parket vynikajících 
tanečníků; pro aktivní a odvážné soutěžící; 
pro všechny dospělé, kteří děti přivedli, 
zapojili se do soutěží a připravili krásné 
kostýmy. Skvělá nálada, jež v sále panovala, 
byla tou největší odměnou pro pořadatele 
a také novým hnacím motorem, pro další 
příjemnou práci pro děti i dospělé. 

   Miroslava Havalová

Ples již tradičně zahájili žáci 9. ročníku polonézou.
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BØEZEN BØEZEN 

Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2010Akce trvá od 1. do 31. bøezna 2010

 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích
pořádá

v rámci jarního úklidu před Velikonocemi

ŽELEZNOU 
SOBOTU

Občané, kteří se chcete zbavit 
nepotřebného kovového šrotu,

nachystejte jej prosím 
v sobotu 27. března 2010 
v 7.00 hod. před Váš dům. 

Zajistíme jeho odvoz.
Akce se koná za každého počasí!

Všem předem děkuje
Sbor dobrovolných hasičů 

v Napajedlích

i
n
z
e
r
c
e

i
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z
e
r
c
e

i
n
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r
c
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NOVÁ PRODEJNA DĚTSKÉ MÓDY 
OTEVŘENO OD 10.3.2010

DĚTSKÝ TEXTIL
spodní prádlo, pyžama, kojenecký textil, trička, mikiny, 

tepláky, ponožky, čepice, atd… 

DĚTSKÝ SECOND HAND
světoznámých značek, vysoká kvalita

Kde: Napajedla, ul. Komenského 592 !!!!!vedle školy!!!!!
Kdy: středa, čtvrtek, pátek 
 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!!!!!!!!!!!!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!!!!!!!

Děkuji všem přátelům, známým, zaměst-
nancům Hřebčína Napajedla a občanům 
města Napajedla, kteří se zúčastnili posled-
ního rozloučení s mým manželem Janem 
Sádlem na jeho pohřbu. Zvlášť děkuji panu 
MVDr. A. Černockému, který mně při tak 
těžké chvíli pomohl s organizací.

Za celou rodinu manželka.
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Karneval v 1. ZŠ
No řekněte….
Kdo by neměl rád karneval…..
Holky, vzpomínáte, jak to tomu blonďá-

kovi ze 2.A, co se nám všem tak moc líbil, 
v masce prince a mečem v ruce ohromně 
slušelo? A co teprve tomu černovlasému 
s brýlemi. Opravdu jako Harry Potter. Ale 
děvčata také byla k nakousnutí, v krásných 
dlouhých šatech, s čelenkou nebo korunkou 
ve vlasech….opravdu jako princezny….Že 
mám kluci pravdu?

Ano, ano, karneval má pořád své kouzlo, 
ať už je nám šest nebo šedesát.

Snad proto je i mezi našimi dětmi školní 
družiny pořád tak oblíbený. Vždyť kde jinde 
si můžeš pořádně zařádit a vyblbnout se? 
Nejde ani tak o to vyhrát a získat nějakou tu 

cenu, i když samozřejmě potěší. Hlavní je, že 
jsme v kolektivu svých kamarádů a přátel. 
A že jsou trošku zelení, že mají obrovské 
ušiska nebo jim čouhá z kalhot zvířecí ocásek 
a pod nosem mají vousky? No a co? 

Nikdo přece nejsme dokonali!!!
Simona Šulcová, vychovatelka 1.ZŠ

Nádraží Napajedla
Českým drahám, stejně i městu Napajedla, 

záleží na spokojenosti našich cestujících. 
Neutěšený stav výpravní budovy a zpřístup-
nění prostor v zimním období cestujícím byly 
hlavní důvody k jednání zástupců Českých 
drah a vedení města Napajedla. Jednání 
proběhlo 29. ledna 2010 za účasti ředitele 
Regionální správy majetku ČD Ing. Gabriela 
Jursy a náměstkyně Krajského centra osobní 
dopravy ČD ve Zlíně Heleny Šebové společ-
ně s paní starostkou Ing. Irenou Brabcovou. 
Výpravní budova v Napajedlích není nepře-
tržitě obsazena zaměstnanci Českých drah. 
Ponechat budovu, čekárnu, otevřenou bez 
dozoru bohužel nelze. Zkušenost z jiných 
míst nám jasně ukazuje, že takové prostory 
se stanou téměř okamžitě terčem útoků 
vandalů, nepřizpůsobivých občanů nebo 
zázemím lidí bez domova. Následky chování 
takových občanů pak znepříjemňují prostředí 
slušným lidem. České dráhy prostřednictvím 
svých zástupců nabídly paní starostce pro-
stor výpravní budovy k využití, například 
ke komerčním účelům. Prozatím nikdo 
neprojevil zájem. Možnou roli hraje i fakt, že 
lokalita nádražní budovy není pro podnikání 

atraktivní, a to hlavně díky své vzdálenosti 
od centra města. Paní starostka i přes první 
neúspěch nabídla inzerovat nabídku proná-
jmu na vývěskách obce. Případný zájemce 
se může hlásit i přímo a kontaktovat České 
dráhy, konkrétně Regionální správu majetku 
ČD,a.s. v Olomouci, Jeremenkova 231/9 Olo-
mouc, 779 00, nebo e-mailem na sekretariát 
RSM OLCsek@rsm.cd.cz: 

Dalším neméně důležitým tématem 
jednání bylo samotné prostředí výpravní 
budovy. Paní starostka obdržela několik 
stížností od občanů, kteří upozorňovali 
na nepořádek a nedostatečnou údržbu 
budovy. České dráhy pravidelně provádějí 
úklid budovy, stejně tak i údržbu. Vzhledem 
k tomu, že budovu nelze uzavřít, nachází se 
zde výtah pro imobilní občany a podchod 
na 2. nástupiště, nedokážeme v těchto 
prostorách zabránit poškozování vybavení 
a vandalismu. S ohledem na tuto skutečnost 
nabídla paní starostka pomoc v podobě prů-
běžných kontrol prostor nádraží hlídkami 
Městské policie. Stejně důležitá je společná 
výzva cestujícím, aby se v prostorách nádraží 
chovali jako slušní lidé a nebyli lhostejní 
k ničení majetku druhými.

Alena Janečková 
RSM ČD Olomouc / Vedení RSM

Akce DDM
 Celostátní přehlídka dětských recitáto-

rů - okresní kolo 15. 3. 2010
 Talent show 24.–26. března 2010
 Přehlídka pódiových skladeb 31. března 

2010
Velikonoční zajíček 1. dubna 2010
 Velikonoční jarmark v Matýsku 29.–31. 

dubna 2010

Meteorologická stanice 
Napajedla

Meteorologická stanice funguje zhruba 
od 25. 12. 2009, ofi ciálně pak od 1. ledna 2010, 
kdy jsme začali vytvářet kompletní přehled 
z naměřených údajů.

Meteostanice se nachází mimo město 
v kopci, teplotu měříme ve dvou metrech nad 
zemí, teplotu přízemní v 5 cm (vhodné pro 
zahradkáře, pro měření přízemních mrazíků), 
vlhkost, tlak vzduchu, rychlost a směr větru 
a také i srážky.

Na webu www.napajedlaci.cz naleznete 
i počasí, které nás čeká, v podobě podrob-
ných článků a v menu také naleznete odkaz 
na různé grafy (aktuální data, data měsíční či 
roční přehledy).

www.napajedlaci.cz nabízejí kompletní in-
formace o počasí přímo pro město Napajedla 
a jeho blízké okolí.

Data na webu se aktualizují téměř každou 
minutu, a tak teplota, vlhkost a jiné parametry 
ukazují přímo online.

Již nepotřebujete teploměr, stačí Vám www.
napajedlaci.cz

Vladimír Večeřa
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Úspìch našich žákyò 
v okrskovém kole 
Recitaèní soutìže

22. února pořádala 2. základní škola 
školní kolo Recitační soutěže. Vítězkou 
mladší kategorie 6. a 7. tříd vyhrála 
Tereza Šimčáková, která se probojovala 
do okrskového kola Recitační soutěže. 
Ve starší kategorii 8. a 9. tříd vyhrála jed-
noznačně Tereza Jirušková, která taktéž 
reprezentovala naši školu v okrskovém 
kole této soutěže. To se konalo 2. března 
na Základní škole Mánesova v Otrokovi-
cích. Tereza Šimčáková z okrskového kola 
postoupila s krásným 2. místem do kola 
okresního a Tereza Jirušková s místem 1. 
taktéž do kola okresního.

Oběma děvčatům přejeme hodně štěstí 
v okresním kole a děkujeme za reprezen-
taci naší školy. 

Mgr. Klára Polášková

Velký úspěch v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce
Ve středu 24. února 2010 proběhlo ve Slavičíně okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém 
jazyce, ve kterém naši školu zastupovala Kristýna Geržová z IX. B. V silné konkurenci vybojovala 
výborné 5. místo. Kristýně gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.  Petr Vacula

Úspìchy 2. ZŠ v okresním kole chemické olympiády
Žáci devátého ročníku skvěle navázali 

na své kamarády z předchozí chemické soutěže 
Nejlepší laborant, kde uspěli v obou katego-
riích – v mladší kategorii vyhráli okresní kolo 
a ve starší získali třetí místo.

Druhou letošní soutěží v oblasti chemie je 
samozřejmě chemická olympiáda. Okresní kolo 
se konalo ve středu 10. 2. 2010 na Gymnáziu 
T.G.M. ve Zlíně. V této kategorii soutěží žáci 
8. a 9. tříd a především žáci nižšího gymnázia. 
Vlastní soutěž se skládá ze dvou částí. V části 
praktické musí žáci předvést své dovednosti 
při práci v laboratoři (letos byly zařazeny dvě 

práce, a to „Určení teploty varu ethanolu“ 
a „Určení neznámé látky“) a v druhé části řeší 
žáci teoretický test z chemie.

I přestože jde o soutěž náročnou, naši 
žáci uspěli velmi dobře. Z celkového počtu 
19 soutěžících vybojovala Hana Niklová (9. 
A) 6. místo a Jakub Vávra (9.B) výborné 3. 
místo. Jakub Vávra bude reprezentovat naši 
školu v krajském kole chemické olympiády! 
Oběma našim žákům patří velká pochvala 
za pečlivou mimoškolní práci a zároveň po-
děkování za reprezentaci 2. základní školy.

Mgr. Alexandra Sahajová

Tereza Šimčáková

Tereza Jirušková
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Vážené dámy a vážení pánové,
v souvislosti s pražskou výstavou 200 dm3 

dechu / Hračky Libuše Niklové (1. 4.–6. 6. 
2010) vytváříme fotografi cké album Mapa 
výskytu hraček Libuše Niklové v českých 
a moravských domácnostech, které si budete 
moci prohlédnout na výstavě a současně 
na www.upm.cz. 

Fotoalbum se po skončení výstavy stane 
součástí studijního fondu UPM v Praze. Některé 
z hraček paní Libuše Niklové vám připomene 
přiložená fotografi e.

Pokud se chcete stát spolautory alba, pro-
jděte vaše rodinné fotoarchivy a nalezené 

Jarní kilometry
Odbor KČT a Azimut 1403 Napajedla 

zve příznivce pěší turistiky v sobotu 
24. dubna na první jarní vycházku roku 
2010. Tentokrát zamíříme do Národního 
parku Podyjí, do míst, které jsou ukázkou 
výjimečně zachovalého říčního údolí 
v bohatě zalesněné krajině s mimořád-
nými scenériemi, tvořenými pestrou 
mozaikou skalních amfi teátrů a strmých 
stěn, meandry, rozsáhlými suťovými 
poli a těžko prostupnými stržemi, ale 
i nivními loukami podél Dyje a proslu-
něnými lesostepmi s pestrými koberci 
teplomilných rostlin.

Putování začneme v Merkersdorfu, 
odtud se vydáme přes přechod Hardegg 
na Hardeggskou vyhlídku, (která stojí 
vysoko nad Dyjí na české straně nad 
rakouským městem Hardegg) do Čížova, 
kde na konci obce můžeme zhlédnout 
část linie ženijně technických zátarasů 
- památníku představujícího jedinou 
dochovanou ukázku části bývalé železné 
opony v tehdejší ČSSR 

Sraz účastníků a odjezd autobusu v 6:15 
od Vinárny Na Kapli. Účastnický poplatek 
250 Kč, děti do 15 let 150 Kč, členové pořá-
dajícího odboru 200 Kč a 100 Kč. Přihlásit 
se můžete, včetně úhrady startovného, 
do 15. dubna 2010, vždy v pondělí po 20 
hodině na chatě KČT, nebo v prodejně 
U.F.O. model na Masarykově náměstí 
v otevírací době, případně tel. 737 314 939 
Antonín Unger. 

Upozorňujeme rodiče dětí do 15 let, 
že je potřeba mít pro ně pas nebo je mít 
zapsány ve svém pase. 

Pořadatel nezajišťuje pojištění účast-
níků a doporučuje účastníkům uzavřít 
si cestovní připojištění, a vyhrazuje 
si právo při malém zájmu účastníků 
akci zrušit a vrátit účastnický poplatek 
v plné výši. 

Činnost oddílu Azimut 1403 a odboru 
Klubu českých turistů Napajedla je pod-
porována Městem Napajedla. 

Karel Janošek

IV. roèník fotografické 
soutìže v 2. ZŠ Napajedla

Stejně jako loni, i letos pořádáme foto-
grafi ckou soutěž, která tento rok ponese 
název GENIUS LOCI. Soutěžní fotografi e 
našich žáků najdete na webových strán-
kách http://www.jindrichpolak.wz.cz/
soutez/foto.php.

Tímto bychom rádi informovali občany 
o možnosti hlasování v anketě o nejzají-
mavější fotografi i a podpořili tak šikovné 
a snaživé žáky, kteří nelenili a zaslali 
příspěvek do soutěže. Hlasování bude 
ukončeno 22. dubna 2010 na Mezinárodní 
den Země.

Jindřich Polák, 2. ZŠ Napajedla

200 dm3 dechu- hraèky Libuše Niklové

Březen, měsíc knihy probíhá ve vestibulu napajedelského kina. Burzu knih, které doma pře-
kážely a můžete je koupit za 5 Kč, můžete navštívit každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin až 
do konce března.  J.S.

fotografi e zašlete na adresu education@upm.cz. 
K fotografi ím prosím přiložte následující 
informace: (nepovinný údaj: křestní jména, 
příjmení majitelů), místo, doba výskytu, po-
známka (příběh), který se k hračce vztahuje.

Pokud byste byli ochotni věnovat někte-
rou z hraček Libuše Niklové do sbírky UPM 
v Praze, aby se uchovaly pro budoucnost, 
a tak se s nimi měly možnost seznámit i další 
generace, kontaktujte prosím kurátorku hraček 
UPM v Praze, paní Mgr. Marii Míčovou, tel. 
251 093 291, e-mail micova@upm.cz.

Těšíme se na vaše fotografi e i na vás.
Vladimíra Sehnalíková
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Účast na našich prvních závodech v letoš-

ním roce, které se konaly 21. 2. 2010 v Brně, nám 

přinesla první místo, a tedy i získání kýženého 

zlatého poháru . Náš tým vyjel ve složení: 

Šarda Polášková, Kačka Polášková, Verča 

Polášková, Peťka Hůsková, Eliška Másel-

níková, Míša Maděrová, Mája Benešová, 

Kikča Slezáková a Blanka Gabrhelíková.

Na cestu autobusem jsme se vydaly až 

po řádném rozcvičení v naší domovské na-

pajedelské sokolovně, jelikož naše trenérky 

nechtěly nic ponechat náhodě. V rozpisu 

čtyřminutové rozcvičení bez možnosti roze-

hřátí v „pomocné“ tělocvičně, bylo takříkajíc 

nedostačující. Naložily jsme důležité propriety 

a vyrazily jsme pro naše spolubojovníky ze 

Žlutav. Po nalodění naší „žlutavské družby“ 

cesta utekla ani nevíme jak.

Příjezd na místo, rychle se převléct, nástup, 

rozcvičení… Potom příjemná procházka slun-

cem zalitým Brnem, kterou jsme vyplňovaly 

čas mezi rozcvičením a následným vystou-

pením „naostro“. Jelikož hala byla v blízkosti 

centra, měly jsme krásný výhled na hradby 

Špilberku, stihly jsme pár fotek před pivovarem 

Starobrno a hurááá i houpačky jsme zvládly. 

A poté zpět do haly. Tam už nás čekalo zápolení 

39 týmů všech věkových skupin sportovních 

i tanečních žánrů. Tak a už jsme byly na řadě 

i my: „Hlavně nic nepokazit a radostně!“ To 

je atmosféra, publikum a naše nemalá „klaka 

ze Žlutav“ tleskají, skandují!!! 

Máme to za sebou a ohromně nás to bavilo!!! 

A žádné chyby, trenérky mají ohromnou radost 

 Jásot, objímání…A teď už je to jen na porotě…

Gymnastická sezóna vrcholí
Oddíl sportovní gymnastiky 
Napajedla

Již tradičně se náš oddíl účastní ná-

ročné gymnastické soutěže „Teamgym“. 

I v letošní sezoně slavíme velké úspěchy.

V krajském kole (Brno 12. 12. 2009) 

v kategorii Junior I. (ročník 2000-2001) 

jsme obsadily 2. místo a v kategorii Juni-

or II. (ročník 1995 – 1999) jsme obsadily 

nádherné 1. místo.

V dalším postupovém kole, které 

proběhlo 23. 1. 2010 v Praze, získaly naše 

gymnastky v kategorii Junior I. 2. místo 

a v kategorii Junior II. 3. místo.

Obě družstva tak vybojovala postup 

na Mistrovství republiky, které se koná 

na jaře v Ostravě.

Za výborné výsledky a perfektní 

reprezentaci vděčíme za Junior I. pod 

vedením Jany Forbelské: Katce Švanca-

rové, Lence Omelkové, Johance Saiblové, 

Terce Hladilové, Lucce Vybíralové, Zuzce 

Otradovcové, Adriance Kaláčové, Andrej-

ce Hájkové, Barči Mlýnkové a Adélce 

Stoklasové. Za Junior II. pod vedením Ža-

nety Martykánové: Domči Martykánové, 

Verči Komendové, Terce Hromadníkové, 

Míši Kýlové, Romči Remešové, Anežce 

Maňáskové, a Hanči Niklové.

Vedoucí SG ASPV Žaneta Martykánová

SV – GYM Sokol Napajedla hlásí: 
„Vítìzství na pøehlídce pódiových skladeb v Brnì!“

Porota ocenila jak perfektní výkon našeho 

týmu, tak i originální choreografi i a výběr 

hudby našich trenérek. Kromě poháru si domů 

vezeme spoustu zážitků a pocit, že ta dřina má 

prostě smysl!!!! 

Jménem trenérek Olči, Monči, doprovodu 

Renči a všech zúčastněných: 

„Zlatíčka naše, blahopřejeme!!!!!!!!“

 -O.K.- 


