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Vánoční a novoroční období se blíží
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Opět, stejně jako každoročně, přichází období
vánočních a následně novoročních svátků. Jak
všichni víme, je to čas radosti (především
dětské), ale i mnoha starostí spojených
s přípravou svátků. Věříme, že se vše podaří
včas a těšíme se.
Vánoční období je současně i vhodnou
příležitostí pro bilancování prvního roku
funkčního období současných samosprávních
orgánů města. První rok volebního období je
obvykle jakousi zkouškou akceschopnosti nově
zvoleného zastupitelstva a rady města. Z mého
pohledu mohu říci, že se v těchto orgánech
sešli lidé se zájmem o věci veřejné a se snahou
pro toto město něco dobrého udělat.
Samozřejmě ne všichni máme stejný názor
na priority, podstatné však je, že se dokážeme
dohodnout. Pochvalně je třeba se zmínit
i o činnosti úřadu města, který zajišťuje realizaci
úkolů vyplývajících ze schváleného rozpočtu

města a usnesení rady a zastupitelstva.
Zevrubným vodítkem činnosti města
je volební program Zastupitelstva města, který
byl pro funkční období 2003 – 2006 schválen
na plenárním zasedání 16. 12. 2002. Chci se
nyní, v tomto období bilancování, zmínit
několika větami o tom, co se z něho podařilo
za první rok zrealizovat:

Oblast výstavby:
− Byla vybudována asfaltová cesta v nově

vystavěné části ulice E. Filly, včetně lávky
pro pěší přes mlýnský náhon spojující tuto
ulici s ulicí Podlesí, vše v hodnotě 1 200
000,−Kč.

− V tzv. „Areálu zdraví“ na Komenského ulici
byla vystavěna šedesátimetrová asfaltová
pětidráha a rozběžiště pro skok daleký
včetně doskočiště, za 420 000,−Kč.

− Pokročila výstavba na ulici Míru, kde jsou

v současné době rozestavěny dva domy.
− Bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení

v ulici Tovačovská, dokončena rekonstrukce
náměstí Svobody a ul. U Hejtmana. Včetně
individuálních oprav a rekonstrukcí bylo
do veřejného osvětlení investováno zhruba
500 000,−Kč.

− Z projektu „Regenerace sídliště“ byla
zrealizována část I. etapy, a to dětské hřiště,
chodníky a výsadba zeleně vnitrobloku
sídliště, asi za 1 500 000,−Kč.

− Podařilo se konečně rozhýbat
dodavatelskou firmu k výstavbě čerpací
stanice pohonných hmot. Tato by měla být
dokončena ještě letos, nebo v prvním
čtvrtletí příštího roku.

Oblast bydlení:
− Připravuje se projektová dokumentace

Vážení chropynští občané!
Dovolte, abychom Vám a Vašim rodinám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně hezkých okamžiků

pod stromečkem v rodinném kruhu a do nadcházejícího roku 2004 hodně zdraví a úspěchů.

místostarostka Eva Klašková  starosta František Hrabal



- 2  2  2  2  2 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 1111122222/2003

Vánoce a pohlednice

Vánoční a novoroční období se blíží
a ještě do konce roku bude podána žádost na Ministerstvo místního
rozvoje o dotaci na výstavbu bytového domu pro nízkopříjmovou
část občanů.

− V návaznosti na legislativní požadavky bylo provedeno vyregulování
otopných soustav a osazení měřičů spotřeby tepla v bytových
domech č.p. 645 na Nádražní ulici, č.p. 247 na nám. Svobody
a v domě č.p. 220 v ulici Drahy v celkové hodnotě 315 000,−Kč.

− Na základě požadavků energetického auditu byla v domě č.p. 220
na Drahách provedena výměna oken, zateplení pláště budovy
a střechy v ceně 1 415 000,−Kč.

Oblast školství:
− Zhruba v hodnotě 5 milionů byla zrekonstruována školní kuchyně

a jídelna na Ječmínkově ulici. Toto zařízení v současné době odpovídá
všem hygienickým a jiným předpisům požadovaným Evropskou unií.

− Ve stejné hodnotě proběhla rekonstrukce „A“ pavilonu Základní školy
na ulici J.Fučíka. Zde byla provedena výměna oken, zateplení pláště,
nová fasáda, rozvody tepla včetně regulace a postaven výtah
pro bezbariérový přístup pohybově postižených dětí.

− V zájmu úspor tepla byla provedena plynová přípojka do budovy
zákl. umělecké školy včetně instalace kotle, celkem za 180 000,−Kč.

− V rámci racionalizace mateřského školství bylo zrealizováno sloučení

obou MŠ do budov na −Tyršově ulici. Stavební
úpravy s tím spojené, včetně rekonstrukce rozvodů,
úprav sociálního zařízení, nových podlah apod. činily 1 052 000,−Kč.

Oblast kultury, sportu a zájmové činnosti:
− Úspěšně byly ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska zorga−

nizovány letošní Hanácké slavnosti.
− Úspěšně pokračuje spolupráce s pěveckými a folklórními soubory

Malý Ječmínek, Cantinella, Schola Melodica a Komorní soubor
ZUŠ. V průběhu roku bylo nacvičeno a zrealizováno několik
vystoupení k různým příležitostem a ve vánočním období
se uskuteční rozsvícení vánočního stromu a vánoční koncerty.

− V zájmu majetkového zprůhlednění byl od firmy Aliachem a.s.
zakoupen areál koupaliště včetně přilehlých sportovišť za 2 700
000, který bude dlouhodobě smluvně pronaj ímán
TJ Technoplast.

Věřím, že v letech příštích bude vyvinuto opět potřebné úsilí a rozvoj
města bude úspěšně pokračovat.

František Hrabal (US−DEU)
starosta města Chropyně

Již více než
150 let si lidé

vzájemně
p ř e j í

krásné
a

šťastné
s v á t k y

vánoční prostřed−
nictvím papírových
kartiček, kterým říká−

me vánoční pohlednice.
Přestože v dnešní době mobilních

telefonů se někteří uchylují spíše k poslání
SMS−ky, vánoční pohlednice má pořád své
kouzlo.
Vznik tohoto oblíbeného vánočního zvyku
zůstává dodnes zahalen tajemstvím.

První blahopřejné lístky byly údajně vydány
ve Skotsku v roce 1841. Zdobil je nápis Compliments of the Season
(Příjemné svátky). Za vynálezce anglických vánočních pohlednic
je považován londýnský obchodník znavený každoročním vypisováním
blahopřejných vánočních dopisů desítkám známých, obchodním
partnerům a zákazníkům. Henry Cole, jak se dotyčný Angličan jmenoval,
znal svět a etiketu a věděl, že když nepopřeje všem poklidné Vánoce,
dopustí se společenského  faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana.
Nechuť k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil
populárního malíře Johna Caiicota Horsleye. Dnes již neznámý umělec
vešel díky tomuto počinu do historie jako autor první vánoční
pohlednice.

Sir Henry Cole  byl obchodník tělem i duší, a tak si ne−
chal natisknout pohlednic rovnou tisícovku, rozeslal jich
kolem 400 kusů a zbytek prodal ve svém obchodě za neuvěřitelnou
cenu jednoho šilinku za kus.
Příkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskvě
se objevilo v prodeji tištěné vánoční přání s námětem ruského trhu.
Po polovině 19.století se vánoční pohlednice staly malými uměleckými
díly a vyhledávaným předmětem sběratelského zájmu. Objev
fotografické reprodukční techniky výrobu pohlednic zjednodušil,
ale také ochudil o kouzlo a vynalézavost rukodělné práce.
V českých zemích se ještě kolem roku 1900 prodávaly převážně
pohlednice s německy psanými nápisy. Čeština se prosadila až v roce
1918. Na českých vánočních pohlednicích se objevovaly motivy
vánočního stromečku, jesliček, zasněžených krajin s malebnými
chaloupkami a andělíčky vznášejícími se na noční obloze. Některé
pohlednice byly pocu−
krované a Jezu−
látko a an−
d ě l é

a Tři
k r á l o v é
měli přilepe−
né opravdové
vlasy.
Blíží se Vánoce, a tak
si vezměme  příklad se
sira Henry Cola a v du−
chu tradic pošleme vá−
noční pozdrav svým blíz−
kým  a známým.

Z knížky
Malá encyklopedie

Vánoc vybrala
M.Kunčarová
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Blíží se nejkrásnější část roku, období, kdy jsou lidé k sobě vstřícnější
a ohleduplnější. Blíží se Vánoce.

V průběhu života naše osudy protne setkání s mnoha lidmi. Někteří
se jen tak mihnou, někteří s námi náš osud po nějakou dobu sdílejí
a někteří jsou k nám připoutáni na dlouhá léta. Někde jsem četla,
že každý člověk v našem životě musí splnit určitý úkol: někdo nás má
něčemu naučit,  někdo nás nutí držet se zpátky a někdo nám pomůže
zbavit se malicherných návyků nebo komplexů nebo jiný nás donutí
podívat se na své vlastní chyby a mít pochopení pro chyby jiných.
Ať je jeho úloha sebemenší, vždy nás posune někam dopředu.

Proč ale tahle slova píši? Tak jako lidé hrají v našich životech své
úlohy, tak existují i pracovní povinnosti, které sehrají v našich životech
důležitou roli. Před pěti lety jsem byla postavena před nutnost vypořádat
se s redaktorskou prací a snažit se udržet náš měsíčník alespoň
na takové úrovni na jaké byl.

Nebylo to vždy snadné, ale časem jsem tu práci začala mít ráda
a přestala to být povinnost. Byl to úkol, který mne naučil dívat se kolem
sebe, nebát se napsat své názory i když s nimi nemusí všichni souhlasit.
Každý měsíc jsem svým způsobem „nesla svou kůži na trh.“ Také jsem
díky Zpravodaji poznala spousty příjemných a inteligentních lidí
a dozvěděla se mnoho zajímavých  informací. V každém případě
to považuji za pět užitečných let.

Nyní přede mnou stojí nový pracovní  úkol a je potřeba opustit
to, co jsem si zamilovala, ač to dělám velmi nerada. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost spolupracovat,
ale především patří mé poděkování korektorce Zpravodaje paní
Vašákové, protože díky ní jsem byla nucena vzít na vědomí nové změny
v gramatice a snad jsem alespoň trochu vylepšila svůj sloh a interpunkci.

Další, komu bych chtěla poděkovat, je grafik Tomáš Rozkošný. Nejen,
že jsem s ním velmi ráda spolupracovala a často  jsem měla pocit,
že dokáže s některými příspěvky (především fotografiemi) úplné zázraky,
ale především jsem  v něm získala  dobrého přítele, a tím doufám zůstane
i po skončení této spolupráce.

Mé poděkování patří také vám čtenářům, protože vaše ohlasy a váš

Vánoční přání
zájem dávaly mé práci smysl.

Chtěla bych vám touto cestou popřát krásné svátky
vánoční, plné pohody, lásky a štěstí a pokud i vás v tom příštím roce
čekají velké změny, vykročte jim vstříc s úsměvem. Nezapomínejme,
že  každá změna v sobě nese kus něčeho dobrého, i když to tak často
na první pohled nevypadá. Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2004
vám přeje

Martina Kunčarová

❅
❅
❅

❅

Kouzlo Vánoc
Pionýři a jejich přátelé Vás zvou na výstavu

Kouzlo Vánoc

Výstava je otevřena denně
od 8.00 do 16.00 hodin.

Vstupné:
děti 1,−Kč,
dospělí dobrovolné

pořádanou ve víceúčelovém sále chropyňského
 zámku 10.−14. prosince 2003
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  Z jednání rady města
dobývacího prostoru Chropyně, výhradního
ložiska štěrkopísku Plešovec“ na životní prostředí.
Po seznámení s obsahem schválila souhlasné stanovisko
podmíněné zabezpečením ochrany veřejných a soukromých
zájmů. Dále doporučila zaměřit pozornost k vlivu dobývacího
prostoru na sousedící zemědělsky využívané pozemky, přilehlé
vodní zdroje, případně na blízkou zástavbu v Plešovci.

− Vydala souhlas vlastníka pozemku s vybudováním vodovodní
přípojky  k rodinnému domu manželů Rehákových, Hřbitovní
168.

− Vyhověla žádosti Pionýrské skupiny Obránců míru Chropyně
o bezplatné zapůjčení víceúčelového sálu na uspořádání vánoční
výstavky a současné schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1500,− Kč na tuto akci.

− Rovněž schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1500,−
Kč Klubu turistů na pořádání pochodu podzimním lesem.

− Schválila smlouvu s ing. Součkem na provádění externího auditu
za rok 2004.

− Udělila souhlas vlastníka pozemku firmě Sagitaria Olomouc
s umístěním některých informačních tabulí Chropyňské naučné
stezky na pozemcích města a  současně schválila finanční
spoluúčast při obnově a rozšíření této stezky ve výši 30 tis. Kč.

− Udělila souhlas města, vlastníka pozemků, s výkopovými pracemi
při budování plynové přípojky v ulici Ječmínkova a Komenského
panu Jiřímu Blažkovi.

− Povolila výjimku z vyhlášky o zajištění veřejného pořádku
při pořádání veřejné hudební produkce paní Mihókové
pro 24.10. od 20.00 do 03.00, 8.11.,6.12. a 26.12 od 20.00
do 04.00 a 31.12. od 19.00 do 06.00.

− Rozhodla o přidělení uvolněného bytu na nám. Svobody č. 247
paní Kateřině Bosákové, dosud bytem Františkov 39.

− Schválila dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s ing. Hučíkem,
správcem bytů, v důsledku změny v placení daně z přidané
hodnoty.

− Odsouhlasila provedení prací na opravě osvětlení v ulici Míru
a nového osvětlení lávky přes Mlýnský náhon a dále síťového
propojení počítačů na SMM.

− Rozhodla o odstoupení od kupní smlouvy s paní Arankou
Řezníčkovou na bývalou výměníkovou stanici z důvodu neplacení
splátek kupní ceny a uložila znovu nabídnout k prodeji.

− Obdržela informaci Krajského úřadu o rozhodnutí Rady Zlínského
kraje uzavřít s Arcibiskupstvím Olomouc smlouvu o dlouho−
dobém pronájmu chropyňského zámku, což je jedna ze zá−
kladních podmínek pro znovuobnovení expozice Emila Filly.

Eva Klašková − místostarostka

Rada města na svých jednáních:
− Vyhověla žádosti Ing. Zháněla na udělení výjimky z vyhlášky

o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních
produkcí na pátek a sobotu vždy do 03 hodin. Platnost výjimky
pro soboty je stanovena do konce měsíce února 2004.

− Rozhodla o přidělení uvolněného bytu na DPS č. p.27 paní
Ludmile Sedlákové, dosud bytem Křižní 199

− Povolila využití znaku města na pohlednicích Zlínského kraje
a schválila nákup 500 ks těchto pohlednic.

− Zamítla žádost obyvatel o oplocení  nově zbudovaného
dětského hřiště ve vnitrobloku sídliště, současně uložila zajistit
pravidelný úklid pískoviště a  umístit informační tabule. Ničení
zařízení nebo hrubé chování je nutno adresně předat k řešení
přestupkové komisi.

− Nevyhověla žádosti paní Bosákové, Oujezdy 705 o odprodej
pozemku p.č. 556/1 z důvodu zajištění přístupu k pozemkům
zahrad pro možné budoucí řešení výstavby rodinných domků.
Zatím nabídla pronájem uvedeného pozemku.

− Vyslovila souhlas města, vlastníka pozemku, se stavbou plynové
přípojky paní Znojlové, Ječmínkova 179.

− Rovněž tak vydala souhlas s napojením na inženýrské sítě v ulici
Míru a využití části pozemku p.č. 385/1 v šíři 3 m pro zařízení
staveniště manželům Mrázkovým.

− Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem a firmou Strnasgasnet, a.s. k pozemku p.č. 1698
za účelem realizace stavby „Optická kabelová trasa Mutěnice –
Oldřichov na Moravě.

− Po provedeném průzkumu zájmu o koupi bytů na nám. Svobody
č. 23 a ulici Masarykova č. 11 uložila zahájit realizaci prodeje.

− Uložila zveřejnit záměr prodeje domku č.p. 97 na Pazderně
za nabídkovou cenu 160 tis. Kč.

− Vyhověla žádosti pana Jaromíra Vinklera o udělení výjimky
z vyhlášky o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí  na pátek a sobotu vždy do 03. hodin.
Platnost výjimky pro soboty je stanovena do konce měsíce
února 2004.

− Schválila odprodej vyřazeného dodávkového auta Š 1203 panu
Petru Alexejevovi za cenu 4000,− Kč.

− Dále také schválila odprodej odstraněného vybavení dětského
hřiště z MŠ  nám. Svobody panu Petru Alexejevovi za cenu šrotu.

− Jmenovala hlavní inventarizační komisi – předseda Eva Klašková,
členové ing. Lenka Macháčková, ing. Pavel Jurtík,  Hana Večeřová.

− Odsouhlasila žádost paní Dobromily Novákové o povolení úprav
fasády prodejny Quelle v duchu jednotné image uvedené firmy.

− Projednala oznámení Ministerstva ŽP, pracoviště Olomouc,
o zahájení zjišťovacího řízení k posouzení vlivu záměru „ Stanovení
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Klub českých turistů
Večerní procházky  Podzimním lesem kolem Chropyně se letos

zúčastnilo 380 zapsaných účastníků – dětí i dospělých.
Zšeřelou krajinou je vedla světýlka svíček, lampionů i vlastních baterek.

Na rozcestích je navigovaly kontroly potvrzující průchod danou trasou
obrázkovým razítkem do účastnického listu. Zpestřením byla opět
„strašidla“. Líbila se Perníková chaloupka, ale jedničkou byl opět bohatě
osvětlený hřbitov a katovna s katem, kterým vévodili Tomáš Fiala
a Mirek Gašpařík s obětavými pomocníky a pomocnicemi. Dali
si opravdu záležet.

všem pořadatelům na startu, na trati i v cíli a všem
děvčatům a chlapcům, kteří se sami přihlásili jako
pomocníci – „strašidla v terénu“.

Příští podzim opět přivítáme ve večerním lese.

Školská, kulturní a sportovní komise při MěÚ uspořadala koncem
měsíce října zápas žáků 5tých tříd ZŠ v kuželkách. Utkání mělo býti
uspořádáno mezi školou Komenského a školou Fučíkova. Žáci ze školy
Komenského se pravděpodobně svého soupeře zalekli a k utkání
se nedostavili.

Proto byl uspořádán pouze turnaj žáků z Fučíkové.
Házelo se 10 hodů do plných a 10 hodů dorážka. Nežli se přikročilo

k samotnému turnaji, měl každý účastník 10 hodů zkušebních. A jaké
byly výsledky:
1. Martin Loučka 46 kolků shozených
2. Michal Sanitrák 32 kolků

Turnaj v kuželkách
3.  Jakub Míšek 25 kolků
4. Jakub Adámek 22 kolků

David Míšek 22 kolků
Jan Krečmer 22 kolků

5. Roman Lukeš 18 kolků

Mimo soutěž se zúčastnila jediná dívka, a to Radka Dočkalová, která
shodila 18 kolků. Mezi účastníky měl turnaj velkou odezvu, škoda jen,
že účast byla tak slabá. Za organizaci turnaje patří díky panu Milanu
Fialovi a Ladislavu  Koutnému st.

A.Středa

Ohníček v cíli uspokojil všechny účastníky, kteří si chtěli připravit večeři
v podzimní přírodě. Všem přišel  vhod i nezbytný cílový čaj.

Výbor Klubu českých turistů děkuje za podporu akce Městskému
úřadu, Kynologickému klubu, členkám za přípravu perníkových medailí,

Co v prosinci?    Sejdeme se na Brdě?
Odbor Klubu českých turistů Chropyně Vás zve na předsilvestrovské

setkání turistů bývalých okresů Kroměříž a Uherské Hradiště, které
se koná v úterý 30.prosince 2003 na Brdě ve Chřibech. Výstup
si můžete zvolit z Kostelan, ze Zdounek, ze Střílek nebo Cetechovic, tak,
abyste dorazili k rozestavěné rozhledně do 11 hodin.

Zdrávi došli!
J.Pospíšilová
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Pořady na měsíc prosinec:

6.prosince v 14.00 hodin se uskuteční tradiční předvánoční show
pro rodiče a děti spojená s nadílkou Mikulášování

10.prosince v 9.00 a v 11.00 hodin zhlédnou děti ZŠ v rámci
výchovných pořadů Vánoční koncert.

11.prosince v 17.00 hodin vystoupí s premiérou pořadu
CH.Darwin – vývoj člověka Pavel Novák. Na tento pořad mají občané
zdravotně postižení vstup zdarma.

12.prosince v 8.30 hodin v rámci pořadů pro MŠ a ZŠ vystoupí
Pavel Novák se svou písničkovou show.

13.prosince v 20. hodin taneční zábava TIP TOP

Miroslav Horák − vedoucí MKS

MKS informuje

Jako jeden z prvních úkolů v dopravním kroužku
si děti chtěly zjistit hustotu dopravního provozu u obou
budov Základní školy v Chropyni.

8. října 2003 jsme počítali auta, která projížděla v obou směrech
u křižovatky prodejny Albert. Zjistili jsme, že za 1 hodinu zde projelo
v obou směrech 56 automobilů a 44 kol. Celkem tedy 100 dopravních
prostředků.

5. listopadu 2003 jsme totéž provedli u budovy ZŠ v ulici Komenského.
Zjistili jsme, že za 1 hodinu zde projelo 420 automobilů a 56 kol.
Dohromady tedy 476 dopravních prostředků.

Co z toho vyplývá? Že u budovy na ulici J.Fučíka je téměř 5x menší
riziko úrazu při přecházení přes vozovku než na ulici Komenského.
Věříme, že tyto informace jsou zajímavé a důležité i pro ostatní občany
našeho města.

Členové dopravního kroužku v budově ZŠ na ul. J.Fučíka

Děti měřily hustotu dopravního provozu

Co nás zděsilo

Co nás potěšilo

Blíží se Vánoce a v mém posledním vydání nechci
zbytečně vířit hladinu přílišnou kritikou, a tak uveřej−
ňujeme dvě fotografie, které mluví samy za sebe.

Všechny obyvatele ulice Řadová a část K.H.Máchy musí doslova
otrávit věčný nepořádek v okolí Sběrny druhotných surovin. Nemluvě
o tom, jak se tváří ti, kteří se sem trmácí a ve sběrně nedodržují ani
otvírací dobu. Další problémy by už byly na román.

Mnohé občany našeho města potěšilo dokončení
cesty v ul.E.Filly a rovněž lávka přes mlýnský náhon.
Došlo tak k propojení ulice Podlesí a ulice E.Filly. Nejen, že mnoho dětí
z této lokality to má blíž do školy, ale především se jejich rodiče nemusí
obávat frekventované silnice na Kojetín.
Redakce: Mnozí z vás najdou nový cíl své nedělní procházky.

Druhá fotografie je ze sídliště. Věčně rozbité výklady na bývalém
nákupním středisku vyřešil nájemce trochu svérázně, i když musím
uznat, že prakticky. Jenom mne při pohledu na celý objekt napadá,
že v nšem městě máme svůj „pomník sociaslimu“. Tak zdevastovanou
budovu, která je v rukou soukromníka, hned tak neuvidíte.
Redakce: Napadá mne jeden z Murphyho zákonů:“Pokud
nepropadáte panice tehdy, když ostatní ztrácejí hlavu,
je možné, že právě vy situaci nechápete.“

Martina Kunčarová
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Soutěž pro pamětníky

Řešení z minulého vydání
Fotografie v čísle 11/2003 byl snímek z továrního komína z roku 1959.
Zachytil ulici Hrad, část Františkova, bývalý statek a křižovatku na Přerov.
Neměla jsem ve svém archívu adekvátní snímek ze současné doby
a tak uveřejňujeme letecký snímek Chropyně z roku 1919 a menší
z roku 2000. Správnou odpověď poslala a vítězkou tohoto kola se stala
paní Alžběta Konrádová z  nám.Svobody. redakce jí blahopřeje a výhru
si může vyzvednout na MěÚ.

Za redakci − M. Kunčarová

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

Tentokrát jsem vybrala hodně starou fotografii,
o které by někteří mohli pochybovat, zda je na ní vůbec
některá část Chropyně. Víte, kde stál tehdy fotograf?

Odpovědi zasílejte do 17.prosince 2003 na MěÚ.

Redakce Zpravodaje upozorňuje čtenáře a pře−
devším pravidelné dopisovatele, že vzhledem
k vánočním svátkům bude uzávěrka lednového čísla  již 17. prosince
2003.
Rovněž od 1.ledna 2004 pracuje redakční rada v novém složení
a to: Eva Klašková – šéfredaktorka a Ing. Jiří Rosecký – redaktor.
Odevzdávejte všechny své příspěvky pouze na MěÚ Chropyně.

M. Kunčarová

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč,
když už jsou slova zbytečná.

 I.BERGMANOVÁ

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte−li je třeba ve čtyři hodiny
ráno.

M. DIETRICHOVÁ

Žena je jako lilie − jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel
a sežere ji.

 F. DE LA ROCHEFOUCAULD

Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak
neuvěří.

E.HUBBARD

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty.
M.A.ASTURIAS

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.
G.B.SHAW

Čím víc poznávám lidi, tím mám raději psy.
ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ

Z mého pohledu je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která
zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila přitažlivost pro jiné vaše
orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace
žádnou radost.

J.WERICH
Redakce

Citáty měsíce

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

Upozornění
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Fotbalový klub Chropyně má celkem 8 mužstev přihlášených většinou
do soutěží na úrovni kraje. Výjimkou nejsou ani obě žákovská mužstva
(mladší a starší žáci), která hrají krajskou soutěž skupinu A. V minulé sezóně
mladší žáci tuto soutěž vyhráli, když z 26 odehraných utkání jen
2x prohráli a 2x remizovali. Starší žáci obsadili celkem 6. místo, když
11x prohráli, 3x remizovali a 12x vyhráli.

Do letošní sezóny, která začala svými prvními zápasy 23. srpna, šla
obě žákovská mužstva s cílem hrát v horní části soutěžního pole a pokusit
se bojovat o postup do krajského přeboru. Před zahájením soutěže
připravil realizační tým žákovských mužstev letní týdenní soustředění,
jehož záměrem bylo absolvování kvalitní přípravy na nastávající novou
sezónu 2003/2004. Tím, že se tohoto soustředění zúčastnili
v Osvětimanech téměř všichni hráči, byl položen základní kámen pro
dosažení kvalitních výkonů v nadcházejících mistrovských utkáních.

Obě mužstva vstoupila do nové sezóny velmi dobře a celý podzim
dělala svým příznivcům radost z předváděných výkonů.

Starší žáci vedeni trenérem Miroslavem Panáčkem odehráli na podzim
celkem 13 utkání, v nichž neztratili ani bod a s maximálním ziskem 39
bodů jsou suverénně na čele krajské soutěže, když nastříleli svým
soupeřům 50 branek a jen 4 branky dostali. Před svým největším
soupeřem z TJ Štítná n. Vl. v boji o postup do vyšší soutěže mají náskok
10 bodů. Přesto boj o postup, který má pokračovat na jaře, bude ještě
hodně těžký. Protože realizační tým mužstva starších žáků nechce pro
jarní odvety ponechat nic náhodě, připravuje mimořádně i zimní
čtyřdenní soustředění, které se bude konat od čtvrtka 26.2. do neděle
29.2.2004 v rekreačním středisku Vičanov v Hostýnských horách.
Protože soustředění je finančně nákladná záležitost a hráči si je hradí
v plné výši, bylo by výborné, pokud by se našel sponzor, který by pomohl
nést alespoň částečně tyto náklady. Zimnímu soustředění však bude
předcházet i náročná zimní příprava, která se bude skládat z jednotlivých
tréninků ve sportovní hale v Kojetíně, dále v tělocvičně TJ Technoplast
a také na hřišti. Mužstvo se od listopadu do února zúčastní krajské ligy ve
futsale v Otrokovicích, což je halová celozimní soutěž. Mužstvo starších

Úspěšná podzimní část fotbalové sezóny žákovských mužstev
žáků je složeno z těchto hráčů narozených v roce
1989 a 1990: Martin Beránek (dal 1 branku), Radek
Brázdil (7), Petr Ernst (7), Pavel Chovanec, David Chytil, Karel Jurčík, Jakub
Kotula (9), Ondra Novák (6), Tomáš Procházka, Jarda Vymětal (9), Marian
Jurčík, Jarda Kovařík, Jakub Navrátil (3), Ondra Peroutka, Petr Táborský
(4), Jakub Zborek a Lukáš Žáček.

Mladší žáci vedeni trenéry Michalem Hofírkem a Josefem Dobrým
seniorem, odehráli rovněž 13 utkání, přičemž jen jednou remizovali
a ostatní utkání vyhráli. Soupeřům nastříleli 72 branek, jen 14 obdrželi
a se ziskem 37 bodů jsou rovněž v čele krajské soutěže mladších žáků.
Vzhledem k tomu, že o postupu i mladších žáků rozhoduje umístění
starších žáků a s ohledem na finanční náročnost zimního soustředění,
mladší žáci se soustředění na Vičanově nezúčastní. Zimní příprava bude
velmi podobná zimní přípravě starších žáků s tím, že se mužstvo rovněž
zúčastní celozimní soutěže v hale, kterou pořádá Baník Šardice. Mužstvo
mladších žáků je složeno z těchto hráčů narozených v roce 1991
a 1992: Martin Berčík, Lukáš Drobník (10), Jakub Hofírek (4), Tomáš
Křižan (13), Václav Látal, Milan Ligač, Marek Macháček (17), Aleš Smékal,
Lukáš Rybnikář (14), Jenda Řezníček (1), Filip Kozák (2), Petr Křišťan, Tomáš
Machů, Michal Petlach (2), Lukáš Stratil, Jakub Štěpánek (4) a Michal
Zapletal. Jednu branku dal i Roman Panáček, hráč mužstva starší
přípravky, který nastoupil za žáky v jednom utkání a Roman Zdražil, který
stihl na začátku sezóny dát 4 branky a potom se odstěhoval z Chropyně,
takže už není naším hráčem. Naopak se dá očekávat, že v zimním období
začne trénovat David Hrabal, který chyběl pro komplikované zranění
převážnou část jara v minulé sezóně a celý podzim v současné sezóně.

Nejen výborné výsledky, ale i předváděná hra staví naše žákovská
mužstva do role favorita na postup. Pro to, aby se přání stalo skutkem,
čeká naše hráče a trenéry ještě odvést velké množství poctivé práce.
Protože trenéři věnují svým chlapcům hodně volného času bez jakékoliv
finanční či jiné odměny, patří jim za tuto práci velký DÍK. A pokud tato
práce přináší i kvalitní výsledky, je to zasloužená odměna jak pro trenéry,
tak i pro samotné hráče.

Hráči obou žákovských mužstev děkují svým příznivcům a sponzorům
za jejich přízeň a věří, že jim bude i nadále zachována. Protože v krátké
době se bude psát nový rok, přejí všem svým příznivcům i příznivcům
fotbalu vůbec, hodně zdraví, pracovních úspěchů a rodinné pohody
v příštím roce, v roce 2004.

Jaroslav Kotula − vedoucí mužstev žáků  FK Chropyně

První setkání seniorů
Dne 18.listopadu zahájila chropyňská Charita

pravidelná setkávání seniorů. To první proběhlo
v 15.hod. V Městském kulturním středisku. Zde si přes padesát účastníků
zazpívalo při harmonice pana Nováka ze Skaštic a vyslechlo zajímavou
přednášku MUDr.Drápala z Kroměříže. Program se všem líbil a věříme,
že nabídnuté další odpoledne – 4.prosince od 15.00 hod – přivede
do MKS na č.10 opět mnoho seniorů.

Kromě zábavy nabízíme besedy a přednášky, zájezdy, cvičení paměti,
společenské hry, ruční práce, výrobu dárečků pro nemocné přátele,
ale především společenství, kde si můžeme povídat, zavzpomínat
a hlavně cítit se dobře.

Na další setkání se těší a všechny seniory zve výbor Charity Chropyně

F.Kalabusová

Připravit město na oslavu vánoc nebývá jednoduché.
V letošním roce zdobí náměstí krásný smrk od domu
pana Fránka.

Redakce

Vánoční výzdoba města
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1.ročník Memoriálu Petra Poly ve sportovní gymnastice ženských složek
3. Brázdová, Chropyně +Hofírková,
Přerov

kat.92−90: 1. Ráczová, Přerov; 2.Hofírková, Přerov, 3. Jandová,
Přerov

kat.89 a st.: 1. Mrázková, Holešov; 2. Adámková, Holešov

Ing. H.Večeřová

V sobotu 8.11.2003 se v tělocvičně TJ Technoplast Chropyně
uskutečnil 1.ročník Memoriálu Petra Poly ve sportovní gymnastice.
Pořadatelem akce byl Odbor ČASPV TJ Technoplast Chropyně. Myšlenka
na založení nové tradice – pořádání závodů ve sportovní gymnastice,
které by nesly jméno dlouholetého zasloužilého cvičitele pana Petra
Poly  − se zrodila v hlavách současných trenérek gymnastiky, které pod
Petrovým vedením vyrůstaly a staly se jeho následnicemi v trenérské
práci. Prostřednictvím této akce jsme chtěli zavzpomínat na člověka,
který mládežnickému sportu v naší tělovýchovné jednotě zasvětil celý
svůj život .
A tak se v toto sobotní dopoledne naše tělocvična rozzářila nejen
jasnými paprsky podzimního slunce, ale také  spoustou dětských
úsměvů – v naší krásně opravené tělocvičně se sešlo více než  čtyřicet
gymnastek z SK Přerov, Sokol Holešov, GK ZŠ Hulín a ASPV Chropyně se
svými trenéry, aby si společně poměřily své síly . Závodilo se ve čtyřech
disciplínách – prostná, přeskok, kladina a bradla. Dívky předvedly
výborné výkony, za což byly na závěr memoriálu všechny oceněny
hezkými cenami – ty nejlepší z každé kategorie získaly medaile, diplomy
a pěkné ceny, ale ani ty méně úspěšné neodešly s prázdnou – jak už je
na akcích, pořádaných odborem ASPV TJ Chropyně dobrým zvykem,
všichni získali alespoň upomínkové listy a drobné dárky na památku.
Akce to byla vydařená, za což patří poděkování všem, kteří se na jejím
uspořádání podíleli a samozřejmě i sponzorům – firmě AM EURoIL GROUP
s.r.o.; firmě Kappa Packaging Czech s.r.o. a panu Zbyňku Vojčemu.
Výsledky:
kat.97−98: 1.Zapletalová,Chropyně, 2.Kolomazníková, Holešov;

3. Trdlicová, Holešov
kat.96: 1.Macková, Přerov; 2.Zavadilová Mag.,Chropyně;

3. Motáňová, Přerov
kat. 95: 1. Kopačková, Chropyně; 2. Martínková, Přerov;

3. Blaťáková, Přerov
kat. 94−93: 1. Kovaříková, Chropyně; 2.Vraspírová, Chropyně;

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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Bohatí nejsme tím, co máme, ale tím, co dáváme.

Vážení přátelé, dárci a příznivci Charity města Chropyně, dovolte
mi, abych vás pozdravil jménem místní katolické charity, která byla
založena 12. 7. 2003 prezidentem arcidiecézní charity. Chtěl bych
v úvodu říci, že místní charita je synonymem milosrdné lásky, pochopení
a pomoci. Naším posláním je pomáhat všem bližním, kteří pomoc
potřebují, bez rozdílu pohlaví, věku, náboženství či rasy. Sbližování lidí
a jejich spokojený život je smyslem naší práce. Chceme sloužit především
vám, občanům tohoto města, tohoto regionu. Charita pečuje o lidi,
kteří jsou staří, nemocní, bez domova, opuštění, zdravotně postižení,
bez práce, týraní, mají jinou barvu pleti a jsou šikanováni, jsou sami
s dítětem a nemají kam hlavu složit, bývalí vězni, narkomani, prostitutky,
alkoholici. Potřebují−li pomoc, je tu pro ně charita. I pro vás, kteří jste
se ocitli v nouzi materiální, duševní či v duchovní.

Naše charita stojí na začátku své cesty. Zatím se nám podařilo
realizovat tři projekty, a to v plné režii dobrovolníků. V první řadě byl
zřízen sociální a humanitární sklad, který je otevřen každé úterý
od 16.00 do 18.00 hod., prozatím na farním úřadě Komenského 31,
kde se sbírají potřebné věci, kojenecké a dětské oblečení – perfektní
kvality, dále hračky, postýlky, kočárky, brýle a brýlové obroučky, sešity,
tužky, pravítka, kreslící a rýsovací potřeby, aktovky a batohy. Mohou se
věnovat i jiné potřebné věci, vždy po dohodě s vedoucím skladu (kvůli
malému skladovacímu prostoru). Těchto věcí můžete využívat také
k vlastní potřebě, máte−li k tomu důvod, a to vždy po dohodě s vedením
charity.

Druhým projektem je spolupráce s Ostravsko−
opavskou charitou, která realizuje projekt adopce na
dálku na Ukrajině. Zde podporují děti ze sociálně slabých rodin. Z našeho
města a také z Kyselovic, Žalkovic a Břestu se zapojilo 75 lidí, kteří
se snaží zmírnit bídu na Ukrajině. Podařilo se nám adoptovat 9 dětí.
Kdybyste měli zájem zapojit se do projektu, máte možnost se informovat
na čísle 573 357 610, mobil 732 861 661 nebo každé úterý od 16.00
do 18.00 hod. na Charitě, Komenského 31.

Třetím projektem je jednoroční tříkrálová sbírka, která nás čeká v lednu
příštího roku. Děti převlečené za tři krále i jejich dospělý doprovod
nekoledují pro sebe, ale pro potřeby svých bližních, kteří se bez pomoci
okolí neobejdou. Vaše štědrost, kterou projevujete chudým
a potřebným, je velmi záslužná a chvályhodná. Peníze darované
do pokladniček putují po úředním sečtení na centrální charitní konto.
Odtud jsou převedeny zpět do diecézí na desítky místních projektů
zaměřených na péči o děti, matky v tísni, sociálně slabé, lidi s postižením,
seniory. Menší část z těchto darů bude určena lidem strádajícím vlivem
válečných konfliktů a přírodních katastrof ve světě.

Naše služby se budou rozvíjet podle návrhů, které můžete podávat
a požadovat.

Charita Chropyně, Komenského 31

Našim přáním je, abyste z našich služeb měli užitek.

Pavel Rozsypálek

Charita Chropyně

KKKKKaždý pátaždý pátaždý pátaždý pátaždý pátek ( 5,ek ( 5,ek ( 5,ek ( 5,ek ( 5,111112,2,2,2,2,111119 a 26.9 a 26.9 a 26.9 a 26.9 a 26.111112) se k2) se k2) se k2) se k2) se konají tonají tonají tonají tonají taaaaaneční vneční vneční vneční vneční večerečerečerečerečery pry pry pry pry pro mlao mlao mlao mlao mladší generdší generdší generdší generdší generaciaciaciaciaci

6.pr6.pr6.pr6.pr6.prosiosiosiosiosince  „Prnce  „Prnce  „Prnce  „Prnce  „Praaaaavvvvvá Miká Miká Miká Miká Mikulášsulášsulášsulášsulášská zábaká zábaká zábaká zábaká zábavvvvva s čera s čera s čera s čera s čerttttty a ay a ay a ay a ay a anděly“nděly“nděly“nděly“nděly“
čeká Vás velkolepá světelná show s překvapením. Program bude doprovázen nadílkou, diskotékou

a živě vystoupí legendární skupina MOTUS s Gošou. V jeho podání zazní hity z dob dřívějších i nedávných.

1111133333.....111112  20.2  20.2  20.2  20.2  20.111112   a 22   a 22   a 22   a 22   a 277777.....111112 2 2 2 2 Vás zveme na taneční večery pro starší generaci, kde hrajeme na přání.

25.pr25.pr25.pr25.pr25.prosiosiosiosiosince  nce  nce  nce  nce  „Večeře při svíčkách“

3333311111.pr.pr.pr.pr.prosiosiosiosiosince nce nce nce nce Silvestrovský večer s doprovodným programem
Předprodej vstupenek od 1.12.2003 v restauraci Racek.

Restaurace Racek  si Vás v měsíci prosinci dovoluje pozvat na následující  akce:
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Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2004.

A zároveň Vás zve na výhodný nákup.
Čeká Vás mnoho akčních slev krmiva

a potřeb pro vaše domácí miláčky

Otevírací doba: PO-PÁ 9.00 – 16.00
SO 9.00 – 11.00

Házená v Chropyni oslaví 80 let
Trochu z historie házené v Chropyni

Píše se rok 1923, při tělovýchovné jednotě Sokol vzniká oddíl České
házené. V zápise z výborové schůze ze dne 14.září je zmínka bratra
náčelníka, že se v Chropyni začíná hrát házená. Zakladatelem byl Jan
Dočkálek.

Vybudováním nového stadionu naproti měšťanské školy byly
vytvořeny podmínky pro založení tohoto sportu.

Bratr J.Dočkálek zakoupil pravidla české házené, podle nich nalajnoval
se svou ženou hřiště pro házenou. První branky z latí divadelních kulis
zakopal do země. Na pravidelných cvičeních Sokola tímto začal
nacvičovat házenou. V jedné ruce pravidla, v druhé píšťalka − tak řídil
první kroky házené. Po prvních  nedůvěřivých „čumilech“ se o házenou
začalo zajímat více a více lidí. Po prvních trénincích se ukázalo, že branky
z latí nevydržely, proto na žádost Jana Dočkálka nechal starosta sokola
pan Homolík vyrobit pevnější branky u pana Kornera. První zápas sehrálo
družstvo Chropyně se Sokolem Přerov. Chropyně prohrála 1:20.
Střelcem první historické branky Chropyně byl Ladislav Olehla. A kdo
byl v první sestavě Sokola Chropyně? Krejčiřík Josef, Křižan Metoděj,
Dočkálek Jan, Měrka Josef, Olehla Ladislav a Kavánek Josef. Tímto
zápasem získali hráči své první zkušenosti s opravdovým sportovním
utkáním.Postupem času přicházeli stále noví hráči např.: Slezák, Štadler,
Römer, Ramach, Pořízek a další, jména by zabrala mnohem více řádků
než článek samotný. První zápasy sehráli hráči v bílých tričkách,
na kterých měli vyšito „Sokol“. Prvními soudci a trenéry byli Jan Dočkálek
a František Krejčiřík

Česká házená v polovině třicátých let až do roku 1961
V polovině třicátých začínají hrát v Chropyni ženy a první družstvo

tvořila tato děvčata: Janišová, Glozigová, Stoklásková, Běhálková,
Kopečná, Rádlová, Ječková, Lapilová, Kavanková, sestry Holubovy, k nim
se také přidávaly další.

Čtyřicátá léta jsou poznamenána novou generací mužských hráčů,
chtěl bych vyjmenovat alespoň některé: Hodan, Jemelka, Ječior, Hála
, Staněk, Dadej a další. Omlouvám se těm, na které jsem zapomněl,
ale nerad bych z tohoto článku udělal pouze výčet jmen. V roce 1941
se Sokol rozpouští a vzniká nový sportovní klub SK, hráči Sokola i Orla
přecházejí do tohoto nového klubu. Marně jsem se pokoušel v kronikách
vyčíst, co se dělo po skončení války, záznamy z těchto let chybí.

Oživení nastalo v letech 1949−1950 výchovou žáků při ZDŠ.
Do Chropyně přichází odborný učitel Josef Chytil. Česká házená se mu
natolik zalíbila, že jí věnoval celý svůj život. A byl to on, který přinesl
nejen do oddílu házené, ale i do atletiky, hokeje a dalších sportů mnoho
nových talentů. Za to patří náš velký dík, protože právě on se ve své
době zasloužil o vzestup chropyňského sportu.

V šedesátých letech přichází do české házené opět nová generace
hráčů: Hanák, Konl,Hradil, Svoboda, Smolka, Král, bratři Bexlové a další
a další hráči. Svůj první úspěch zaznamenávají ženy. V letech 1953−
1957 hrály 2.ligu České házené. A jejich trenérem byl Jan Chytil
a družstvo tvořily hráčky: Rojíčková, Vrbová, Teterová, Bakajová,

Skopalová, Zhřívalová, Křepelková, Matušková,
Navrátilová. V roce 1957 se ale většina hráček vdává,
a tak se družstvo odhlašuje ze soutěže

V roce 1958 zaznamenali velký úspěch muži, kteří hráli krajský přebor
pod vedením Poldi Dadeje. Družstvo složené z hráčů: Svozílek, Kunc
M.,Hradil, Kohl, Smolka J., Paleček, Král, Svoboda, bratři Benovi, Tesař,
Svozil, Smoka A., Bajgar a další  vyhrávají v roce 1961 krajský přebor
a postupují do divize. Zápasy v házené se tak stávaly svátkem nejen
pro celou Chropyni, ale i pro Plešovec a Záříčí. Fanoušci místo
do kostela chodili na házenou.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili
o založení a první kroky České házené v našem městě. Další údaje
z historie zveřejníme v příštím vydání Zpravodaje.

R.Kopečný
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Šachové okénko
Všem srdečně blahopřejeme za jejich vynikající

výkon.

Ve čtvrtek 13. listopadu byl sehrán regionální přebor základních škol
starších žáků v Holešově ve SVČ DM DUHA. Celkem se zúčastnilo
8 družstev. Na prvním místě se umístilo družstvo Gymnázia Kroměříž
A se 22,5 body, druhé místo obsadilo družstvo Zborovice s 20,5 body.
Obě družstva postupují do krajského kola. Na třetím místě se umístilo
družstvo ZŠ Družby Holešov se 17,5 body, na čtvrtém místě jen o půl
bodu se umístilo Gymnazium L. J. Holešov, na pátém místě se 13,5
body se umístilo Gymnazium Kroměříž B, na šestém místě se 6ti body
Bystřice – Bratrství a na posledním osmém místě se umístilo družstvo
Bystřice – Masarykova s 5ti body. Na první desce hrál Matyáš Jiří a získal
ze 7 bodů jen jeden. Na druhé desce hrál Míšek Petr a získal 4 body
ze sedmi možných, na třetí desce hrál Večerka Marek a získal 3 body
a Sivec Petr na čtvrté desce 2 body. Je třeba dodat, že diplom za šesté
místo v tak silné konkurenci byl opravdu zasloužený!

A nyní pro zábavu i poučení si přehrejte dvě  miniaturní
partie s obětí dámy v Italské hře.

Knorre−Čigorin (Petrohrad 1900)
e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. d3 Jf6 5. 0−0 d6 6. Sg5?! h6 7. Sh4? g5! 8.
Sg3 h5! 9. Jxg5? Tím bílý padá do nastražené léčky. 9….h4! 10. Jxf7
hxg3!! Fantastická oběť dámy. 11. Jxd8 Sg4 12. Dd2 Jd4 a bílý se vzdal.
Přes obrovskou materiálovou převahu nemůže zabránit matu. Po 13.
h3 přijde Je2+ 14. Kh1 Vxh3 +! 15. gxh3 Sf3 mat a po 13. Jc3 Jf3+!! 14.
gxf3 a mat příštím tahem.

Hofman – Petrov (Varšava 1844)
e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. c3 Jf6 5. d4 exd4 6. e5 Je4?! 7. Sd5! Jxf2
8. Kxf2 dxc3+ 9. Kg3 cxb2 10. Sxb2 Je7 11. Jg5? Jxd5 12. Jxf7 0−0!
Geniální oběť dámy znamená naprostý zvrat v situaci. 13. Jxd8 Sf2+
14. Kh3 d6+ 15. e6 Jf4+ 16. Kg4 Jxe6 17. Jxe6 Sxe6+ 18. Kg5 Vf5+ 19.
Kg4 h5+ 20. Kh3 Vf3 mat.

Okresní žákovské ligy 4. ročníku, která se hrála v sobotu 15. 11.
2003 ve Zborovicích se zúčastnilo celkem 66 soutěžících. Z naší školy
se zúčastnili 3 žáci. Blažek Ondřej získal 4 body, Grézl Tomáš 3,5 bodu
a Kroupa Zdeněk 3 body ze sedmi možných.

Oldřich Antoš − vedoucí šach. kroužku

Dne 20.  a 21. října se uskutečnil šachový turnaj pro žáky 2. stupně
ZŠ o postup do reprezentačního družstva pro účast v regionálním
přeboru škol čtyřčlenných  šachových družstev ve dvou kategoriích.
Na ZŠ 2. stupně Komenského se přihlásilo pouze 5 žáků. První čtyři
postoupili. Matyáš z 9.A získal 6 bodů ze sedmi možných, Míšek z 8.B 4
body, po třech bodech získali Večerka ze 6.A a Sivec ze 6.B. Mimo
soutěž zde hráli tři žáci z 5.A. Blažek získal 6 bodů jako Matyáš
na prvním místě, Loučka 3 body, Sanitrák 2 body a na posledním místě
s 1 bodem skončil Magát z 8.B.

4. listopadu byl sehrán užší turnaj 8 žáků z 1. stupně ZŠ J.Fučíka.
V tomto turnaji suverénně zvítězil žák ze 4.A Zdeněk Kroupa se 7 body,
na druhém místě se umístil Martin Slavík z 5.A se 6 body ze sedmi
možných, na třetím místě se překvapivě umístil s pěti body Martin Loučka
z 5.A a rovněž Tomáš Grézl z 5.B získal také 5 bodů. Ondřej Blažek (také
nadějný šachista) se umístil se třemi body na pátém místě, šestý byl
Pavel Kučeřík ze 4.B se dvěma body, na sedmém místě byl s jedním
bodem Jan Kratschmer z 5.B a bez bodu na osmém místě zůstal Tomáš
Frkal ze 4.A.

Do Holešova 6. listopadu přijelo celkem 6 družstev, která mezi sebou
bojovala každé s každým o postup do krajského kola, kam mohou
postoupit pouze dvě první družstva. Na prvním místě se umístilo
družstvo ZŠ Církevní z Kroměříže s 18 body, na druhém místě
se překvapivě umístilo družstvo ZŠ z Chropyně s 15 a půl bodem, třetí
místo obsadilo družstvo ZŠ Zborovice s 10 a půl bodem, čtvrté místo
získalo družstvo ZŠ Holešov s 8 a půl bodem, páté místo obsadilo
družstvo ZŠ Litenčice se 6 a půl bodem a  na posledním šestém místě
zůstalo družstvo ZŠ Žeranovice s 1 bodem.

Do Krajského kola přeboru škol čtyřčlenných družstev v šachu, které
se uskuteční v Hluku v lednu příštího roku postoupí z regionu Kroměříž
družstvé ZŠ Církevní z Kroměříže a družstvo ZŠ Chropyně v 1. kategorii
1. až 5. tříd.

Naše družstvo šachového kroužku ZŠ Chropyně J.Fučíka získalo
diplom za 2. místo v regionálním turnaji čtyřčlenných šachových
družstev přeboru ZŠ v kategorii do 12 let.

A jak hráli naši žáci? Kroupa Zdeněk na první desce získal 3,5 bodu
z 5ti možných, a získal diplom za 2. místo nejlepšího hráče. Slavík Martin
na 2. desce získal 4 body z 5ti možných, dostal rovněž diplom za 2.
místo, Loučka Martin dostal diplom za druhé místo  na třetí desce
a Grézl Tomáš také diplom za druhé místo na čtvrté desce, na kterých
získali také po 4 bodech.

Vedoucí soutěže byl pan Phdr. Antonín Šelešovský a ředitelkou byla
Jana Slovenčíková SVČ Duha Holešov.

Když dva dělají totéž, není to totéž
Každý si představuje okolí svého domu jinak. Na fotografii č. 1

je věčné smetiště u hotelového domu a na fotografii č. 2. upravené
okolí u 16−ti bytového domu na ul. Hrázky
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Český rozhlas Brno vysílá o Chropyni
Toto vysílání naladíte na frekvenci FM 97,5, tedy
na velmi krátkých vlnách. O našem městě se dozvíte
ve čtvrtek 4. prosince v průběhu celého dne na frekvenci FM 97,5
ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Redakce

Český rozhlas Brno vysílá 4. prosince 2003 o Chropyni

Český rozhlas Brno se ve svém vysílání věnuje jednotlivým obcím
a městům na jižní Moravě a Zlínsku. Poslechněte si informace právě
z vašeho kraje a  z vašeho města. K tomu uslyšíte pěkné moravské písničky.

Vítání nových občánků našeho města

David NOVÁK 5. 5. 2003 Radim HORSÁK 14. 5. 2003 Marie FERENCOVÁ 16. 5. 2003

Marek SUCHÁNEK 22. 5. 2003 Kamil ZALABÁK 30. 5. 2003

Matyáš KOPEČNÝ 14. 6. 2003 Nina HORSÁKOVÁ 14. 7. 2003

Filip DOČKAL 3. 5. 2003

Adriana STŘECHOVÁ 21. 5. 2003

Adam HUDEČEK 13. 6. 2003

Příchod nového človíčka je vždy

radostnou událostí. Blahopřejeme všem

rodičům a přejeme jim hodně radosti

a především trpělivosti při výchově svých

potomků.
Redakce
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Společenská kronika
říjen 2003

Chropyňské počasí
říjen 2003

Průběh teplot - říjen 2003

Kateřina Lučanová − matrikářka

Miroslav Otáhal, Věrovany – Ivana Žochová, Věrovany
Mgr. Jiří Štefek, Grygov – Mgr. Monika Řezníčková, Chropyně

Jiří Roubíček, Postoupky – Ester Loučková, Kroměříž
Mgr. Pavel Tetera, Pravčice – Jana Bystroňová, Těrlicko

Božena Blažková, 70 let, ul.Tyršova
Libuše Hálová, 80 let, ul. Křížní

V měsíci srpnu se
do našeho města přistěhovalo 13 občanů,
7 osob se přestěhovalo v rámci obce, 8 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodilo se 1 dítě.
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Svaz důchodců naposled v tomto roce blahopřeje svým členům,
kteří v měsíci prosinci oslaví významné životní jubileum. Do dalších let
jim přejí hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Krpec Duchoslav Díly 562
Slavíková  Marie Tovačovská 365

Blahopřání

První část října zpravidla povětrnostně náleží do období jasného
a ještě poměrně teplého období babího léta. Podle dlouhodobé řady
teplotních měření v Praze – Klementinu se v prvé říjnové dekádě
pohybují průměrné denní teploty ještě od 12oC do 10oC. V průběhu
měsíce ráz počasí však získává stále více podzimní charakter. Kromě
celkového poklesu teplot dochází dále ke zvětšování oblačnosti,
prodlužuje se trvání ranních a večerních mlh a je častější i výskyt
mrazíků a mrazů. V době, kdy se polní úroda přestěhovala do stodol,
stohů, sklepů, komor a sýpek – v té době hojnosti z nashromážděných
zásob, slavilo se posvícení neboli hody – skutečné svátky selského lidu.
Neřídila je církev a neorganizovala a je ani vrchnost. Přirozeně vyplynuly
z uzavřeného výročního cyklu zemědělských prací, po završení sklizně
polních úrod.

Staročeská posvícení se slavila plných osm dnů. Teprve roku 1787
nařídil císař Josef II. omezit trvání posvíceneckých zábav pouze
na neděli a pondělí, v pevně stanoveném datu. Z této doby pochází
pojmenování svatohavelské neboli císařské posvícení.

Z místního pozorování v měsíci říjnu 2003:
průměrná minimální ranní teplota byla +4oC
průměrná maximální odpolední teplota byla +7oC
nejchladnější den byl 24. říjen s ranní teplotou –2oC a odpolední –1oC
nejteplejší den byl 2. říjen s ranní teplotou 11oC a odpolední 18oC
celkové množství srážek za měsíc říjen bylo 58mm/m2

průměrný naměřený tlak byl 988,8hPa

Pranostiky na měsíc prosinec:
4. prosince (Barbora) – Jsou−li na svatou Barboru meze přikryty

sněhem, bude hojně trávy.
6. prosince (Mikuláš) – Mikuláš po ledě, Ježíšek po blátě.
13. prosince (Lucie) – Svatá Lucie ukazuje nám svou moc, neb nám

dává nejdelší noc.
21. prosince (Tomáš) – Na svatého Tomáše, zima je naše.
31. prosince – Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr

zavěje, není na vína valná  naděje.

Ing. O.Kment


