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Regionální samospráva představuje
přirozenou součást uspořádání státu.
V předcházejících letech byla regionální politika
v České republice na pokraji zájmu. Souběžně
s tím dochází ke stálému prohlubování rozdílů
mezi jednotlivými regiony v ekonomické oblasti
(tím i životní úrovně), stejně jako v oblastech
péče o životní prostředí, zaměstnanosti, rozvoje
turismu a podobně.

V souvislosti s připravovaným vstupem naší
republiky do Evropské unie vyvstává význam
regionů výrazně do popředí. Regionální politika
Evropské unie spočívá ve vyrovnávání rozdílů
mezi regiony a v efektivním řešení jejich
hospodářských, sociálních a ekologických
problémů. K řešení uvedených problematik
poskytuje finanční prostředky z tzv.
předstrukturálních a strukturálních fondů EU.
K posouzení toho, kdo a jaké prostředky
potřebuje, jsou nezbytné kvalitativní rozbory
a analýzy. K tomuto účelu byla v EU vytvořena
speciální metodiky NUTS (Územní statistická
jednotka). V České republice se bude vycházet

z tohoto členění:

NUTS I − celá Česká republika
NUTS II − 7 regionů + Praha. V našem případě

se jedná o region Střední Morava,
což je tzv. region soudržnosti, který
sestává z krajů Olomouckého a Zlín−
ského.

NUTS III − stávající kraje
NUTS IV − mikroregiony měst a obcí
NUTS V − obce a města

Z výše uvedených důvodů, ale také
z potřeb rozvoje kulturního a společenského
života v naší oblasti vzniklo „Sdružení obcí
mikroregionu střední Haná“. Bylo založeno
26. dubna 1999 a zakládajícími členy byly
města a obce:

Kojetín, Tovačov, Němčice nad Hanou,
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou,
Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky,
Uhřičice a Iváň.

Centrem tohoto mikroregionu se stal Kojetín.
Ještě v témže roce v září do sdružení

přistoupily:

Chropyně, Záříčí a Tvorovice. V dalších letech
se staly členem i Obědkovice. V čele
mikroregionu stojí rada a jejím současným
předsedou je místostarosta Kojetína Ing. Jiří
Šírek.

Mikroregion střední Haná je přirozeným
celkem, jehož členy jsou města a obce tří
bývalých okresů, přerovského, prostě−
jovského a kroměřížského a dvou nynějších
krajů, Olomouckého a Zlínského. Věřím, že
mikroregion bude nejen odrazovým můstkem
„ do Evropy „ ale i motorem rozvoje turistického
ruchu, společenského a kulturního života obcí
a měst střední Hané. Ke čtvrtému výročí
vstupu Chropyně přeji našemu mikroregionu
hodně úspěchů.

František Hrabal (US – DEU)
starosta města Chropyně
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Již 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně se uskutečnilo
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku v pondělí dne 22. září 2003.

− Na programu byly následující hlavní body:
− Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
− Zpráva o hospodaření za I. pololetí letošního roku SMM
− Rozpočtové opatření číslo 3 SMM
− Zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně za I. pololetí letošního

roku
− Rozpočtové opatření číslo 1 Základní školy Chropyně
− Zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně za I. pololetí

letošního roku
− Rozpočtové opatření číslo 1 Mateřské školy Chropyně
− Zpráva o hospodaření Školní jídelny Chropyně za I. pololetí letošního

roku
− Rozpočtové opatření číslo 1 Školní jídelny Chropyně
− Zpráva o hospodaření Města Chropyně za I. pololetí letošního roku
− Rozpočtové opatření číslo 3 Města Chropyně
− Majetkoprávní záležitosti
− Informace o průběhu akce regenerace sídliště

Ze zprávy o činnosti Rady města Chropyně
Rada města:
− Schválila poskytnutí finančních příspěvků následujícím neziskovým

organizacím – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
2000,− Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 2000,− Kč, Centrum
pro zdravotně postižené Zlínského kraje 2000,− Kč, Nadace rozum
a cit (nadační fond pro postižené děti) 1000,− Kč, Fond ohrožených
dětí 1000,− Kč, Klub Bechtěreviků 500,− Kč. Dále pak Rybářské
organizaci Chropyně pro pořádání dětských rybářských závodů
3000,− Kč a  ZO Českého svazu ochránců přírody Buchlovice
( dočasná ochrana zraněných volně žijících živočichů) 3000,− Kč.

− V rámci realizace projektu regenerace vnitrosídlištního bloku
odsouhlasila uzavření dodavatelských smluv na dodávku dětských
prvků a části mobiliáře s firmou Floraservis Brno, na stavební práce
s firmou Manďák Kroměříž a na dodávku atypických prvků s firmou
Zahradník Ivančice, vše v rámci schválené částky v rozpočtu.

− Vyslovila souhlas s nákupem vozu Ford Transit ( rok výroby 1999)
pro SMM jako náhradu za stávající 1203 vhledem k jejímu
technickému stavu, vysoké finanční náročnosti na opravy a vysoké
spotřebě pohonných hmot.

− Odsouhlasila uzavření smlouvy na pronájem zahrádky pro paní
Šotovou Pavlínu v lokalitě Hrad.

− Pro realizaci akce vyregulování a vyvážení otopných systémů
v bytových domech Nádražní 645, nám. Svobody 247 a Drahy
220 vybrala firmu Zdeněk Němec Chropyně a pro dodávku a montáž
indikátorů pro rozdělování topných nákladů  firmu Techem Uherské
Hradiště.

− Projednala cenovou nabídku firmy Cyril  Dragon na předlažbu
Hřbitovní ulice a uložila zahrnout tuto akci do soupisu akcí pro rok
2004.   Současně uložila projednat s vlastníky objektů v této ulici
svod dešťových vod do kanalizace a připravit podklady pro žádost
o poskytnutí finančních prostředků z Krajského úřadu Zlín.

− Schválila příslib na dofinancování akce rekonstrukce suterénních
prostor na tělocvičně v souvislosti s žádostí tělovýchovné jednoty
o dotaci na tuto akci na rok 2005.

− Uložila znovu zveřejnit záměr prodeje pozemků bývalých lázní
za nabídkovou cenu 1,500 tis. Kč včetně rozšíření využití
na sportovně−rekreačně−rehabilitační.

− Vyhověla žádosti pana Regentíka na vyhrazení parkoviště pro ZTP
na ulici Moravská.

− Odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou Aktee na vypracování

projektové dokumentace k územnímu řízení pro
uvažovanou stavbu bytového domu pro příjmově
omezené skupiny obyvatel. Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 6000,− Kč pro OS SDH na konání soutěže „ O pohár hejtmana
Zlínského kraje“ v požárním sportu.

− Z cenových nabídek na realizaci rekonstrukčních prací (výměna oken,
zateplení obvodového pláště a střechy), na bytovém domě
č.p. 220 na Drahách vybrala firmu Josef Gaja Chropyně.

− Jako vlastník pozemků vyslovila souhlas s provedením výkopových
prací souvisejících s vybudováním vodovodní přípojky panu
B. Mlčochovi, Plešovec 75, panu Vladimíru Pitnerovi, na Závětří 271,
paní Jarmile Řihoškové, Hřbitovní 175, manželům Slámovým,
Hřbitovní 342, pro novou výstavbu v ulici Míru za podmínky uvedení
do původního stavu po ukončení prací, dále dočasný zábor
veřejného prostranství pro dům č.p. 666 na Fučíkové ulici (lešení),
pro pana Miloslava Pisku, nám. Svobody č.p. 7 ( oprava RD).

− Projednala záměr zřízení skladu a čištění olejů v areálu Fatry v místě
bývalého mazutového hospodářství z pohledu posouzení vlivu
na životní prostředí a na základě doporučení odboru výstavby
a životního prostředí vyslovila souhlas s  uvedeným záměrem
za splnění podmínek zajištění ochrany životního prostředí a dalších
veřejných zájmů, zajištění nedotknutelnosti spodních vod jako
zdroje pitné vody a vyloučení negativních vlivů na obyvatelstvo.

− Tentýž souhlas včetně stejných podmínek vyslovila pro záměr zřízení
skladu chemických produktů rovněž v areálu Fatry.

− Projednala žádost paní Gardavské na doplnění dětského koutku
a nátěr stávajících prvků mezi domy  č.p. 616 a 618. Protože toto
území je zahrnuto do celkového projektu regenerace sídliště, uložila
provést pouze nátěry stávajících prvků.

− Pro zlepšení dopravní situace na ulicích Emila Filly a Hrázky rozhodla
rada o posunutí stávajícího plotu na úroveň stavební čáry bytového
domu č.p. 787,788.

− Přidělila uvolněný byt 1+1 na nám. Svobody 247 paní Michaele
Fedasové, dosud bytem Masarykova 12.

− Uložila zveřejnit záměr prodeje objektu bývalé MŠ na nám. Svobody
č. 55  s nabídkovou cenou 2,800 tis. Kč.

− Vyslovila souhlas v plánem péče o Národní přírodní památku
chropyňský rybník, který zaslala Agentura  ochrany přírody a krajiny
ČR středisko Brno.

− Schválila bezplatný vstup starobním důchodcům na divadelní
představení konané dne 30. září 2003 jako dárek ke dni seniorů.
Současně schválila bezplatný vstup zdravotně postižených
spoluobčanů na vzpomínkový večer Pavla Nováka dne 11.12.2003
v rámci roku zdravotně postižených.

Zpráva o hospodaření za I. pololetí letošního roku SMM
Z přednesené zprávy vyplývá, že hospodaření SMM za uvedené

období je v souladu se schváleným rozpočtem. Výnosy dosáhly výše
7,277 tis. Kč, což je 56,15 % z plánovaných příjmů za celý letošní rok.
Výdaje za stejné období 7,149 tis. Kč a to je 55,14 % ze schváleného
ročního rozpočtu. Ve středisku veřejného osvětlení je vyšší čerpání
způsobeno dokončením rekonstrukce veřejného osvětlení, a to na
náměstí Svobody, od křižovatky Masarykova ulice po Tovačovskou
ulici a celou Tovačovskou ulici již v I. pololetí letošního roku.

V následujícím období bude prováděna již jen běžná údržba a dojde
k vyrovnání rozpočtu. Středisko rozhlasu má vyčerpaný celý roční
rozpočet pro vysokou poruchovost zařízení. V ostatních střediscích
je čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem.
Rozpočtové opatření číslo 3 SMM

Rozpočtovým opatřením dochází pouze k přesunům mezi položkami
bez navýšení příspěvku od města. Přesouvá se 100 tis. Kč z rezervy
střediska nebytových prostor na středisko dopravy na částečnou
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
úhradu nákupu vozidla Ford Transit jako náhradu za 1203. Dále se ve
středisku bytové hospodářství upřesňuje použití prostředků původně
určených na vratku do fondu rozvoje bydlení, na rezervu a převedený
zůstatek z minulého roku.Tyto prostředky budou použity
na rekonstrukce a opravy bytových domů probíhající v současné době,
nám. Svobody 247, Nádražní 645, Drahy 220. Rozpočtové opatření
zastupitelstvo schválilo.
Zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně za I.
pololetí letošního roku

Příjmy základní školy dosáhly za I. pololetí výše 9,683 tis. Kč, z toho
5638 tis. Kč dotace z krajského úřadu a 2200 tis. Kč příspěvek
od zřizovatele Města Chropyně. Výdaje byly za stejné období
uskutečněny ve výši 7748 tis. Kč. Zbývající prostředky  budou použity
na úhradu  mezd za 7. a 8. měsíc a ostatní neinvestiční výdaje v souladu
s rozpočtem. Jednotlivé položky rozpočtu jsou čerpány rovnoměrně
s výjimkou tepla v objektu na ulici J. Fučíka, kde již je vyčerpáno 87%
ročního rozpočtu.
Rozpočtové opatření číslo 1 Základní školy Chropyně

Na základě skutečnosti za I. pololetí bylo rozpočtovým opatřením
navrženo navýšení o 200 tis. Kč položky na teplo a přesun 20 tis. Kč
z položky elektrické energie na položku služby zpracování dat.
Zastupitelé předložený návrh schválili.
Zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně za I.
pololetí letošního roku

Předložená zpráva uvádí celkové příjmy ve výši 730,6 tis. Kč, z toho
školné 77,1 tis. Kč, úroky 3,5 tis. Kč a příspěvek od zřizovatel, Města
Chropyně, činí 650 tis. Kč. Výdaje dosáhly výše 567,42 tis. Kč.
Přestěhování a integrace všech tříd na ulici Tyršova si vyžádaly vyšší
čerpání u položky, budovy, haly a stavby, kde byla provedena rozsáhlá
rekonstrukce oplocení areálu mateřské školy a oprava pískovišť. Ostatní
položky jsou čerpány  rovnoměrně.
Rozpočtové opatření číslo 1 Mateřské školy Chropyně

Z důvodů uvedených v předcházejícím bodě bylo rozpočtovým
opatřením navrženo navýšení položky na budovy, haly a stavby
ve výši 31 tis. Kč a dále položka ostatní služby o 34 tis. Kč, která zahrnuje
náklady související s rozvozem stravy, které byly původně rozpočtovány
u školní jídelny, ale hrazeny mateřskou školou.

Předložený návrh byl schválen.
Zpráva o hospodaření Školní jídelny Chropyně za I. pololetí
letošního roku

Činnost školní jídelny se skládá z činnosti hlavní ( stravování dětí)
a z činnosti hospodářské ( stravování seniorů).Celkové příjmy za I. pololetí
letošního roku dosáhly 2 128,79 tis. Kč, z toho z činnosti hlavní
1,241,32 tis. Kč, z činnosti hospodářské 637,47 tis. Kč a příspěvek
od zřizovatele Města Chropyně 250 tis. Kč. Výdaje za stejné období
činily 2018,43 tis. Kč.  Čerpání jednotlivých položek je rovnoměrné
s výjimkou plateb za teplo, kde roční rozpočet vycházel pouze z části
roku 2002.
Rozpočtové opatření číslo 1 Školní jídelny Chropyně

Předloženým rozpočtovým opatřením se upravuje položka energie−
teplo, kde dochází ke zvýšení o 100 tis. Kč z důvodů uvedených
v předcházejícím bodě. Návrh byl schválen.
Zpráva o hospodaření Města Chropyně za I. pololetí
letošního roku

Město Chropyně vykazuje za I. pololetí letošního roku příjmy
v celkové výši 39,862 tis. Kč, což činí 59,15 % z ročního rozpočtu.
Z toho daňové příjmy jsou plněny ve výši 15,930 tis. Kč, tj.  51,70 %
a lze očekávat jejich plnění za celý rok v předpokládané výši. Další
součástí celkových příjmů jsou dotace, které zahrnují sociální dávky,
dotace na školství, výkon státní správy, dotace z úřadu práce apod.
ve výši 17,945 tis. Kč, tj. 56,72%. V kapitálových příjmech ve výši
4,250 tis. Kč jsou zahrnuty prodeje nemovitostí, jejichž platby proběhly

v I. pololetí roku 2003. Výdaje za stejné období byly
čerpány ve výši 36,065 tis. Kč, což činí 47,02%
z ročního rozpočtu. Ve II. pololetí se předpokládá dokončení
schválených investičních akcí : rekonstrukce základní školy, školní jídelny,
mateřské školy Tyršova, vybudování místní komunikace v ulici Emila
Filly, lávky přes mlýnský náhon, dalších sportovních prvků v areálu
zdraví na Komenského ulici  a dokončení první etapy revitalizace sídliště.
Ostatní položky jsou čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným
rozpočtem.
Rozpočtové opatření číslo 3 Města Chropyně

Návrhem uvedeného rozpočtového opatření dochází ke zvýšení
příjmů i výdajů o 3,403 tis. Kč. V příjmové části je největší položkou
příjem investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 3,781 tis. Kč na
rekonstrukci základní školy a snížení neinvestiční dotace na výplatu
sociálních dávek o 1,015 tis. Kč. V části výdajové se znovu promítá
čerpání dotace na rekonstrukci základní školy ve stejné výši , tj. 3,781
tis. Kč, snížení výdajů určených na sociální dávky ve výši 1,015 tis. Kč,
dále se ve výdajové části promítají všechna rozpočtová opatření
příslušných příspěvkových organizací schválená v předcházejících
bodech, vícepráce spojené s rekonstrukcí ve výši 280 tis. Kč, na doplnění
technologie 267 tis. Kč. Po doporučujícím vyjádření finančního výboru
byl předložený návrh schválen.
Majetkoprávní záležitosti

Byla předložena žádost paní Miluše Kozderkové, Křižní 378,
o odprodej pozemku p.č. 556/31o výměře 73m2 za cenu 70,− Kč
za m2, nacházejícím se  v ulici Oujezdy u domu č.p. 681. Žádost byla
schválena. Vyhotovení kupní smlouvy si  zajistí  žadatelka sama, náklady
související s prodejem hradí kupující.

Další žádost pana Libora Vašáka, Nádražní 645, o odprodej pozemku
p.č. 593 o výměře 60m2 za cenu 20,− Kč za m2na ulici Tovačovská.
Žádost byla schválena. Náklady související s prodejem hradí kupující.

V souvislosti s řešením majetkových záležitostí při připravované akci
„Izolační zeleň u hřbitova“  byl zastupitelstvu předložen návrh
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí
s Římskokatolickou farností Chropyně na pozemky p.č. 998/1 o výměře
781m2, p.č. 986/5 o výměře 129m2, p.č. 986/6 o výměře 11 m2

a p.č. 986/2 o výměře 218 m2, to vše v katastrálním území Chropyně
a současně na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na směnu stejných
pozemků s pozemkovým fondem České republiky.

Předložený návrh byl zastupitelstvem schválen.
Informace o průběhu akce regenerace sídliště

V letošním roce byla realizována část I. etapy akce regenerace sídliště.
V rámci vyčleněných prostředků v rozpočtu města ve výši 1,500 tis.
Kč byly ve vnitrobloku sídliště, tj. mezi ulicemi Moravská a Nádražní
řešeny výsadby zeleně, nové komunikace pro pěší a dětské hřiště.
Všechny zmiňované aktivity realizují vybrané firmy podle zpracovaného
projektu. Na provedené jarní výsadby stromové zeleně naváže říjnová
výsadby keřů. V dalších letech počítáme s pokračováním regenerace
sídliště a v případě, že bude vypsán dotační titul, budeme žádat
o dotaci.  V diskusi k této informaci bylo připomenuto, že dětské hřiště
je určeno zejména dětem mladším, nevhodné chování starší mládeže
je nutno řešit domluvou v prvé řadě rodiči starší mládeže, dále také
samozřejmě domluvou přítomných dospělých, případně oznámením
konkrétní osoby do přestupkové komise při ničení zařízení nebo
při vulgárním chování.

Termín konání dalšího řádného zasedání Zastupitelstva města
Chropyně byl stanoven na čtvrtek 18. prosince 2003.

Eva Klašková − místostarostka
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Onemocněli jste – kam se obrátit  – Neodkladná přednemocniční péče

1. Běžná – banální  onemocnění
např. nachlazení, krátké horečnaté onemocnění, krátká žaludeční

nevolnost, jednorázová a krátká bolest hlavy, zad, svalů, kloubů apod.
Poraďte se s lékárníkem o vhodném postupu a účinném léku.

2. Onemocnění neohrožující akutně můj život
např. tři a více dní trvající horečky, nechutenství a  hubnutí, opa−

kovaně se opakující bolesti hlavy, zad, končetin, zhoršené dýchání při
námaze, krev v moči, občasné bolesti v břiše, gynekologické potíže
apod. Vyhledejte svého praktického lékaře či odborného lékaře,
respektive se k němu objednejte na vyšetření.

3. Náhle vzniklé těžší onemocnění či úraz
např. křečovitou či trvalou bolest v břiše, pád s podezřením

na zhmožděninu či zlomeninu ruky, nohy apod. Konzultujte
telefonicky se svým praktickým  či odborným lékařem, v době
mimo jeho ordinační hodiny volejte lékařskou službu první
pomoci (LSPP).

Lékařská služba první pomoci Kroměříž
Pro dospělé, děti a dorost :
ordinační  hodiny: pondělí – pátek 17.00 – 22.00 hodin
ordinační  hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00 – 22.00 hodin
Telefon: 573 331 104, 573 331 107
Sídlo: Kroměříž, nám. Míru 3287 ( Městská poliklinika)

Stomatologická pohotovostní služba Kroměříž
hodiny: 8.00 – 13.00 hodin
Telefon: 573 331 010
Sídlo: Kroměříž, nám. Míru 3287(Městská pol.)
Lékárenská pohotovostní služba Kroměříž

Výdej léků zajišťují lékárny s mimořádnou provozní dobou podle
rozpisu, který je k dispozici v operačním středisku Zdravotnické
záchranné služby, v každé lékárně a v Lékařské službě první pomoci
v Kroměříži i Bystřici pod Hostýnem.
Všední dny: 8.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle: 8.00 – 20.00 hodin
Svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Ohrožení života, těžké úrazy
např. bezvědomí, náhle vzniklou dušnost, krutou a pálivou bolest

na levé polovině hrudníku nebo za hrudní kostí, závažná poranění,
otravu léky apod.

Volejte záchrannou službu tel. 155

Zdravotnická záchranná služba Kroměříž
Provozní doba: nepřetržitě
Sídlo: Havlíčkova 3882/71
Výjezdová stanoviště: Kroměříž, Havlíčkova 3882/71

Bystřice pod Hostýnem, 6. května 591
Telefon: 573 331 107
Fax: 573 331 010

Umíš pomoci?
při

Bezvědomí
Neohroz zásahem sebe ani druhé.
Zkontroluj:
1. Vědomí: mluv na postiženého a lehce s ním zatřes.
2. Dýchání: uvolni dýchací cesty záklonem hlavy, vyčisti ústa;

při podezření na vdechnutí cizího tělesa dávej údery mezi lopatky.
3. Krevní oběh: zkontroluj tep, případně zastav krvácení;

u ztrátových poranění končetin zaškrť pahýl.

V případě že,
A) Nemocný nereaguje, dýchá, puls je hmatný

− ulož postiženého do stabilizované polohy a ihned volej 155
B) Nemocný nereaguje, nedýchá, puls není hmatný

− neztrácej čas dlouhým vyhledáváním pulsu
− 2x vdechni u úst do úst ( současně zacpi pacientovi nos), pak

napjatýma rukama 15x stlač uprostřed hrudníku ( hloubka stla−
čení 4 cm, počet stlačení 144/min.)

− zkontroluj tep a dech po l minutě oživování, pak každé 2 minuty
− pokračuj v oživování do návratu vědomí nebo do příjezdu

záchranné služby
−  nemůžeš−li provádět umělé vdechy, pokračuj jen ve stlačování

hrudníku
−  vytrvej, Tvoje úsilí výrazně zvýší šanci postiženého, aby přežil!!

při
Podezření na srdeční infarkt

1. Zajisti klid a přívod čerstvého vzduchu
2. Je−li dostupný, podej pod jazyk nitroglycerin nebo aplikuj nitrosprej

(pokud si jej nemocný již neaplikoval)
3. Zavolej rychlou záchrannou pomoc – linka 155
4. Vyčkej u nemocného do příjezdu vozu záchranné služby
5. V případě ztráty vědomí nebo zástavy srdce a oběhu zahaj

neodkladně základní resuscitaci – umělé dýchání a zevní masáž srdce

Pozor na chyby

− neodkládej neúměrně dlouho zavolání na rychlou
lékařskou pomoc

− nesnaž se potlačit potíže různými léky či fyzickými cviky
− nesnaž se vlastními silami dojít či dojet (na kole, autem)

k lékaři

Pamatuj
Největší šanci na vyléčení srdečního infarktu bez dalších následků

je včasný příjezd rychlé lékařské pomoci, včasné stanovení správné
diagnózy a včasná přeprava zajištěného pacienta vozem RLP
do kardiocentra.

Život dává šanci zpravidla jen jednou.

Není na místě ji promarnit.

Zdravotnické služby  na Kroměřížsku

Dne 4.října 2003 proběhl turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním
tenisu. I když účast byla nižší, než jsme předpokládali, všichni aktéři byli
velmi spokojení. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, a to dospělí
a děti.

V kategorii dospělých se vítězem stal pan Věrek Zapletal. V soutěži
dětí získal první místo Hynek Pospíšil. S vítězi a dalšími příznivci stolního
tenisu se těšíme na další setkání na podzim roku 2004.

Jak  dopadl „Turnaj neregistrovaných?“
Věříme, že vítězové přijdou své prvenství obhájit.

Přijďte povzbudit naše hráče na  31.ročník turnaje mužů, který
se uskuteční 6.prosince v hale Tělovýchovné jednoty.

Oddíl stolního tenisu
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Energetika Chropyně, a.s. uvedla v měsíci říjnu do trvalého provozu
novou kotelní jednotku, která bude zásobovat teplem areál o.z. Fatra
Napajedla a sídliště v Chropyni.

Nový kotel o výkonu 25 tun páry/hod. nahradí stávající kotel K3,
který je po 32−letém provozu technicky i morálně zastaralý a rovněž
vzhledem ke stávajícím potřebám předimenzovaný.

V letním období byl kotel K3 provozován na minimální výkon s velmi
nízkou účinností (okolo 75 %). Nový zdroj – kotel K1 při stejných
výkonech pracuje s účinností nad 90 % a tím na výrobu tepla
spotřebuje méně plynu. Se spotřebou zemního plynu a optimálním
nastavením spalovacího procesu hořáku úzce souvisí hmotnostní toky
emisí. Systém řízení společně se dvěma nezávislými analyzátory spalin,
z nichž jeden přímo ovlivňuje proces spalování a druhy zajišťuje

Energetika Chropyně, a.s. a životní prostředí
komplexní analýzu spalin na vstupu do komínu,
zabezpečuje optimalitu spalovacího procesu v celém
výkonovém rozsahu. Emisní měření nového zdroje prokázala,
že produkce emisí je hluboko pod stanovenými limity a Energetika
Chropyně vyprodukuje méně skleníkových plynů.

Nové technické zařízení podpoří dlouhodobý záměr snižování
produkce emisí, navíc dokáže vyrábět tepelnou energii s větší účinností,
než stávající zdroj.

Hrdlička Milan

Bezdrátový INTERNET
pro Chropyni a okolí

· Bezdrátové připojení k internetu pro firmy, domácnosti i neziskové organizace
· Připojení 24 hodin denně
· Platíte pouze za stažená data, nikoliv za dobu připojení
· Internet bez paušálních poplatků
· Technický dohled sítě 24 hodin denně
· Prvotní měření signálu u klienta ZDARMA
· www prostor v ceně připojení
· SUPER NÍZKÉ CENY od 1. října 2003
· Neomezená garantovaná linka již od 490,−Kč měsíčně !

KONTAKT: Chropnet.WSC obchodní partner pro Chropyni a okolí : Rutsch Jiří +420 606 702 534
www.chropnet.wsc.cz
WinSoft Company spol. s. r. o., 8. května 6, 779 00 Olomouc, tel.: +420 777 115 585 , +420 585 221 838
www.wsc.cz
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Mnohdy se o dnešních dětech říká, že v nich není nic dobrého,
že jsou úplně bez citu k přírodě a pak i k lidem.

Když jsem si ale přečetla první slohovou práci po letních prázdninách,
měla jsem velkou radost, že to není pravda. Mí „páťáci“ psali o svých
zvířecích kamarádech tak pěkně, že bych se se čtenáři Zpravodaje
chtěla podělit o svůj názor, že děti nejsou tak zlé a necitlivé, jak se
o nich občas mluví.

Příjemné počteníčko přeje
Jana Jurtíková

Morče
Veronika Macháčková

Máme doma černé morče. Jmenuje se Bob
a je to samec. Žije 6 až 8 let. Nejraději jí mrkev,
zrní, seno a trávu. Je dlouhý 23 cm.
Má krátkou, černou a lesklou srst.

Jsou mu dva roky a pět měsíců. Narodil se v květnu. Když přijdu
domů z venku nebo otevřu lednici, začne pískat. Někdy s ním jdu ven
před dům, vždycky vleze pod lavičku a nechce vylézt. Musím uklízet
klec každý druhý den. Někdy to dělá za mne maminka, když nemám
čas a musím se učit, nebo když mám kroužek. Jsem ráda, že ho můžu
mít doma.

Kominíček
Tomáš Kubín

Jednou na podzim jsem na našem dvoře
zahlédl hnízdo. Chtěl jsem se do něj podívat. Dal
jsem si tam žebřík, ale  zjistil jsem, že v něm nic
není.

Byl jsem zklamaný. Na jaře jsem zahlédl dva černé ptáky, jak se tam
nastěhovali. O pár dní později bylo hnízdo krásně čisté a upravené,
ale vajíčka tam stále nebyla. Čekal jsem a čekal, až jsem se dočkal. Oba
ptáci seděli na vajíčkách asi tři týdny, než se vylíhli. Viděl jsem tři ptáčky
bez peří, jak vystrkovali hladové krky. Táta říkal, že to jsou kominíčci.
Dospělí ptáci ani nestíhali létat pro žrádlo. Dlouho netrvalo a už se jim
rozlepily oči a objevovalo se první peří. Jeden z ptáčků vypadl z hnízda
a umřel. Za pár dní se už velcí ptáci o malé přestali starat. Ptáci vyletěli
z hnízda a uletěli. Byl jsem zklamaný, že tam ještě chvíli nezůstali. Příští

Na hodině slohu v V.B
rok budu ptáky pozorovat znovu.

Pes
Lucie Valášková

Byla jsem u babičky na prázdninách.
Moje babička má čtyři psy. Jsou moc hodní
a hraví. Vždy když přijdu, začnou skákat
a hrát si se mnou a já jim házím gumovou kost
a oni mi ji vždycky přinesou. Potom se jdeme
projít i  s mou sestřenkou. Když se vracíme,
nasypeme jim do misky granule a vodu, oni to
sní a vypijí. Pak si s nimi pinkáme s velkým
nafukovacím míčem. Když jedu domů, hrozně kňučí. A já se těším,
kdy je znovu uvidím.

Ježek
Barbora Bajgarová

Když se na jaře probouzejí zvířátka
mám z toho moc dobrou náladu.
O prázdninách jsme jeli na naši chatu a můj
bratr uviděl ježka. Viděl ho tam, kde je hromada
poskládaných kamenů a u stromu, kde je hromada
trubek. Pod nimi byl asi zabydlený. Když Jirka ježka uviděl, zavolal na mě
a já jsem ho viděla, jak utíká.Asi se nás bál, ale nedal to najevo. My jsme
už ani nepohnuli. On začal najednou zase utíkat a šup přímo pod
hromadu. Potom jsme odešli. Já jsem se ale musela jít znovu podívat,
jestli tam ještě je a byl. Byl venku. Když jsem se na něj trochu víc
podívala, měl krásné hnědošedé bodlinky, které byly nepravidelné. Když
jsem uviděla ten jeho nevinný pohled, bylo mi ho strašně líto. Měl taky
hnědé nohy a malinké drápky. Čumák měl černý, ale strašně roztomilý.
Lekl se mě a zalezl si. My jsme tam spali.

Druhý den tam byl pořád. On spal, spal a jenom spal. Když jsme
přijeli domů, hned jsme šli k babičce. Šla jsem se projít po zahradě
a co nevidím? Přede mnou utíkal ježek, ale byl jiný. Jen co mě uviděl,
zakulil se do kuličky. Další pátek jsme na chatu jeli znova. Ježek tam byl
schovaný a já jsem byla šťastná. Ale líto mi ho bylo, protože tu hromadu
budeme za chvíli uklízet. Za pár týdnů, ježečku se s tebou budu muset
rozloučit. Je mi to moc líto!!!

Po mnohaleté stagnaci a následné rekonstrukci
kuželny po povodních byla dne 2.10.2003
uskutečněna ustavující schůze oddílu Kuželky TJ Chropyně. Nový oddíl
chce znovu obnovil činnost a navázat na tradici oddílu z roku 1940,
což potvrzuje skutečnost, že zakládající člen tehdejšího oddílu pan
Antonín Ondrouch, narozený v roce 1923, je opět naším členem.
Nejbližší úkoly, které nás čekají:
− rozšíření členské a hráčské základny v kategorii mužů i žen
− přilákání nových hráčů a vytvoření družstev z řad mládeže
− přihlášení nově vytvořených družstev do soutěží v sezóně

2004/2005
− využití kuželny pro širokou veřejnost
− navázat na dlouholetou tradici turnajů, pořádaných v naší kuželně

− např. Vánoční turnaj, Velikonoční turnaj, Májový turnaj − a to pro
registrované i neregistrované muže i ženy

Srdečně tímto zveme občany, mladší i dříve narozené, na příjemně
prožitá sportovní odpoledne – s heslem: Kilogramy dolů.

O všech pořádaných akcích budeme veřejnost včas informovat.

Zapletal Jiří − předseda oddílu Kuželek

Oddíl Kuželek v Chropyni opět žije!
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Odbor Klubu českých turistů Chropyně
Pořádá v rámci „ Chropyně – Zdravé město“

večerní vycházku okolo Chropyně

Podzimním lesem
která se bude konat

v sobotu 8.listopadu 2003

Start je od 16,30 do 17.00 hod. u chropyňského zámku

S sebou si vezměte: 5,−Kč jako startovné ( na režijní výdaje),
baterku a kabanos na opékání.

Na trase potkáte pohádkové bytosti.
V cíli je připraven:

− čaj pro všechny zdarma
− perníková medaile

− pamětní listy
− oheň na opékání

Vycházka je vhodná pro každého, ale především
pro rodiče s dětmi, pro třídní kolektivy s vedoucím.
Trasa vede od startu podél rybníka, vpravo mezi

zahrádkářskými koloniemi, přes můstek a lávku na lesní
cestu proti proudu Bečvy, k mostu u Majtanového

(státní silnice od Kojetína), podél Bečvy k rybářské chatě
a kynologické chatě, kde je cíl.

Světýlka Vás povedou

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,
OSVČ i důchodceOSVČ i důchodceOSVČ i důchodceOSVČ i důchodceOSVČ i důchodce

Kancelář:Kancelář:Kancelář:Kancelář:Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 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

Kontaktujte mne prosím po 18.hod.
Tel: 573 356 215

728 019 141

Joklíková Vlad., Moravská 650, Chropyně (3.poschodí)

Město Chropyně
si Vás dovoluje pozvat

v neděli 30.listopadu 2003
v 17.00 hod. na nám. Svobody, kde  zahájíme

1. neděli adventní a krásný vánoční čas tradičním

Rozsvěcením vánočního stromu

Vystoupí pěvecké soubory Cantinela
a Schola Melodica a děti ZŠ

Pozvánka

Nabízím úklidové práce
na pracovištích, kanceláříchna pracovištích, kanceláříchna pracovištích, kanceláříchna pracovištích, kanceláříchna pracovištích, kancelářích

i pomoc v domácnostii pomoc v domácnostii pomoc v domácnostii pomoc v domácnostii pomoc v domácnosti
v odpoledních hodináchv odpoledních hodináchv odpoledních hodináchv odpoledních hodináchv odpoledních hodinách

i o víkendech.i o víkendech.i o víkendech.i o víkendech.i o víkendech.
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V měsíci září začal firma Unibau s pracemi na
asfaltovém povrchu ul E.Filly a s tím souvisejícím
vybudováním lávky, která bude spojovat tuto ulici s ulicí Podlesí. Práce
se poněkud protáhly oproti původně plánovanému harmonogramu,
ale všichni doufají, že finále se opravdu blíží.

Redakce

Budování cesty na ul. E.Filly
V pátek 17.října se sešly v tělocvičně ZŠ na ul

J.Fučíka asi dvě desítky zájemců o cvičení taiči na krátké
besedě s profesorem Mario Topolšlem, který o sobě prozradil, jak přišel
k bojovému umění na Okinawu, co mu přineslo a přináší, odpověděl
na několik otázek. Jeho odpovědi byli jednoduché, ale dostačující
k tomu, aby všichni odešli spokojeni s posílenou vůlí a elánem dát si víc
tohoto krásného umění − jednoduchého pohybu− pro rekreaci, zdraví,
krásu a vitalitu.

A my pokračujeme dál se svým pravidelným cvičením každý pátek
v této tělocvičně od 18.45 –20.15 hod.

J.Válková

Beseda
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Pionýrská skupina Obránců míru v Chropyni
připravuje v měsíci prosinci tradiční

Předvánoční výstavu

vánočních ozdob, bytových doplňků a vánočního pečiva.
Vybízíme všechny občany, dospělé i děti, kteří se rádi zabývají ručními
pracemi nebo výtvarným uměním, aby své výrobky přinesli k výstavě
v pondělí 8.prosince 2003 v době od 14 do 17 hod. do víceúčelového
sálu chropyňského zámku.
Výstava se uskuteční ve dnech 10. – 13.prosince 2003 vždy od 8
do 16.00 hod.

Nabídněte své nápady ostatním!
JP

Pionýrská skupina

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

Pořady na měsíc listopad:

7.listopadu 2003  v 19.00 hod. vystoupí travesti skupina SCREAMERS
se svým programem.

27.listopadu 2003  v rámci pořadů pro děti bude odehrána pohádka
„Jak Péťa zachránil žížaly před mrazem.“

27.listopadu 2003 v 18.00 proběhne koncert Slovácké krojové dechové
hudby „Veselané“.

Vzhledem k tomu, že Zpravodaj vychází vždy v prvním týdnu v měsíci,
zveřejňujeme  i pozvánky na akce, které se uskuteční na začátku
prosince:

2.prosince 2003 v 10.00 hod. Program skupiny Poutníci „Na cestách
country“

2.prosince 2003 v 19.00 hod. Country Vánoce s Poutníky.

Miroslav Horák − vedoucí MKS

MKS informuje:
Co nás zděsilo

Tentokrát šlo spíš o pobavení než o zděšení. Při
vypouštění rybníka se asi najde ledacos. O tom by
nám mohl vyprávět spíše porybný, kolik se najde pytlaček, prutů apod.
Pracovníci Správy majetku však měli letos kapitální úlovek – modré
horské kolo. Možná mám bujnou fantazii, ale neumím si představit,
že tam někomu upadlo.

Redakce: Že by nepovedená hra na schovávanou majitel
versus zloděj ?

Každým rokem nás na jaře a na podzim vyzývá
Rada města k provedení úklidu města. V letošním roce
nebyl stanoven žádný konkrétní termín této akce. Potěšilo nás, že mnoho
občanů se na sídlišti rozhodlo uklidit okolí svého domu ještě před
zveřejněním výzvy.

Redakce: Někomu to myslí, někomu zas ne.

Co nás potěšilo
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Nová šachová sezóna pro rok 2003/04 byla zahájena I. ligou dorostu
skupiny „Východ“ dne 4. a 5. října v sokolovně v Postoupkách. Hrálo
zde družstvo Starého Města „B“ a všechna tři družstva domácí: „A“, „B“
a „C“. Nejúspěšnějším družstvem bylo první družstvo Postoupky „A“,
které zvítězilo nad všemi družstvy včetně Starého Města „B“.

Rovněž byl zahájen regionální přebor dospělých deseti družstev
skupiny „D“ v neděli 12. 10.  a 12 družstev skupiny „C“ 19. 10. 2003/
2004. Tato družstva jsou osmičlenná.

Ve čtvrtek 6. listopadu t.r. bude zahájeno regionální kolo
přeboru škol čtyřčlenných šachových družstev 1. kategorie – ZŠ – 1.
až 5. ročník a ve čtvrtek 13. 11. 2003 2. kategorie – ZŠ – 6. až 9. třída.

Šachové okénko
V obou termínech se bude hrát v době od 9,00 do
15,00 hodin ve SVČDM DUHA Holešov, Školní 1582
(Středisko volného času dětí a mládeže).

Ze Základní školy v Chropyni se zúčastní po jednom družstvu
z obou kategorií. Ředitelství ZŠ v Chropyni zakoupilo pro šachový
kroužek 4 šachové soupravy a další byly zapůjčeny Ing. Otevřelem
ze Sokolovny i troje jdoucí hodiny. V současné době bude probíhat
šachový turnaj o nejlepšího šachistu na 1. i 2. stupni školy. První
4 nejlepší z každé kategorie budou reprezentovat naši školu
v regionálním přeboru škol v Holešově.

O. Antoš

INFORMACE SVAZU DŮCHODCŮ ČR
Perspektivy vývoje materiálního postavení důchodců

v roce 2004.

Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) jsou právě
starší občané ČR a rodiny zaměstnanců s dětmi sociálně nejslabšími
občany naší republiky. Tuto skutečnost potvrzují také údaje ČSÚ
o stavu a vývoji rodinných účtů u nás.

Čisté měsíční příjmy jednoho člena domácnosti seniorů jsou sice
u nás poněkud vyšší než u domácnosti zaměstnanců s dětmi,
ale do příjmů rodin zaměstnanců s dětmi se nezahrnují některé položky,
které se podle metodiky rodinných účtů ČSÚ nezapočítávají do jejich
příjmů. Jsou to zejména zvýhodněné o příspěvky na stravování nebo
zvýhodněné stravování v závodních jídelnách. Příspěvky za−
městnavatele  k penzijnímu připojištění zaměstnanců, delší placená
dovolená, služební uniformy, režijní jízdenky pro zaměstnance ČD
a MHD a jejich rodinné příslušníky, bezplatné odborné a jazykové
kurzy apod.

Podobné výhody pro naše seniory neexistují.

Podle údajů rodinných účtů ČSÚ jsou také senioři
jedinou statistickou skupinou obyvatelstva, u níž
čerpání prostředků v peněžních ústavech soustavně překračuje jejich
úspory.

S ohledem na skutečné materiální postavení seniorů připravilo MPSV
pro rok 2005 valorizaci důchodů ve výši 3,5% tj. o cca 249 Kč
za měsíc. Průměrný starobní důchod by pak činil 7 330 Kč. Jeho reálná
hodnota by tak zůstala zachována na úrovni letošního roku. Kromě
toho podle tohoto návrhu se již nepočítá s diferenciací valorizace
důchodů u tzv. starodůchodců a novodůchodců, u nichž by dosáhl
rozdíl průměrného starobního důchodu ke konci letošního roku stále
cca 170 Kč za měsíc.

Na valorizace důchodů v roce 2004 se podle návrhu MPSV počítá
s nákladem 7,990 mld. Kč. V případě schválení návrhu ministra
Škromacha by klesala relace průměrného starobního důchodu
k průměrné hrubé mzdě z 52,7% v roce 1990 na 43,5% v roce 2002.

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR.
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Soutěž pro pamětníky

Odpovědi zasílejte na MěÚ nebo SMM do 20. listopadu 2003

Řešení z miŘešení z miŘešení z miŘešení z miŘešení z minulého vydánínulého vydánínulého vydánínulého vydánínulého vydání
Správná odpověď z minulého vydání Zpravodaje zněla budova

Správy majetku města na ul.Komenského. Ještě hodně občanů si zde
pamatuje místní zdravotní středisko, kde v přízemí sídlili obvodní lékaři
a v patře pak zubní oddělení. Ti starší si pak ještě pamatují, jak zde
až do roku 1955  byly byty dělníků cukrovaru.Správnou odpověď nám
zaslala i vítězka tohoto kola paní Zdenka Krutilová, redakce jí blahopřeje.
Výhru si může vyzvednout na MěÚ.

Za redakci - M. Kunčarová

MiMiMiMiMinulosnulosnulosnulosnulost a sot a sot a sot a sot a součaučaučaučaučasnossnossnossnossnosttttt:::::
Nabízíme Vám pohled na staré a současné fotografie pro Vaše
porovnání.

V tomto vydání je trochu nezvyklý letecký snímek
z roku 1959. Dokážete  se zorientovat a pojmenovat
dvě ulice, které na snímku jsou?

Tentokrát uveřejňujeme několik citátů na téma práce a s ní spojená
odměna – peníze.

„Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom,
že lidé se více starají než pracují.“

FROST

„Čas že jsou peníze? To museli objevit někde jinde − my
nemáme ani čas, ani peníze.“

LAUB

„Na léčení svízele je práce lepší než whisky.“
T.A.EDISON

Citáty měsíce
„Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se
jí umí vyhnout.“

ČESKÉ PŘÍSLOVÍ

„Nežeň se pro peníze, můžeš si je vypůjčit levněji.“
SKOTSKÉ PŘÍSLOVÍ

„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“
T.G.MASARYK

„Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své.“
O.FIŠER

Vybrala M.Kunčarová

Ve středu 22.října 2003 se Ing.Ševeček
s kolektivem pracovníků rozhodl provést letošní výlov
Zámeckého rybníka. Úlovek byl dobrý, rybáři ze svých sítí vytáhli 160q
ryb. Mezi běžnými druhy u nás chovaných ryb se tentokrát zaskvěl i
candát.

Redakce

Výlov Zámeckého rybníka
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Společenská kronika
září 2003

Chropyňské počasí
září 2003

Průběh teplot - září 2003

Kateřina Lučanová - matrikářka

Hynek Dohnal, Chropyně – Veronika Holešová, Záříčí
Richard Němec, Kyselovice – Vladimíra Parobková, Kroměříž

Petr Takáč, Chropyně – Pavlína Veselá, Kostelany
Pavel Dostál, Mořice – Hana Jordová, Slavkov u Brna

Jaroslav Březina, Přerov – Lenka Štursová, Přerov

Jarmila Kroupová, 55 let, ul.Moravská

V měsíci srpnu se
do našeho města přistěhovalo 14 občanů,
9 osob se přestěhovalo v rámci obce, 19 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 1 osoba zemřela a narodilo se 1 dítě.
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TTTTTelefelefelefelefelefon 5on 5on 5on 5on 573 356 473 356 473 356 473 356 473 356 4444444, 4, 4, 4, 4, 5555573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732. R R R R Redakedakedakedakedakce: Ece: Ece: Ece: Ece: Evvvvva Klaša Klaša Klaša Klaša Klaškkkkkooooovvvvvá, Mará, Mará, Mará, Mará, Martititititina Kna Kna Kna Kna Kunčarunčarunčarunčarunčarooooovvvvvá. Vá. Vá. Vá. Vá. Vyyyyychází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Regiegiegiegiegissssstrtrtrtrtrační číslo 3ační číslo 3ační číslo 3ační číslo 3ační číslo 37-95-KM.7-95-KM.7-95-KM.7-95-KM.7-95-KM.
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Svaz důchodců opět blahopřeje tímto způsobem svým členům,
kteří v měsíci listopadu oslaví významné životní jubileum. Do dalších let
jim přejí hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Mlčochová Hilda Tyršova 599

Blahopřání
V občanském životě je nejběžněji užívané astronomické vymezení

podzimu. ASTRONOMICKÝ PODZIM se počítá od podzimní rov−
nodennosti do zimního slunovratu (tj. na severní polokouli obvykle
od 23. září do 21. prosince). Při klimatologických hodnoceních
se za podzim považuje časový úsek od 1. září do 30. listopadu. Potom
se hovoří o tzv. METEOROLOGICKÉM PODZIMU. V bioklimatologii
se za tzv. BIOLOGICKÝ PODZIM považuje období od 16. srpna
do 15. listopadu.

V přírodovědeckých a zemědělských disciplinách má značný
význam tzv. FENOLOGICKÝ PODZIM, jehož počátek se u nás nejčastěji
spojuje s kvetením ocúnu jesenného a konec se váže na všeobecný
opad listu buku a dubu letního. Fenologický podzim se ještě dále dělí
na PODZIM ČASNÝ (do uzrání plodů kaštanu koňského a žaludů),
PODZIM PLNÝ (do všeobecného zbarvení listů břízy, buku a dubu)
a PODZIM POZDNÍ (do všeobecného opadu listu buku a dubu letního).

Vzhledem ke skutečným klimatickým podmínkám ve střední Evropě
jsou na základě křivek chodu teploty vzduchu vymezovány
tzv. VEGETAČNÍ PODZIM a VEGETAČNÍ PŘEDZIMA. Vegetačním
podzimem se rozumí období s trváním průměrných denních teplot
vzduchu od 150C do 50C a vegetační předzima je období s trváním
průměrných denních teplot od 50C do 00C.

Z MÍSTNÍHO POZOROVÁNÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
průměrná minimální ranní teplota 120C
průměrná maximální odpolední teplota byla 190C
nejchladnějším dnem bylo 26. září s ranní teplotou 40C a odpolední
teplotou 170C nejtepleji bylo 22. září s ranní teplotou 140C a odpolední
teplotou 280C celkové množství srážek za měsíc bylo pouze 14,7mm/
m2 průměrný naměřený blok za měsíc byl 995,4kPa

PRANOSTIKY NA MĚSÍC LISTOPAD:
1. listopad (všech svatých) Jak o Všech svatých, tak měsíc po nich.
11. listopad (Martin) Když svatý Martin sněhem běžel, bude

 v něm celý měsíc ležet.
25. listopad (Kateřina) Je−li sníh a mrzne o svaté Kateřině,

ať se zdá něco o peřině.
29. listopad (Saturnin) Na svatého Saturnina skučí meluzína.
30. listopad (Ondřej) Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vo−

du; přeplyne−li, bude mokrý rok;zůsta−
ne−li na povrchu tiše, bude suchý rok.

Ing.O.Kment


