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Procházeli jste se v poslední době
naším městem?  A jaké myšlenky vám
běžely hlavou? Snad každý z nás musí
uznat, že město je čisté, udržované.

Na každém kroku je zřejmé, že před-
stavitelé města se snaží zajistit takový
přísun peněz do rozpočtu, aby mohlo být
město nejen udržované, ale aby se mohly
provádět nutné opravy a investiční akce.
Odbor výstavby a životního prostředí
zpracoval spolu s architekty rozsáhlý plán
Regenerace sídliště, o kterém jsme
v našem měsíčníku již mnohokrát psali.
Část první etapy byla dokončena.
Vybudovalo se nádherné hřiště mezi
ulicemi Moravská a Nádražní.

Další otázka zní: Jak dlouho krásné
vydrží? Malé děti, kterým je pískoviště
určeno, si mají šanci zde hrát pouze
v dopoledních hodinách nebo pod

dohledem rodičů. Domečky, kolotoče
okupují odpoledne výrostci - náctiletí,
kteří svým chováním ničí vše. Ne že by
záměrně něco lámali, ale točí-li se na ko-
lotoči dva kluci, kteří měří přes 1.80,
a váží přes 70 kg, je to na dřevěných
hračkách znát.

Nejen že mladší děti nemají možnost
si zde hrát, ale ještě jsou nuceny
poslouchat sprosté nadávky, které se u
některých dospívajících staly nedílnou
součástí jejich mluvy.

Také mladík plivající za každým
slovem z výšky na své kamarády není
nikterak vyjímečným zjevem.

Pískoviště bylo za několik dní plné
odpadků, plastových lahví a dokonce
zde pracovník SMM při úklidu našel
použitou injekční stříkačku. Nezdá se
vám to alarmující?!

Domnívám se, že v zájmu nás všech
je všímat si svého okolí, napomenout
mládež, která se chová nevhodně, i když
za to mnohdy obdržíme nejedno hrubé
slovo. Ze všeho nejvíc bych ale chtěla
požádat rodiče dospívajících, aby se svý-
mi dětmi promluvili, vysvětlili jim, k čemu
je to hřiště určené a upozornili je na dů-
sledky jejich chování. Myslet si,  že mých
dětí se to netýká  bývá tím největším
omylem.

Dospělí by pak měli jít příkladem
a nevenčit v novém pískovišti své domácí
mazlíčky.

O tom, jaké to naše město je a bude,
rozhodujeme každý den my všichni, tak
si to prosím také uvědomme!

Martina Kunčarová
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V dnešním článku, jak již název napovídá, si přiblížíme
problematiku internetového připojení v Chropyni a okolí. Na pohled
není s touto službou v naší lokalitě problém. Firem, které se spe-
cializují na tento druh služeb s různou technologii připojení, o které
si řekneme později,  je dostatek. Je to dobře. Budoucí uživatel
má možnost díky této situaci si vybrat nejlepší nabídku za nejnižší
cenu. Přesto si myslím, že většina těchto firem využívá situace
a zbytečně tyto služby předražuje. Nabídky jsou pak pouze reklamním
trikem na naše peněženky. Ne všechny firmy přemýšlejí stejným
způsobem. Určitě se mnou budete souhlasit, že některé nabídky jsou
na velice dobré úrovni. Je však na Vás, pro kterou službu
se rozhodnete. Velkou výhodou pak při výběru služby je možnost
přístupu na internet 24 hodin denně za paušální poplatek ( tudíž se
neplatí za impulsy ani za stáhnutá data ) s tím, že se neplatí za přijatá
ani za odeslaná data. Prostě by se mohly dané možnosti shrnout do
jedné věty. „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné
věci.“

Pro důkladné vysvětlení dané problematiky je důležité začít
opravdu od samého začátku, aby nynější nebo i budoucí
uživatel internetu zvážili výhody a nevýhody různých
druhů připojení.

První takovou možností je připojení k internetu přes
analogový modem. Modemy jsou externí nebo interní a
jejich instalace není náročná. Pořizovací cena je velice
nízká. Je možné se připojit na analogovou telefonní linku prakticky
kdekoliv. Potíž je se stabilitou připojení. Stává se dost často, že jsou
telefonní linky přetížené a tudíž se připojení často přerušuje. Každé
nové připojení stojí peníze a prohlížení stránek není moc komfortní.
Neomezené připojení momentálně není možné, i když se o něm již
dlouho hovoří. Další možností je připojení přes digitální linku pomocí
modemů ISDN. Pořizovací náklady jsou přibližně podobné jako
u modemu, ale stabilita připojení je bezesporu komfortnější a rychlost
je díky jiné technologii také znatelná. Prostě efekt připojení je znát
okamžitě, ale impulsy pochopitelně zákazník zaplatit stejně musí,
což je finančně dosti nákladné.

Žhavou novinkou pro připojení k internetu přes digitální linku
je služba ADSL. Tato technologie zase tak žhavá není, jak se zdá
na první pohled. Je zde ale vyřešen jeden velký problém, který nebylo
možné vyřešit v předchozích službách. Jedná se o neomezené
připojení za paušální poplatek, který je omezen množstvím
stáhnutých dat. Jedním z hlavních problémů je sdílení linky, přes

Možnosti připojení k internetu v Chropyni a okolí…
kterou se uživatelé připojují. Pro firmy je sdílení
1/20 a pro domácnosti dokonce 1/50, což  se při při-
pojení 50 uživatelů najednou projeví totálním přetížením linky
a prohlížení stránek se prostě zablokuje. O komfortu se nedá hovořit.
Ovšem díky novince se poskytovatelé v nabídce doslova předhánějí.
Přesto tato služba v Chropyni není momentálně dostupná. Další
možností je připojení po kabelu přes kabelové společnosti. V naší
lokalitě možnost není a pravděpodobně asi ani nebude. Služba
je také sdílená pro několik uživatelů a nepatří k těm moc oblíbeným.
Pohodlněji se můžete připojit k internetu přes mobilní operátory.
Je však důležité mít kvalitní signál. Pokud je totiž signál nestabilní
a kolísá, je pochopitelně prohlížení internetových stránek pomalé
a jsou i časté výpadky spojení. Ceny za tento druh připojení nepatří
k těm nejlevnějším. Do budoucna se uvažuje o různých možnostech
připojení k internetu dokonce i přes rozvody elektrických sítí,
ale to je hudba budoucnosti.

V poslední době se tlačí do popředí technologie Wi-Fi. Pořizovací
náklady jsou o něco vyšší ve srovnání s ADSL, je však možné ze strany

poskytovatele zajistit nasdílení linky tak, aby rychlost
připojení byla garantována. To u ADSL nejde a to je rozdíl.
Připojení přes Wi-Fi je neomezené a množství stáhnutých
čí odeslaných dat ve většině případů také. Uživatel nebo
několik uživatelů spojených do lokální sítě mají tuto
možnost využít připojení přes směrovou nebo

širokopásmovou anténu natočenou na přípojný bod, který může být
vzdálen až 20 km. Tak je možné využívat nejenom přístup na internet,
ale i hlasové služby podobné těm, co Vám nabízí telekomunikační
operátoři. Vzhledem k tomu, že se používání těchto služeb pohybuje
v nižších cenových relacích, je návratnost počátečních investic
otázkou několika málo měsíců. Přímo v Chropyni je přípojných bodů
několik, závisí však na jednotlivém uživateli či lokální síti, pro který se
rozhodne, vzhledem ke kvalitě, servisu a ceně poskytovaných služeb.

Jestli mohu mluvit z vlastní zkušenosti, vyzkoušel jsem různé druhy
připojení ( modem, ISDN, připojení přes mobil atd. ), ale s žádnou
z těchto služeb jsem nebyl tak spokojen, jako v současnosti
s připojením přes Wi-Fi. Pokud řešíte podobný problém
s internetovým připojením nebo Vám dosavadní nevyhovuje,
lze na stránkách www.chropnet.wsc.cz nalézt odpověď. V pří-
padě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte mne na tel.:
+ 420 606 702 534, rád odpovím na Vaše otázky.

Jiří Rutsch

Tarokářský turnaj
Dne 23.srpna 2003 se konal v Chropyni, v restauraci STOP, turnaj

v tarokách. Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů ze Zlína, Kroměříže,
Přerova, Lipníku nad Bečvou a okolních vesnic.

Prezentace hráčů proběhla od 8.00 do 8.45 hod. Každý hráč měl
připravenou lehkou svačinku, aby nesedal ke stolu s prázdným
žaludkem. Turnaj začal přibližně v 9.00 hodin. Po odehrání třetího
kola byl pro hráče připraven dobrý oběd, guláš a pro náročné srnčí
na smetaně. Po obědě začalo čtvrté kolo a to už se rýsovali favorité,
hra dostala spád a  přiostřila se. Po odehrání pátého kola byl turnaj
ukončen a každý hráč dostal připravené jednohubky na zlepšení
chuti po zdaru či nezdaru.

Celkovým vítězem se stal: 1. MUDr. Kolář Vladimír
2. Karásek Radomír
3. Palatka Pavel

Všichni vítězové byli z hostujících tarokářských klubů. Domácím
hráčům i přes dostatečný trénink nepadal list a skončili v poli
poražených.

Ještě bychom touto cestou rádi poděkovali všem
sponzorům za finanční a věcné dary, kterými byli
odměněni všichni zúčastnění hráči našeho turnaje.

Mezi sponzory patřili:

Hanácká kyselka Brodek u Přerova, ZUBR Pivovar Přerov,
KT Kalttech s.r.o., Auttep s.r.o., Chropyňská strojírna, TOPOS Tovačov,
IPT Kojetín, Firma OK Kroměříž, trafika Jiřinka, Odbory Fatra
Napajedla, restaurace STOP, Optik Janoušek, Hannhartplast s.r.o.,
Fatra a.s., Firma Mika, Stavoplast Hanák, Albert Chropyně, Potraviny
Na schůdkách, p.Nováková – prodejna plastů, firma Danuše, firma
Štolfa, firma Fiala, firma Blažek, firma Schvab Olomouc, masna
Majtán, Lazurit –zlatnictví, Farnost Chropyně, prodejna Solař-Záříčí,
Klempířství Otáhal, Zámečnictví Kotásek, West autoopravna,
Kuchyňské studio Mužík, Zelinářství Šlajza Mlčoch, restaurace Fiala
Záříčí, Technosoft Chropyně, prodejna Cyklo-Chropyně, Železářství
Raška.

Lučan V.
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Ač je to k nevíře, tato budova stojí v našem
městě pořád, jen její vzhled jej jiný.

Soutěž pro pamětníky

Poznáte, o který objekt se jedná?
Odpovědi zasílejte na MěÚ nebo SMM do 20. října 2003

Řešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydáníŘešení z minulého vydání
„Na snímku je pódium pro muzikanty na Sokolském stadionu

naproti škole, za restaurací STOP.“ To je správná odpověď vítěze
tohoto kola pana Rudolfa Bajera z ul.Díly.

V dnešní době je toto podium dávno odstraněno a v těchto
místech je jen holé prostranství.

Redakce  vítězi samozřejmě blahopřeje a výhru v podobě 100,-Kč
si může vyzvednout na MěÚ.

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.

PPPPPořořořořořady na měsíc řady na měsíc řady na měsíc řady na měsíc řady na měsíc říjeníjeníjeníjeníjen

20. ř20. ř20. ř20. ř20. října 2003 v 9.30 hod.íjna 2003 v 9.30 hod.íjna 2003 v 9.30 hod.íjna 2003 v 9.30 hod.íjna 2003 v 9.30 hod. v pořadu pro děti „Čar„Čar„Čar„Čar„Čarooooovvvvvání kání kání kání kání kolemolemolemolemolem
malomalomalomalomalovvvvvání“ání“ání“ání“ání“ vystoupí Miloš Nesvadba a Jan Susa

2222277777. ř. ř. ř. ř. října 2003 víjna 2003 víjna 2003 víjna 2003 víjna 2003 ve 20.00 hod.e 20.00 hod.e 20.00 hod.e 20.00 hod.e 20.00 hod. taneční večer pro mládež a křest
nového CD se skupinou RRRRRefefefefeflelelelelexyxyxyxyxy.

M.Horák - vedoucí MKS

MKS informuje:

Lučan Robert
Vám nabízí vozem LIAZ a  nově i AVIA

- přepravu odpadu kategorie ostatní i nebezpečné

- přistavení velkoobjemových kontejnerů o objemu 3-11m3

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.: 737 316 095

tel.:   573 357 101

Soukromá kontejnerová autodoprava Robert Lučan

od 15 000od 15 000od 15 000od 15 000od 15 000
bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.

pro zaměstnané,pro zaměstnané,pro zaměstnané,pro zaměstnané,pro zaměstnané,
OSVOSVOSVOSVOSVČ i důchodceČ i důchodceČ i důchodceČ i důchodceČ i důchodce

Kancelář:Kancelář:Kancelář:Kancelář:Kancelář:
Kroměříž, VKroměříž, VKroměříž, VKroměříž, VKroměříž, Vejvanovského 384ejvanovského 384ejvanovského 384ejvanovského 384ejvanovského 384

(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)
2.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 208

Iva Derková, tel.: 604 419 164Iva Derková, tel.: 604 419 164Iva Derková, tel.: 604 419 164Iva Derková, tel.: 604 419 164Iva Derková, tel.: 604 419 164

Hotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčky
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SněníSněníSněníSněníSnění

Teď ve snu vidím náruč tvou
plnou růží, lásky,

bloudím nocí mámivou,
ty hladíš moje vlásky.

Šeptáš mi do uší
slůvka svá něžná,
vnímáš mou duši

tak, jak ji jiný nezná.
Vnímáš mé rty

ranní rosou svlažené,
říkáš mi do očí: „Lásko, ty!“

v chvíli té blažené.
Já vnímám tvou vůni
jako z rozkvetlých luk,

jsme v pohádkové tůni a ty jsi můj kluk,
princ , král, z pohádky muž…

Stále jdem dál,
kdy staneme už

v tom nočním tichu,
v krajině květů,

kde není hříchu,
kde uniknem světu?

        Marie Kuželová  9. a

Literární soutěž
11.ročník literární soutěže vyhlášené pro knihovny v České

republice má název „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“
Naši knihovnu budou v soutěži reprezentovat práce 3 soutěžících

– Lucie Durčákové , Marie Kuželové a Magdaleny Ondráčkové. Jejich
básně a povídky u nás získaly nejvyšší počet bodů a byly odeslány

do okresního kola, jehož  vyhodnocení se uskuteční
v Kroměříži dne 15.října 2003 v Knihovně
Kroměřížska i za přítomnosti oblíbeného spisovatele a básníka Jiřího
Žáčka.

M. Skřivánková

Magdalena Ondráčková se psem a bratrem

Lucie Durčáková a Marie Kuželová v knihovně

Fotografie nás vrací na konec školního roku, kdy náš literární
kroužek podnikl již tradiční třídenní kulturně – přírodovědný výlet.
K 18 stávajícím „literárníkům“  se přidali i ti dřívější, takže ve čtvrtek
19.června 2003 nás vlakem do Brna odjelo téměř 40.

Výlet literárního kroužku
V Brně jsme se prošli historickým středem města,

u Staré radnice jsme si připomněli pověsti o brněn-
ském draku a kolu  a přes živý Zelný trh se dostali na Kapucínské
náměstí, kde si ti odvážní troufli i na prohlídku krypty s mumiemi.
Musím přiznat, že některým z nás učarovala spíše současnost
moravské metropole a nemohli se nabažit kouzla jezdících schodů.

V poledne jsme se autobusem přemístili do Ochozu u Brna.
Přivítali nás jako staré známé, vždyť také ti „skalní“ tam zavítali už
počtvrté! Hráli jsme všechny možné / a někdy i nemožné / míčové
hry, nejdelší „pořadník“  byl na tenis. K večeru jsme  vyčistili okolní
lesy  od suchých větví a zapálili velký táborák, spojený samozřejmě
s opékáním nakoupených špekáčků.

Ve všech se probudila dobrodružná povaha při prozkoumávání
okolních jeskyní Moravského krasu. Naši statečnost dostatečně
prověřila noční stezka odvahy, kterou sami promysleli a zrealizovali
ti starší. A i když se při našem průchodu tmavým lesem s rafinovaným
strašením  neustále ozývaly výkřiky leku, nakonec se všichni shodli:
„Škoda, že trasa nebyla delší!“

V sobotu večer jsme se pak ve zdraví a pohodě vrátili všichni
domů.

H. Maťhová
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V sobotu 13.září se konal v kulturním domě v Bezměrově
Memoriál Tomáše Baštince. Byl to již pátý ročník Otevřeného přeboru
regionu Kroměříž a Přeboru Sokolské župy Hanácké v rapid šachu.
Pořadatelem byl Šachový oddíl TJ Sokol Postoupky a TJ Bezměrov.
Ředitelem turnaje byl  Vladimír Oplustil, předseda komise mládeže
Šachového svazu Zlínského kraje.

Hrálo se v kategoriích muži, ženy, dorostenci (1985 a mladší), starší
žáci (1988 a mladší), mladší žáci (1992 a mladší). Tohoto turnaje se
zúčastnili šachisté a šachistky i z velmi vzdálených měst, jako např.
z Kolína, Zábřehu, Brna, Frýdku-Místku a dalších. Celkem hrálo 84
hráčů na 42 šachovnicích s hodinami bez zápisu a 20minut na partii
švýcarským systémem na 8 kol.

Tohoto turnaje se zúčastnili i s vedoucím kroužku z Chropyně žáci
Míša Zawadski, žák 6.ročníku a Martin Slavík z 5.třídy. Marku
Machalíkovi a Zdeňku Kroupovi to nevyšlo a tak se omluvili. Jelikož
v Chropyni neprojevili dospělí šachisté zájem o založení šachového
oddílu pro mládež, přihlásili se dva žáci do oddílu šachu TJ Sokol
Postoupky a byli ihned zařazeni do soutěže 1.ligy dorostu východ za
družstvo Postoupky „C“. Jsou to úspěšní hráči šachového kroužku
z minulého školního roku. Je to Marek Machalík, nynější žák
Gymnázia v Kojetíně a Michal Zawadski. Martin Slavík se již dříve

Šachové okénko
přihlásil do oddílu TJ Sokol Postoupky a dojíždí
na šachový trénink do Kroměříže do Sokolského
domu, kde trénuje 2x týdně a to v úterý a ve čtvrtek, takže si každý
může vybrat den, který mu vyhovuje anebo se může zúčastnit v obou
dnech.

Martin Slavík získal v memoriálu Tomáše Baštince diplom
za 2.místo v kategorii nejmladších žáků.

Ředitelství ZŠ Chropyně zakoupí 4 ks šachových souprav
pro šachový kroužek, kde je již přihlášeno kolem dvaceti žáků,
což je nadměrný počet. Byl povolen pouze jeden šachový kroužek
pro nedostatek finančních prostředků školy. (Za jednu hodinu vedení
šachového kroužku činí čistý příjem 33,-Kč)

Pokud mají někteří  žáci opravdový zájem rozšiřovat svůj šachový
talent, nic jim nebrání v tom, aby navštěvovali šachový kroužek
ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži anebo
se také rovnou přihlásili do šachového oddílu TJ Sokol Postoupky
v Kroměříži, kde by je také srdečně uvítali. A že tu máme několik
talentovaných i na druhém stupni ZŠ v Chropyni, je nesporné!

Ovšem záleží jen na nich a jejich rodičích, zda se chtějí i nadále
věnovat šachové hře bystřící jim rozum i pro učení ve škole.

O. Antoš

„Kniho„Kniho„Kniho„Kniho„Knihovnická pohádkvnická pohádkvnická pohádkvnická pohádkvnická pohádka „a „a „a „a „ - pro všechny prvňáčky
pozvánka do knihovny - pobočky dětského oddělení na Tyršově ul.

„Malá š„Malá š„Malá š„Malá š„Malá škkkkkola o zvířola o zvířola o zvířola o zvířola o zvířátkách“átkách“átkách“átkách“átkách“ - příběhy zvířecích hrdinů - beseda pro
děti ŠD

„Kniha a já“„Kniha a já“„Kniha a já“„Kniha a já“„Kniha a já“ - výtvarná i literární soutěž pro děti i dospělé

Program v městské knihovně
( namalujte či popište své pocity ze čtení nejmilejší
knihy )
!!! - všechny práce budou vyhodnoceny a nejlepší odměněny.

„Jen v t„Jen v t„Jen v t„Jen v t„Jen v tomtomtomtomtomto týdnu!“o týdnu!“o týdnu!“o týdnu!“o týdnu!“
- vrácení upomínaných knih pro děti i dospělé bez poplatku!
- Internet pro seniory zdarma!

Týden knihoven

6. -  16. -  16. -  16. -  16. -  12. ř2. ř2. ř2. ř2. října 2003íjna 2003íjna 2003íjna 2003íjna 2003



- 6  6  6  6  6 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvodaj modaj modaj modaj modaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 1111100000/2003

Základní škola Chropyně  zahájila školní rok s počtem 548 žáků,
kteří jsou vyučováni ve 24 třídách. Ve škole působí 33 pedagogů,
3 vychovatelky a 9 správních zaměstnanců. Do tří prvních tříd
nastoupilo 63 prvňáčků, 28 žáků má odklad školní docházky. Škola
plní vzdělávací program Základní škola  č.j. 16 847 /96 – 2.

V letošním školním roce je rozšířena výuka v 8. a 9. třídách
o 1 hodinu, čímž vznikla nutnost odpoledního vyučování, a to vždy
v úterý  do 15,00 hod. Žáci jsou vyučováni ve volitelných předmětech
: informatika, technické činnosti, domácnost / šití, vaření, péče o dítě,
konverzace v NJ a AJ, přírodopisná praktika a fyzikální praktika.
Do učebních osnov jsou zařazena nová témata jako například:
Ochrana obyvatel za mimořádných situací, etická výhova a výchova
k volbě povolání.

Žáci 7. tříd absolvují LVVK a žáci 3. a 4. tříd výuku v plavání. Žákům
jsou nabídnuty nepovinné předměty: pěvecký sbor, cvičení z JČ
a cvičení z M, náboženství. Pro základy dopravní výchovy jsou
na obou pracovištích zřízeny dopravní kroužky .

Škola nabízí žákům zájmovou činnost v kroužcích informatiky,
šachovém kroužku,tanečním a dramatickém kroužku, literárním
a pěveckém kroužku,je zde i kroužek stolního tenisu, aerobiku,
sportovní hry a pro některé žáky kroužky dyslektické. Od října bude
pracovat kroužek rybářský.

Učitelky nabízí pomoc žákům s vadami řeči v kroužcích logopedie.
Žáci se během roku budou účastnit divadelních představeni
a koncertů podle nabídky .

Pěvecký sbor Cantinella již nyní připravuje vánoční koncert
a v květnu se škola představí již 2. školní akademií. Vedení školy
i pedagogický sbor se letos již od počátku školního roku potýká se
závažnými  problémy v chování žáků. Žáci se jen velmi neradi
přizpůsobují školnímu řádu a u některých se již projevily první
náznaky šikany. Je nám znám i problém kouření . Nevyhýbají se naší
škole ani neomluvené hodiny.

abc
Školní rok 2003 – 2004

 Ve škole velmi úzce spolupracuje vedení školy
s TU a výchovným  poradcem včetně preventisty
patologických jevů a přesto, že se intenzivně a většinou okamžitě
snažíme navazovat kontakt s rodiči a  jednotlivými institucemi,
se i tyto případy stávají. Výchova dítěte je úkolem především rodiny.
Škola může již jen korigovat. A pokud rodiče nespolupracují, je často
práce bez očekávaného výsledku.

Na začátku nového školního roku se obracím na rodiče zejména
starších žáků, aby dohlédli na přípravu dítěte do školy. V uplynulém
školním roce žáci velmi často nenosili do školy žákovské knížky, aby
se vyhnuli zápisu nevhodného chování nebo horší klasifikace. Tím
pak dochází ke zkreslení  informací rodičům  o chování a prospěchu
žáka. Množí se i záměrné ztráty žákovských knížek.

ZŠ Chropyně má zájem na úzké spolupráci se všemi rodiči
prostřednictvím třídních učitelů i SRPŠ.Uvítáme předem vyžádané
konzultace rodičů s ped. pracovníky, které povedou k objasnění
a k odstranění negativních jevů.

Na závěr mi dovolte , abych všem žákům i Vám rodičům popřála
klidný a úspěšný školní rok.

 Mgr. D .Zapletalová, řed.

Senioři budou opět slavit
Život ubíhá jako voda v řece, až najednou stojíme před skutečností,

že jsou z nás důchodci – senioři. Každý z nás prožívá tento životní
mezník jinak. Někdo se na důchod těší, že si konečně odpočine, jiný
je touto skutečností stresován a děsí se nudy. Postupně se s realitou
důchodu sžijeme a už záleží jen na tom, jak nám slouží zdraví, kolik
máme peněz, jak máme hodné děti, abychom tuto životní etapu
mohli prožít v klidu a pokud možno aktivně.

O zpestření života seniorů se u nás v Chropyni stará také místní
organizace Svazu důchodců ČR, jehož předsedou je pan Augustin
Bajgar. Výbor tohoto společenství pravidelně informuje
prostřednictvím městského Zpravodaje své členy, ale i ne-
organizované důchodce o možnostech seniorské rekreace,

o novinkách v legislativě apod. Tato organizace
úzce spolupracuje s vedením města, z čehož také
vyplývá nabídka města na bezplatný vstup našich starobních
důchodců na divadelní představení „Nepij tu vodu“, které
se uskutečnilo  30. 9. 2003 v Městském kulturním středisku
u příležitosti Světového dne seniorů. Za tuto činnost patří výboru
a všem aktivním členům můj upřímný dík.

NNNNNa závěr chci všem důchodcům v našem měsa závěr chci všem důchodcům v našem měsa závěr chci všem důchodcům v našem měsa závěr chci všem důchodcům v našem měsa závěr chci všem důchodcům v našem městě popřtě popřtě popřtě popřtě popřát k jeát k jeát k jeát k jeát k jejichjichjichjichjich
svsvsvsvsvátkátkátkátkátku hodně peu hodně peu hodně peu hodně peu hodně pevného zdrvného zdrvného zdrvného zdrvného zdraaaaaví a živví a živví a živví a živví a živoooootního optního optního optního optního optimismu.timismu.timismu.timismu.timismu.

František Hrabal (US-DEU) - starosta města

Ředitelství Základní školy v Chropyni oznamuje,
že dne 4.listopadu 2003 od 8.00 – 11.45 proběhne
Den oDen oDen oDen oDen ottttteeeeevřvřvřvřvřených dvených dvených dvených dvených dveřeřeřeřeřííííí, na obou budovách ZŠ.

SrSrSrSrSrdečně zvdečně zvdečně zvdečně zvdečně zveme všechneme všechneme všechneme všechneme všechny ry ry ry ry rodičodičodičodičodiče.e.e.e.e.

Mgr.D.Zapletalová

Oznámení
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„ Člo„ Člo„ Člo„ Člo„ Člověk je nedokvěk je nedokvěk je nedokvěk je nedokvěk je nedokonalýonalýonalýonalýonalý, ale dok, ale dok, ale dok, ale dok, ale dokonale si s tímonale si s tímonale si s tímonale si s tímonale si s tím
porporporporporadí.“adí.“adí.“adí.“adí.“

L.Kumor

„Člo„Člo„Člo„Člo„Člověk se narvěk se narvěk se narvěk se narvěk se narodil čloodil čloodil čloodil čloodil člověkvěkvěkvěkvěkem, tem, tem, tem, tem, to oso oso oso oso ostttttatní z něj udělali lidé.“atní z něj udělali lidé.“atní z něj udělali lidé.“atní z něj udělali lidé.“atní z něj udělali lidé.“
Anonym

„Jediní lidé, kt„Jediní lidé, kt„Jediní lidé, kt„Jediní lidé, kt„Jediní lidé, kteřeřeřeřeří nachází nachází nachází nachází nacházeeeeejí tjí tjí tjí tjí to, co v živo, co v živo, co v živo, co v živo, co v živoooootě hledají, jsou notě hledají, jsou notě hledají, jsou notě hledají, jsou notě hledají, jsou notttttoričtíoričtíoričtíoričtíoričtí
šťšťšťšťšťourourourourouraloaloaloaloalovvvvvé.“é.“é.“é.“é.“

Fosterův zákon

„Člo„Člo„Člo„Člo„Člověk má za tvěk má za tvěk má za tvěk má za tvěk má za to, žo, žo, žo, žo, že musí být se musí být se musí být se musí být se musí být stttttarararararýýýýý, ab, ab, ab, ab, aby by by by by byl chyl chyl chyl chyl chytrytrytrytrytrýýýýý. V pods. V pods. V pods. V pods. V podstttttatěatěatěatěatě
má ale člomá ale člomá ale člomá ale člomá ale člověk s přvěk s přvěk s přvěk s přvěk s přibývibývibývibývibývajícími léajícími léajícími léajícími léajícími léttttty co dělat, aby co dělat, aby co dělat, aby co dělat, aby co dělat, aby se udry se udry se udry se udry se udržžžžžel tel tel tel tel takakakakak
chchchchchytrytrytrytrytrýýýýý, jak, jak, jak, jak, jako bo bo bo bo byl.“yl.“yl.“yl.“yl.“

Anonym

„Jes„Jes„Jes„Jes„Jestližtližtližtližtliže zůse zůse zůse zůse zůstávtávtávtávtáváš klidnýáš klidnýáš klidnýáš klidnýáš klidný, zatím co os, zatím co os, zatím co os, zatím co os, zatím co ostttttatní ztratní ztratní ztratní ztratní ztráceáceáceáceácejí hlají hlají hlají hlají hlavu, je tvu, je tvu, je tvu, je tvu, je to ne-o ne-o ne-o ne-o ne-
klamná známkklamná známkklamná známkklamná známkklamná známka ta ta ta ta toho, žoho, žoho, žoho, žoho, že jsi daný pre jsi daný pre jsi daný pre jsi daný pre jsi daný problém nepochopil.“oblém nepochopil.“oblém nepochopil.“oblém nepochopil.“oblém nepochopil.“

Evansův zákon

„Udělat cok„Udělat cok„Udělat cok„Udělat cok„Udělat cokoli blbooli blbooli blbooli blbooli blbovzdorvzdorvzdorvzdorvzdorným je nemoným je nemoným je nemoným je nemoným je nemožné, pržné, pržné, pržné, pržné, proooootttttooooožžžžže blbci jsoue blbci jsoue blbci jsoue blbci jsoue blbci jsou
ohrohrohrohrohromně vynalézaomně vynalézaomně vynalézaomně vynalézaomně vynalézaví.“ví.“ví.“ví.“ví.“

Murphyho zákon

„Nikdo není v„Nikdo není v„Nikdo není v„Nikdo není v„Nikdo není ve se se se se skkkkkutututututečnosečnosečnosečnosečnosti tti tti tti tti tak ošak ošak ošak ošak ošklivýklivýklivýklivýklivý, jak vypadá na paso, jak vypadá na paso, jak vypadá na paso, jak vypadá na paso, jak vypadá na pasovvvvvééééé
fffffoooootttttogrogrogrogrografafafafafii.“ii.“ii.“ii.“ii.“

Zákon příjemného překvapení

Vybrala M.Kunčarová

Citáty měsíce

Co nás zděsilo
Po městě je rozmístěno několik výstražných

tabulí, které upozorňují, co je v dané lokalitě
zakázáno  nebo doporučeno. Výroba těchto cedulí není nijak levnou
záležitostí. Právě ty se stávají v našem městě nejčastějším cílem
vandalů a zvláště mladistvých.

RRRRRedakedakedakedakedakce: Co je na tce: Co je na tce: Co je na tce: Co je na tce: Co je na tabulce „Zákabulce „Zákabulce „Zákabulce „Zákabulce „Zákaz vaz vaz vaz vaz vodění psů“, todění psů“, todění psů“, todění psů“, todění psů“, tak drak drak drak drak dráždi-áždi-áždi-áždi-áždi-
vvvvvého?!ého?!ého?!ého?!ého?!

M.Kunčarová

Prázdniny jsou za námi a děti  se opět vrátily do
školních lavic. V budově na ul.J.Fučíka je však čekalo
mnoho změn. Město přistoupilo k rozsáhlé rekonstrukci této školní
budovy, vyměnila se okna, zateplovala se fasáda,  budoval se výtah
do II.patra. Opravy se dočkaly také rozvody tepla, vyměnily
se parapety a klempířské prvky a na závěr škola dostala nový barevný
kabát.

Ne všechny práce skončily před 1.zářím, ale jak sdělila ředitelka
školy Mgr.D.Zapletalová vyučování dokončovacími pracemi nijak
netrpělo a žákům i učitelům se v opravených třídách bude dobře
pracovat.

RRRRRedakedakedakedakedakce: Doufce: Doufce: Doufce: Doufce: Doufeeeeejme, žjme, žjme, žjme, žjme, že se se se se sttttteeeeejných oprjných oprjných oprjných oprjných opraaaaav se dočká v nev se dočká v nev se dočká v nev se dočká v nev se dočká v nejbližšíjbližšíjbližšíjbližšíjbližší
době i budodobě i budodobě i budodobě i budodobě i budovvvvva na ul.Ka na ul.Ka na ul.Ka na ul.Ka na ul.Komensomensomensomensomenskéhokéhokéhokéhokého.

Co nás potěšilo

Babí léBabí léBabí léBabí léBabí létttttooooo

NNNNNa shledanou léa shledanou léa shledanou léa shledanou léa shledanou léttttto milé,o milé,o milé,o milé,o milé,
odcházíš nám do dáli,odcházíš nám do dáli,odcházíš nám do dáli,odcházíš nám do dáli,odcházíš nám do dáli,

přpřpřpřpřiblížil se podzim kriblížil se podzim kriblížil se podzim kriblížil se podzim kriblížil se podzim krásnýásnýásnýásnýásný,,,,,
dřdřdřdřdřííííívvvvv, ne, ne, ne, ne, než jsme se nadáli.ž jsme se nadáli.ž jsme se nadáli.ž jsme se nadáli.ž jsme se nadáli.

Od sOd sOd sOd sOd strtrtrtrtrnišť už větrnišť už větrnišť už větrnišť už větrnišť už větry vy vy vy vy vanouanouanouanouanou
lislislislislistí stí stí stí stí strtrtrtrtromů opadá,omů opadá,omů opadá,omů opadá,omů opadá,

odešlo jsi léodešlo jsi léodešlo jsi léodešlo jsi léodešlo jsi léttttto kro kro kro kro krásné,ásné,ásné,ásné,ásné,
umlká i zahrumlká i zahrumlká i zahrumlká i zahrumlká i zahrada.ada.ada.ada.ada.

V podzimu se barV podzimu se barV podzimu se barV podzimu se barV podzimu se barvy tvy tvy tvy tvy tajíajíajíajíají
v oprv oprv oprv oprv opraaaaavdovdovdovdovdovvvvvé nádheřé nádheřé nádheřé nádheřé nádheře,e,e,e,e,

přpřpřpřpříríríríríroda je vždyoda je vždyoda je vždyoda je vždyoda je vždycky krcky krcky krcky krcky krásná,ásná,ásná,ásná,ásná,
kdo k ní srkdo k ní srkdo k ní srkdo k ní srkdo k ní srdce odce odce odce odce ottttteeeeevřvřvřvřvře.e.e.e.e.

D. A.

Poezie

Oddíl rekreačního sportu

při SK Haná Záříčí

Si Vás dovoluje pozvat na:

„Podzimní veselici“

která se koná

v sobotu 18.října 2003,

začátek v 19.00 hodin

v Kulturním  domě v Záříčí

K tanci a poslechu hraje

skupina TRIP p.Vaculíka.

Bohatá tombola

a občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Společenská kronika
srpen 2003

Chropyňské počasí
srpen 2003

Průběh teplot - srpen 2003

Kateřina Lučanová - matrikářka

Petr Zlámalík, Praha – Petra Fialíková, Praha
Jonathan Parker Dennis, V. Británie – Eliška Hudečková, Kyselovice

Roman Kropáč, Přerov – Sylva Polášková, Přerov

Josef Pavlíček, 52 let, ul.Tyršova
Zdeněk Zaviačič, 68 let, ul. Františkov

V měsíci srpnu
se do našeho města přistěhovalo 7 občanů,
5 osob se přestěhovalo v rámci obce, 9 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodilo se 1 dítě.
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Svaz důchodců ČR touto cestu chce poblahopřát svým členům, kteří
v měsíci říjnu oslaví významná životní jubilea. Do dalších let jim přeje
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Štrublíková Anežka Hrad 402
Iránková Alena Moravská 615
Adamíková Anežka Díly 628

Blahopřání

K některým srpnovým dnům se váže nezvykle vysoké množství
vinařských pranostik. Je to především proto, že vedle sv.Václava a
sv.Urbana náleželi k našim nejrozšířenějším a nejoblíbenějším
vinařským patronům právě srpnoví světci – Sv.Vavřinec (10.8.) a
sv.Bartoloměj (24.8.).

Srpnové vinařské pranostiky nelze jako celek označit jen za
hospodářské pověry nebo je jednoduše přiřadit do skupiny
bezcenných hospodářských pravidel, jak se někdy děje.  Vinná réva
vzhledem ke svým ekologickým nárokům totiž právě v tomto období
reaguje velice vděčně na teplé a slunečné počasí. Teplo a sluneční
svit příznivě ovlivňují především kvalitu hroznů a urychlují zrání.

Zvýšená vlhkost, nedostatek slunečního svitu a celkově chladnější
vývoj povětrnosti v letním období mají naopak na jakost hroznů
krajně nepříznivý dopad. V srpnu vinná réva vyžaduje pro porovnání
o 20 až 30% vláhy méně než např.okopaniny a dokonce o 30 až
80% méně než pícniny.

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místního poztního poztního poztního poztního pozorororororooooovvvvvání v měsíci srání v měsíci srání v měsíci srání v měsíci srání v měsíci srpnu:pnu:pnu:pnu:pnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 170C
- průměrná maximální odpolední teplota byla 260C
- nejchladnějším dnem byl 31.srpen s ranní teplotou 140C a od-

polední teplotou 170C
- nejteplejším dnem byl 13.srpen s ranní teplotou 180C a odpolední

teplotou 340C
- celkové množství srážek v měsíci srpnu bylo pouhých 16,9mm/

m2

- průměrný naměřený tlak za měsíc byl 991,7hPa

PrPrPrPrPranosanosanosanosanostiky na měsíc řtiky na měsíc řtiky na měsíc řtiky na měsíc řtiky na měsíc říjen:íjen:íjen:íjen:íjen:
4.říjen (Františka z Assisi) Sv.František zahání lidi do chýšek.
9.října (Diviš) Je-li déšť na svatého Diviše, bude mok-

rá zima
15.říjen (Terezie) Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16.říjen (Havel) Svatý Havel česnek sázel.
18.říjen (Lukáš) Do sv. Lukáše, kde chceš ruce měj,

a po sv.Lukáši za ňadra je dej!
28.říjen (Šimon a Juda) Na svatého Šimoniše můžeš chodit

už v kožiše.

Ing. O. Kment


