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Investiční aktivity města Chropyně
Tak, jako každý předcházející rok, i v roce

letošním odbor výstavby a ŽP MěÚ Chropyně
naplňuje postupně volební plán, jenž
se každoročně odráží ve své dílčí části
v rozpočtu města.  V letošním  roce umožňují
vlastní prostředky významně posílené
o dotaci ze státního rozpočtu a také  prostřed-
ky z Fondu rozvoje bydlení realizovat
poměrně pestrou škálu stavebních aktivit, jež
jsou většinou  v ulicích města patrné na první
pohled.

Jedná se o úpravy MŠ Tyršova, bývalé
jeslové části tak, aby sem mohla být
přestěhována  rušená MŠ z ul. nám. Svobody
č.p. 55. Nejpodstatnější část stavebních úprav
spočívala ve výměně elektroinstalací, dále
byly provedeny nezbytné udržovací práce jak
na stavbě samotné, tak na zařizovacích
předmětech - jako například pokládka nových
podlahovin a objekt byl vymalován a uklizen.
Školka z náměstí se v současné době do nově
připravených prostor stěhuje.

Dále jsou v souladu s požadavky příslušné
vyhlášky prováděny práce spojené s vyre-
gulováním otopných soustav v obecních

bytových domech  na č.p. 645,247 a 220.
K tomu jsou otopné soustavy doplňovány
o elektronické ( nikoliv chemické )  měřiče
spotřeby tepla v jednotlivých bytech.
Ze stejných finančních prostředků budou
provedeny další úpravy  na č.p. 220. Tyto
úpravy jsou navrženy zpracovaným
energetickým auditem budovy a spočívají
v dodatečném zateplení střešního a ob-
vodového pláště  objektu  a ve výměně
stávajících dřevěných oken  a vstupních
dveří za plastová  s přísným koeficientem
prostupnosti tepla.

Rozsáhlá rekonstrukce, vynucená
přísnými hygienickými požadavky a sku-
tečností, že došlo ke sdružení obou školních
kuchyní včetně školkové v  jednu , probíhá
v ŠJ na Ječmínkové ulici. Zde byla re-
alizována přístavba v uliční části objektu.
Vnitřní prostory  postihla kompletní výměna
všech instalací zdravotechniky i elektro-
rozvodů a částečně byla provedena úprava
dispo-zičního členění a využití jednotlivých
prostor. Technologické zařízení kuchyně
bude částečně obnoveno a doplněno tak,

aby vyhovovalo všem požadavkům. Stejné
zdroje umožňují  stavební úpravy pavilonu
„A“ ZŠ J.Fučíka. Zde se nahrazují  stávající
dřevěná okna plastovými , zatepluje se ob-
vodový plášť a bude zřízen  výtah pro
bezbariérové zpřístupnění 2. nadzemního
podlaží. Současně jsou prováděny drobné
udržovací práce uvnitř budovy a rekon-
strukce topenářských rozvodů. Vše je pro-
váděno tak, aby byla  v září  zahájena  výuka.

Aktivity se dotknou i „Sokolského
stadionu“, kde bude zřízena běžecká dráha
a přeloženo doskočiště s novým rozběhem ,
to vše v sousedství vloni vybudovaného
asfaltového hřiště pro míčové hry.

V ulici E.Filly bude vybudována nová
asfaltová komunikace, na niž prostorově
naváže lávka přes Mlýnský náhon .Tato lávka
v podstatě propojí  Podlesí se zbytkem
Chropyně, pouze ovšem pěším. Tato akce
bude zahájena každým dnem, dokončení
se předpokládá v měsíci září.
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do poloviny září. Během podzimu by pak bylo provedeno rozmístění
laviček ve vnitrobloku a uvažuje se  ještě s možností doplnění
veřejného osvětlení. Pro úplnost jen dodáváme, že na podzim budou
dokončeny výsadbové práce, zahájené na jaře, a to za současné
obnovy odumřelých jedinců.

Vybudování dětského hřiště , ale v mnohem menším formátu,
se předpokládá v ulici K.H.Máchy. Hřiště s jednoduchými prvky
a posezením bude vybudováno během září v sousedství výkupny
kovových odpadů.

Všechny zmiňované aktivity přesahují svými finančními požadavky
hranici 16 mil.Kč.

Ing. Pospíšil Jiří

dokončení ze str. 2

Investiční aktivity města Chropyně

ČesČesČesČesČeské pošké pošké pošké pošké poště bývtě bývtě bývtě bývtě bývá vytýkán způsob doručá vytýkán způsob doručá vytýkán způsob doručá vytýkán způsob doručá vytýkán způsob doručooooovvvvvání zapsanýchání zapsanýchání zapsanýchání zapsanýchání zapsaných
zási lek (doporučzási lek (doporučzási lek (doporučzási lek (doporučzási lek (doporučená psaní ,  bal íkyená psaní ,  bal íkyená psaní ,  bal íkyená psaní ,  bal íkyená psaní ,  bal íky,  peníz,  peníz,  peníz,  peníz,  peníze posí lanée posí lanée posí lanée posí lanée posí lané
prprprprprososososostřtřtřtřtřednictvím pošednictvím pošednictvím pošednictvím pošednictvím poštttttooooovních poukázvních poukázvních poukázvních poukázvních poukázek apod.).ek apod.).ek apod.).ek apod.).ek apod.).

Jak se tJak se tJak se tJak se tJak se tedy musí Česedy musí Česedy musí Česedy musí Česedy musí Česká pošká pošká pošká pošká pošttttta choa choa choa choa chovvvvvat přat přat přat přat při doruči doruči doruči doruči doručooooovvvvvání zapsanýchání zapsanýchání zapsanýchání zapsanýchání zapsaných
zásilek?zásilek?zásilek?zásilek?zásilek?

Každý doručovatel je povinen učinit řádný pokus o doručení
zásilky v sídle firmy nebo v bytě adresáta. V případě, že je pokus
listovního nebo balíkového doručovatele o doručení zapsané zásilky
neúspěšný a náhradní doručení není možné, zanechá listovní
doručovatel v odevzdacím místě adresáta tiskopis „Oznámení
o uložení zásilky“ a zásilku následovně uloží na příslušné poště, kterou
v tomto oznámení rovněž vyznačí. Předpokladem je, že má přístup
k poštovní schránce.

Česká pošta, s. p. nabízí svým zákazníkům několik možností, jak
se dostat ke své zapsané zásilce s co nejmenšími komplikacemi.
Je to především bezplatné opakované doručování zásilek na žádost
adresáta běžnou doručovací pochůzkou. Službu opakované doručení
lze využít u všech druhů uložených poštovních zásilek. Telefonní číslo
na kontaktní místo, které tuto službu zprostředkuje, je uvedeno
na přední, popřípadě na zadní straně oznámení o uložení zásilky.

Zapsaná zásilka může být předána zmocněnci, kterého určí
adresát prostřednictvím „průkazu zmocněnce“, který opravňuje
k přijímání všech druhů zásilek mimo zásilek do vlastních rukou. Pro
zřízení tohoto průkazu postačí vyplnit „Žádost o vydání průkazu

zmocněnce“ a zaplatit poplatek ve výši 25,- Kč.
Průkaz (s platností neomezenou až do odvolání) je
pak uvedené osobě zaslán do týdne příslušným provozním
ředitelstvím. Tento průkaz platí na všech poštách celé ČR. Tato
možnost je také výhodná pro převzetí důchodu druhého z manželů.

ČesČesČesČesČeská pošká pošká pošká pošká pošttttta jaka jaka jaka jaka jako „so „so „so „so „státní monopolní“ podnik?tátní monopolní“ podnik?tátní monopolní“ podnik?tátní monopolní“ podnik?tátní monopolní“ podnik?

Česká pošta má za svým názvem uvedeno „s.p.“ jako státní podnik,
což vede někdy k mylným názorům, že se jedná o státem dotovanou
organizaci, proto bychom chtěli toto uvést na pravou míru. Česká
pošta je státním podnikem, což znamená, že je vlastněná státem,
ovšem jinak hospodaří jako každý podnikatelský subjekt ze svých
vlastních výnosů, od státu nedostává žádné finanční příspěvky, není
tedy „živena z našich daní“, naopak jako každá jiná firma daně odvádí.

Také poštovní výhrada (mylně považována za „monopol“)
se v současné době vztahuje pouze na listovní zásilky do 350 g, u
všech ostatních služeb se Česká pošta pohybuje v plně konkurenčním
tržním prostředí.

Konkurenční prostředí je pro Českou poštu výzvou. V její prospěch
hovoří dostupnost jejích služeb a kompletnost nabídky. Hospodaření
České pošty je stejně náročné jako hospodaření kteréhokoliv jiného
podniku působícího v tržní ekonomice. Na výsledcích své práce pak
Česká pošta může zakládat svůj další rozvoj.

Doručování  zapsaných zásilek a jejich výdej na přepážkách pošt

KKKKKulturulturulturulturulturní prní prní prní prní progrogrogrogrogramamamamamy na měsíc zářy na měsíc zářy na měsíc zářy na měsíc zářy na měsíc září:í:í:í:í:

8.zář8.zář8.zář8.zář8.září 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.
Příhody lišky Bystroušky, program pro děti.

9.zář9.zář9.zář9.zář9.září 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.í 2003 v 9.00 hod.
dětský pořad Zlatovláska

30.zář30.zář30.zář30.zář30.září 2003 v 8.30 a v 1í 2003 v 8.30 a v 1í 2003 v 8.30 a v 1í 2003 v 8.30 a v 1í 2003 v 8.30 a v 10. hod.0. hod.0. hod.0. hod.0. hod.
Když je v pekle neděle. Pohádka o tom, že i v pekle mají televizi,
že i tam se na ni dívají malí i velcí a také o tom, že nejlepší pohádka
je ta, kterou si sami zahrajete.

30.zář30.zář30.zář30.zář30.září 2003 v 1í 2003 v 1í 2003 v 1í 2003 v 1í 2003 v 19. hod.9. hod.9. hod.9. hod.9. hod.
divadelní představení Woody Alena Nepijte tu vodu. Americká
komedie o starých dobrých časech. Hrají: O.Vízner, J.Galinová,
J.Révai, L.Lavičková, M.Roden, M.Kubačka, A.Gottsmannová, L.Masár,
J.Drobný, L.Lavičková, J.Lenc, P.Janeček a další v podání Docela
velkého divadla Litvínov.

M.Horák - vedoucí MKS

MKS informuje:

Z ryze ekonomických důvodů bylo rozhodnuto o plynofikaci ZUŠ.
ZŠ Komenského a objekt ZUŠ je v dnešní době zásobován
z centrálního zdroje přes objektovou předávací stanici , přičemž nelze
efektivně  vyhovět odlišným  požadavkům zmiňovaných  objektů
na dodávku tepla. S realizací se počítá před zahájením topné sezóny.

V rámci regenerace sídliště byly provedeny nové trasy chodníků
ve vnitrobloku  ulic Moravská a Nádražní. Tyto jsou v podstatě hotové.
Silueta nového dětského  hřiště je ve stadiu před osazením ohrazení
z dřevěných horizontálně uložených palisád a před instalací již  dříve
zvolených  prvků dětského hřiště. Vše by mělo být provedeno
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Před několika lety byly vytvořeny internetové stránky města.
Ty však postupem času ztratily na dynamičnosti a přestaly prakticky
plnit svou funkci. Nehledě na to, že neobsahovaly informace, které
musí Městský úřad zveřejňovat.

Proto vznikly v letošním roce nové stránky. Ty už splňují všechny
požadavky a všechny předpisy (dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
a obsahují informace, které jim tento zákon nařizuje.
WWWWWeboeboeboeboebovvvvvé sé sé sé sé strtrtrtrtránky jsou členěnánky jsou členěnánky jsou členěnánky jsou členěnánky jsou členěny ty ty ty ty taktaktaktaktakto:o:o:o:o:

HisHisHisHisHistttttorieorieorieorieorie - a má tyto podrubriky - historie města, historie v datech,
historie radnice a zámku, ale také zmínky o slavných osobnostech
a významných rodácích a fotodokumentaci z povodní z roku 1997.
Kdo si chce více počíst, může se podívat na chropyňské pověsti, citace
z kronik, nebo úryvky ze sbírek a knih Huberta Havránka.

Obyvatelstvo - jsou zde především statistické informace
o demografii ve městě.

MěsMěsMěsMěsMěstttttooooo - kromě základních informací o občanské vybavenosti zde
najdete informace, které se týkají samosprávy, tedy všechny platné
obecně závazné vyhlášky, vč. dodatků, a vše o zastupitelstvu města
- složení, usnesení, volební program.

Městský úřad - obsahuje informace o městském úřadě, kontakty
na pracovníky a především různé informace odborů Městského
úřadu, které by vám měly usnadnit vyřizování různých záležitostí
na úřadě.

ÚřÚřÚřÚřÚřední desední desední desední desední deskkkkkaaaaa - zde budou zveřejňovány aktuální dokumenty,
které jsou i na oficiální úřední desky; ovšem jen za podmínky,
že budou dodány i v elektronické podobě. Chtěl bych všechny
občany upozornit, že tato úřední deska v žádném případě
nenahrazuje úřední desku před Městským úřadem, ale je pouze
jakýmsi doplněním.

ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolstvítvítvítvítví - informace o základní škole, ale také o školním roce 2003/
2004.

KKKKKulturulturulturulturulturaaaaa - v tomto odkazu najdete aktuální expozice v zámku, akce
v Městském kulturním středisku či v Městské knihovně, akce
organizací Junák a Pionýr či Svazu důchodců.

SporSporSporSporSporttttt - obsahuje informace Tělovýchovné jednoty, fotbalového
klubu, klubu českých turistů, ale také nově se rodícího šachového
kroužku.

CesCesCesCesCestttttooooovní ruchvní ruchvní ruchvní ruchvní ruch - tato rubrika slouží především pro informovanost
„neobčanů“ města, kteří zabrousí na naše stránky. Jejich úkolem
je upozornit je na místa, která stojí za to je navštívit.

Mapa měsMapa měsMapa měsMapa měsMapa městttttaaaaa - z došlých anket, které vyplnili návštěvníci stránek,
je zřejmé, že většinu zatím nejvíce zaujal tento odkaz. Najdete zde
ortofotomapu Chropyně i Plešovce, plán města i plán procházející
cyklostezky.

FFFFFarararararnosnosnosnosnost svt svt svt svt sv. Jil. Jil. Jil. Jil. Jiljíjíjíjíjí - s městem je neodmyslitelně spjata i církevní obec,
proto jsme dali prostor i té naší. Zde se můžete dozvědět nejen
o farních akcích, ale můžete si přečíst i farní časopis.

Aktuality - tato stránka vám najede automaticky
při spuštění stránek. Obsahuje to, co se momentálně
ve městě děje nebo bude dít (např. kdy a kde nepoteče voda,
oznámení odborů MěÚ, společenské akce

AnkAnkAnkAnkAnkeeeeetttttaaaaa - pod tímto odkazem se vás budeme ptát na různé otázky,
které se budou týkat výstavby, oprav, nebo toho, co vám ve městě
chybí nebo vadí. Anketa, která je spuštěna nyní, je zaměřena na vaši
spokojenost s webovými stránkami.

OdkOdkOdkOdkOdkazyazyazyazyazy - poslední rubrika slouží jako malý rozcestník, odkud
se můžete bez dlouhého hledání adres v internetových
vyhledávačích dostat na webové stránky Krajského úřadu, Českého
statistického úřadu, Úřad vlády ČR, Úřad práce... dále na stránky
okolních měst (Kroměříž, Hulín, Zlín, Holešov, Bystřice...), můžete
si přečíst HIT Týdeník Kroměřížka, ale také najít vlakový spoj, telefonní
číslo aj.

Na stránkách také najdete informace o počasí a aktuální dopravní
informace z celé ČR a archív (který se začíná vytvářet) místního
Zpravodaje.

Na závěr bych chtěl vyzvat všechny, kteří se chtějí nějak podílet
na tvorbě a aktualizaci webových stránek, že své příspěvky (týkající
se sportovních, kulturní a jiných akcí, poznatků a postřehů atd.)
mohou odevzdávat buď na Městském úřadě, dv. č. 11 - malá zasedací
místnost, nebo posílat v elektronické podobě na adresu
rosecky@muchropyne.cz . Dáváme také prostor podnikatelům pro
jejich prezentaci a propagaci (rádi bychom vytvořili jakou informační
databázi podnikatelů, včetně produkce a poskytovaných služeb).

A ještě to nejdůležitější: stránky najdete na adrese
www.muchropyne.cz. Ty, kteří nemají běžně přístup k internetové
síti, upozorňujeme, že mohou využít služeb Městské knihovny.

Ing. Jiří Rosecký - webmaster

Město na webu

Jako každý rok pořádá organizace Pionýr v Chropyni letní dětský
tábor v Morkovicích – Skavsku.

I letos se hlásilo mnoho dětí, ale pouze 62 z nich mělo to štěstí
a na tábor se dostalo.

V sobotu 16.srpna jsme se sešli všichni u autobusu a za bouřlivého
„AHOJ“ jsme se s rodiči rozloučili. Na táboře nás přivítali vedoucí
a paní kuchařky.

Pak jsme se rozdělili do 5 oddílů a každý oddíl si nabatikoval svá
trička. Po celý týden jsme soutěžili s „Machem a Šebestovou“, kteří
nám dávali různé úkoly.

Také jsme zvolili svého Macha a Šebestovou. Byli to Patrik Palacký

S Machem a Šebestovou
a Veronika Koutná. V soutěžích a hrách se stali
nejlepšími táborníky René Jurčík, Patrik Palacký
a Veronika Koutná.

Vedoucí a instruktoři se o nás pečlivě starali a kuchařky nám moc
dobře vařily.

Zažili jsme prostě týden plný her, soutěží, legrace, ale i napětí,
to když jsme se třeba v 10.hodin večer stěhovali do budovy, protože
se hnala pořádná bouřka.

Už se všichni těšíme na další tábor. Co nás na něm bude čekat?
To už určitě začínají naši vedoucí plánovat.

Petra Pospíšilová
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Osvědčeným místem pro každoroční Střediskový stanový tábor
chropyňských skautů a skautek je „Sluneční zátoka“ u Jeřmaně
nedaleko pohádkového hradu Bouzov v okrese Olomouc. Ty tam
jsou události povodňového roku 1997, na které utrousíme nemilé
vzpomínky, abychom všichni pomýšleli na úspěšný tábor letošního
roku. Úvodní dva týdny měsíce července patří tomuto táboru jako
předkrmu dvouměsíčního prázdninového lenošení.

Přípravy našeho letošního junáckého tábora probíhaly podle
plánu stanoveného po ukončení tábora minulého, aby nedostatky
a opravy táborového materiálu zaručovaly bezchybný průběh tábora
nastávajícího.

Od pátku 27. června začalo pracovní rojení na táborové louce
ve Sluneční zátoce u Jeřmaně, kde malebné údolí obepíná říčka
Třebůvka. Po roce opět tradiční příprava louky, svoz táborového
materiálu a organizační pokyny k budování tábora. To vše tak, aby
od 29. 6. do 12. 7. mohlo prožívat pravý táborový život 85 táborníků,
život plný dobrodružství, zážitků a příhod prošpikovaný spoustou
her a zajímavých soutěži. Každý pohyb po tábořišti v nás probouzí
nějakou tu vzpomínku na období, kdy jsme museli tato místa násilně
opustit po uplynutí necelého týdne. Budovatelské úsilí provází jen
jedno přání, aby se nic podobného neopakovalo.

Po celou dobu budování tábora tj. od pátku 27. 6. do neděle
29. 6. se počasí na nás velice usmálo a bylo skutečně krásně. Práce
šla podle plánu a nic nenarušovalo plynulost. K našemu překvapení
byla mnohem větší účast přátel a rodičů, než se ukazovalo při svozu
zavazadel ve čtvrtek 26. 6. Svědčí to o pochopení a zodpovědném
přístupu. Zvláště u rodičů.

Když v neděli 29. června odpoledne dorazila do tábora hlavní
část táborníků, vítalo je nejen krásné sluníčko, ale téměř komplexně
vybudované táborové městečko. Radostné bylo vzájemné přivítání
budovatelů (vedoucí, rodiče, personál a přátelé) s dětmi
a doprovodem z řad vedoucích. Po uvítacím ceremoniálu
následovalo předání zavazadel a batožin, rozdělení stanů  pro
jednotlivé oddíly a postupné ubytování předem připravených dvojic.
I když se vedoucí maximálně snažili o rozdělení s předstihem, přece
se u mnohých v průběhu cesty na tábor objevily změny. Ty však
v zájmu pohody byly respektovány a tak zabydlení ve stanech
proběhlo v pohodě. Z důvodů většího počtu letos přihlášených
táborníků byla organizace tábora rozdělena na celkem 5 oddílů -
dva chlapecké a tři dívčí, což zejména při rozdělení táborových služeb
bylo výhodnější, neboť opakování nebylo tak časté.

Táborový program byl uspořádán v duchu skautských návyků
a zvyklostí, skautské výchovy a skautských zásad. Směrníkem
k úspěšnému naplnění poslání tábora byl denní a táborový řád,
disciplin a kázeň, respektování zdravotnických a hygienických zásad,
pořádku a čistoty. Každý oddíl pracoval podle svého programu
sladěného v návaznosti na činnost oddílů ostatních. Bohatý program

byl obohacený nejen oddílovými soutěžemi, hrami,
výlety a vycházkami, ale také výchovnými skautskými
prvky začleněnými do etapových a bodovacích her.

I když na táboře byla řada neskautů, ať u chlapců, tak i u děvčat,
nečinilo to žádné problémy, počínali si, jako kdyby byli našimi
řadovými členy.

Jak již bylo vzpomenuto, v náplni programu nechyběly vycházky
a výlety do okolí a na významnější místa. Bezesporu k těm
nejatraktivnějším patří pohádkový hrad Bouzov, jeskyně Javoříčko
a Mladeč, Arboretum v Bílé Lhotě, samotné Loštice

se svými památkami a velmi pěkným muzeem proslulých
Loštických tvarůžek.

Při návštěvě hradu Bouzov nezapomněli loňští účastníci
na atraktivní „autodrom“ což byla velmi přitažlivá atrakce. Ale i řada
ostatních, A když se hovoří o náplni táborové činnosti, nelze
pominout neobvyklou akci, která má započatou tradici při konání
loňského tábora. Náš tábor se zapsal do místního regionu skutečně
významně. Místní občané, mám na mysli občany Vlčic, kam nejvíce
chodíme nakupovat, nás již berou jako své a s blížícím se časem
tábora již vyhlíží, kdy se ukážeme. Rok uběhne jako voda a už je tu
opětovné vítání. Je to předčasné o tom hovořit, ale když tábor
končíme, tak loučení ze strany vlčických občanů je až dojemné.

Ale nyní k věci. Po loňské velmi dobré odezvě připravili pro náš
tábor opětovné pozvání na Dětský den, který organizuje místní
osadní výbor. Tato akce je věnována na počest ukončení školního
roku dětí a je o týden posunuta až na sobotu 5. července, kdy už
jsme na táboře zabydleni. A nejen to, ale celý náš tábor zařadili
programově mezi své a se všemi výhodami v bohatém programu
a také bezplatném občerstvení. Množí z našich vedoucích se aktivně
zapojili při organizaci některých soutěží. Proti loňskému průběhu to
mělo jedinou závadu - nevyšlo počasí, celé odpoledne provázely
dešťové přeháňky, silnější i slabší, až do večera. Ale i tak to náladu
nezlomilo. Byla vynikající.

K průběhu tábora neodmyslitelně patří i různé kontroly. Mezi ty
v uvozovkách „nejobávanější“ patří kontrola hygieniků. Po loňské
kontrole, kterou prováděla přímo nejvyšší funkce Krajská hygienická
stanice z Olomouce, tak letošní kontrola stejného orgánu, ale v ses-
tavě nižších funkcí, podle toho vypadala. Ač tábor doznává rok od
roku stoupající úroveň po všech stránkách, tato kontrolní sestava
hledala, hledala, až našla doslova prkotinku, která se ihned na místě
odstranila. Ale pro záznam do kontrolního protokolu to bylo alespoň
něco. Jinak v zásadních věcech bez připomínek.

Další kontrolu jsme čekali od našeho orgánu Krajské rady Junáka
Zlín. To proto, že náš tábor patří svým rozsahem k největším z okresu
Kroměříž a mezi největší ve Zlínském kraji, v působnosti organizace
JUNÁK. Bohužel nedočkali jsme se, tak trochu nás to mrzí. Mohli

Chropyňští skauti i v letošním roce ve SLUNEČNÍ ZÁTOCE u Jeřmaně
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jsme úspěšně prodat výsledky našeho kolektivního snažení a úsilí,
které táboru věnujeme.

Mezi návštěvy typu zdvořilostního patří na prvém místě bezesporu
návštěva představitelů města Chropyně pan Františka Hrabala
starosty města a paní Evy Klaškové, místostarostky. Letošní návštěva
vyšla i po stránce počasí - bylo krásně. Prohlídka tábora, výměna
informací a názorů, starostí i kladů, prostě všeho, co kolem tábora
je.

Zdrželi se v táboře necelé dvě hodiny, odjížděli spokojeni. Vedení
tábora děkuje nejen za návštěvu, ale i za pozornost, kterou našim
dětem přivezli.

Při takové návštěvě je vždy příležitost pohovořit neformálně
o problémech, dobrých věcech při práci, co nás trápí, ale i o tom,
co nás těší. Je skutečností, že představitelé města mají velký zájem
o práci naší organizace, kterou věnujeme dětem.

V zájmu zpestření táborového života navštívili náš tábor hasiči
z Bouzova, aby předvedli ukázky požární techniky a dali příležitost
i naším dětem, aby si mnohé samy osahaly. Mezi přítomnými hasiči
byli i přímí účastníci památného zásahu při evakuaci našeho tábora
v roce 1997. Návštěva měla příznivý ohlas a oboustrannou
spokojenost.

Další takové zpestření připravili koníčkáři z Jeřmaně. V době, kdy
není náš tábor, využívají louky jako zdroj krmení a v části (kde tábor
nestavíme) jako prostor pro cvičení koní - překážky apod. Účastníci
tábora malí i velcí měli možnost za finanční poplatek se na koni svézt.

Mimo tyto uvedené momenty zpestření táborového života,
objevila se v průběhu tábora řada individuálních návštěv rodičů.
Byly to jen symbolické návštěvy, trvající jen krátkou dobu bez
nějakého vyvádění dětí z tábora. Nebyl proto ani důvod tyto návštěvy
nějak omezovat, či zakazovat.

Letošní tábor při celkovém hodnocené lze označit jako úspěšný.
Postavený táborový program se naplnil beze zbytku. Rozmary počasí
byly tak minimální, že nikterak neovlivnily plán programu. V prvním
táborovém týdnu bylo více tepla, postupně se ochlazovaly zejména
noci a tím se mírně omezilo koupání v řece, neboť i voda byla
poměrně studená. Z tohoto důvodu jsme nemohli využít ani služeb
perfektního koupaliště v Lošticích, neboť toto v důsledku chladu
neprovozovalo, Jinak si nemůžeme na počasí stěžovat. Až na závěr.

Poslední táborový den, kdy špatná předpověď meteorologů byla
až na odpoledne (sobota 12. 7.), došlo k přispíšení a to špatné
se projevilo hned ráno. Zamračeno a kolem sedmé hodiny ranní cca
20 minut mírná přeháňka stačila k namočení stanových plachet. Pak
již sice nepršelo, ale zamračená obloha nezaručovala zlepšení. Proto
zabalily se celty opět mokré, aby doma práce pokračovala - sušení.
V průběhu dopoledne, kdy už bourání tábora bylo v plném proudu,
vysvitlo sluníčko a bylo krásně po celý den. Tábořiště jsme po úplné
likvidaci opouštěli ve 13:30 hodin. Takovýto čas se nám po léta zpět

nepodařil.
Náš tábor, respektive naše organizace tábora nemá žádného

sponzora. Jediným živým pokladem je obětavost nejen vedoucích
a personálu, ale rodičů dětí, samotných vyspělejších dětí a přátel
naší organizace. Jejich práce, nezištná obětavost a vůle po aktivní
pomoci, je pro nás tím nejcennějším. Za to jim patří poděkování
a náš nesmírný vděk. Bez této pomoci bychom nemohli sklízet
úspěchy, kterých si vážíme.

A ještě na závěr hodnocení. Již po léta letoucí si velmi zakládáme
na tom, že náš tábor neprovází žádná zdravotní, epidemická
či hygienická událost. Jak dovážíme děti na tábor zdravé, tak
je po ukončení tábora i zdravé přivážíme domů. O tuto hodnotu
se úspěšně starají po celou dobu naše zdravotnice Lida a Jiřa, které
si zaslouží obdiv a uznání všech.

Celkový pohled na letošní tábor je velmi dobrý. Až na drobnou
nepřízeň o závěrečném táborovém dni nám počasí přálo a stanovený
táborový program mohl být splněn k plné spokojenosti a beze zbytku.
Tak se i stalo.

S pocitem spokojenosti budeme vyhlížet do budoucnosti - táboru
2004.

Závěrečné motto: „Buď připraven na úkoly a službu,
 jež zoceluje a jež vychovává.
A nos ve svém srdci jednu krásnou tužbu:
ctí býti domova!“

Šebestík Václav - GUFI - vedoucí střediska

Chropyňští skauti i v letošním roce ve SLUNEČNÍ ZÁTOCE u Jeřmaně
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V pondělí dne 23. června 2003  se uskutečnilo 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Chropyně  ve víceúčelovém sále chropyňského
zámku.

NNNNNa pra pra pra pra progrogrogrogrogramu bamu bamu bamu bamu byly následuyly následuyly následuyly následuyly následující hlající hlající hlající hlající hlavní bodyvní bodyvní bodyvní bodyvní body:::::

- Zpráva o činnosti Rady města Chropyně od 31. března 2003
- Záměr výstavby bytového domu pro příjmově omezené osoby
- Závěrečný účet Města Chropyně za rok 2002 včetně zprávy

auditora
- Rozpočtové opatření číslo 2  Města Chropyně v roce 2003
- Rozpočtové opatření číslo 2  Správy majetku města Chropyně v

roce 2003
- Informace o hospodaření za prvních pět měsíců roku 2003 Města

Chropyně, SMM Chropyně, Základní školy Chropyně, Školní jídelny
Chropyně, Mateřské školy Chropyně

- Majetkoprávní záležitosti

V 17.15 hodin zahájil starosta pan František
Hrabal  jednání. V době zahájení bylo přítomno 15
členů zastupitelstva. Jeden člen zastupitelstva byl omluven, další se
dostavil v průběhu jednání. Úvodem byl  určen zapisovatel, zvolena
návrhová komise a schválen program jednání..

ZprZprZprZprZpráváváváváva o činnosa o činnosa o činnosa o činnosa o činnosti Rady městi Rady městi Rady městi Rady městi Rady městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyněyněyněyněyně
Ve zprávě o činnosti rady informovala místostarostka přítomné o

bodech jednání za období od 31. března do 23. června letošního
roku. Čtenáři Zpravodaje byli o závěrech z jednání rady pravidelně
informování v minulých číslech Zpravodaje. V rámci zprávy schválilo
zastupitelstvo uzavření pojistné smlouvy mezi Městem Chropyně a
pojišťovnou Kooperativa  na zhodnocení finančních prostředků v
souladu s  rozhodnutím zastupitelstva ze dne 31. března 2003.

Dále bylo schváleno poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
paní Haně Juráškové ve výši 30000,- Kč. Také byla schválena  změna

Z jednání zastupitelstva města Chropyně

���

Jako patří k létu prázdniny, patří k prázdninám tábor v Náměšti.
A proto již tradičně uspořádala Pionýrská skupina Chropyně
v červenci dětský stanový tábor na louce u řeky Oslavy.  Rád bych
proto provedl malé ohlédnutí za těmito čtrnácti dny prožitými
v přírodě. Velký počet přihlášek nás opět přesvědčil o tom, že zájem
o stanové tábory roste. Dnes v době počítačů a elektroniky je pro
dítě pobyt ve volné přírodě bez elektrické energie něčím novým

a přitažlivým. Ještě jednou bych se rád omluvil
všem, na které se letos nedostalo z důvodů omezené
kapacity tábora.

Každý tábor, který připravujeme společně s hospodářem tábora
RNDr. Alanem Urcem, má vždy jinou celotáborovou hru. Letos mě
inspirovala kniha Jonathana Swifta Gulliverovy cesty. Celkem
proběhlo sedm etap, ve kterých šest oddílů plnilo různé úkoly, např.
uvázat malého Gullivera pomocí spínacích špendlíků, kolíčků
a provázků, postavit z přírodních materiálů domeček pro liliputy,
z šišek sestavit co největší stopu obra aj.. Mimo úkoly z celotáborové
hry proběhla řada dalších soutěží a několik závodů pro dvojice
a také Azimutový závod, který běží každý sám za sebe jen s buzolou
na krku. Nechyběla ani noční hra, kdy děti s baterkami prošly lesem
odrazkami vyznačenou trasu. Odměnou pro děti za jejich snažení
byly diplomy /celkem jich bylo uděleno cca 400/ a asi 1000 drobných
cen, za které bych rád poděkoval našim sponzorům, kteří tímto
činnost s dětmi podporují. Jsou to Chropyňská strojírna, Hanák
kuchyně, Rovina Hulín, Papírnictví Marho,VEGI Kroměříž,Zelenina
Mlčoch,INEX Kroměříž a pan Martin Baláš z Chropyně, který nám
zapůjčil auto k zásobování.

Závěrem bych poděkoval všem hospodářským pracovníkům,
oddílovým vedoucím, instruktorům a zdravotníkům, kteří zajistili
pohodu a stoprocentní chod tábora. Bez nich a jejich dobrovolné
obětavé práce by se tábor v Náměšti  nemohl uskutečnit a to by byla
určitě škoda.

                                     Luděk Helis, vedoucí tábora

Náměšť 2003
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ve zřizovací listině Mateřské školy Chropyně a Školní jídelně Chropyně,
kde se s platností od 1. 9. 2003 vypouští odloučené pracoviště nám.
Svobody č. 55, to vše v souvislosti s přestěhováním tříd mateřské
školy z náměstí do objektu mateřské školy na Tyršové ulici
k uvedenému datu.

Záměr výsZáměr výsZáměr výsZáměr výsZáměr výstttttaaaaavbvbvbvbvby by by by by bytytytytytooooovvvvvého domu prého domu prého domu prého domu prého domu pro přo přo přo přo příjmoíjmoíjmoíjmoíjmově omezvě omezvě omezvě omezvě omezené osobené osobené osobené osobené osobyyyyy
V souvislosti se záměrem připravit výstavbu bytového domu při

příjmově omezené osoby uložila rada měst odboru výstavby
a životního prostředí prověřit možné lokality umístění. Odbor
výstavby ve spolupráci s projektantem prověřil tři možné lokality.
Lokalita za bytovým domem číslo 163 na Komenského ulici ,lokalitu
na ulici J. Fučíka proti bývalé VS a lokalitu na ulici Moravská před
budovou bývalého internátu ( dnes bytový dům a.s. Aliachem).

Umístění na ulici Komenského se jeví jako nevhodné jednak
z důvodu nutnosti změny územního plánu, což je dlouhodobá
záležitost (cca 1 rok) a dále z důvodu obtížného napojení na sítě
a komunikaci, což by ve svém důsledku vedlo ke zdražení výstavby.
Umístění na ulici J. Fučíka rovněž nebylo shledáno vhodné a to pro
prostorovou tíseň vyplývající ze  zpracované  objemové studie. Jako
nejvhodnější se tedy jeví umístění na ulici Moravské, jak z pohledu
územního plánu, tak i napojení na infrastrukturu . Proto rada města
doporučila zastupitelstvu tuto variantu. Zastupitelstvo předložený
návrh schválilo.

ZávěrZávěrZávěrZávěrZávěrečný účečný účečný účečný účečný účeeeeet Měst Měst Měst Měst Městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně za ryně za ryně za ryně za ryně za rok 2002 včok 2002 včok 2002 včok 2002 včok 2002 včeeeeetně zprtně zprtně zprtně zprtně zprávyávyávyávyávy
auditauditauditauditauditorororororaaaaa

Po skončení každého kalendářního roku je podle platného zákona
územně samosprávný celek, dále město, povinno údaje o svém
ročním hospodaření souhrnně zpracovat do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtových
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších
finančních operacích. Město je také povinno  nechat si hospodaření
za uplynulý rok přezkoumat a předložit k projednání na zastupitelstvu
nejpozději do 30. června následujícího roku. Na předcházejícím
zasedání zastupitelstva byly výsledky hospodaření předloženy jako
informace.

Nyní byl tento závěrečný účet doplněn zprávou auditora
zastupitelstvu o přezkoumání hospodaření Města Chropyně
k 31.12.2002. Na základě této zprávy doporučuje rada města i finanční
výbor zastupitelstva, který rovněž uvedený materiál projednal,
závěrečný účet schválit.
CelkCelkCelkCelkCelkooooovvvvvé přé přé přé přé příjmíjmíjmíjmíjmy za ry za ry za ry za ry za rok 2002ok 2002ok 2002ok 2002ok 2002 66,266,266,266,266,2444441 980,- Kč1 980,- Kč1 980,- Kč1 980,- Kč1 980,- Kč
CelkCelkCelkCelkCelkooooovvvvvé výdaje za ré výdaje za ré výdaje za ré výdaje za ré výdaje za rok 2002ok 2002ok 2002ok 2002ok 2002 6666611111,60,60,60,60,604 280,- Kč4 280,- Kč4 280,- Kč4 280,- Kč4 280,- Kč

Z tZ tZ tZ tZ toho:oho:oho:oho:oho:
Silnice - opravy a udržování 693 tis. Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 950 tis. Kč
Odvádění a čištění odpadních vod 212 tis. Kč
Mateřská škola            1 920 tis. Kč
Základní škola          15 710 tis. Kč
Školní stravování            3 812 tis. Kč
Činnosti knihovnické             344 tis. Kč
provoz zámku, oprava kul. památek 193 tis. Kč
Zpravodaj             171 tis. Kč
tělovýchovná činnost            1 019 tis. Kč
Využití volného času dětí a mládeže  629 tis. Kč
veřejné osvětlení-el.energie  504 tis. Kč
Bytové hospodářství-mimo SMM 493 tis. Kč
příspěvek na činnost SMM 7 756 tis. Kč
Projektová dokumentace reg.sídliště 394 tis. Kč
odpad komunální, nebezpečný, RESO 2 234 tis. Kč
Veřejná zeleň 122 tis. Kč
Sociální dávky 10 722 tis. Kč
Požární ochrana -dobrovolná 152 tis. Kč
Zastupitelstva obce 1 128 tis. Kč

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Činnost místní správy 9 053 tis. Kč
Finanční operace a výdaje s nimi 2 195 tis. Kč
Ostatní 1 198 tis. Kč
Závěrečný účet za rok 2002 byl schválen.

RRRRRozpočtozpočtozpočtozpočtozpočtooooovvvvvé opatřé opatřé opatřé opatřé opatření číslo 2 Měsení číslo 2 Měsení číslo 2 Měsení číslo 2 Měsení číslo 2 Městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně v ryně v ryně v ryně v ryně v roce 2003oce 2003oce 2003oce 2003oce 2003
Vedoucí hospodářsko správního odboru přednesla návrh

druhého rozpočtového opatření města v roce 2003. Jak uvedla, tímto
opatřením se zvyšují příjmy i výdaje o částku 3,265 tis. Kč.  Největší
položkou je úprava dotace ze Zlínského kraje určená pro školství
ve výši 2,123 tis. Kč, dále pak převod prostředků ze SMM na Město
Chropyně ( v souvislosti s úhradami oprav z fondu rozvoje bydlení)
ve výši 900 tis. Kč. V oblasti výdajů  došlo, mimo přesunů mezi
položkami rozpočtu, k začlenění prostředků potřebných na odkup
pozemků od Aliachem a.s. ve výši 2,400 tis. Kč, stejně jak u příjmů
pak k začlenění dotace z kraje pro školská zařízení - Základní škola
1554 tis. Kč, předškolní zařízení 146 tis. Kč, školní družina 59 tis. Kč
a školní stravování 364 tis. Kč. Byla také snížena původně
rozpočtovaná částka na rekonstrukci školní jídelny o 2,720 tis. Kč,
podstatná část rekonstrukce bude hrazena z dotace.
Rozpočtové opatření bylo bez připomínek schváleno.

RRRRRozpočtozpočtozpočtozpočtozpočtooooovvvvvé opatřé opatřé opatřé opatřé opatření číslo 2 SMM Chrení číslo 2 SMM Chrení číslo 2 SMM Chrení číslo 2 SMM Chrení číslo 2 SMM Chropopopopopyně v ryně v ryně v ryně v ryně v roce 2003oce 2003oce 2003oce 2003oce 2003
Rozpočtovým opatřením SMM dochází k navýšení o 366 tis. Kč.

Z této položky je určeno 70 tis. Kč na rekonstrukci scénického
osvětlení jeviště v městském kulturním středisku a 296 tis. Kč je převod
prostředků určených na mzdy pracovníků na veřejně prospěšných
pracích, které byly původně zahrnuty do rozpočtu  města.
Také tento návrh byl schválen .

InfInfInfInfInformace o hosormace o hosormace o hosormace o hosormace o hospodařpodařpodařpodařpodaření za prení za prení za prení za prení za prvních pět měsíců rvních pět měsíců rvních pět měsíců rvních pět měsíců rvních pět měsíců rokokokokoku 2003u 2003u 2003u 2003u 2003
V následujících bodech byli členové zastupitelstva informování

o hospodaření  za prvních pět měsíců letošního roku, a to nejen
Města Chropyně, Správy majetku města Chropyně, ale také Základní
školy Chropyně, Školní jídelny Chropyně a Mateřské školy Chropyně.
Informace přednesly ředitelky příspěvkových organizací a ekonomky
města a SMM. Ze všech přednesených informací vyplynulo, že čerpání
prostředků probíhá rovnoměrně v souladu se schválenými rozpočty.
Pouze u příspěvkové organizace Základní škola Chropyně je vyšší
čerpání než příslušný podíl z roku, a to z důvodu vyšších  výdajů
za  teplo v prvních pěti měsících roku než v následujícím období.
V době prázdnin je čerpání rozpočtu pak minimální. Toto je však
pravidelný stav.

MajeMajeMajeMajeMajetktktktktkoproproproproprávní záleávní záleávní záleávní záleávní záležitžitžitžitžitososososostititititi
V rámci majetkoprávních záležitostí byla předložena žádost

manželů Mrázkových o odprodej nemovitosti č.p. 137 v ulici Míru,
včetně pozemku p.č. 380 a p.č. 385/3 o výměře 176 m2 za cenu
101101,- Kč. Po krátké diskusi týkající se termínu vyklizení uvedeného
objektu ( v současné době využívá organizace Junák) byl prodej
schválen za podmínek - provedení demolice stávajícího objektu
na vlastní náklady, dodržení pravidel stávající zástavby, výstavba
nového objektu do tří let od podpisu kupní smlouvy, náklady
vynaložené s prodejem hradí kupující. Dále byl předložen
k projednání návrh na odkup pozemků od Aliachem a.s.. Jedná
se o pozemky ve sportovním areálu a pozemky některých veřejných
prostranství Města Chropyně.Předložený návrh byl schválen
jednomyslně za celkovou částku 2,700 tis. Kč.

Přijetím závěrečného usnesení byla veřejná schůze Zastupitelstva
města Chropyně ukončena.

PřPřPřPřPříšíšíšíšíští řtí řtí řtí řtí řádné zasedání Zasádné zasedání Zasádné zasedání Zasádné zasedání Zasádné zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva měsa měsa měsa měsa městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně se budeyně se budeyně se budeyně se budeyně se bude
kkkkkonat v pondělí dne 29. zářonat v pondělí dne 29. zářonat v pondělí dne 29. zářonat v pondělí dne 29. zářonat v pondělí dne 29. zář í 2003 ví 2003 ví 2003 ví 2003 ví 2003 ve víceúče víceúče víceúče víceúče víceúčeloeloeloeloelovvvvvém sáleém sáleém sáleém sáleém sále
chrchrchrchrchropopopopopyňsyňsyňsyňsyňského zámkkého zámkkého zámkkého zámkkého zámku.u.u.u.u.

Eva Klašková - místostarostka
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Ve středisku pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž, Úprkova
3268 se opět otvírá Šachový kroužek.

Chlapci a děvčata,
šachová hra je nejkrásnější a nejdůmyslnější hra a hraje se na celém
světě. Nazývá se také hrou královskou, která se hraje již kolik století
a skutečně ji hráli i králové mnoha zemí celého světa.

Po letošních prázdninách opět zahájí svou činnost šachový
kroužek ve středisku pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži,
tel.:573 339 054.

Děti se v kroužku naučí pravidlům šachové hry, notaci - záznamu
hraných partií, třem fázím šachové partie.

Do kroužku se mohou přihlásit chlapci i děvčata, úplní začátečníci

i částečně pokročilí. Do kroužku I.budou zařazeny
děti  z 1. až 5.třídy ZŠ, do kroužku II. žáci a žákyně 6.-
9. ročníku. Prosíme, hlaste se jen vy, kteří máte opravdový
zájem naučit se této nádherné královské hře.

Kroužek povede člen šachového oddílu TJ Sokol Postoupky, bývalý
učitel Oldřich Antoš z Chropyně.

Zahajovat budeme v září a scházet se budeme vždy ve středu
od 15.00 hod (kroužek I.) a od 16.30 (kroužek II.)

PřPřPřPřPřihlášihlášihlášihlášihlášky v kky v kky v kky v kky v kancelářancelářancelářancelářanceláři Si Si Si Si SVČ ŠipkVČ ŠipkVČ ŠipkVČ ŠipkVČ Šipka od 20.sra od 20.sra od 20.sra od 20.sra od 20.srpna 2003pna 2003pna 2003pna 2003pna 2003

Šachové okénko

Klub českých turistů
Skončili prázdniny, dny se pomalu krátí, ale na jednodenní výlety

je pohoda. Vydejte se s námi na turistické vycházky v oblasti Valašsko
- Chřiby:

6. zář6. zář6. zář6. zář6. září 2003í 2003í 2003í 2003í 2003 ZlínsZlínsZlínsZlínsZlínská „50“ká „50“ká „50“ká „50“ká „50“ KČT ZlínKČT ZlínKČT ZlínKČT ZlínKČT Zlín
km: 15,20,35,50
Start Zlín, volejbalové hřiště, 6.00 - 9.00 hod
Inf.: I.Minář, Vršava 4444, 760 01 Zlín

111113. zář3. zář3. zář3. zář3. září 2003í 2003í 2003í 2003í 2003 PutPutPutPutPutooooovvvvvání Rání Rání Rání Rání Rusausausausausavvvvvssssskými kkými kkými kkými kkými koooootártártártártáry na ky na ky na ky na ky na kole i pěšole i pěšole i pěšole i pěšole i pěškykykykyky
km pěší: 10,25,35,50 cyklo: 25,50
start: Holešov, sokolovna 7-9.00 hod.
Inf.:Vl.Sedlář, Sportovní 1488, 769 01 Holešov
Tel.577 394 424

20.zář20.zář20.zář20.zář20.září 2003í 2003í 2003í 2003í 2003 PPPPPodzimní putodzimní putodzimní putodzimní putodzimní putooooovvvvvání Vání Vání Vání Vání Valašsalašsalašsalašsalašskkkkkememememem
km pěší: 10,25,35

cyklo:45,95
start: Val.Meziříčí - hvězdárna  7-9.00 hod.
Inf.:Ing.C.Chytil, Družstevní 156,757 01 Val.Meziříčí
Tel.:605 759 479

Odbor KČT ChrOdbor KČT ChrOdbor KČT ChrOdbor KČT ChrOdbor KČT Chropopopopopyně přyně přyně přyně přyně připripripripripraaaaavuvuvuvuvuje zájezd na trje zájezd na trje zájezd na trje zájezd na trje zájezd na tradiční Putadiční Putadiční Putadiční Putadiční Putooooovvvvváníáníáníáníání
slosloslosloslovvvvváckými vinohráckými vinohráckými vinohráckými vinohráckými vinohradyadyadyadyady, kt, kt, kt, kt, kterererereré se leé se leé se leé se leé se letttttos kos kos kos kos koná 1oná 1oná 1oná 1oná 111111.ř.ř.ř.ř.října. Zájemciíjna. Zájemciíjna. Zájemciíjna. Zájemciíjna. Zájemci
se mohou přse mohou přse mohou přse mohou přse mohou přihlásit do kihlásit do kihlásit do kihlásit do kihlásit do konce zářonce zářonce zářonce zářonce září u Jarí u Jarí u Jarí u Jarí u Jaroslaoslaoslaoslaoslavy Pvy Pvy Pvy Pvy Pososososospíšilopíšilopíšilopíšilopíšilovvvvvééééé
nebo Snebo Snebo Snebo Snebo Svvvvvatatatatataaaaavy Horvy Horvy Horvy Horvy Horákákákákákooooovvvvvé.é.é.é.é.

Pěkné počasí a dobrou náladu všem pochodujícím!
J.P.
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Poradna pro ženy
PPPPPorororororadna pradna pradna pradna pradna pro žo žo žo žo ženenenenenyyyyy
Sdružení Ochrana nenarozeného života
Divadelní 6, 760 01  Zlín
tel.: 577 222 626,  mob.: 603 213 838
e-mail: poradnaprozeny@quick.cz

Občanské Sdružení Ochrana nenarozeného života /ONŽ/ vzniklo
v březnu 1990 jako nezisková organizace, která zajišťuje činnost
celkem 14-ti poraden po celé České republice.

Ve zlínském kraji funguje Poradna pro ženy ve Zlíně a v Rožnově.
Chceme rozšířit naši působnost v rámci celého kraje a nabídnout
tak služby všem, kteří by je mohli potřebovat.

NabízNabízNabízNabízNabízené službené službené službené službené službyyyyy:::::

PPPPPorororororadensadensadensadensadenská činnoská činnoská činnoská činnoská činnosttttt:::::
• Provedení gravitestu - z přinesené ranní moči lze provést již

2. den po vynechání menstruace
• Pomoc při hledání řešení obtížných životních situací vzniklých

neplánovaným těhotenstvím
• Poradenství v oblasti vztahů, partnerství
• Informace o otázkách vývoje dítěte před narozením, prožívání

těhotenství a porodu
• Informace o možnostech plánování rodičovství
• Výuka metod přirozeného plánování rodičovství
• Sociálně-právní poradenství
• Informace o umístění v azylových domech, možné adopci
• Kontakt na další odborníky
• Zapůjčení literatury či možnost zhlédnutí videa k tématu

MatMatMatMatMateriální pomoc:eriální pomoc:eriální pomoc:eriální pomoc:eriální pomoc:
• Poskytnutí základní výbavičky pro novorozence

sociálně potřebným maminkám.

PřPřPřPřPřednášednášednášednášednáškkkkkooooovvvvvá činnosá činnosá činnosá činnosá činnosttttt:::::
• Besedy pro mladší děti s cílem nalezení vlastní identity, orientace

dítěte ve složitých rodinných vztazích, základní informace o vývoji
dítěte před narozením, úcta k životu, informace o sexuálním
zneužívání

• Besedy a přednášky pro starší děti a mládež s cílem pochopení
vlastní osobnosti, známost, zodpovědný přístup k rodičovství
a lidské sexualitě, rizika střídání sex. partnerů, prevence AIDS,
nechtěné těhotenství

• Besedy s rodiči na téma : dospívání a sexuální výchova v rodině
• Exkurze v Poradně
• Přednášky pro veřejnost

VšechnVšechnVšechnVšechnVšechny naše služby naše služby naše služby naše služby naše službyyyyy, vč, vč, vč, vč, včetně gretně gretně gretně gretně graaaaavitvitvitvitvitesesesesestů, postů, postů, postů, postů, poskytukytukytukytukytujemejemejemejemejeme

ZDARMA!ZDARMA!ZDARMA!ZDARMA!ZDARMA!

ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost Pt Pt Pt Pt Porororororadnadnadnadnadny pry pry pry pry pro žo žo žo žo ženeneneneny a díy a díy a díy a díy a dívky prvky prvky prvky prvky probíhá za podporobíhá za podporobíhá za podporobíhá za podporobíhá za podporyyyyy

Ministerstva zdravotnictví České republiky
KrKrKrKrKrajsajsajsajsajského úřkého úřkého úřkého úřkého úřadu Zlínadu Zlínadu Zlínadu Zlínadu Zlín
MagisMagisMagisMagisMagistrtrtrtrtrátu měsátu měsátu měsátu měsátu městtttta Zlínaa Zlínaa Zlínaa Zlínaa Zlína
Arcibiskupství Olomouc

Za ka ka ka ka každou podporu ochoaždou podporu ochoaždou podporu ochoaždou podporu ochoaždou podporu ochotných dártných dártných dártných dártných dárců  děkců  děkců  děkců  děkců  děkuuuuujeme.jeme.jeme.jeme.jeme.

· výroba kuchyňských linek
· atypické kusy nábytku
· předsíňové stěny
· kancelářský nábytek
· stavební stolařství
· dřevěné obklady
· stolařské práce dle požadavků
· ceny dohodou
· kuchyňské linky od 1,8 m od 10 000,− Kč

s nerezovým dřezem

Jaroslav Polešák − stolařství

Kontakt : J.Polešák, Nádražní 715, Chropyně
573 357 110, 603 331 892



- 10  10  10  10  10 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvodaj modaj modaj modaj modaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 99999/2003

Klub přátel Petrova cechu uspořádal dne 28.6.2003 rybářské
závody pro mladé rybáře naší organizace a děti ze Záříčí do 15 let
na malém pískáči p.Dragona. rybářských závodů se zúčastnilo
35 mladých rybářů.

Sraz byl v 6.hodin a každý účastník si vylosoval stanoviště
na kterém bude lovit. Při nástupu byli mladí rybáři seznámeni
s pravidly a kategoriemi závodu.
11111. ne. ne. ne. ne. největší kjvětší kjvětší kjvětší kjvětší kapraprapraprapr
2. na délk2. na délk2. na délk2. na délk2. na délku, co cm, tu, co cm, tu, co cm, tu, co cm, tu, co cm, to bodo bodo bodo bodo bod
3. Pr3. Pr3. Pr3. Pr3. Prófa rófa rófa rófa rófa rybářsybářsybářsybářsybářských závkých závkých závkých závkých závodůodůodůodůodů

Po rozchodu si každý obsadil své vylosované místo a v 6.30 byly
zahájeny závody. Dlouho se nic nedělo, sem tam se chytla malá ryba,
která se zapisovala na pořadí. Až v 9.hodin se chytil první kapr.
Jak se později ukázalo, i poslední. Chytilo se i několik úhořů a dvěma
závodníkům utekla pěkná ryba. Ne vždy vyhrává rybář. Závody
skončily ve 12 hodin. Po skončení závodů rybáři po sobě uvedli svá
místa do původního stavu a přišli na vyhlášení výsledků. Po sečtení
všech úlovků bylo zahájeno vyhlašování vítězů.

Předání cen vítězům se jako každý rok, tak i letos ujal starosta
města Chropyně p.František Hrabal, který byl na toto předávání
pozván.

KKKKKapraprapraprapr
1. Kuba Daniel - Žalkovice kapr 44 cm

PPPPPořořořořořadí - délkadí - délkadí - délkadí - délkadí - délka uloa uloa uloa uloa ulovvvvvených rených rených rených rených rybybybybyb
1. Kunčar Michal - Chropyně 111 bodů
2. Kuba Daniel  - Žalkovice 87 bodů
3. Janečka Tomáš - Žalkovice 86 bodů
4. Navrátil Tomáš - Chropyně 53 bodů
5. Vyrobík - Záříčí 46 bodů

PrPrPrPrPrófaófaófaófaófa
Navrátil Tomáš - Chropyně

Tato cena se uděluje po konzultaci 3 dospělých rybářů, které jsem
pověřil, aby si všímali, jak se závodníci chovají při lovu a dodržují vše,
co patří k rybářské etiketě. Já je pozoruji během roku, jak se chovají
u vody a v rybářském kroužku. A z každého prófy z minulých závodů
je dobrý rybář.

Ryb se sice nechytilo tolik, jak se očekávalo, ale taková je příroda
a té se poroučet nedá, snad příště bude úlovků víc. Ale byl to krásný
zážitek, za který děkujeme panu C:Dragonovi za mladé rybáře MO
Chropyně a děti ze Záříčí, že nám umožnil prožít rybářský den na

Rybářské závody červen 2003  I.
jeho rybníku.

Dále děkujeme sponzorům, kteří přispěli na rybář-
ské závody:

p.Ženčák Vojtěch - Žalkovice, MRS MO Chropyně, p. Rákoci Jan -
Kroměříž, , p. Zapletal František - Kroměříž, p. Kuba Marek - Žalkovice,
p.Janečka Pavel - Žalkovice, p. Mlčoch Josef - Chropyně, Městský úřad
Chropyně, Obecní úřad Žalkovice, Magneton a.s.

Na závěr popřál pan Hrabal mladým rybářům, krásné prázdniny
a hodně úlovků. Pan Dragon slíbil zopakování závodů na podzim
a doufá, že budou úspěšnější.

Jiří Řezáč

Tomáš Navrátil byl v letošním roce porotou vyhodnocen jako
„PRÓFA“ rybářských závodů.

Omlouvám se panu Balejovi za zveřejnění jeho
jména v souvislosti s odpisem nevymahatelných
pohledávek. U pana Baleje se nenenenenejednalo o žádný jeho dluh,jednalo o žádný jeho dluh,jednalo o žádný jeho dluh,jednalo o žádný jeho dluh,jednalo o žádný jeho dluh,
ale o uznanou rale o uznanou rale o uznanou rale o uznanou rale o uznanou reklamacieklamacieklamacieklamacieklamaci na výši platby za provedenou službu. Ještě
jednou se omlouvám.

Eva Klašková

Omluva

Největšího a jediného kapra se podařilo ulovit Danielovi Kubovi,
který tak získal I. místo v kategorii „KAPR“.

111 cm měřili úlovky v tento den Michala Kunčara - získal I. místo
 v celkovém pořadí.
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MRS MO Chropyně uspořádala i 29.6.2003 rybářské závody
mládeže své organizace. Závodilo se v kategoriích jako v sobotu,
jen nebyl vyhlašován titul „Prófa“, ten již byl vyhlášen předešlý den
a platí až do příštích rybářských závodů 2004.

Zahájení bylo v 6.30, ale na těchto závodech si někteří mladí rybáři
mají možnost vybrat místo předem. To je za odměnu (účast
na brigádách). Po zahájení se každý rybář těšil, že mu zabere některý

Rybářské závody červen 2003  II.
z 68 vysazených kaprů. Netrvalo dlouho a kolem
7.hodiny byl první kapr na udici k velké radosti rybáře
i nás přihlížejících. Během závodu se ulovilo celkem devět kaprů,
mnoho jich ještě uteklo, ale chytilo se i více ostatních ryb. Úderem
12.hodiny závody skončily a začalo sčítání úlovků.

I na těchto závodech předával ceny pan starosta František Hrabal.

KKKKKapraprapraprapr
1. Hradil Tomáš - Chropyně 55,0 cm
2. Janečka Tomáš - Žalkovice 48,0 cm
3. Horák Filip - Žalkovice 46,5 cm

PPPPPořořořořořadíadíadíadíadí
1. Navrátil Tomáš - Prófa 432,0 cm
2. Janečka Tomáš 293,0 cm
3. Horák Filip 183,5 cm
4. Netopilová Nela 130,0 cm
5. Janečka Martin 125,0 cm

Celkem bylo odměněno 18 bodovaných závodníků. Po skončení
závodů mohli mladí rybáři chytat ještě 10 dnů na vyhrazené části
rybníka a  chytili ještě 20 ks kaprů.

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na rybářské
závody:

p. Ženčák Vojtěch - Žalkovice, MRS MO Chropyně, p. Rákoci Jan-
Kroměříž, , p. Zapletal František - Kroměříž, p. Kuba Marek - Žalkovice,
p. Janečka Pavel - Žalkovice, p. Mlčoch Josef - Chropyně, Městský
úřad Chropyně, Obecní úřad Žalkovice, Magneton a.s.

Řezáč Jiří
Pohled na mladé závodníky před slavnostním vyhodnocením.

T. Navrátil - I. místo v celkovém pořadí T. Hradil a jeho úlovek - kapr 55 cm.

OrOrOrOrOrganizace č.ganizace č.ganizace č.ganizace č.ganizace č.1 Čes1 Čes1 Čes1 Čes1 Českého zahrkého zahrkého zahrkého zahrkého zahrádkářsádkářsádkářsádkářsádkářského svkého svkého svkého svkého svazu v Chrazu v Chrazu v Chrazu v Chrazu v Chropopopopopyniyniyniyniyni
upozupozupozupozupozorororororňuňuňuňuňuje pěsje pěsje pěsje pěsje pěstittittittittitele oele oele oele oele ovvvvvoce, žoce, žoce, žoce, žoce, že zahájila zpre zahájila zpre zahájila zpre zahájila zpre zahájila zpracoacoacoacoacovvvvvání jablek:ání jablek:ání jablek:ání jablek:ání jablek:

11111 LisoLisoLisoLisoLisovvvvvání šťání šťání šťání šťání šťávy právy právy právy právy pro domácí zpro domácí zpro domácí zpro domácí zpro domácí zpracoacoacoacoacovvvvváníáníáníáníání
(na mošt, burčák, kvas apod.)
v pondělí a ve čtvrtek

22222 ZprZprZprZprZpracoacoacoacoacovvvvvání jablek na pasání jablek na pasání jablek na pasání jablek na pasání jablek na pasttttterererererooooovvvvvané mošané mošané mošané mošané mošttttty do lahy do lahy do lahy do lahy do lahvívívívíví
Od středy 3. září a pátku 5 září 2003,

Pěstitelům jablek
Příjem ovoce a vydávání moštů bude pokračovat
vždy ve středu a v pátek od 13 - 16.00 hod.

Termín zpracování ovoce nutno zajistit předem v domě
zahrádkářů na Masarykově ulici v čase provozu.

Vrácené sklenice musí být čistě vymyté, bez usazenin a plísní.
Jablka přivezte čistá, nepřezrálá a nenahnilá. Ze špatného ovoce
nelze vyrobit dobré a kvalitní mošty.

J. Pospíšilová



- 12  12  12  12  12 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvodaj modaj modaj modaj modaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 99999/2003

Co nás zděsiloCo nás potěšilo
Někteří z Vás určitě kroutili hlavou nad skuteč-

ností, že vandalové nedají pokoj ani nápisům
na místním hřbitově. Určitě není záležitostí několika minut sloupat
zatavená písmenka na bráně hřbitova. Divím se, že to někomu stálo
za tu námahu, když žádný světoborný ani vtipný nápis touto činností
nevytvořil.

Nejen mne, ale při nejmenším všechny děti
na sídlišti potěšila skutečnost, že se radnice začala
zabývat prostorem mezi domy a u sáňkovacího kopce začíná vznikat
nové hřiště, pískoviště, kde si ti nejmenší budou moci bez obav hrát.

Všechny tyto úpravy sice znamenají spoustu hluku a jiné
nepříjemnosti spojené s teréními úpravami, ale to snad každý
rozumný člověk dokáže pochopit.

RRRRRedakedakedakedakedakce: Děti se rce: Děti se rce: Děti se rce: Děti se rce: Děti se rozhodly prozhodly prozhodly prozhodly prozhodly pro jiso jiso jiso jiso jistttttoooootu otu otu otu otu otttttesesesesestttttooooovvvvvat noat noat noat noat novvvvvé písé písé písé písé pískkkkkooooovišvišvišvišvištětětětětě
ješješješješještě přtě přtě přtě přtě před jeho doked jeho doked jeho doked jeho doked jeho dokončončončončončenímenímenímenímením

Druhou fotografii, kterou tentokrát přikládáme k této rubrice
nemusím komentovat, mluví sama za sebe. Zřejmě neexistuje způsob
jak odradit opilé řidiče sedat za volant.

RRRRRedakedakedakedakedakce: Majitce: Majitce: Majitce: Majitce: Majitelce belce belce belce belce by se na ploy se na ploy se na ploy se na ploy se na plotě urtě urtě urtě urtě určitě hodila značkčitě hodila značkčitě hodila značkčitě hodila značkčitě hodila značka Záka Záka Záka Záka Zákazazazazaz
vvvvvjezdu.jezdu.jezdu.jezdu.jezdu.

Znovuotevření lékárny

Městský úřad Chropyně upozorňuje občany,
že 20. červenec 2003 byl dle vyhlášky Města
Chropyně č. 2/2003 termínem splatnosti poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Žádáme proto občany, kteří dosud poplatek
neuhradili, aby tak učinili v nejbližším možném termínu, neboť
neuhrazené poplatky budou navyšovány o 50 %.

hospodářsko-správní odbor

Upozornění

Po delší době byla znovu otevřena  lékárna
v Chropyni na ul. Moravská 797. Majitelka Mgr.
Lukášová i personál se budou snažit vyhovět všem přáním zákaz-
níků.

Redakce

OtOtOtOtOteeeeevírvírvírvírvírací doba:ací doba:ací doba:ací doba:ací doba:

Pondělí 7.30 - 16.00

Úterý 7.30 - 15.00

Středa 7.30 - 17.00

Čtvrtek 7.30 - 16.00

Pátek 7.30 - 15.00
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Řešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydání
Ve Zpravodaji 7-8/2003 byla otištěna fotografie kapličky na

hřbitově na začátku  její rozsáhlé  rekonstrukce. Dnes tato obřadní
místnost plní důstojně svou funkci.

Mezi správnými odpověďmi byla také ta od vítězky tohoto kola
paní Z. Krutilové z ul. Díly. Redakce jí samozřejmě blahopřeje a na
sekretariátě MěÚ si může vyzvednout výhru v hodnotě 100,-Kč.

Za redakci - M. Kunčarová

MinulosMinulosMinulosMinulosMinulost a současnost a současnost a současnost a současnost a současnosttttt:::::
Nabízíme Vám pohled na staré a současné fotografie pro Vaše
porovnání.

Dnešní fotografie není příliš stará, přesto
zachycuje  dnes už neexistující stavbu před jejím
zbouráním.

Soutěž pro pamětníky

Lučan Robert
Vám nabízí vozem LIAZ a  nově i AVIA

- přepravu odpadu kategorie ostatní i nebezpečné

- přistavení velkoobjemových kontejnerů o objemu 311m3

Na odvoz - stavebního odpadu (sutí, střech..atd.)

- domovního odpadu

Včetně zneškodnění!!

- krátkodobý i dlouhodobý pronájem kontejnerů

- dovoz stavebního materiálu (písku, drtí)

- rozvoz dubového palivového dříví

Bližší informace: mob.: 737 31 60 95

tel.:   573 357 101

Soukromá kontejnerová autodoprava Robert Lučan

Po delší době plníme opět příjemnou povinnost
seznámit naše občany s lidmi, kteří svým jednáním
pomáhají mnoha dalším občanům.

Jedním z těch, kteří pravidelně darují krev, je i pan Zdeněk Tyl.
29. července 2003 se dostavil již po 60. na transfúzní stanici a tímto
svým odběrem daroval již 30 l té nejdražší tekutiny -lidské krve. Nelze
několika slovy vyjádřit vděk těch, kterým svým činem zachránil život
nebo pomohl k uzdravení. Město Chropyně by panu Z. Tylovi  touto
cestou chtělo vyjádřit své poděkování.

Věříme, že tento dobrý příklad povzbudí i další mladé lidi, kteří by
mohli darovat svou krev.

Za redakci - M. Kunčarová

Poděkování

Tentokrát jsem vybrala několik citátů, u kterých
je sice autor neznámý, leč velmi dobře by se jimi daly
glosovat různé životní situace nebo články v tisku.

„Lepší vtipný bláz„Lepší vtipný bláz„Lepší vtipný bláz„Lepší vtipný bláz„Lepší vtipný blázen neen neen neen neen než bláznivý mudrž bláznivý mudrž bláznivý mudrž bláznivý mudrž bláznivý mudrc.“c.“c.“c.“c.“

„Kdo dělá, co chce, po„Kdo dělá, co chce, po„Kdo dělá, co chce, po„Kdo dělá, co chce, po„Kdo dělá, co chce, potká ho co nechce.“tká ho co nechce.“tká ho co nechce.“tká ho co nechce.“tká ho co nechce.“

„Nikdo nedo„Nikdo nedo„Nikdo nedo„Nikdo nedo„Nikdo nedovvvvvede tede tede tede tede tak prak prak prak prak prohnat svohnat svohnat svohnat svohnat svoooooje okje okje okje okje okolí jakolí jakolí jakolí jakolí jako lenoši, chtějí-lio lenoši, chtějí-lio lenoši, chtějí-lio lenoši, chtějí-lio lenoši, chtějí-li
vypadat pilně.“vypadat pilně.“vypadat pilně.“vypadat pilně.“vypadat pilně.“

„Ch„Ch„Ch„Ch„Chvvvvval mě, hubo, sic tě ral mě, hubo, sic tě ral mě, hubo, sic tě ral mě, hubo, sic tě ral mě, hubo, sic tě roztroztroztroztroztrhnu.“hnu.“hnu.“hnu.“hnu.“

„ K„ K„ K„ K„ Kooooovvvvvář se prář se prář se prář se prář se prooooovinil a kvinil a kvinil a kvinil a kvinil a kolářolářolářolářoláře oběsili.“e oběsili.“e oběsili.“e oběsili.“e oběsili.“

„Loď„Loď„Loď„Loď„Loď, kt, kt, kt, kt, kterererererá má dvá má dvá má dvá má dvá má dva ka ka ka ka kapitánapitánapitánapitánapitányyyyy, se br, se br, se br, se br, se brzy pozy pozy pozy pozy potttttopí.“opí.“opí.“opí.“opí.“

„Cizí blbec pr„Cizí blbec pr„Cizí blbec pr„Cizí blbec pr„Cizí blbec pro smích, vlaso smích, vlaso smích, vlaso smích, vlaso smích, vlastní prtní prtní prtní prtní pro oso oso oso oso ostudu.“tudu.“tudu.“tudu.“tudu.“

Vybrala M.Kunčarová

Citáty měsíce

Poznáte, o který objekt se jedná?
Odpovědi zasílejte na MěÚ nebo SMM do 20. září 2003
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Tak jako každý rok, tak i tento skončila sezóna pro děvčata starších
žaček oddílu národní házené Chropyně.Byla to úspěšná sezóna, vždyť
po třech letech působení v krajském přeboru národní házené skončily
na třetím místě. Pro některé to byla ale sezóna poslední. A tak jako
v předchozích letech se na závěr sezóny děvčata utkala v exhibičním
boji proti rodičům, přátelům a sponzorům.

V předzápase se střetly mladší žačky proti rodičům. O výsledek
ani tak nešlo, na obou stranách panovala přátelská atmosféra.
Malé žačky ukázaly, že něco umí, a byly tak kvalitním soupeřem.
Doufáme, že jim tato bojovnost zůstane i v nadcházející sezóně,
ve které nahradí většinu odcházejících děvčat. Druhé utkání už více
jiskřilo. Děvčata to vzala pevně do rukou hned od začátku. „ Protivníci
„ museli sáhnout až na dno svých sil. Po urputném boji si odnesli pár
oděrků a prohru 7:6, která děvčatům zajistila vítězství. Na konci
zápasu  všechny hráčky obdržely občerstvení a mnoho hodnotných
darů od sponzorů, kterými jsou:  Zlatnictví LAZURIT, Trafika Jiřiny
Kopečné, Rodina Jurtíková, Rodina Kopečná , DEJVI studio. Tímto
organizátoři děkují sponzorům a společně s hráčkami se těší na další
vzájemná utkání v příštích letech.

Za oddíl sZa oddíl sZa oddíl sZa oddíl sZa oddíl stttttarších žačarších žačarších žačarších žačarších žaček nárek nárek nárek nárek národní házodní házodní házodní házodní házené nasené nasené nasené nasené nastupotupotupotupotupovvvvvala:ala:ala:ala:ala:
Helena Stoklásková, Marcela Kotásková, Pavla Kopečná, Lenka

Klimková, Hana Jurtíková, Pavla Jurtíková, Iveta
Kovaříková, Zuzana Rybenská,Markéta Stoklásková,
Kateřina Šamajová, Leona Jurtíková, Marie Polášková, Marta
Polášková, Iveta Janovská a Simona Janovská.

RK

Úspěšné zakončení sezóny NH

Jak se koupalo v Chropyni
Letošní tropické teploty jsme zaháněli koupáním v příjemně

chladné vodě, které naše tělo osvěží. Nabízíme vám dva pohledy,
jak se v Chropyni koupalo před časem. Na první fotografii je zachy-

ceno koupání na Šlajzi pod jezem. Druhá fotografie
zachycuje slavnostní otevření chropyňského kou-
paliště v roce 1970.

Mnozí z vás si jistě povšimli stavebních prací
poblíž cesty na Kyselovice. Firma Piranha s.r.o. Brno
zde zahájila výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot.
Provozovat tuto stanici bude firma Eurooil a termín dokončení
je plánován do 30. 6. 2004

Redakce

Výstavba benzínové stanice

Oddíl stolního tenisu zve, v sobotu 27.9.2003,
všechny zájemce o sport do své herny na Turnaj
neregistrovaných hráčů. Zahájení turnaje bude v 9.00 hodin.
Vítězové všech kategorií budou odměněni věcnou cenou.

Pozvánka
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 Hlavní a nejdůležitější červnovou zemědělskou činností byla
senoseč. Seno a otavy byly určeny pouze pro krmení dobytka
v zimním období. Ve vegetačním období byl dobytek pasen. Senoseč
byla zahajována, když louky byly v plném květu. Pokosená tráva
se za příznivých podmínek ponechala dvě až tři hodiny v ranním
slunci na řadech oschnout od rosy a potom se pokosy rozhazovaly.
V týž den se zavadlá píce ještě poprvé obracela a k večeru se dávala
do malých kop, aby se přes noc zapařila. Druhý den po sejití rosy
se kopy rozházely a provádělo se sušení opakovaným obracením,
a to za příznivého počasí nejméně třikrát. Večer se seno dávalo opět
do kop, ale již do velkých kopic.

Za příznivého počasí bylo možno zpravidla třetí den seno z luk
odvážet a uskladňovat. Komplikace ovšem nastaly, když do sklizně
sena nezvaně vpadl Medard. Zpravidla však vždy sálavé a vysoko
nad hlavou stojící červnové slunce umožňovalo i v deštivých létech
úspěšné usušení sen.

Podstatně větší obtíže a ztráty způsobovala nepřízeň počasí
v otavách.

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místních poztních poztních poztních poztních pozorororororooooovvvvvání v měsíci čání v měsíci čání v měsíci čání v měsíci čání v měsíci čererererervnu:vnu:vnu:vnu:vnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 14 oC
- průměrná maximální denní teplota byla 25,4 oC
- nejteplejší den byl 11.červen s ranní teplotou 16 oC a odpolední

teplotou 31 oC
- nejstudenější den byl 21.červen s ranní teplotou 9 oC a odpolední

18 oC
- průměrný tlak za měsíc červen byl 991,3hPa
- spadlo pouze 14,4 mm/m2 srážek

PrPrPrPrPranosanosanosanosanostiky na měsíc srtiky na měsíc srtiky na měsíc srtiky na měsíc srtiky na měsíc srpenpenpenpenpen
10.srpen (Vavřinec) Je-li pěkně na Vavřince, bývá pěkný

podzim
15.srpen
(Nanebevzetí Panny Marie) Pěkná Panna Maria v hrozny vína nalila.
24.srpen (Bartoloměj) Jak sv. Bartoloměj velí, bude podzimek

 celý.
28.srpen (Augustin) Kol sv. Augustina již odcházejí teplé

 dny.
29.srpen
(Stětí Jana Křtitele) Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

Ing. O.Kment

Společenská kronika
červen 2003

Chropyňské počasí
červen 2003

V měsíci červnu
se do našeho města přistěhovalo 16
občanů, 5 osob se přestěhovalo v rámci obce, 10 občanů se
odhlásilo z trvalého pobytu, 1 osoba zemřela a narodilo se 5 dětí.

Jaroslav Bradík, Chropyně – Alena Mačková, Chropyně
Ing.Petr Večeřa, Chropyně – Ing.Hana Dvořáková, Kroměříž
Jan Štefan, Křenovice – Tamara Slavotínková, Nezamyslice

Milan Alexy, Brno – Renáta Špaldoňová, Kroměříž
Georg Kreuzhuber, Rakousko – Marcela Vinklárková, Kyselovice

František Bršťák, Bochoř – Kateřina Indráková, Bochoř

Ludmila Partyková, 60 let, ul.Tyršova

Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Průběh teplot - červen 2003
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Společenská kronika
červenec 2003

Chropyňské počasí
červenec 2003

Ze slovních podání lidové meteorologie vyplývá, že jednou
z výrazných vlastností období kulminujícího léta je vysoký výskyt
silných bouřek. Tento závěr se plně shoduje s výsledky statistického
hodnocení meteorologických pozorování. Nejvíce dnů s bouřkou
ze všech měsíců v roce připadá skutečně na červenec.

Právě  za letních bouřek si člověk zcela bezprostředně uvědomoval
gigantickou sílu přírodní a současně svoji značnou zranitelnost. Právě
proto bouřky jako velice výrazný, impozantní a mnohdy nebezpečný
meteorologický jev na sebe vázaly  i množství pranostik a obyčejů.
Velice rozšířené a po dlouhou dobu u nás přetrvávající bylo např.
zvonění proti bouřkovým mrakům. Nejvíce zpráv  o zvonění proti
bouřkám nacházíme v záznamech ze 17. a 18.století. Až 12.prosince
1783 císař Josef II. zvonění pro tyto účely zrušil.

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místního poztního poztního poztního poztního pozorororororooooovvvvvání v měsíci čání v měsíci čání v měsíci čání v měsíci čání v měsíci čererererervvvvvenciencienciencienci
- průměrná minimální ranní teplota byla 17 oC
- průměrná maximální odpolední teplota byla 23 oC
- nejteplejší den byl 17.červenec s ranní teplotou 20 oC a odpolední

31 oC
- nejchladnějším dnem byl 23. červenec s ranní teplotou 17 oC

a odpolední 18 oC
- celkový úhrn srážek za měsíc byl 123mm/m2 průměrný naměřený

tlak byl 990,8 hPa

PrPrPrPrPranosanosanosanosanostiky na měsíc zářtiky na měsíc zářtiky na měsíc zářtiky na měsíc zářtiky na měsíc září:í:í:í:í:
1.září (Jiljí) Sv.Jiljí jasný - podzim bude krásný.
8.září (Marie narození) Panna Maria na zasvěcený den zavádí

dělníky do vinice ven.
16.září (Ludmila) Svatá Ludmila deštěm obmyla.
21.září (Matouš) Po svatým Matouši čepici na uši!
28.září (Václav) Na Václava českého bývá vína nového.
29.září (Michael) Je-li noc před svatým Michaelem jasná,

bude velká zima, prší-li, bude levná
zima.

Ing.O.Kment

Průběh teplot - červenec 2003

Kateřina Lučanová - matrikářka

Jiří Andrlík, Kostelec u Holešova – Renata Ondrúšová,
Kostelec u Holešova

Karel Opravil, Chropyně – Hana Menclová, Chropyně
Jan Měrka, Chropyně – Alena Mužíková, Chropyně
Albert Čečura, Kroměříž – Věra Dopitová, Kroměříž

Marie Kolářová, 75 let, ul. Závětří
Evžen Hrdina, 74 let, ul. Hrázky

Zuzana Divilová, 50 let, ul. Moravská
Petr Otevřel, 20 let, ul. K.H.Máchy
Tomáš Zháněl, 28 let, ul. Hřbitovní
Tomáš Tryska, 27 let, ul. Moravská

V měsíci červenci
se do našeho města přistěhovalo 7 občanů,
14 osob se přestěhovalo v rámci obce, 2 občané se odhlásili
z trvalého pobytu a 6 osobo zemřelo.
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Místní organizace Svazu důchodců ČR by touto cestou chtěla
poblahopřát  svým členům k významnému životnímu jubileu
a popřát jim hodně štěstí a zdraví to dalšího života. V září je oslaví :

Olga Omamíková, Františkov 6

Blahopřání


