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Návštěva z Kl'aku
Od roku 1945 trvá přátelství se slovenskou obcí Kl'ak. Přátelství založené na pomoci Napajedel malé horské vesničce, která po hrůzné návštěvě vojáků SS, doslova
znovu vstala z popela. Po roce 1989 družba
poněkud ustoupila do pozadí, i když soukromé vazby mezi obyvateli obou míst přetrvaly.
První pokusy o obnovení vztahů učinilo minulé zastupitelstvo. Nově zvolení představitelé města v těchto snahách pokračovali. V lednu letošního roku se při návštěvě
Ant. Černockého na Slovensku oba starostové dohodli na opětovném oživení dvousetkilometrové cesty, která obě místa spojuje, zejména však na oživení vztahů, zaměřených na budoucí spolupráci a podporu
Ve středu 8. října zavítal starosta obce
Kl'ak Pavol Mesiarik do Napajedel. Po oficiálním uvítání, prohlídce radnice a širého
okolí Napajedel z radniční věže, následoval
společný oběd s představiteli města. Čtvrtek strávili slovenští hosté na Chovatelském
dnu v Hřebčíně.
Termín další společné schůzky zatím
nevíme, jen se podařilo zjistit, že na oplátku
za napajedelskou slivovici přivezli hruškovici, režnou a ještě jednu láhev, jejíž obsah
náš zdroj nedokázal přesně identifikovat.
-veb-

Starosta obce Kl'ak Pavol Mesiarik se ženou a starosta Napajedel Antonín Černocký v obřadní
síni napajedelské radnice.

Svátek republiky
Město Napajedla zve všechny občany k
setkání na počest státního svátku České
republiky s položením kytice květů u pomníků obětí dvou světových válek.
Setkání se uskuteční v pondělí 27. října 2002 v 15.30 na místním hřbitově a v
16.00 hodin u pomníku na Masarykově
náměstí.

Na poslední chvíli
Myšlenka na říjen
Všude je plno úplatkářů a korupce. Děti
nedbají příkazů svých rodičů. Kdekdo se
pokouší psát knihy. Je nepochybné, že konec světa se blíží."
Záznam na asyrské destičce,
asi 2800 př. n. l.

Pondělí 27. října 2003
 Repríza festivalové hry Divadla Zdeňka Štěpánka Košilka. Divadelní sál
Klubu kultury Napajedla, začátek v
19.30 hodin.
Úterý 28. října 2003
 Den otevřených dveří napajedelského zámku od 10 do 16 hodin.
 Loutkové představení pohádky Sněhurka a výstava loutek. Loutkový sál
Klubu kultury Napajedla, začátek v
15 hodin.

Pracujeme v Napajedlích
Spolupráce města s podnikatelskými
subjekty, je-li dobrá, může být ku prospěchu oběma. Na čtvrtek 23. října připravilo
Města Napajedla v zájmu vzájemného sblížení společenské setkání představitelů firem a zastupitelů města v Koncertní a výstavní síni Klášterní kaple, Komenského 305.
V rámci této akce pořádá Infocentrum
Napajedla v Klášterní kapli prezentační výstavku firem, která bude otevřena pro veřejnost v pátek 24. října od 14 do 16 hodin a
v sobotu od 10 do 15 hodin. V pátek dopoledne si prezentační výstavku budou moci
prohlédnout i žáci napajedelských škol.
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Technická správa
města Napajedla
příjme

správce sportovního areálu
• zkrácený pracovní úvazek
• vhodné i pro důchodce
• nástup od listopadu 2003
Informace:
TSM, Na Kapli 387, tel.: 577 941 078

Vzpomínka na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti při
Městském úřadu v Napajedlích připravil pietní vzpomínku na zesnulé spojenou se vsypy, která se koná v neděli
dne 2. listopadu ve 14.30 hodin na
místním hřbitově.

Od opravy povrchu vozovky kolem areálu Slávia uplynuly asi tři týdny, když zde znovu
nastoupily těžké mechanismy a pod vozovkou začaly razit cestu pro plynovou přípojku.
Poškození vozovky se při tom nemohly vyhnout. Občané ulice nás na tuto skutečnost
upozornili s pocitem, že se při lepší koordinaci prací mohlo něčemu takovému zabránit.-vb-

Fatra prospívá našemu regionu
Spojení reklamního působení podnikatelských subjektů s podporou zábavních, sportovních či charitativních akcí
nejrůznějších neziskových nadací, asociací, spolků a klubů je běžnou záležitostí
oboustranně prospěšnou. Fatra cítí svou
odpovědnost vůči svému regionu a systematicky tento způsob práce používá. V
aktivitách, které zahrnula do svého programu podpory, jsou sport, akce pro děti
a mládež, místní tělovýchova, kultura a
vzdělávání, akce nekomerční a akce charitativního charakteru. A tak jste se o
letošním létu mohli setkat s Fatrou na

odpoledních koncertech pod otevřeným
nebem v turisticky přitažlivých městech
našeho kraje - v Luhačovicích, Kroměříži
a Zlíně, na dětském táboře napajedelské
umělecké školy, na mezinárodním turnaji
Beachvolleyball open v Prostějově, na
akcích nadace Kapka naděje, Bariéry a
dalších. A s ještě větší četností se můžete
s Fatrou setkávat v současných měsících,
kdy odstartovaly své soutěže kluby napajedelské a chropyňské TJ. Od září letošního roku je logo Fatry na dresech dvou
prvoligových týmů - zlínského VSC Fatra
a napajedelského mužstva házené. -veb-

Dárek seniorům
Město Napajedla připravilo pro napajedelské důchodce vánoční dárek v podobě
koncertu "KDYŽ PURPURA VONÍ". V programu vystoupí Yveta Simonová, Milan Dvořák
a Karel Linhart.
Koncert se koná v sobotu 13. prosince 2003
v divadelním sále Klubu kultury Napajedla, a
to ve dvou termínech - 15.00 a 18.30 hodin.
Na vánoční koncert srdečně zveme
všechny důchodce. Místenky vám ráda předá matrikářka Lenka Obdržálková, Městský
úřad Napajedla, dveře č. 106. Úřední dny:
pondělí a středa od 7 do 17 hodin (12.00 12.30 polední přestávka.)
Představitelé města, Sbor pro občanské
záležitosti a Klub kultury Napajedla se těší na
setkání s Vámi.

Ve Zlíně našli řešení

Firma DIPS Zlín zahájila v minulém týdnu opravu schodiště ke kostelu sv. Bartoloměje.
Odstranila původní kvádry, které po úpravě podloží přijdou položit zpět.
Foto B. Velecká

ZLÍN - Na krátkodobém řešení nedostatku finančních prostředků na mzdy v nemocnicích Zlínského kraje se dohodli zástupci
kraje, ředitelé nemocnic a ředitelé okresních
poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Zpožďování plateb této pojišťovny totiž přivádí nemocnice do finančních nesnází. Zlínský kraj proto do problematiky financování
aktivně vstoupil, a to jako první v zemi.
"VZP krátkodobě vyřeší platby tak, aby v
říjnu mohly být vyplaceny mzdy za září v
řádném termínu. Toto je první akutní řešení,
o dalším postupu budeme jednat za týden ve
stejné sestavě a za účasti ředitelky VZP Jiřiny
Musílkové," uvedla krajská radní Ester Cvejnová, která je zodpovědná za oblast zdravotnictví.
Zástupci Zlínského kraje a nemocnic
předloží na jednání s ředitelkou VZP několik
variant úprav vztahů mezi jednotlivými nemocnicemi a pojišťovnou tak, aby byly zajištěny platby dle dohodnutých pravidel a nemocnice se tak nedostávaly do problémů s
výší finanční hotovosti.
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Děkovný koncert
Na první koncert v sále Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného jsme pozvali představitele města a všech organizací,
které se podíleli na vybudování školy
v nových prostorách. Byl poděkováním za
vytvoření důstojného prostředí, sloužícího
ke vzdělávání dětí v uměleckých oborech.
Nálada byla velmi slavnostní a radostná.
Téměř padesátičlenný orchestr secvičil svůj
muzikálový repertoár na hudebním táboře
pod vedením paní učitelky Dáši Kaňovské.
Pokud snad malým koncertním umělcům
došel dech nebo nestačily prstíky, vyvážila
to chuť a viditelné muzikantské nasazení.
Na závěr koncertu zpíval se sólisty a orchestrem celý sál. Posluchači si vytleskali i přídavek. Nadšené děti, nadšení posluchači nejkrásnější odměna pro všechny, kdo se
zúčastnili budování školy.
Za zmínku stojí, že se stejnou chutí zopakovaly děti svůj výkon pro rodiče a další
hosty. V sále, na který jsme se pro jeho
prostornost tak těšili, nebylo místo ani
k stání.
Následující den dopoledne čekal na malé
muzikanty maratón tří výchovných koncertů pro kamarády druhých až pátých tříd
základních škol. I tyto koncerty měly úspěch
u dětí i našich kolegů pedagogů.
Čtvrtek 25. září byl dnem hned několika
akcí. Všechny se koncentrovaly do areálu
škol v Komenského ulici. V Klášterní kapli
probíhala výstava o historii napajedelského
skautingu, o dvě patra výše naše první koncerty. Do oken sálu se mezi tóny mísil ruch
z právě otevřeného hřiště u základní školy.
Starosta Napajedel, místostarostka, členové zastupitelstva a mnozí další hosté přišli na náš koncert přímo ze slavnostního
otevírání rekonstruovaného sportoviště.
Jakoby tím stvrzovali, že péče o lidské tělo
i ducha musí jít ruku v ruce.
Lenka Hanáčková

Krtek v knihovně
Napajedelskou knihovnu pravidelně navštěvují žáci obou základních škol i se svými učiteli. Postupně, již od těch nejmladších, se seznamují s knihovnou a její činností. Dozvědí se, jak se mohou stát čtenáři
knihovny a kde si mohou sami vyhledat
určitou knihu. Učí se nejen samostatnosti,
ale zároveň získají i určitou orientaci v
knihovně. Společně si povídáme o knihách,
autorech a občas si i zasoutěžíme.
V loňském roce jsme připravili výtvarnou soutěž, která měla za úkol rozvíjet fantazii nejmenších čtenářů. Při její přípravě
jsme vycházeli z poznatku, že děti láká především tajemno a záhady.Vyprávěli jsme si
o staré knize, kterou jsme nalezli před vchodem do knihovny. Kniha byla zaprášená,
plná pavučin a místy i okousaná od myší.
Při prohlížení z ní vypadl list s textem (aby
vypadal starodávně, opálili jsme pergamenový papír a jako text použili autentické
písmo J. Husa), který jsme dětem přečetli.

Odměnou a poděkováním byl koncert pro všechny, kdo se o vybudování ZUŠ v nových
prostorách zasloužili.
V něm prosí princezna Andělka, kterou unesl
zlý skřet Kulibaba, o vysvobození. Děti
mohou Andělku osvobodit, pokud nakreslí
ji nebo zlého Kulibabu
V březnu letošního roku jsme si s žáky 1.
a 2. tříd povídali o scénáristovi a režiséru
kreslených filmů pro děti Zdeňku Milerovi,
který v únoru oslavil 81. narozeniny. Děti se
zaposlouchaly do vyprávění, ve kterém významný český ilustrátor vzpomíná na vznik
jedné z nejoblíbenějších a zároveň nejznámější české kreslené postavičky, a měly
uhodnout, o kterou postavu jde. Nikdy jim
to netrvalo příliš dlouho, protože KRTKA už
dnes znají dobře děti téměř na celém světě.
Pak jsme si spolu zahráli jeden z nejznámějších krtkových příběhů "JAK KRTEK KE
KALHOTKÁM PŘIŠEL". Hodně jsme improvizovali a užili si spoustu legrace. Nejdříve
jsme vybrali z dětí jednoho krtečka a ten
pak musel vyhnat broučky ze lnu, nabrat
vodu z nafukovacího bazénu, zalít len, vytrhat jej a nechat uschnout. Krtek, aby mohl
získat kalhotky s kapsami musel poprosit o
pomoc také spoustu dalších zvířátek. A tak
jsme soukali nitě jako pavoučci a tkali plátno na tkalcovském stavu jako mravenci.
Hotové plátno děti jako borůvky obarvily
pastelkami namodro. Nakonec je jedno z
dětí jako rak nastříhalo a další jako rákosníček ušilo.
Všichni pak měli za úkol nakreslit KRTKA nebo některé ze zvířátek, která mu pomáhala. Ze všech kreseb jsme uspořádali v
budově knihovny velkou výstavu, kterou si
přicházejí prohlédnout nejen samotné děti
a jejich rodiče, ale i ostatní občané města.
V rámci letošního Týdne knihoven bylo
6 dětí za svá výtvarná dílka odměněno.
Jsou to Tomáš Malich, Martin Pacholík, Anna
Jurásková, Lucie Wasserrabová, Nikola Šarkózi a Roman Hlavačka.
Naše knihovna už dávno není jen místem se spoustou knih, kde je třeba se chovat
tiše. V naší knihovně se žije a těší nás, že i
děti k nám chodí často a rády.
Martina Hrančíková, Knihovna Napajedla

Téměř padesátičlenný sbor Základní umělecké školy R. Firkušného si připravil
koncertní vystoupení na hudebním táboře
o prázdninách a v závěru září se předvedl
v maratónu vystoupení pro pozvané hosty, veřejnost a spolužáky ze základních
škol.

Exkurze Lešná
Jednoho zářijového dne nám paní učitelka Marčíková řekla, že pojedeme na exkurzi do ZOO Lešná. Vypuklo velké nadšení. Někteří se těšili na zvířata, jiní, že se
ulejeme ze školy. Na cestu vybíráme 50 Kč.
V úterý 29. září v 8 hodin vyjíždíme. V
ZOO vidíme nejprve klece s ptáky, pak přecházíme do pavilonu, kde pozorujeme žirafy. Tak to pokračuje dál.
Mně se nejvíc ze všech zvířat líbili tygři,
lvi, pštrosi, sloni a hadi. V ZOO je otevřen
nový pavilon slonů. Je nádherný.
Exkurze to byla pěkná a klidná - žádná
poznámka. A zase ve škole. V hodině přírodopisu nám paní učitelka řekla, že nám
zbylo 150 Kč, tedy 3,30 Kč na každého žáka.
Nakonec jsme se rozhodli, že částka půjde
na obnovu kaple v bývalém klášteře. Paní
učitelka rovněž dostala nápad, že bychom
mohli o návštěvě ZOO napsat sloh. Domluvila to s druhou třídou a panem učitelem
Kalivodou. A tak teď píši sloh a lámu si
hlavu nad každou větou.
Tomáš Stuchlík, 7. B, stará škola
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Historie a současnost napajedelského zámku
Napajedelský zámek býval svědkem významných společenských událostí již v předminulém století. V desetihektarovém parku,
z větší části v anglickém stylu, se konaly
mezinárodně proslulé dražby koní, na které
byl dokonce z Vídně vypravován zvláštní
vlak. Oblíbené a hojně navštěvované byly i
koncerty vojenské hudby. Do prostředí zámeckého parku se soustředil společenský
život města i v jeho novodobější historii. V
polovině minulého století zde byl zásluhou
závodu Fatra zřízen kulturní klub a velkou
mírou se závod podílel i na vybudování sportovního areálu volejbalistů, tenistů a házenkářů.
Napajedelský zámek je dílem brněnského architekta F. A. Grimma. Výstavba zámku
ve stylu francouzského baroka trvala pět let.
V roce 1764 si ji objednala Anna Marie z
Rotalu, provdaná z Ditrichštejna, dokončení
stavby se však již nedočkala. Do roku 1935 se
v zámku vystřídaly rody Kobenclů, Stockau
a Baltazzi, pak zchudlou šlechtu nahradil
bohatý továrník Jan A. Baťa, který koupil
veškerý majetek v dražbě. Po roce 1945 byl
zámek jako konfiskát zestátněn a je majetkem závodu Fatra společnosti Aliachem a.s..
Původně měl zámek asi 50 obytných
místností, společenský zrcadlový sál, holandský sál s nástěnnými malbami, reprezentativní vstupní schodiště. Tyto sály ve střední
části zámku byly uchovány ve své původní
podobě do dnešních dnů. Část budovy ještě
před dvaceti lety využíval majitel zámku jako
domov pro svůj učňovský dorost, ubytovací
podmínky však již tenkrát nárokům na bydlení nevyhovovaly. Zásadní změnu ve využití
zámku měl přinést člen skupiny Chemapol

C.H. EDUCA. Vyšší odborná škola, která se
měla v zámku usídlit, znamenala v roce 1998
zahájení rekonstrukce zámku v plánovaném
objemu 120 mil. korun. Finanční potíže a poté

zánik společnosti Chemapol
byl pro realizátora projektu
PSG International důvodem
k zastavení prací před dokončením rekonstrukce.
Poté projevil zájem o budovu zámku nově zřízený Zlínský kraj. Veškerá jednání
však prozatím zůstala jen na
úrovni zájmu a budova s
částí parku je stále majetkem závodu FATRA akciové společnosti ALIACHEM.
Fatra vnímá
svou odpovědnost a
osud dominantní
stavby města jí není
lhostejný. Uzavření
objektu by neznamenalo jen uvolnění prostoru pro neúprosně hlodající zub
času, ale také by byly
znehodnoceny už
provedené úpravy.
Proto bylo rozhodnuto o dokončení rekonstrukce části zámku a stavební ruch se
s letošním jarem do
zámku vrátil.
V severní a
střední části zámku byly renovovány
všechny prostory, vybudována plynová kotelna a rozvody topení, provedena výměna elektroinstalace i rozvodů vody a zprovozněna zdravotechnika. V rozmezí dvou měsíců byly dokončeny investice a opravy v celkovém
objemu 3,5 milionu korun, aby bylo
možné rekonstruovanou část zámku
užívat a zamezilo se dalším škodám.

Zbývá zrestaurovat jižní část zámku. Investice do této rekonstrukce přímo souvisí s
rozhodnutím o využití zámku. Zařazení zámku do majetku výrobního závodu není obvyklé a do budoucna i obtížně udržitelné.
V zájmu dosavadního majitele však není jen
se z tohoto vlastnického vztahu vymanit, ale
předat zámek do užívání, které by bylo ku
prospěchu občanům města a život v objektu
by odpovídal jeho historické hodnotě. -veb-
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Lidový dům ožívá
Náš zákazník, náš ...?
Je sobota. Krásné počasí mě vylákalo
na výlet do Napajedel za mými přáteli. Po
dlouhé cestě z Brna mi vyhládlo a rozhodli
jsme se, že se nasytíme v Restauraci Baltaci.
Zamířili jsme tam, čtyři dospělí a tři děti.
Po chvíli tápání se nám podařilo najít
stůl pro čest osob, i když se ještě pyšnil
neodneseným nádobím od předešlých hostů. Dobře, říkali jsme si, mají hodně práce.
Ovšem dobrých deset minut si nás nikdo z
personálu nevšiml, ač nás viděli přicházet.
Ono se sedm lidí jen stěží přehlédne. Nakonec jsme si jídelní lístky podali sami.
Po dalších deseti minutách nám blýskla
naděje. Jenže číšník jen bez jediného slovíčka odnesl nádobí ze stolu. Alespoň tedy
bylo uklizeno. To už jsme logicky předpokládali, že budeme obslouženi. Marně. Jídelní lístky s vybranými pochoutkami před
sebou a čekáme, čekáme, čekáme….
Možná se personál domníval, že jsme již
po jídle, když před námi viděl tu hromadu
talířů a sklenic. Proč bychom však drželi v
rukou jídelní lístky?
Hodiny při našem příchodu ukazovaly
12.48. Bylo 13.25 a obsluhy ani jídla jsme se
nedočkali. Zřejmě již neplatí ono - náš zákazník, náš pán - když ani po 35 minutách nebyl
nikdo schopen nás alespoň ujistit, že o nás
ví. Rádi bychom počkali, pokud by nám
někdo podal vysvětlení.
Nakonec jsme se zvedli, popadli bundy
a děti, opustili znuděný personál a zamířili
ke konkurenci.
V restauraci Asterix se nás okamžitě
ujali. Slečna servírka byla příjemná, jídlo
dobré a za slušné peníze. Z Asterixu jsme
odcházeli spokojeni, najezeni a ještě jsme si
užili legraci. Děkujeme za poskytnuté služby a budeme je doporučovat. Restauraci
Baltaci také, ale jako odstrašující příklad.
Asterixu přeji i za své přátele, aby jim ochota a kuchař vydrželi co nejdéle.
Škoda, že ten den byl zavřen Hotel Malina z důvodu soukromé akce. Tam jsem
zavítala při návštěvě Napajedel v létě, moc
se mi tam líbilo a jídlo bylo skvělé.
Návštěvnice Blažena Trtílková z Brna.

r. 1920

Stavební ruch kolem léta chátrajícího bývalého Lidového domu v Palackého ulici přijali s povděkem hlavně starší občané města,
kteří pamatují jeho slavnější časy. Tíhu celkové rekonstrukce domu na sebe vzala společnost FISS GROUP se sídlem v Uherském Brodě.
Zajímalo nás, jaké záměry s domem uprostřed města společnost má.
Jednatel společnosti Petr Škrášek nám
sdělil, že v domě bude vinárna, restaurace a
velký secesní sál s původními štuky bude sloužit k různým slavnostním příležitostem a bude
možné si jej pronajímat ke svatbám, rodinným
i firemním setkáním.
To všechno chce společnost zvládnout do
konce roku 2004.

O starověkém Egyptě ve Slováckém muzeu
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
ve spolupráci s občanským sdružením Aegyptus a Zlínským krajem připravují zcela
výjimečnou expozici "Egypt za vlády faraónů". Jejím cílem je představit návštěvníkům
dějiny, výtvarnou kulturu a myšlenkový
svět starých Egypťanů. Poznání těchto témat má zprostředkovat jak celková koncepce všech výstavních prostor, tj. především
pokus o napodobení egyptské hrobky včetně nástěnných maleb, tak také bezmála 300
předmětů ze sbírek muzejních a kulturních
institucí z celé České republiky a to jak
šperků, plastiky a keramiky tak i lidských a
zvířecích mumií.
Koncepce výstavy klade důraz na předměty z menších mimopražských sbírek, které společně a v takovém rozsahu nebyly
ještě nikdy vystaveny. Vedle těchto nalezneme na výstavě rovněž předměty z velkých pražských institucí, především pak z
Náprstkova muzea a z Národní galerie.
"Návštěvník se bude moci podrobně
seznámit s částmi pohřební výbavy starých
Egypťanů, dějinami Egypta a jeho jižního
souseda Núbie, ale i s recepcí egyptské
kultury v kultuře evropské. Ústředními exponáty budou tři unikátní mumie v rakvích,
zapůjčené ze zámku Kynžvart, hradu Buchlova a z Městského muzea v Moravské Třebové. Právě ze sbírek tohoto muzea pochází

třetina všech vystavovaných předmětů..."
řekl jeden z autorů výstavy Pavel Onderka.
Výstavu doplní rozsáhlý doprovodný
program, na němž se svými přednáškami
budou podílet přední vědečtí pracovníci
Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v čele s prof.
Miroslavem Vernerem, dále doc. Ladislav
Bareš, doc. Břetislav Vachala, dr. Květa Smoláriková, dr. Wolf B. Oerter a dr. Jaromír
Krejčí. Autoři výstavy pamatují i na nevidomé speciálním programem "Egypt dotykem",
kdy si návštěvníci vybrané předměty ze
starověkého Egypta mohou osobně osahat.
Doprovodný program pro děti a program pro handicapované zajišťují členové
občanského sdružení Aegyptus. Během celé
výstavy budou promítány filmy z vykopávek v Egyptě a k dostání bude i katalog k
výstavě.
Vernisáž výstavy se uskuteční dne 6.
listopadu v 17 hodin za přítomnosti chargé
d'affaires Arabské republiky Egypta Heshama Abdula Kadryho a hejtmana Zlínského
kraje Františka Slavíka, kteří nad výstavou
převzali záštitu. Po slavnostní zahájení bude
následovat od 19 hodin přednáška našeho
i světového předního egyptologa prof. Miroslava Vernera o nejnovějších objevech české expedice na lokalitě Abúsír.
Výstava potrvá do 15. února 2004.
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Nejlepší sběrači
Přes množství starostí s organizací sběru a prodejem sesbíraných kaštanů a šípků
se učitelé z obou základních škol spolu se
žáky této činnosti věnují stále. Sběr stále
vnáší mezi děti (i jejich rodiče) soutěživost
a je vítaným příspěvkem do rozpočtu pro
potřeby dětí.
Letošní úroda kaštanů byla o něco menší než v loňském roce. Přesto žáci "staré"
školy nasbírali 1 100 kg kaštanů 105 kg šípků.
Nejlepší sběrači kaštanů
Adam Strojil, 2. B, 165,5 kg
Marie Kdlečková, 5. tř. 121,5 kg
Eliška Sátorová, 5. tř., 80 kg

Skoro 170 kg kaštanů je pár pořádných pytlů a každý z nich vážil bezmála dvakrát tolik co
druhák Adam Strojil. Jeho vítězství je samozřejmě úspěchem celé rodiny.

Daně a jak na ně
Dotaz: Prodal jsem nemovitost. Musím přiznat k dani celou prodejní cenu?
Odpověď: Prodej a pronájem nemovitostí je před vstupem do EU velice aktuální.
Pronájem (o tom příště) představuje v současné době vyšší zhodnocení finančních
prostředků než např. termínovaný účet v
peněžním ústavu. Při prodej (raději ale před
prodejem) je nutné prověřit, zda prodej
není od daně osvobozen. Podle zákona o
dani z příjmu (ZDP) je od daně osvobozen
prodej rodinného domu, bytu, pokud v
něm prodávající měl bydliště nejméně po
dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Pokud není splněna podmínka trvalého bydlení, je prodej osvobozen v případě,
kdy doba mezi nákupem a prodejem přesáhne pět let. To se nevztahuje na nemovitosti zařazené do obchodního majetku.
Jestliže prodej naší nemovitosti dani
podléhá, tj. nesplňuje podmínky pro osvobození podle ZDP, pak lze za snížit prodejní
cenu o výdaje prokazatelně vynaložené na
jejich dosažení. Např. se může jednat o
následující položky:
- cena, za kterou byla nemovitost prokazatelně zakoupena
- nebo cena zjištěná pro účely daně dědické (darovací) v případě, kdy byla nemovitost získána zděděním, nebo darem
- nebo zůstatková cena v případě, kdy
byla nemovitost zařazena do obchodního majetku a v souladu se ZDP byla
odepisována
- nebo cena zjištění podle zákona o oceňování majetku v případě, že poplatník
nemovitost získal výhrou
- nebo výdaje na technické zhodnocení
nemovitosti
- nebo výdaje na opravy a údržbu
- nebo výdaje související s prodejem (posudky atd.)

,Nejlepší sběrači šípků
Tomáš Kocman, 3. tř., 14 kg
Klára Sokolová, 4. B, 10 kg
Martina Stoklásková, 7. A, 8 kg
Vítězové zasluhují blahopřání a poděkování všichni účastníci sběru.
Šípky poputují do výkupny ve Strážnici
na výrobu léčiv a na kaštanech si pochutná
lesní zvěř v Jeseníkách.-veb-

Náš recept

Třeťák Tomáš Kocman si se 14 kg již
poradí, ale při sběru šípků je zase tou
největší veličinou čas. A také jeho blízcí
mu jej rádi věnovali.
- nebo zaplacená daň z převodu nemovitosti
Důležité je, že poplatník musí výdaje
prokázat. Nepostačuje např. pouhé tvrzení.
Zdroje vymezení: Zákon 586/1992 Sb.
Daňový kalendář:
27. října 2003 - daňové přiznání ke
spotřební dani a daňové přiznání a platba
DPH za září
24. listopadu 2003 - odvod spotřební
daně za září
25. listopadu 2003 - daňové přiznání ke
spotřební dani za říjen a daňové přiznání a
platba DPH za říjen
Ing. Antonín Dospiva,
daňový poradce č. 1598,
GSM 603 759 133

Nádherný podzim láká
k vycházkám do přírody a
kdo by se zdržoval zdlouhavým vařením. Na čerstvém
vzduchu však vyhládne a je proto dobré
mít doma po návratu něco dobrého na
zub. A k chuti přijde jablkový koláč. Na
rozdíl od klasického závinu tentokrát zvolíme pro zpracování padaných jablíček
něco jiného.
Jablkový závin
400 g hladké mouky, jablka, 1 tuk
(Iva, Lukana na smažení), špetka soli,
malá lžička cukru, 1 l mléka, 1 žloutek
Tuk nastrouháme, přidáme ostatní
přísady, těsto uhněteme do koule a ponoříme do studené vody na 3 hodiny
nebo uložíme do vlhké utěrky přes noc
do lednice.
Pak těsto rozdělíme na pět dílů, vyválíme, naplníme strouhanými jablky,
posypeme podle chuti skořicí nebo mletými ořechy, přisladíme podle potřeby, okraje
těsta potřeme bílkem, přehneme a slepíme. Upečené potřeme rozpuštěným máslem.

Vzpomínka
Čas neúprosně letí a
bolest v srdci zůstává.
Dne 22. října by se
dožila paní Marie
Balajková 60 let.
Za vzpomínku děkují
manžel a dcery Jana a
Martina s rodinami.
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Nové knihy v Knihovně Napajedla
Praktické rady

 Alderton David: Ptáci. Praktický rádce
chovatele ptactva.
 Bastian Hans-Verner: Dláždění teras,
cest a nádvoří. Přehled nejběžnějších betonových výrobků, kabřinců a přírodních kamenů. Řada fotografií a obrázků vysvětluje,
jak vytvořit nosnou vrstvu pro podklad a jak
správně pokládat kameny do pískového lože.
 Bower John: Psi. Praktický rádce chovatele psů.

Naučná literatura

 Baussier Sylvie: Mytologie. Publikace
poskytuje dětským čtenářům přehled o mýtech a božstvech nejvýznamnějších civilizací na celém světě.
 Buzan Tony: Síla duchovní inteligence.
Publikace pomocí nové, velice účinné série
mozkových cvičení umožní učit se od velkých osobností všech dob. Pomůže tak zdokonalit osobnost, získat veselou mysl, energii, zbavit se stresu a nalézt svůj vnitřní mír
a sílu.

Životopisy a vzpomínky

 Hunter Evan: Tajemství domu Bordenů.
Příběh Lizzi Bordenové, jedné z nejhanebnějších vražedkyň Ameriky.
 James Phylis Dorothy: Život nejsou jen
vraždy. Vzpomínková kniha psaná formou
deníku známé autorky detektivních románů.
 Kačer Jan: Jedu k mámě. Vzpomínková
kniha oblíbeného herce a režiséra.

Historické romány

 Bercuson David: J. Vražedné moře. Souboj mezi kanadským torpédoborcem a německou ponorkou v bitvě o Atlantik.
 Haasse Hella S.: Páni čajových plantáží.
Román o osudech nizozemských osadníků v
Indonésii na přelomu 19.a 20.století.
 Follett Ken: Kolo štěstěny. Široce koncipovaný román odehrávající se ve 2. pol.
19. století ve viktoriánské Anglii sleduje
osudy tří generací jedné londýnské bankéřské rodiny.

Pro děti

 Blyton Enid: Vzhůru na Kouzelný strom.
Děti a jejich pohádkoví přátelé prožívají neuvěřitelně napínavá i legrační dobrodružství.
 Svobodová Vlasta: O modrooké holce a
její školce. Pětiletá Lenka začíná chodit do
školky a zpočátku se jí tam vůbec nelíbí.
Určeno nejmladším čtenářům.

Bílé Vánoce Lucie Bílé
Ve středu 3. prosince v 19 hodin ve
Zlíně ve Sportovní hale Novesta.
V rámci vánočního turné vystoupí
také Jiří Korn a 4tet, Martin Pošta a
kapela Boom! Band. Vstupenky 450,-,
490,- a 690,- Kč již v předprodeji.

KINO Napajedla

Stavební
spoøení
Poslední mo•nost vyu•ití
výhodných podmínek pøed zmìnou
zákona (st. pøíspìvek 4500 Kè).
Úvìry na bydlení - od 4,75 %.
Iva Mifková, tel.:
602 772 239, 777 939 490

 Neděle 24. října
ŠTVANEC. Film USA plný napětí o štvanci, který zabíjel, a jeho lovci, který jej
musí zabít.
 Středa, čtvrtek 29. a 30. října
TERMINÁTOR 3. Nejnovější pokračování příběhu neohroženého Terminátora s názvem Vzpoura strojů
 Neděle 2. listopadu
KAŠLU NA LÁSKU. Staromódní romantická komedie o kolizi mezi ženou, která
se zřekla lásky a miláčkem žen, který si
myslí, že lásku nepotřebuje. V hlavní
roli Renée Zellwegerová a Ewan McGregor, dvojice z filmu "MOULIN ROUGE".
 Středa, čtvrtek 5. a 6. listopadu
CO TA HOLKA CHCE. Amanda Bynesová uhání tatínka Colina Firthe v romantické komedii pro -náctileté Popelky
 Neděle 9. listopadu
ŽIVOT DAVIDA GALEA. Strhující kultivovaný thriller, který napne nervy diváků až do poslední chvíle, s dvojnásobným držitelem Oscara Kevinem Spaceym a Kate Winsletovou.
 Středa, čtvrtek 12. a 13. listopadu
CHARLIEHO ANDÍLCI. Cameron Diaz,
Drew Barrymore Lucy Liu znovu v akci!
Tentokrát jde o informace o osobách
zařazených do programu pro ochranu
svědků.
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Klub kultury připravuje
 10. listopadu Koncert Hany a Petra Ulrychových a skupiny Javory
Divadelní sál KK, začátek v 19.30 hodin
 21. listopadu Napajedelská podkova
Country setkání za účasti bluegrasových
kapel nejen z Moravy.
Divadelní sál KK, začátek 19,30 hodin
 22. listopadu 30. výročí vzniku souboru
AVENTIS
Za účasti bývalých členů skupiny a hostů
Sokolovna, začátek ve 20 hodin

Slovácké divadlo















ŘÍJEN 2003
27. pondělí Marian Palla: Zase jsem se
umýval zbytečně
29. středa Jaroslav Foglar: Rychlé šípy
30. čtvrtek Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr
Jarchovský, Jan Hřebejk: Šakalí léta
31. pátek Woody Allen, Douglas McGrath: Výstřely na Broadwayi - veřejná generálka
LISTOPAD 2003
1. sobota Woody Allen, Douglas McGrath Výstřely na Broadwayi
2. neděle Netradičně - tradičně Cifra a
ZUŠ Bratislava
3. pondělí Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr
Jarchovský, Jan Hřebejk Šakalí léta
4. úterý Jára Beneš Na tý louce zelený
5. středa William Shakespeare Othello
6. čtvrtek Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr
Jarchovský, Jan Hřebejk Šakalí léta
7. pátek Peter Shaffer Amadeus
8. sobota Woody Allen, Douglas McGrath Výstřely na Broadwayi
8. sobota Marian Palla Zase jsem se
umýval zbytečně

Městské divadlo Zlín












Říjen 2003 - VELKÝ SÁL
29. středa Silwester Lawrik / Richard Dvořák / Petr Tyc HOTEL VIKTORIA
30. čtvrtek Silwester Lawrik / Richard Dvořák / Petr Tyc HOTEL VIKTORIA
31. pátek St. Štepka AKO SME SA HĽADALI. Radošinské naivné divadlo Bratislava.
Listopad 2003 - VELKÝ SÁL
3. pondělí Emanuel Schikaneder/Wolfgang
Amadeus Mozart KOUZELNÁ FLÉTNA
4. úterý Josef Kainar ZLATOVLÁSKA.
Slezské divadlo Opava
5. středa W. Shakespeare RICHARD III.
Divadelní spolek Kašpar Praha
6. čtvrtek A. P. Čechov VIŠŇOVÝ SAD
7. pátek S. Lawrik/R. Dvořák HOTEL VIKTORIA. Tanečně zpěvoherní rapsodie o
lásce, jazzu a hyenách: Zlín 1941!
8. sobota Georges Bizet CARMEN
Slezské divadlo Opava
Listopad 2003 - DIVADÉLKO V KLUBU
8. sobota Patrick Süskind KONTRABAS
12. středa Robert Anderson VÍŠ PŘECE,
ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
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Sokolský výlet do Chřibů
V sobotu 4. října připravil Sokol Napajedla pro své členy výlet do jihozápadní
části Chřibů. Výletu se zúčastnilo 48 sokolů
všech věkových kategorií od nejmladších
až po nejstarší členy. Autobus nás zavezl od
napajedelské sokolovny ke křížku za obcí
Vřesovice, kde začínala pěší trasa směr zříceniny hradu Cimburk, kde byla prohlídka
se stručným výkladem z historie.
Společná cesta pokračovala ke studánce Mísa, kde jsme pro nepříznivé počasí
udělali pod dřevěným přístřeškem delší
přestávku. Po posilnění z vlastních zásob a
pramenitou vodou jsme vystoupali do nadmořské výšky asi 500 metrů nad Kazatelnu,
dále na ocásek, Pilu a po 17 kilometrech
jsme dorazili do cíle naší cesty na Smraďavku a do Lázní Leopoldov. Poslední tři kilometry jsme absolvovali bez deště a dokonce vysvitlo sluníčko. Naše pouť končila v lázeňském
bazénku s vlnobitím, což ocenili zvláště
mladší účastníci výletu.
Radostný i když zpočátku deštivý den
pomalu končil. Nastoupili jsme zase do autobusu a uháněli domů. Před devatenáctou
hodinou jsme vystupovali z autobusu na náměstí v Napajedlích. Bohatší o zážitky z podzimně vybarvených lesů a se společným rozhodnutím sejít se při dalším sokolském výletě.
Ivo Košut, místostarosta Sokola Napajedla

A přece rostou! Přesně týden poté, kdy pro
mimořádné sucho musela být zrušena
výstava hub v Napajedlích. Poprvé v historii konání výstav. Foto B. Velecká

Galerie RŮŽE
Výstavní síň v předzámčí vizovického
zámku vás srdečně zve na prodejní výstavu
tapiserií, pastelů, akvarelů a obrazů Evy
Krejčové, Jany Zlámalové a Moniky Milerské. V prodloužení současně pokračuje výstava krajinomaleb, zátiší, aktů, abstrakce, grafiky, tapiserií, dřevořezeb, závěsných dřevěných draků, modrobílé tupeské keramiky a
umělecké keramiky kmenových autorů.
Výstava potrvá do 14. 11. 2003. Otevírací doba : út-pá 10 -17, so-ne 13.30 -17 hodin.
Tel.: 577 452 982

Jediné náměstí ve městě je sice průjezdné, ale na druhé straně zase žije plným životem. Mění
se do krásy a přibývají v něm nové obchůdky. Foto B. Velecká

Ještě to jde
Nevím jak se to stane, že si na konkrétní
místo položím určitou věc, kterou pak po
čase celé hodiny marně hledám. Najdu sice
nějaké jiné, které jsem hledala včera, ale
nejsou mi už nic platné. Při hledání ovšem
podvědomě přemístím jiné věci, které budu
hledat zase zítra. No, vlastně vím, proč se to
stane, či spíše tuším
Nikdy např. nenajdu doklady o koupi
věcí, které je nutné reklamovat. Zato mám
složku naditou uživatelskými příručkami
věcí, o nichž už ani nevím, že jsem je někdy
měla. Pomalu se s tímto stavem smiřuji, hůř
to snáší mé okolí. Školní smlouvu svého
potomka jsem v červnu uložila k důležitým
dokladům a znovu jsem ji spatřila 5. září.
Jenže to jsem už čtyři dny musela poslouchat výčitky, že kvůli mně se stávalo v šest,
zatímco nástup byl až v devět. Všechny
důležité údaje si samozřejmě znamenám a
mám je na očích, dokud je nepotřebuji. Pak
se propadají do nicoty. Zbývá pár útržků
papíru s čísly bez jména. Těžce pátrám v
paměti, zda jsem měla jít na schůzku osmého v devět, nebo devátého v osm. Kontaktovat není koho, protože číslo mám v mobilu,
který jsem dnes sice nenechala na nočním
stolku, ale displej ani neblikne. Ještě že si
pamatuji kam mám jít. Jenže, ouha, také
baterie ve foťáku jsou vybité. Poznačím si
alespoň některé informace a přijdu znovu.
Pak mám spoustu fotek, ale ne a ne najít
potřebné poznámky.
Ještě to jde. Skleróza to bude, až zapomenu, že jsem to všechno potřebovala do
novin, které vy si nezapomenete koupit.
-veb-

Světová nej
Největší národní park na světě se nachází v Grónsku. Má rozlohu 700 000 km2 a
jmenuje se jednoduše…
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1. Stavební prvek, 2. Hlavní město, 3.
Vodní tok, 4. První třída, 5. Obilnina, 6.
Symbol ochránců zvířat, 7. Dopis, 8. Letec,
9. Církevní hodnostář, 10. Hudební nástroj,
11. Ryba, 12. Obytná místnost
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