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V prosincovém čísle Zpravodaje města
Chropyně jsem se zevrubně zabýval plněním
volebního programu Zastupitelstva města
v roce 2003. V tomto čísle, na počátku roku
2004, bych se rád zamyslel nad plány tohoto
roku.

OBLAST VÝSTAVBY:
• Již v průběhu celého letošního roku vyvíjí
městské orgány snahu, která by měla vést
k vybudování chodníku a cyklistické stezky
spojující Hrad s Plešovcem. Všichni víme,
že dopravní situace na této šestimetrové silnici
není zdaleka jednoduchá. K umožnění
konkrétních jednání s vlastníky pozemků podél
cesty byla vypracována jednoduchá situační
studie. Bylo jednáno se všemi majiteli, kterých
je asi 25. Až na jednu výjimku to byla jednání
úspěšná. Právě tento případ zatím blokuje další
postup příprav stavby. V tomto okamžiku se
nejeví reálná jiná možnost, než jít cestou
změny územního plánu a na základě této
změny se pokusit získat těch pár desítek m2

vyvlastněním.
• Z důvodu bezpečnosti a pohodlí občanů

hodláme vybudovat asi 25m nového
chodníku v křižovatce silnic na Skaštice,
Kroměříž a Chropyni.
• Z důvodu nezájmu o koupi nemovitosti
č.p. 55 na nám. Svobody, hodláme 1. patro
této budovy využít k umístění stanice policie
České republiky s minimálními stavebními
náklady.
• Vzhledem ke špatnému technickému stavu
oplocení hřbitova, bude v letošním roce
vynaloženo 250 000,−Kč na jeho opravu.
• Pokud se nám podaří získat dotaci
Ministerstva místního rozvoje na realizace
další části projektu „Regenerace sídliště“,
hodláme pokračovat rekonstrukcí některých
místních komunikací sídliště, parkovišť apod.;
celkem za 5 milionů Kč. V rámci téhož projektu
chceme provést výkup některých pozemků
v okolí hřbitova a poté provést výsadbu tzv.
izolační zeleně u hřbitova.
• Vzhledem k zastaralosti místního rozhlasu
hodláme provést další část jeho přestavby
na bezdrátovém principu s propojením na
Integrovaný záchranný systém ČR. Tato část
bude stát 810 000,−Kč a bude se na ní podílet

kraj částkou 400 000,−Kč, obec 350 000,−Kč
a zbývajících 60 000,−Kč poskytnou místní
podniky. Rekonstrukce bude dokončena
v roce 2005 zhruba za 700 000,−Kč. Věřím,
že i na této etapě se bude kraj finančně podílet,
protože rozhlas slouží současně jako
prostředek vyrozumění obyvatelstva v případě
krizové situace.

OBLAST ŠKOLSTVÍ:
• Hodláme pokračovat na postupné
rekonstrukci Mateřské školy a to přestavbou
spojovací chodby mezi oběma budovami
a opravou střechy na objektu bývalých jeslí.
Hodnota prací bude činit asi 700 000,−Kč.
• Bude pokračovat rekonstrukce budov
Základní školy komplexním obnovením
elektroinstalace včetně nových svítidel
v objektech na Komenského ulici, výstavbou
výtahu a sociálního zařízení pro zdravotně
postižené v tomto objektu a rekonstrukcí
sociálních zařízení v objektech ZŠ na ul. J. Fu−
číka. Celková hodnota rekonstrukčních prací
bude činit 10 milionů.
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OBLAST BYDLENÍ:
• V letošním roce chceme vykoupit potřebné pozemky v lokalitě
Podlesí za účelem vybudování inženýrských  sítí (v příštích letech) a tím
připravit do budoucna možnosti výstavby rodinných domů. Pro
výkupy je v rozpočtu připraveno 1 300 000,− Kč.
• Hodláme se ucházet o státní dotaci na výstavbu bytového domu
na ul. Moravská pro nízkopříjmovou část populace. V rozpočtu města
je pro započetí výstavby v letošním roce připravena částka 800 000,−
Kč. Kolik se ve skutečnosti letos prostaví, záleží na uvolnění peněz
z prostředků Ministerstva místního rozvoje a časových možnostech.

OBLAST SPORTU A KULTURY:
• Pro dostavbu tréninkového fotbalového hřiště pro potřeby FK
a školy chceme přispět finančně dle vývoje rozpočtových možností.

• Chceme zrekonstruovat, případně přemístit památník pozemkové
reformy, který se nyní nachází poblíž nově budované čerpací stanice
pohonných hmot.
• Dojde k rekonstrukci požární cisterny CAS – 25 Jednotky požární
ochrany SDH v hodnotě 460 000,−Kč.
• Bude provedena výměna čerpadel recirkulační stanice koupaliště
z důvodu zastaralosti současných a vysokého příkonu. Výměna bude
stát 220 000,−Kč.

To byl zevrubný výčet aktivit města v roce 2004. Přejme
si, ať se nám to podaří podle předpokladů v zájmu rozkvětu
města.

František Hrabal  (US−DEU) − starosta města Chropyně

Jak dál v roce 2004

I letos se uskutečnila vánoční výstava, tentokrát
s názvem „Kouzlo Vánoc“, kterou pořádala pionýrská
skupina. Součástí byl i Betlém, vyrobený žáky ze třídy paní učitelky
Marty Blažkové.

Co nás potěšiloCo nás zděsilo
Zřejmě ani tak posvátné místo, jako je hřbitov, se

neobejde bez vandalismu. Zatím neznámý pachatel,
zřejmě v touze po penězích, prakticky zničil automat na svíčky,
připevněný na hřbitovní kapli. Díky správci hřbitova, panu Jurečkovi,
který se o automat stará, si tajemný poberta odnesl maximálně 20,− Kč.
Zřejmě je nutně potřeboval, a tak ani nepřemýšlel nad tím, že zničí
přístroj za několik tisíc.

Již se v našem městě stalo tradicí, že se na 1. neděli adventní scházíme
na náměstí Svobody, kde se rozsvěcuje vánoční strom a zahajuje
příprava na advent a Vánoce. I letos nás svým vystoupením potěšily
děti ze ZŠ (pod vedením M. Boubelíkové a A. Jurečkové) a koledy
v podání sborů Cantinella a Schola Melodica. Každoročně je dětem
připraveno malé zpestření v podobě živých zvířat, jejichž majitelem
 je Ing. Jiří Purš z Břestu.

I když si můžeme často všimnout policejních kontrol na ulici Hrad,
přesto se najdou hazardéři, kteří neustále brázdí ulice města vysokou
rychlostí. To je případ i 18−ti leté „řidičky“, která na křižovatce ulic Hrad
a Františkov nezvládla řízení a kromě automobilu zrušila i sloup veřejného
osvětlení. Ke všemu neměla oprávnění k řízení motorových vozidel.



-     33333     -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně0000011111/2004

V naší nové rubrice vám budeme tentokrát ukazovat fotografie
s popisem. Z těchto fotografií pak vzejde jistý úkol. Čtenáře Zpravodaje
si rozdělíme na dvě skupiny – pamětníky (kterými jsou všichni dospělí)
a nepamětníky (těmi budou děti navštěvující ZŠ).

Pro pamětníky bude úkol jednoduchý – napsat zajímavé historky,
příběhy nebo události, které slyšeli z vyprávění svých předků nebo
které sami prožili. Není podstatné, jestli to bude z roku 1920, 1960
nebo třeba 2003. Nejlepší příběhy (možná že i všechny) pak
ve Zpravodaji otiskneme.

Dětem zase položíme soutěžní otázku, na kterou mohou odpovídat.
Ze správných odpovědí (ale jen z těch „dětských“) pak vylosujeme
jednoho výherce, který dostane sladkou odměnu a malou pozornost.

Pro pamětníky i nepamětníky
Základem každé obce je náves, město má zase své
náměstí. O historii toho našeho náměstí bylo již mnoho
napsáno a zveřejněno. Zkuste se podívat na fotografie a vybavte si,
co příjemného i nepříjemného jste na náměstí prožili a na co rádi nebo
neradi vzpomínáte.

Náměstí u Hejtmana. Ten byl celý oplocený a uzavřený bránou.
Ještě nestojí pravá strana Pazderny. Domy v pozadí – Souškova
kovárna, dále je vidět Cikorku, která byla postavena v roce 1910.

Fotografie z roku 1919 zachycuje 1. československou armádu o síle
2.000 mužů, která od poloviny června do srpna v Chropyni tábořila.

Soutěžní otázka pro děti:
Do každého náměstí vede několik ulic. Napište jména všech ulic,
které ústí do náměstí Svobody v Chropyni. Své odpovědi můžete
zaslat nebo přinést do 19. 1. 2003 na MěÚ nebo poslat e−mailem na
adresu mesto@muchropyne.cz.

Tato fotografie je z roku 1984 a zachycuje počátky stavby obchodu
a pošty.Rok 1955 – park od kostela, vpravo dům č.p. 42
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Oddíl stolního tenisu uspořádal dne 6. prosince 2003 již XXXI. ročník
turnaje jednotlivců a dvoučlenných družstev mužů, kterého se zú−
častnilo rekordních 72 hráčů ze 17 oddílů. Že se jednalo o kvalitní
turnaj, svědčí účast prvoligových a druholigových hráčů.

Vítězem se stalo družstvo složené z A. Borúfky – M. Chudého, hrající
třetí ligu za TJ JISKRA Strážnice, druhé místo obsadili loňští vítězové V.
Frydrych – T. Dočkal (TJ Vítkovice a TJ Nová Huť – 1. liga). O třetí místo
se podělila družstva P. Janošík – R. Alka (OMYA KST Jeseník a PRAMET
Šumperk – 3. liga) a překvapivě domácí družstvo ve složení P. Topič –
Z. Schovanec.

V kategorii jednotlivců zvítězil Václav Frydrych z TJ Vítkovice,
na 2. místě se umístil Rostislav Alka (PRAMET Šumperk) a třetí místo
obsadili Petr janošík (OMYA KST Jeseník) a Tomáš Dočkal (TJ Nová Huť).

Z chropyňských hráčů se do turnaje zapojilo 16 sportovců.
Potěšitelná byla i účast sponzora p. Hanáka, který se spolu se svým

XXXI. ročník turnaje mužů ve stolním tenise
spoluhráčem umístil v základní skupině na 3. místě.

Je nutno také poděkovat Ing. Otevřelovi, který
s předsedou oddílu tento turnaj zahájil, ale i ostatním sponzorům.
Firmám: HANHARTPLAST, s.r.o., PLYNY JEHLÁŘ, s.r.o., FATRA, a.s., dále
pí Hánečkové, pí Buráňové, p. Jehlářovi a Odborové organizaci
v Chropyni, kteří se zasloužili o kvalitní ceny. Především je potřeba ocenit
i kladný přístup Města Chropyně, který tomuto turnaji udělal dobrou
reklamu.

O své dojmy se hráči podělili na společně pořádaném posezení
v restauraci Racek, kde majitel p. Zháněl zajistil pěkný program. Přestože
se hrálo až do pozdních večerních hodin a někteří hráči měli za sebou
více než 20 zápasů, únava byla nahrazena dobrým pocitem z bezvadné
party, která se v průběhu dne ze všech vytvořila.

Všichni se již těší, jak se zase sejdou v příštím roce na XXXII. ročníku.

− ST −

Jako správce místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve městě Chropyni bych Vás chtěla
seznámit se změnami, které se vás jako
poplatníků dotknou v roce 2004 v této oblasti.

Připomínám, že povinnost odvádět
tento poplatek mají:
− fyzické osoby, které má v obci trvalý pobyt;
− osoby, které mají ve vlastnictví stavbu

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
(občané Chropyně a Plešovce jsou od
poplatku osvobozeni, pokud v takovéto
stavbě nemají hlášenou k pobytu žádnou
fyzickou osobu);

− cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt
na základě povolení k pobytu (dle zák. 326/
1999 Sb.)

Dnem 1. 1. 2004 nabyla účinnosti novela
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
a bylo nutno tyto změny zapracovat
do vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve městě Chropyni, kterou schválilo
zastupitelstvo města pod č. 9/2003 dne
18.12.2003. Tato vyhláška nabyla účinnosti 1.
1. 2004. Vyhlášku v celém znění si můžete
přečíst do 31. 1. 2004 ve vývěskách MěÚ nebo
po celou dobu její platnosti na internetových
stránkách www.muchropyne.cz.

Všechny občany bude zajímat především
stanovení sazby poplatku pro rok 2004. Pro
stanovení poplatku na r. 2004 se vychází
ze skutečných nákladů předchozího roku
(vztahuje se k termínu vydávání obecně
závazné vyhlášky) − tedy roku 2002. Pro
názornost předkládám vývoj celkových nákladů
na likvidaci odpadu od r. 2001.

Skutečné náklady 2001 v Kč: 1 . 6 9 5 . 0 6 6 , −
(popl. na rok 2003 – Kč 408,−)

Poplatky  za komunální odpad v roce 2004
Skutečné náklady 2002 v Kč: 2 . 2 3 4 . 1 9 0 , −
(popl. na rok 2004 – Kč 432,−)
Předpokl. náklady 2003 v Kč: 2.376.304,−
(ze skutečných bude stanoven popl. na r. 2005)

Velký nárůst nákladů mezi rokem 2001
a 2002 byl způsoben zvýšením nákladů
za ukládání odpadů na skládku (zvýšení
vychází ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech)
a také nárůstem přidělených odpadových
nádob z důvodu přechodu obce na nový
způsob placení. Občané neplatí podle počtu
nádob, ale platí každý občan s trvalým
bydlištěm ve městě Chropyni. Někteří občané
si tuto změnu vysvětlili po svém a požádali
o přidělení dalších odpadových nádob.
Žádost o přidělení každé další popelnice
by si měl občan dobře rozmyslet, neboť tímto
zvyšuje celkové náklady na likvidaci odpadu
a tím i poplatky pro všechny občany. Zde
bych chtěla upozornit na skutečnost, že jsou
ještě velké rezervy i ve třídění komunálního
odpadu do recyklačních nádob. Pokud
občané netřídí komunální odpad, tak se vlast−
ně sami podílí na zvyšování poplatků, protože
firma RESO, která tyto odpady od obce
vykupuje, vrací zpět do rozpočtu města
finanční částky za vytříděný odpad. Přístup
však záleží na každém z nás. Tím, že budeme
třídit odpady pro další recyklaci, chráníme
přírodu a šetříme tak i naše peněženky.
Co se týká černých skládek, jejich počet se
výrazně omezil. Ráda bych vyzvala
občany,  pokud zaznamenají ve svém
okolí tuto činnost, aby nahlásili
informace pracovníkům MěÚ. Pokud
se nezjistí, kdo černou skládku založil,
pak jsou náklady na likvidaci černých
skládek zahrnuty  do celkových nákla−
dů na likvidaci odpadu.

Sazba na rok 2004 byla schválena ve výši
432,− Kč na poplatníka a kalendářní rok, splatná
je  jako v předchozím roce ve dvou stejných
splátkách a to k 20.2. a 20.7.

Změny vyplývající z výše
uvedené novely se dotknou
především ne−platičů poplatků, protože od 1.
1. 2004 bude umožněno navýšit neuhraze−né
poplatky nebo jejich neuhrazené části až na
trojnásobek. Dříve byla sankce  do výše
50 % dlužných částek. O prominutí navýšení
může nyní rozhodovat obec, a to na žádost
poplatníka. Samozřejmě důvody pro prominutí
navýšení bude posuzovat v jednotlivých
případech, a to velmi přísně. Možnost udělení
takto vysoké sankce bude jistě dostačujícím
nástrojem ke zlepšení platební morálky
občanů. Přepočteme−li navýšení na čtyř−
člennou rodinu, pak částky mohou dosahovat
i několika tisíc.

Pokud se dostanete do těžké finanční
situace, je zde vždy možnost
kontaktovat správce poplatku a do−
hodnout se s ním osobně na řešení.
V žádném případě není dobré „neozývat se“
a nechat neuhrazené poplatky zbytečně
navyšovat, a tak si situaci ještě zhoršovat.
Přehled o neuhrazených poplatcích je sledován
a poplatníci jsou průběžně vyzýváni k jejich
úhradám v náhradních termínech. Samozřejmě
po upomínkách je přistoupeno k exekučnímu
vymáhání, kde jsou k poplatku započítány
náklady na exekuční řízení ve výši Kč 200,−.

Upozorňuji občany, kteří budou využívat
možnosti osvobození od placení poplatku dle
vyhlášky (ubytovaní na hotelovém domě Díly
620, v zahraničí, ve výkonu trestu), že je nutno
žádat o toto osvobození na každý kalendářní
rok.

Pokud budete mít zájem o další informace
k této problematice, ráda Vám je poskytnu
osobně na Městském úřadě, I. patro, dveře
č. 11, případně telefonicky na č. 573 500 746.

Valášková Renáta
referent místního poplatku za komunální odpad
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Od 1. 1. 2004 dochází ke změně a úpravám
zákona č. 565/1990 Sb o místních
poplatcích. Město Chropyně vybírá tyto místní
poplatky: poplatek ze psů, poplatek za užívání
veřejného prostranství, poplatek ze vstup−
ného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek
za provozovaný výherní hrací přístroj
a poplatek za provoz systému shro−
mažďování, sběru , přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad).
O posledně uvedeném poplatku je pojednání
na jiném místě Zpravodaje, proto mi dovolte
Vás ve stručnosti seznámit s některými
změnami u ostatních poplatků.

Jedná se především o změnu v místním
poplatku ze psů.  Dochází ke změně
vymezení osoby poplatníka. Poplatníkem
poplatku je držitel psa, kterým může být nejen
osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která
se k němu chová a nakládá s ním, jako by byl
její vlastní. V praxi to znamená, že poplatkovou
povinnost bude mí i osoba, která se o psa stará

Místní poplatky v roce 2004
a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Pro
určení místní příslušnosti k vyměření poplatku
je rozhodující, kde má držitel psa trvalý pobyt
nebo sídlo. Další změnou zákona je držení
(chování) psa, který je starší než tři měsíce.
Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku (MěÚ  Chropyně) do 15  dnů vznik
své poplatkové povinnosti, tj. dovršení psa
tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba,
která je od placení poplatku ze zákona nebo
podle místní vyhlášky č. 5/2003 osvobo−
zena. Důvod pro osvobození musí poplatník
prokázat. Sazby poplatku zůstávají beze
změn

Při placení místního poplatku za užívání
veřejného prostranství dochází v rozšíření
výčtu zvláštního užívání, a to u provádění
výkopových prací. Rozumí se tím činnost, která
znamená realizace kopu do pozemku nejen za
účelem stavby trvalé, dočasné nebo její
změny, ale i v souvislosti s prováděním
drobných staveb nebo jiných prací, které

předpokládají provádění
výkopu. Sazby poplatku a vý−
čet užívání veřejného prostranství je uveden
v místní vyhlášce č. 6/2003. I zde platí, že po−
platník je povinen oznámit užívání veřejného
prostranství nejméně 10 dní před jeho
započetím. Povinnost oznámit mají i ti, kteří
jsou od placení poplatku osvobozeni.

 V novele zákona dochází k podstatné změně
při nezaplacení všech místních  poplatků a to,
že obec může  nezaplacený poplatek zvýšit až
na trojnásobek sazby.

Se všemi nově schválenými vyhláškami
se můžete seznámit  do 31. ledna 2004
na úřední desce Městského úřadu
a po celou dobu platnosti vyhlášek na inter−
netových stránkách www.muchropyne.cz
Tyto vyhlášky jsou také k nahlédnutí na
Městském úřadě v Chropyni.

Jurčíková Renata
referent místních poplatků

1. prosince byla zahájena v Muzeu Kroměřížska  výstava fotografií Pavla
Zuchnického. Fotografie vznikly na objednávku diecézní charity
ostravsko–opavské, která mimo jiné zajišťuje  adopci na dálku pro
ukrajinské děti. Výstava potrvá až do konce ledna.

Více než rok funguje mezi Českou republikou a ukrajinskými zapadlými
vesnicemi projekt, jehož cílem je pomoci dětem. Kdo v těchto oblastech
byl, ten ví, a kdo nebyl, ten tuší, že  se jedná tak trochu o jiný svět.
Z Chropyně směrem na východ je  to necelých 700 km. Jedete
po stále zhoršujících se cestách, až se vyšší stupně v autě stanou
zbytečnými, na dvojku se vyhýbáte  výmolům a máte z toho tak trochu
divný pocit.

Jak  jsme se již krátce zmínili v minulém čísle, naše charita spolupracuje
s charitou ostravsko−opavskou. Znovu bychom chtěli připomenout,
že z našeho města a také z Kyselovic, Žalkovic a Břestu se zapojilo 75
lidí, kteří podporují 9 ukrajinských dětí. Většina rodin na Ukrajině má

průměrný měsíční příjem nepřevyšující tisíc českých
korun. Jejich výdělek tak stačí asi na dvacet bochníků
tamního chleba. Nezaměstnanost dosahuje těžko představitelných
95 procent. Mzda, je−li vůbec vyplácena, bývá často nahrazována
kořalkou. Ukrajinskou společnost proto čím dál víc rozkládá
alkoholismus. Muži často pobývají kvůli práci mimo domov a o  děti se
tak starají samotné matky nebo prarodiče. Vyřízení dětských příplatků
je tak drahé, komplikované a náročné na cestováni, že se je ani nevyplatí
vyřizovat. ,,Je to hornatý a chudý kraj. Od doby Nikoly Šuhaje
se změnilo jen málo. Zánikem komunistických družstev a lesních
závodů přišli lidé o práci. Rodiny s pěti a více dětmi jsou tady běžné.
Jediná vymoženost v domech je elektřina. Vodovod ani toalety
v domech nejsou. ,,V horách jsou vesnice, kde děti nechodí
do školy jenom proto, že nemají boty,“ řekl P. Krenický, který zažil
případ, kdy se matka osmi dětí přiotrávila léky ve chvíli, kdy neměla
svým hladovým dětem týden co dát k jídlu. „Podařilo se ji zachránit.
Dětem jsme okamžitě dovezli něco k snědku,“ dodal kněz.
Podobných zážitků má za sebou daleko víc, někdy mnohem
tragičtějších. Finance, které charita z ročních příspěvků získá, budou
sloužit ke krytí nákladů na vzdělání. Budou to školní pomůcky,
oblečení, strava, zdravotní péče, jízdné do školy a další potřeby.
Dětem, které nemají rodiče, příspěvek uhradí také ubytování
v náhradní rodině nebo v dětském domově.

Zveme ty, kterým není osud dětí z Ukrajiny lhostejný, na  zmíněnou
výstavu fotografií. A pokud máte milující srdce a štědrou ruku, můžete
vložit do pokladničky v muzeu i finanční dar.

Situaci na Ukrajině dobře vystihuje věta, kterou pronesl jeden z tamních
obyvatel při příjezdu  P. Krenického do této oblasti: „Snad dá Bůh, aby
u nás bylo tak nejlíp, jak je u vás nejhůř.“

P. R.

Pomozme  dětem z Podkarpatské Rusi

Pozvánka
Charita Chropyně zve srdečně všechny seniory na další
setkání, které se koná v sobotu 17. 1. 2004 ve 14:00
hodin ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.Fotografie z Podkarpatské Rusi jsou toho výmluvným svědectvím.
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Už týden před svátkem Mikuláše bylo ve škole znát, že se něco
děje. Přípravy na návštěvu sv. Mikuláše a jeho družiny vyvrcholily
v pátek 5. prosince. To už ve třídách nebylo „cítit sírou a kouřem“
po malých čertících, ale „vůní kadidla“ a všude byli samí andílci…
Žáčci byli jako vyměnění a paní učitelky nestačily odpovídat na dotazy
jako: „Kdy už ten Mikuláš přijde?“, „A přijde vůbec?“, „A kolik bude
čertů?“ Ti odvážnější a starší bedlivě pozorovali dospělé a tipovali,
kdože to letos půjde za Mikuláše či čerta.

Napětí trvalo až do deváté hodiny, kdy se za naprostého ticha
vyučovacích hodin rozlehl školní chodbou zvoneček anděla, který
spolu s Mikulášem vstupoval postupně do všech tříd. Mikuláš štědře

Ředitelka Základní školy Chropyně oznamuje,
že zápis žáků do první třídy pro školní rok 2004/2005
se koná pro všechny děti v pondělí 19. ledna 2004 na budově ZŠ ulice
J. Fučíka od 13:00 hodin do 16:00 hodin.

Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 1997 – 31. 8.
1998 a děti, kterým byla školní docházka odložena.

Rodiče si s sebou vezmou potřebné doklady – rodný list dítěte,
občanský průkaz, případně lékařskou zprávu, pokud to vyžaduje
zdravotní stav dítěte.Při zápisu rodiče předběžně sdělí, zda budou mít
zájem o umístění dítěte ve školní družině.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Mgr. D. Zapletalová, ředitelka školy

Oznámení zápisu do 1. třídy
Naše škola zaznamenala za první pololetí tohoto

školního roku mnoho významných úspěchů, jak po
stránce hudební, tak i výtvarné.

Dne 16. 10. 2003 jsme získali v okresní soutěži populárních písní
„Kostelecký slavíček“ v Kostelci na Hané
1. místo v nejmladší kategorii – Veronika Koutná
2. místo v nejstarší kategorii – Sylvie Šujanská

Dne 26. 10. 2003 v okresní soutěži lidových písní v Holešově v kategorii
trií (trojhlasý zpěv)
1. místo v nejstarší kategorii – Veronika Koutná, Sylvie a Dagmar Šujanská
2. místo v kategorii sólový zpěv – Veronika Koutná

Dne 27. 11. 2003 se žákyně 9.A třídy Veronika Růžičková, Nikola
Štěpánková a Lenka Hudečková zúčastnily soutěže „Hledá se nový
Versace“, konané na SOŠ oděvní v Prostějově. Ze 150 soutěžících
se Veronika Růžičková umístila na skvělém 5. místě.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
do dalších činností.

Mgr. Danuše Zapletalová, ředitelka školy

Úspěchy žáků naší školy

naděloval zlaté penízky ze své bezedné truhlice
dárků, dobrot a sladkostí a z moudré knihy četl nejen
hříchy a nepravosti některých školáků, ale i slova plná pohlazení,
pokory, dobrých rad a doporučení, jak dosáhnout většího počtu
jedniček nebo pochval.

Čerta nechal za dveřmi, aby neškodil a nenaváděl hodné děti
ke zlobení. A také proto, že ti méně ukáznění a méně pracovití
slibovali, že se polepší.

Tak, milý Mikuláši, děkujeme za návštěvu a za rok se těšíme opět
na shledanou!

−MB−

Hodný Mikuláš naděloval

Soutěž pro pamětníky
Vesele o houbách

O čem Vám chci vyprávěti, to je pravda pravdoucí,
o prázdninách, Horní Bečvě a mém houbařském otci.
Horní Bečva – Pod hlubokým, tam jsem se já narodil,

v Chropyni po stěhování, tamní školy vychodil.
Širá Haná není špatná, má také své půvaby,
ale chodit po rovinách, to vás pořád nebaví.
Valašsko je krása sama, hory, palouky a les,
na potoku plném pstruhů, hučí temně jez.

Když jsem býval ještě školák, jezdil jsem na prázdniny,
k dědovi na Horní Bečvu, sbírat hafery a maliny.

Od mala mě učit táta houbaření znát,
dodnes je to kůň číslo jedna, co Vám budu lhát.

Když jsem začal samostatně svoje houby nosit dom,
byla to směsice velká, někdy také satan v tom.

Brzy jsem však poznal krásu velkých bílých praváků,
v březovém hájíčku nacházel jsem též desítky kozáků.
Když jsem našel koncem prázdnin křemenáče v lese,

už jsem viděl velké věci, jak se táta třese.
Sbalil jsem si svých pár švestek, křemenáče k tomu,

rozloučil se s babí, dědou, ujížděl jsem domů.
Táta v Chropyni jen čekal, janky si vzal do lesa,

před místními hřibaři se chlubil, co je to za noblesa.
Toto se pak dělo víckrát, nejmíň pět let, to je dost,

až byl vyhlášen za machra, co má s janky zkušenost.
Nikdy před tím, nikdy po tom, už jsem vážně neslyšel,
že by někdo na Chropyňsku, velké janky tam našel.

Bývala to velká sranda a překrásná recese,
mně zůstala láska k houbám a k bloumání po lese.

Konrád Emil, Vlašské Meziříčí

Vesele o houbách
Vážená redakce,
posílám Vám veselé vzpomínání na hou−

bařskou příhodu z mládí, kterou jsem trochu zrýmoval.
Vám, Vašim čtenářům a všem chropyňákům přeji příjemné

vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Jelikož se soutěž pro pamětníky od tohoto čísla
podstatně mění, uvádíme pouze správné řešení otázky
z minulého čísla.

Do redakce přišly 3 odpovědi, pouze dvě však byly správné. Jako
výherce byl vylosován pan Josef Schneider z ulice K. H. Máchy, kterému
blahopřejeme a výhru si může vyzvednout na MěÚ. Z jeho odpovědi
cituji: „Fotografie zobrazuje severní část náměstí, ve směru na Zářičí.
V pozadí je vidět i vrtná souprava v místě bývalých lázní. Místo, odkud
byla fotografie pořízena, je na úrovni, kde nyní bydlí Ing. Piska
a M. Horák.“
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Ve čtvrtek 4.12.2003 se uskutečnil Mikulášský turnaj ve stolním
tenise na Základní škole v Chropyni.Této soutěže se zúčastnilo celkem
82 chlapců a děvčat ze 6.− 9. ročníků.

Turnaj zahájily 6. třídy, mezi nimiž byl napínavý boj. Nakonec
zvítězili Michal Zawadski ze 6.B a Gabriela Pohlová ze 6.C.
Na 2. místě se umístili Tomáš Křižan ze 6.A a Eliška Říkovská ze 6.C. 3.
místo obsadili Jakub Hofírek ze 6.C a Denisa Marešová ze 6.B.

V kategorii 7. ročníků zvítězili Jaroslav Kovařík ze 7.B a Kristýna
Pišťáčková ze 7.A. Na 2. místě skončili David Hrabal a Blanka
Konrádová ze 7.B, 3. místo patřilo Václavu Rehákovi ze 7.B a Veronice
Uhrové ze 7.A

Nelítostný boj mezi sebou svedly 8. třídy. Prvenství vybojovali

Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Radek Brázdil a Veronika Žáková – žáci 8.A.
Na 2. místě se umístili Tomáš Navrátil z 8.A
a Michaela Wlachová z 8.B, 3. místo získali Jaroslav Palík z 8.B
a Hana Macháčková z 8.A.

Velmi dobré a napínavé souboje vznikly mezi žáky 9.ročníku.
Nakonec zvítězili Jiří Matyáš z 9.A a Radmila Kroupová z 9.B.
Na 2. místě se umístili Milan Olšaník a Lenka Hudečková z 9.B. 3.
místo obsadili Jan Kovařík a Veronika Honková – žáci 9.B.

Celý turnaj proběhl ve sportovním duchu, všichni účastníci
bojovali s nasazením a v duchu fair−play.

Marie Molčíková

27. listopadu 2003 byl v Městském
kulturním středisku uspořádán koncert
dechové hudby Veselené. Přestože nepřišlo
moc posluchačů, mně osobně se vystoupení
líbilo a věřím, že i všem ostatním.

Po vystoupení jsem si dovolil zajít
za kapelníkem Veselanů a položil jsem mu ně−
kolik otázek:

Kdy vznikla dechová hudba Veselané
a mohl byste nám říci krátce něco k his−
torii?

Slovácká krojová dechová hudba Veselané
byla založena v rode 1974 a jak její název
napovídá, pochází z Veselí nad Moravou,
z kraje vína, krásných krojů a písní. Od samého
začátku měla štěstí na vynikající muzikanty,
jako například Járu Vinklárka, Vladimíra Salčáka
a další. V našem repertoáru najdou po−
sluchači skladby Blahoslava Smišovského,
Františka Maňase a jiných, v poslední řadě
také skladby Jaroslava Janoty, který s Veselany
vystupuje.

V příštím roce tedy slavíte  30. výročí
od založení. Co chystáte na oslavy?

Oslavy budou doufáme velké. Hlavní
je plánovaná na 24. dubna ve Veselí nad
Moravou společným koncertem se slovenskou
dechovkou Drietomankou a s big−bandem
z Veselí.

Vzpomněl jste několik skladatelů.
Který skladatel patří mezi nejoblíbenější
mezi Veselany?

Určitě všichni, především pak pan Tesařík,
Zdeněk Gurský, pan Procházka a samozřejmě
Jaroslav Janota.

A Vaše nejoblíbenější píseň a skla−
datel?

Valčík Moravo, Moravěnko a skladatel pan
Tesařík.

Dnes jezdí spousta dechovek do za−
hraničí, jak se říká „na lepší štaci“. Kde
byli Veselané?

Veselané často jezdili do Holandska
a Německa. V roce 1998 jsme byli ve Španělsku.

Letos jsme navštívili Švýcarsko, kde jsme hráli
na červnovém mistrovství světa v hokejbale.
V červenci jsme pak byli 10 dnů ve Francii.
Nejraději jezdíme do Polska, kde je skvělé
publikum. Cesty na Slovensko ani nepočítám,
tam jsme pomalu častěji než v Česku.

Dechovka je hudba, která je spo−
jována především se staršími lidmi. Dnes
existuje spousta kapel, jejichž věkový
průměr je kolem 20 −25 let. Myslíte,
že dechovka si najde své posluchače
i v řadách dnešních mladých lidí a že ne−
zanikne?

Dechovka nezanikne určitě, ale má jisté
problémy, které by se měly řešit dříve, než
budeme muset čekat na nového pana Slabáka,
aby nám naši hudbu zachraňoval. Upřímně
řečeno, vadí mi určitý konzervatizmus, který
brání novým trendům. Také kapelníci s
vedoucími hudeb by se měli více zapojovat
do dění kolem nás. Pomohlo by zřejmě
vytvoření jisté asociace dechových hudeb,
která by tyto problémy řešila.

Co by tedy měla hrát a jaká by měla
být mladá, moderní dechovka, která chce
starším posluchačům dát to, co od ní
očekávají a na co jsou zvyklí, ale zá−
roveň si chce získat mladší posluchače?

Moderní dechovka musí
podle mě hlavně zaujmout,
ale ne tím, že bude hrát výhradně taneční
hudbu. Měla by lidi pobavit skladbami, které
znají, při kterých si zazpívají a poznají, že je
muzikanti hrají od srdce. Pak se o návštěvnost
našich pořadů nemusíme obávat. S tím také
souvisí i dobří manažeři, kteří udělají reklamu
a seženou do naší „branže“ sponzory.

Co chystáte příští rok? Vyjde nějaké
nové CD, když budete slavit jubileum?

Příští rok chystáme 2 CD. Jedno ponese
název 10 let kapelníkem a bude to, dá se říci,
moje CD. Další chystáme při příležitosti 25. výročí
založení Veselského rynečku, což je festival
ve Veselí.

Závěrem bych se chtěl zeptat, kde bu−
dete v nejbližší době vystupovat.

Posluchači nás mohou slyšet na vánočních
koncertech u nás i na Slovensku. Jelikož si vše−
chny akce a místa nepamatuji, doporu−
čím návštěvu našich webových stránek
www.veselane.com, kde vedeme evidenci
vystoupení a kde se mohou dozvědět také
spoustu informací o naší dechovce.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji, ať to Ve−
selanům dlouho dobře hraje.

Rozhovor s Petrem Hartmannem, kapelníkem dechové hudby Veselané
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Požadavek na vládu – návrh změny ve způsobu valorizace
důchodů v souvislosti s přechodem ČR do EU

Předkládáme tento návrh proto, že v řadách odborově or−
ganizovaných důchodců roste znepokojení nad minimální výši
valorizace důchodů, která neumožňuje pokrýt jejich rostoucí životní
náklady. Na hromadných akcích seniorů se v této souvislosti stále častěji
objevují připomínky, že není plněno Programové prohlášení vlády,
v němž je uvedeno, že „vláda zabezpečí růst reálné úrovně vyplácených
důchodů“.

Provedená valorizace důchodů na minimální výši vede v podstatě
ne k žádoucímu růstu, ale jen k propadu reálné hodnoty důchodů.
V zájmu naplnění vládního programového prohlášení a celkové prestiže
vlády proto navrhujeme, aby zvyšování důchodů bylo prováděno
podle spravedlivých principů, jež jsou i součástí širšího materiálu
Asociace důchodců odborářů „Zpráva o vývoji důchodů po r. 1989
a návrhy v souvislosti vstupu ČR do EU“.
1.Dokončit v r. 2004 obnovu kupní síly průměrného důchodu

ve srovnání s úrovní r. 1989 (tj. celého důchodu včetně pevné
a procentní částky) podle indexu životního nákladů důchodců.

2.Zvolit takové procentní zvýšení důchodů, aby po−
měr mezi průměrným starobním důchodem
a průměrnou hrubou mzdou se proti současnému stavu zvýšil s tím,
že do r. 2006 by byl dosažen podíl průměrného starobního důchodu
na průměrné hrubé mzdě minimálně 45 % a že by se, jak požaduje
ČMKOS a KVOD, postupně zvyšoval až na úroveň 50 % (v r. 1989 to
bylo 50,4 %).

3.Provést likvidaci zbývajícího podílu mezi úrovní důchodů u staro−
důchodců a novodůchodců (155 Kč v neprospěch starodůchodců)
v r. 2004.

4.Provést porovnání růstu důchodů podle algoritmu výpočtu důchodů
s růstem již přiznaných důchodů valorizací a provádět nadále
valorizaci ve výši růstu základů pro výpočet důchodu – to v podstatě
odpovídá valorizaci o 100 % inflace a 100 % růstu reálných mezd.

5.Pouze v této vazbě lze zajistit obranu kategorie dnešních i budoucích
důchodců v daném důchodovém systému proti dalšímu poklesu
výše důchodů pod 40 % průměrných mezd dnes i ve střednědobé
budoucnosti, tzn. před účinností nového důchodového systému.
V tomto směru by měla ČMKOS v tripartitě požádat o zásadní novelu

Informace Svazu důchodců ČR

Rada města na svých jednáních:

− Uložila zveřejnit záměr prodeje bytového domu č.p. 97 na Paz−
derně. Po zveřejnění byly předloženy dvě nabídky. Rada
vyhodnotila jako výhodnější nabídku pana Hyblera a předložila
tuto nabídku v rámci majetkoprávních záležitostí k projednání
zastupitelstvu  města.

− Schválila dodatky ke smlouvám s firmou Unibau na některé

změny v prováděných pracích při stavbě
běžecké dráhy a rozběžiště s doskočištěm na ulici
Komenského a místní komunikace na ulici Emila Filly s lávkou
přes Mlýnský náhon v celkové výši 31 tis. Kč.

− Zamítla žádost pana Vedry o prodloužení platnosti vyhrazeného
parkoviště, protože se žadatel za dobu platnosti  nepřestěhoval
do Chropyně.

− Projednala žádost pana Olivy o odkoupení  části pozemku
na  parcele číslo 178/4 a 176. Rada města doporučila zastupitelstvu
k prodeji pouze zastavěnou část pozemku na parcele č. 178/4.

− Odsouhlasila provedení oprav překopů komunikace na ulici
Hrázky u domu ve vlastnictví města.

− Schválila uzavření smlouvy s firmou PVT a.s. ve výši 56 tis. Kč
na provedení konzultací a následných atestací informačních
systémů veřejné správy  pro informační systém Města
Chropyně. Tato povinnost vyplývá ze zákona.

− Obdržela žádost pana Souška, Nádražní 673 na odkup části
parcely č. 1002 o výměře 25 m2 pro výstavbu garáže. Jedná
se o parcelu s garážemi u hřbitova ( starší část). Rada uložila
zveřejnit záměr prodeje tří možných míst na této parcele
se stanovenou cenou 100 Kč za m2 a poté předložit na jednání
zastupitelstva města.

− Schválila přidělení uvolněného bytu na DPS č. 27 paní Marii
Tesařové, dosud Drahy 221.

− Vyhověla žádosti Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby
o finanční příspěvek na dobudování turistické rozhledny
na vrcholu Brdo ve výši 30 tis. Kč.

− Zvýšila schválený příspěvek z 30 tis. Kč na 50 tis. Kč na obnovu
a rozšíření naučné stezky v Chropyni.

− Vydala souhlas s vybudováním vstupu a přístupového chodníku
k objektu bývalé výměníkové stanice č. 4 ze strany vnitrobloku
za podmínek, že spojovací chodník bude vybudován ve stejném
vzhledu jako chodníky stávající a bude z obou stran osázen
živým plotem.

− Po obdržení stanoviska dopravního inspektorátu PČR rozhodla
o doplnění přechodu pro chodce na ulici Moravská příslušnými
dopravními značkami, na ulici Drahy o oboustranném umístění
výstražných značek „chodci“.

− Vyslovila souhlas s dočasným záborem veřejného prostranství
u domu č.p. 623 a 624 v souvislosti s prováděním zateplení
štítových stěn domu.

Eva Klašková − místostarostka

Z jednání rady města

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
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60. léta Národní házené

Začátkem 60. let družstvo mužů hraje divizi. Ale v těchto letech,
přesněji v roce 1963, dosahuje družstvo dorostenců velikého
úspěchu. Pod vedením J. Pazdery se probojovalo do finále Přeboru
České republiky, kde skončilo na 4. místě. O rok později větší část
tohoto družstva přechází do I. družstva mužů a to i s trenérem
Pazderou.

V Chropyni se tedy hraje Liga, zatím jen druhá.
O to se zasloužili: Kunc M., Hradil Fr., Kohl B., Král J., Ramiš K.,

Svoboda M., Přecechtěl J., bratři Bénové A. a B., Béna Vl., Souček Fr..
Od roku 1964 hraje družstvo mužů nepřetržitě v II. lize až do roku

1971. Většinou se umisťuje ve druhé polovině tabulky, nejlepší úspěch
je 5. místo. V roce 1971 sice sestupuje do Krajského přeboru,
ale tam si vede suverénně  a za rok opět hraje II. ligu. V těchto letech tu
hrají muži, dorost i žactvo. Ale dorost s žactvem neměli takový úspěch.

V roce 1973 hraje družstvo mužů na špici II. ligy a umisťují
se na 3. místě. O rok později si již nenechávají ujít příležitost a poprvé
v historii chropyňského sportu vidí diváci nejvyšší soutěž – I. ligu
v Národní házené. Na tomto velkém úspěchu se podíleli: Béna A.
jako trenér, a hráči: Kafka Vl., Heger J., Přivřel F., Blažek Vl., bří. Vl. a B.
Bénovi, Hrubý B., bří. K. a Vl. Ramišovi, Kopečný R., bří. J. a St.
Zapletalovi, Král J. Vedoucí družstva Hrubý J.

V těchto letech se jméno města Chropyně dostává do paměti
Svazu Národní házené v Praze. Výsledkem bylo uspořádání v roce
1971 celostátní soustředění juniorů. To nebylo naposledy, v roce
1974 se soustředění znovu opakovalo a v dalších letech taky.

Družstva mužů II., dorostenců i žáků hrají ze střídavými úspěchy
v krajském přeboru. Naše družstvo mužů jako nováček I. ligy
se umisťuje po skončení sezóny na 6. místě. O velmi dobré hře v I. lize

Házená v Chropyni oslaví 80 let − pokračování
svědčí i to, že na mezizemský zápas Čechy – Morava
( hrává se 1x ročně) bylo nominováno na reprezentaci
Moravy 5 našich hráčů: bří. K. a Vl. Ramišové, Vl. Béna, Vl. Blažek
a Vl. Kafka.

V těchto letech pro nemoc J. Chytila přebírá žactvo Kopečný R.
Začínají se hrávat mezitřídní turnaje v NH v místní ZŠ. Družstva II. mužů,
dorostů a žactva končí většinou na 2. nebo 3. místě Krajského přeboru.
I. družstvo mužů se po dobu 4 let snaží udržet I. ligu. To se však nedaří
a tak v roce 1978  sestupují. V té době se ruší II. liga a to znamená,
že muži sestupují až do Krajského přeboru.

Postupně přestává hrát větší část hráčů s ligovou zkušeností. Krajský
přebor se prakticky hraje až po dnešní dobu. Ale nejen smutné byly časy
v roce 1979. V tomtéž roce byli vyhodnoceni v rámci okresu
„ O nejlepšího sportovce “ R. Lenhart a „ O nejlepšího trenéra“ R. Kopečný.
Družstvo mužů bylo vyhlášeno jako nejlepší kolektiv okresu Kroměříž.

Tím bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o tak vysokou úroveň
NH v Chropyni a to nejen hráčům, které jsem uváděl, ale i funkcionářům.
Mimo jiné i Chalupovi S., Koutnému, Stratilovi M., Juráškovi J., Dadejovi
L., Kremplovi Z., A. a B. Bénovým, Kytlicovi a A. Bajgarovi aj. V dnešní
době máme v soutěžích, a to v KP, družstva mužů, žáků a žaček.

Je to 80. let od vzniku NH v Chropyni, a proto chci poděkovat všem,
kteří se podíleli na jejím úspěšném trvání i těm, které jsem nejmenoval.

Přeji do dalších let hodně sportovních úspěchů a veselého ducha
v týmu.

Roman Kopečný

Ligové utkání Chropyně – Litvínov. K. Ramiš při své
akrobatické vykláněčce. Budou ještě někdy ochozy takto zaplněny?

Vítězné družstvo II. ligy národní házené, skupiny B TJ
Technoplast, které vybojovalo v ročníku 1973 – 1974 postup
do I. ligy.

Stojící zleva: trenér Béna Antonín, Přivřel František, Kopečný
Roman, Kafka Vladimír, Hrubý Bedřich, Král Jiří, Ramiš Vladimír, Heger
Jaroslav.

Klečící zleva: Blažek Vladimír, Béna Vladimír, Zapletal Josef, Ramiš
Karel, Béna Bohumil, vedoucí Hrubý Josef a místopředseda oddílu
Kytlica Josef.

zákona č. 155/95 Sb. o valorizaci důchodů. Tento postup považujeme
za vhodný a strategický při sledování důstojného života lidí
důchodového věku při přechodu ČR do EU.

Navíc je nutné co nejodpovědněji zvážit, že v souvislosti se vstupem
ČR do EU se (podle premiéra Vl. Špidly) musí počítat s ročním vývojem
inflace až 7 %, což by podle našich výpočtů mělo dopad na důchodce

cca 4.000,− Kč za rok. Žádáme, aby vzhledem k výše uvedeným
argumentům byla našemu návrhu na způsob valorizace důchodů
od r. 2004 a také z hlediska celkové situace stavu důchodců v kontextu
se vstupem ČR do EU věnována maximální pozornost. Děkujeme
za pochopení a pomoc.

Antonín Stejskal, předseda Asociace důchodců odborářů
Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR

Informace Svazu důchodců ČR
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Leden
10. – Městský ples
24. – Podnikový ples
25. – Dětský karneval
27. – Disco karneval pro ZŠ
28. – Disco pořad pro ZŠ
Únor
14. – Myslivecký ples
16. – Krakonošův klobouk – pohádky pro
nejmenší
17. – divadelní představení „Láska, sex a žár−
livost“ – Háta Praha
Březen
1. – O Rumcajsovi – pohádky pro nejmenší a ZŠ
8. – divadelní představení „Lekce lásky“ – tři
poněkud lechtivé, ale půvabné hříčky utkané
Boccacciovských vyprávění, divadlo Praha
22. – Pejskování – pohádky pro nejmenší

Duben
1. – O hrochovi, jak se bál očkování – pohádky
pro nejmenší
20. – Nápad myšky Terezky – pohádky pro
nejmenší, činohra s loutkami
Květen
13. – JABLKOŇ – populární alternativně−folk−
jazz−rocková skupina, držitelka Anděla 2001
a Čelkého lva 2002
17. – Pták Ohnivák a liška Ryška – pohádka pro
nejmenší
Červen
2. – Putování za ztracenou kapkou, neb
povídání o vodě, kapce a páře – pořad pro
nejmenší
Září
? – loutkoherecké divadlo z Kopřivnice
24. – „Svítání“ – brněnská hudební skupina

Kulturní pořady pro rok 2004
Říjen
11. – recitál Vladimíra Hrona
„ABECEDA HVĚZD“
18. – O pejskovi a kočičce – pohádky pro
nejmenší a ZŠ
Listopad
3. – Chlupatá čertovská pohádka – pro
nejmenší
5. – TRAVESTI SHOW – skupina Screamers
Prosinec
5. – Mikulášování – tradiční předvánoční show
pro rodiče a děti
6. – písničková show Pavla Nováka – pro
nejmenší a ZŠ

Změna programu vyhrazena

Miroslav Horák, vedoucí MKS

Šachové okénko
Oprava

V minulém Zpravodaji města Chropyně č. 12 došlo
nedopatřením k posunu řádku a tím vznikla mylná informace. Opravte
si prosím: na šestém místě se umístilo naše družstvo ZŠ Chropyně
s 10 body, na sedmém místě se 6 body Bystřice−Bratrství a na posledním
osmém místě se umístilo družstvo Bystřice−Masarykova s 5 body.
Vše další je správné.

Dne 29. 11. proběhla Okresní žákovská liga (3. turnaj) v Kroměříži
v hale Slavie. Z našeho kroužku ZŠ v Chropyni se zúčastnil Zdeněk
Kroupa, který ze sedmi zápasů získal celkem E body (3 výhry, 2 remízy
a 2 prohry), Grézl Tomáš a Blažek Ondřej získali také 4 body (4 výhry,
3 prohry), Loučka Martin získal 3 body (3 výhry a 4 prohry). Dále se
z Chropyně zúčastnili žáci, kteří hrají za Sokol Postoupky: Slavík Martin
získal 4 body, Machalík Marek 3,5 bodu a Zawadski Michael 3 body.
Do finále Okresní žákovské ligy, které se hrálo 13. 12. se probojoval
pouze Michal Slavík.

Dne 4. 12. se hrálo poslední utkání družstev – SŠ Regionu Kroměříž
v Holešově. Na prvním místě s 22 body se umístilo družstvo Gymnázia
Kroměříž „A“, na druhém místě se 17 body Gymnázium Kroměříž „B“,
na třetím místě s 15,5 bodem Gymnázium L. J. Holešov, na 4. místě
Arcibiskupské gymnázium s 10,5 bodem, na 5. místě COPT Kroměříž
s 8 body, na 6. místě VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž
se 6 body a na posledním 7. místě Tauferov. SOŠU Kroměříž.

Za obětavou pomoc šachovému kroužku děkuji touto cestou panu
Kropáčkovi, který zhotovil z překližky chybějící figurky na demonstrační
nástěnnou magnetickou tabuli a tím umožnil kvalitnější výuku šachu
v kroužku.

Bylo by velmi dobré, kdyby se našlo více rodičů a pomohli založit šachový
oddíl alespoň pro zájemce šachové hry z řad mládeže v Chropyni.

V současné době se žáci šachového kroužku intenzivně připravují
na krajské kolo přeboru škol, kam se minulý měsíc probojovali umístěním
na druhém místě v regionálním přeboru škol 1. stupně. Krajský přebor
škol se má hrát v lednu příštího roku v Hluku.

Současné výsledky: Kroupa – Matějek 1:0, Grézl – Kroupa 0:1, Loučka
– Grézl 0:1, Blažek – Kučeřík 1:0, Kučeřík – Matějek 1:0, Blažek – Loučka
1:0.

Přeji mnoho úspěchů a zdraví v roce 2004 všem.

O. Antoš

10. ve 20:00 hodin Městský ples. K tanci i pos−
lechu hraje hudební skupina Classic a cimbálová muzika
Dubina. Jako host vystoupí zpěvačka Leny. Program bude zpestřen
tanečními vstupy taneční skupinou KST Swing Kroměříž.

24. ve 20:00 hodin Podnikový ples

25. ve 14:00 hodin Dětský karneval, v programu agentury
GONG Olomouc

27. v 9:00 hodin Disko karneval pro žáky I. stupně ZŠ

28. v 9:00 hodin Diskotéka pro žáky II. stupně ZŠ

Miroslav Horák, vedoucí MKS

Kulturní pořady na leden 2004

Městský ples - 10. ledna ve 20:00 hod.
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Vítání nových občánků našeho města

Karolína HUDEČKOVÁ 23. 8. 2003

Příchod nového človíčka je vždy
radostnou událostí. Blahopřejeme všem
rodičům a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti při výchově jejich
potomků.

RedakceŠárka GRÉZLOVÁ 25. 6. 2003

Aneta VAVRYSOVÁ 25. 6. 2003 Jiří HOLUB 26. 7. 2003

Lucie VYMAZALOVÁ 14. 8. 2003

Nikola VACULOVÁ 26. 7. 2003

Adéla BURÁŇOVÁ 2. 9. 2003

Petr ŠTĚPÁN 1. 10. 2003 Johana HRABALOVÁ 9. 10. 2003 Adéla HÁLOVÁ 10. 10. 2003

Na přelomu let 2003 a 2004 došlo ke změně na postu redaktora
Zpravodaje. V souvislosti se změnou pracovního zařazení odchází
po pěti letech od redakční práce paní Martina Kunčarová.

Za dobu jejího působení ve funkci se ji podařilo zpestřit obsah tohoto
periodika a zvýšit jeho úroveň především zařazením některých
pravidelných rubrik a odvážným přístupem k psaní redakčních článků.

Paní Martině Kunčarová tímto upřímně děkujeme
za její poctivou tvůrčí práci a novému redaktorovi
Ing. Jiřímu Roseckému přejeme hodně úspěchů.

František Hrabal, starosta
Eva Klašková, místostarostka

Poděkování za poctivou práci
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Společenská kronika
listopad 2003

Chropyňské počasí
listopad 2003

Průběh teplot - listopad 2003

Kateřina Lučanová − matrikářka

Petr Hynšt, Chropyně – Alena Hubáčková, Chropyně

Pavlína Strouhalová, 80 let, nám. Svobody

V měsíci listopadu
se do našeho města přistěhovali 2 občané,
16 osob se přestěhovalo v rámci obce, 10 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 1 osoba zemřela a narodilo se 6 dětí.
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Omlouváme se, že ve Zpravodaji 12/03 byli omylem uvedeni Krpec
Duchoslav a Slavíková Marie.

V prosinci roku 2003 oslavil významné životní jubileum

Navrátil Ivan Moravská 660

Blahopřání

V listopadovém období docházelo velice často k převlhčování
a zamokřování nejenom zemědělských pozemků, ale i k zneprů−
jezdňování existujících vesměs nedostatečně zpevněných cest. Potom,
jak stojí v řadě hospodářských dobových záznamů, na rozbahněných
cestách a silnicích povozy zapadaly až po nápravy. Pokud vesnice či
města neležely při tzv. císařských silnicích, museli se jejich obyvatelé
smířit s tím, že po určitou část roku budou jejich sídla pro povozy
nedosažitelná. Ještě kolem roku 1850 bylo u nás takových obcí 85 %.
Spojení se „světem“ v období rozbahnění cest bylo možné pouze pěšky
nebo na koni. Potahovou dopravu bylo někdy možno obnovit
až teprve po zámrazu.

K nápadným a pozornost vždy velice vzbuzujícím úkazům v přírodě
náleží bezesporu tzv. REFLORESCENCE (= druhé mimořádné kvetení
v témže roce) ovocných dřevin a některých jiných rostlin. Bývá
pozorována zpravidla právě v listopadu. Reflorescence však nebyla
zase tak mimořádným jevem, aby nemohla být opředena množstvím
předsudků a pověrečných pranostik. Ke zvláště nápadným případům
reflorescence u nás podle historických záznamů došlo především
v letech 1290, 1297, 1337, 1415, 1420, 1426, 1473, 1480, 1505,
1512, 1522, 1540, 1557, 1562, 1606, 1616, 1625, 1682, 1720 atd.

Z místního pozorování v měsíci listopadu
− průměrná minimální ranní teplota byla +4 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +7 °C
− nejchladnějším dnem byl 13. listopad s ranní teplotou −7 °C a odpolední 0 °C
− nejteplejším dnem byl 1. listopad s ranní teplotou +15 °C a odpolední +16 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 23 mm/m2

− průměrný tlak za měsíc byl 995,1 hPa

Pranostiky na měsíc leden
1. leden (Nový rok) − Novoroční noc světlá a tichá, bez deště a větru,

znamená dobrý rok.
6. leden (Tří králů) − Je−li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami

a bude úrodno.
21. leden (Anežka) − Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana

z rukáva.
25. leden (Obrácení sv. Pavla) − Den jasný Pavla svatého znamená

hojnost dobrého.
26. leden (Polykarpa) − Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

Ing. O. Kment


