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Rozpočet Města Chropyně na rok 2004
V předcházejícím čísle Zpravodaje Vás
starosta, pan František Hrabal, informoval
o aktivitách, kterým se chceme věnovat
v letošním roce.
Nyní něco o tom, jaké máme k dispozici
zdroje k financování těchto našich záměrů.
Na prosincovém veřejném zasedání Za−
stupitelstva města Chropyně byl schválen
předložený návrh rozpočtu pro rok 2004, takže
již od prvních dnů letošního roku hospodaříme
dle řádně schváleného rozpočtu. Každoročně
se při sestavování návrhu rozpočtu sejdou
požadavky ve výši značně přesahující naše
příjmové možnosti. Proto je také řada
požadavků buď odsunuta do příštích let nebo
pro nejbližší léta zamítnuta. Během roku
samozřejmě dochází k určitým změnám, ať již
je to jiná výše zůstatku převáděna z minulého
roku nebo nutné výdaje, se kterými nebylo
původně počítáno. Veškeré takové změny musí
být schváleny vždy zastupitelstvem města
formou rozpočtového opatření.
A nyní již k samotným číslům:
Předpokládané příjmy celkem: 55,580 tis. Kč

Z toho:
Daňové příjmy
Poplatky
Neinvestiční dotaze ze SR :
− na výkon státní správy
− na sociální dávky
Neinvestiční dotace od obcí
Správní poplatky
Z prodeje bytů
Úhrada dlouhod.půjček
Operace dlouhod. řízené aktivity
Ostatní příjmy
Převod zůstatku z roku 2003

Předpoklad výdajů:
Z toho:
Dopravní územní obslužnost
Příspěvek mateřské škole
Rekonstrukce na MŠ
Příspěvek základní škole
Rekonstrukce na ZŠ
Příspěvek školní jídelně
Opravy ve ŠJ
Činnost knihovny

28,800 tis. Kč
2,861 tis. Kč
2,548 tis. Kč
10,918 tis. Kč
500 tis. Kč
700 tis. Kč
400 tis. Kč
−1,515 tis. Kč
2,800 tis. Kč
1,568 tis. Kč
6,000 tis. Kč

55,580 tis. Kč
265 tis. Kč
1,291 tis. Kč
700 tis. Kč
3,307 tis. Kč
1,200 tis. Kč
832 tis. Kč
140 tis. Kč
856 tis. Kč

Rekonstrukce rozhlasu
,350 tis. Kč
Příspěvky na tělových. činnost
1,140 tis. Kč
Výměna čerpadla na koupaliště
,220 tis. Kč
Veřejné osvětlení – el. energie
,450 tis. Kč
Výstavba byt. domu – zahájení
,800 tis. Kč
Příspěvek SMM
7,247 tis. Kč
Oprava hřbitovní zídky
,250 tis. Kč
Sběr a svoz odpadu, třídění
2,455 tis. Kč
Regenerace sídliště
1,500 tis. Kč
Ekologie, veřejná zeleň
,545 tis. Kč
Výkup pozemků
1,300 tis. Kč
SDH Chropyně, Plešovec
,162 tis. Kč
Rekonstrukce CAS−25
,250 tis. Kč
Sociální dávky
10,918 tis. Kč
Místní správa
11,450 tis. Kč
Zastupitelské orgány obce
1,467 tis. Kč
Platby daní a poplatků
1,000 tis. Kč
Služby pen. ústavů, pojištění
460 tis. Kč
Uložené prostředky
2,800 tis. Kč
Propag., zámek, kult., zájm. č.
,734 tis. Kč
MKS – regulační ventily
200 tis. Kč
Ostatní
485 tis. Kč
Rezerva
806 tis. Kč
Jak již z našich informací víte, některé akce jsou
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Rozpočet Města Chropyně na rok 2004
finančně náročnější, než v jaké výši máme
vyčleněny prostředky v našem rozpočtu. Je
to u takových akcí, kde je naší snahou získat
finance i z jiných zdrojů. Dotaci na re−
konstrukci základní školy ze státního rozpočtu
již máme schválenou. Rovněž tak dotace
z Krajského úřadu Zlín na rekonstrukci míst−
ního rozhlasu na bezdrátovém principu

s napojením na integrovaný záchranný
systém a na rekonstrukci požárního vozidla
CAS−25. Dále budeme ještě usilovat o získání
dotace na část projektu „Regenerace sídliště“
a výstavbu bytového domu.
Na závěr si přejme, aby hospodářské výsledky
naší ekonomiky byly, lepší než jsme před−
pokládali, a to se pak projevilo ve větších

Co nás potěšilo

Co nás vyděsilo

Určitě bych zde mohl napsat za všechny děti, které
byly jistě rády, že alespoň na pár dní napadla trocha
sněhu a děti si tak mohly pořádně zařádit na sáňkovacím kopci,
na kterém bylo živo až do večerních hodin. Někteří vtipálci jezdili
dokonce na židlích nebo na sedačce z obýváku (byť byli v jiné věkové
kategorii, doufejme, že i oni se dokonale vyřádili).
Na jedné straně sníh některé potěšil, na druhé straně zřejmě nepotěšil.
Tím myslím pracovníky SMM Chropyně, kteří museli obětovat značnou
část svého volného času, aby upravili silnice a chodníky do sjízdného,
resp. schůdného stavu. Myslím, že se tohoto úkolu zhostili zodpovědně
a že jim patří naše poděkování. Alespoň někde nebyl „někdo“ sněhem
zaskočen.

Když se ve víceúčelovém sále zámku konala před
vánocemi Vánoční besídka pro obyvatele DSP, podíval
jsem se z okna na stranu, která je schovaná za zámkem. Naskytl se mi
pohled na nepořádek pod keři (krabičky a nedopalky od cigaret, prázdné
PET láhve ...). Takový nepořádek po sobě nechává mládež „pu−
bertálního“ věku, pociťující nepřekonatelnou potřebu tabáku
a snažící se neustále si něco dokazovat. Bohužel je rodiče zřejmě
nenaučili, jak se správně chovat. Nebo je takovým problémem
si přinesenou krabičku cigaret po sobě také odnést? Zvlášť, když
je o několik cigaret lehčí. I když, možná se nám tím mládež snaží naznačit,
že i do těchto míst by se mohl nainstalovat odpadkový koš.
A co by na to řekl Murphy? Každý chce, aby si ho někdo
všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Kulturní pořady na únor 2004

Klub českých turistů

14. ve 20:00 hodin Myslivecký ples
16. ve 9:30 hodin

daňových příjmech našeho města, což by nám
umožnilo dodatečně zařadit některé akce
odsunuté z důvodu nedostatku finančních
prostředků, a aby nám další etapa daňové
reformy nepřinesla další zvýšení nezbytných
výdajů, což by zase znamenalo snížení
prostředků na realizaci plánovaných akcí.
Eva Klašková – místostarostka

Krakonošův klobouk – pohádky pro nejmenší

17. ve 19:30 hodin Láska, sex a žárlivost – představení divadelní
společnosti Háta.
Francouzská komedie Marca Camolettiho plná legrace a různých
nedorozumění, kde se setkáváme se zápletkami, každému asi důvěrně
známými z vlastního manželství. Navíc budeme překvapeni, jak
mistrovsky se budou rozvíjet. Obsazení: Mahulena Bočanová, Adéla
Gondíková, Martin Zouhar, Vladislav Beneš, Ludmila Molínová, Marcela
Nohýnková, Zbyšek Pantíček, Zdeněk Nandal, Lucie Zedníčková, Lucie
Benešová, Ivana Andělová, Olga Želenská.

Příprava turistických aktivit v oblasti Valašsko−Chřiby
na měsíc únor je vždycky problematická. Bude to akce
pro lyžařskou nebo pěší turistiku? Nadělí nám příroda sníh, bláto nebo
zmrzlé stezky? Vyberte si podle počasí z naší nabídky:
1. – 8. 2. 2004

Zimní přejezd Orlických a Rychlebských hor.
Informace o volných místech podá:
Karel Janoušek, Lány 844, 763 61 Napajedla,
tel: 577 944 817

7. 2. 2004

50 km na lyžích po Valašsku
Start: Soláň 8:45 – 9:45 hod,
Bumbálka 7:30 – 9:30 hod.
Nutno se přihlásit předem na adrese
Mgr. Josef Handlíř, Na Kopečku 20, 755 01 Vsetín
tel: 571 414 963 732 219 422

14. 2. 2004

Lyžařský přejezd Hostýnských vrchů
Start: Tesák 9:00 hod.
Přihlášky nejsou nutné, informace podá:
Zdeněk Perutka, Zahradní 309, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem, tel: 573 379 193, 723 666 170

14. 2. 2004

Valentýnský pochod, 20 km pěší
Start: 9:00 hod, Zlín, zast. MHD Školní
Informace: Jiří Tomáš, Příluky 298, 760 01 Zlín,
tel: 577 438 539

28. 2. 2004

Výlet na běžkách: Melodik – Kasárna – Portáš –
Vranča
Start: Rožnov pod Radhoštěm 8:00 hod.
Přihlášky do 26. 2. 2004 na adresu:
Zbyněk Vanuta, Vítězná 1746, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, tel: 571 652 731, 737 878 984

Další nabídky turistických akcí najdete ve vývěsní skříňce KČT u hlavní
brány Aliachem a.s. o. z. Fatra provozovna Chropyně.
Zdrávi došli!
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Městský ples

Městský ples tradičně zahájili pan starosta František Hrabal a pan
Miroslav Horák.

Jako na několika předchozích plesích vystoupila jako host večera
zpěvačka Leny.

O tom, že se lidé dobře bavili, svědčí i tato fotografie.

Městský ples by si už nikdo nedokázal představit bez cimbálové
muziky Dubina.

Tanečními vstupy zpestřila program skupina KST Swing Kroměříž.
Zatímco „mladší“ členové této skupiny předvedli temperamentní
latinsko−americké tance…

… jejich trenér a učitel Marek Dvorník předvedl se svou partnerkou
Marií Zikosovou tance standardní.
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Vánoční koncert 2003
Podobně jako v předchozích letech i letos jsme připravili vánoční
koncert, abychom vám, občanům města Chropyně, navodili vánoční
atmosféru. Po roce opět nevystupovaly jen sbory Cantinella a Schola
Melodica, ale podařilo se nám zajistit i krátké vystoupení studentů
2. ročníku Církevní konzervatoře v Kroměříži, které bylo jistě zpestřením.
Přestože byl koncert až 16. prosince (to až berte z našeho pohledu),
začaly přípravy na vánoční koncert 2003 už prakticky po vánočním
koncertě v roce 2002. Vybrat materiál z velkého množství vánočních
písní není vůbec jednoduché. Pěvecký sbor Schola Melodica začal
s nácvikem písní už v létě, a to na faře v Pačlavicích, kam vyrazil na
každoroční prázdninové soustředění. Přál bych vám vidět tváře obyvatel
Pačlavic, kteří za horkých srpnových dní chodili po obci a z okna slyšeli
koledy a jiné vánoční písně. Na tomto soustředění nás navštívili i pan
starosta s paní místostarostkou a my touto formou děkujeme
za přivezené pozornosti a Městu Chropyně, farnosti sv. Jiljí v Chropyni
a farnosti sv. Jakuba v Břestě za finanční příspěvky, které nám pomohly
k tomu, aby se toto soustředění uskutečnilo. Až do loňského roku si totiž
zpěváci platili veškeré výdaje na ubytování a stravu sami.
Pěvecký sbor ZŠ Cantinella se do nacvičování koled pustil až po začátku
školního roku. V průběhu listopadu začaly společné zkoušky, z nichž
každá, a to mi věřte, nás dirigenty vyčerpává tak, že si připadáme alespoň
o 5 let starší. Ale sami jsme rádi, že děti a mládež zpěv baví a že do sboru
chodí dobrovolně.
Naším prvním vystoupením jsou tradičně výchovné koncerty pro
žáky ZŠ. Mezi jednotlivými stupni jsou dost patrné rozdíly. Můžete vidět
prvňáčky, kteří se při koncertě velmi baví, napodobují dirigenty nebo
hráče na hudební nástroje, zpívají si, tleskají a když se jim něco líbí, tak
se smějí a jásají. Na druhé straně můžete vidět znuděné deváťáky, kterým
je úplně jedno, že se jejich spolužáci snaží „prodat“ to, co se přes školní
rok naučili. Dokonce se někteří „hrdinové“ ani nestydí mluvit
do přednášených básní, reagovat na slova moderátorů či jinak rušit
naše vystoupení. Snad by bylo lepší, kdyby zůstali ve škole.

Samotný vánoční koncert je pak příležitostí, kdy
se mohou zpěváci ukázat svým rodičům, babičkám
a občanům města, kteří na koncert zavítají. My ovšem nežijeme jen
tímto jedním koncertem, i když z něj jsme vždy nejvíce nervózní. Například
letos byly koncerty dohromady čtyři. Přesto si myslím, že koncert
se všem, kteří přišli, líbil, a že zajisté přijdou i letos.
Jak jistě víte, vybíráme na vánočních koncertech dobrovolné vstupné.
Zajímavý byl poznatek pracovnic úřadu pověřených vybíráním, že lidé
ze sociálně slabších rodin dali 100,− Kč a více, zatímco někteří z těch
„movitějších“ prošli kolem džbánku nebo misky bez povšimnutí. Ale
koncert je přístupný všem.
Při letošních koncertech a vystoupeních (rozsvícení vánočního stromu)
se vybralo celkem 11.740,50 Kč, a to: při rozsvícení vánoční stromu
3.000,50 Kč, na koncertě v Břestě 2.986,− Kč, na koncertě v Chropyni
4.964,− Kč, na koncertě ve Skašticích 490,− Kč. K této částce přidali Junáci
300,− Kč a rozhodnutím Rady města Chropyně byla částka dorovnána
na konečných 12.000,− Kč. Částka byla následně rozdělena takto:
příspěvek farnosti sv. Jiljí na topení v kostele 1.000,− Kč a zbývající částka
11.000,− Kč byla rovnoměrně rozdělena mezi kojenecký ústav
ve Valašském Meziříčí a dětský domov Lazy ve Zlíně.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na chropyňském
vánočním koncertě a našich vystoupeních podíleli, a to: Městu Chropyně
a pracovníkům MěÚ, Římskokatolické farnosti sv. Jiljí, Správě majetku
města Chropyně a jejím pracovníkům, Městskému kulturnímu středisku
a ředitelství Základní školy v Chropyni. Dále bychom rádi poděkovali
panu Milanu Vaculíkovi za ozvučení na akci „Rozsvícení vánočního stromu“
a za trpělivost při natáčení CD a také firmě Technosoft, spol. s r. o.
za vydání CD z vánočního koncertu 2002. Pevně věříme, že i letos nám
tato firma vyjde vstříc a že s jejich pomocí vydáme i CD z koncertu 2003.
Naše poděkování patří také všem dětem, které vystupovaly, a jejich
rodičům.
Ing. Jiří Rosecký − sbormistr pěveckého sboru Schola Melodica

Kalendář senior klubu
Přehled setkání:
18. února
15 – 17:30 hodin
24. března
28. dubna
26. května
23. červen

15 – 17:30 hodin
15 – 17:30 hodin
15 – 17:30 hodin
15 – 17:30 hodin

beseda s panem
Dolníčkem
beseda s panem Dolníčkem
beseda s panem Dolníčkem

Setkání senior klubu se bude konat v Městském kulturním středisku
v místnosti č. 10.
V případě zájmu může beseda s panem Dolníčkem o historii
Chropyně a okolí pokračovat i v květnu a červnu. Připravuje se také
beseda s primářem MUDr. Vladimírem Mikulou CSc. Při každém setkání
je možné se pobavit a zazpívat při harmonice.
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Vánoční besídka pro obyvatele DPS
Jako každý rok v předvánočním období pořádá odbor sociálních věcí
Městského úřadu v Chropyni Vánoční besídku, na kterou jsou pozváni
všichni obyvatelé DPS a domu na ulici Hrázky. V programu, který zahájila
úvodním pozdravem místostarostka paní Eva Klašková, vystoupily děti

z MŠ (flétnový soubor a zpěv koled), pěvecký sbor ZŠ
Fučíkova, zacvičit přišly děti z odboru ASPV, zúčastnil
se i kytarový soubor ZUŠ a pěvecké sbory Cantinella a Schola Melodica.
Celé dopoledne uzavřela skladba Franka Sinatry My Way.

K+M+B+2004
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám … „ − tato slova
zněla celou Českou republikou ve dnech kolem 6.ledna, kdy Česká
katolická charita již pátým rokem pořádala Tříkrálovou sbírku. V našem
městě vyšlo do ulic v neděli 4. ledna 2004 třináct skupinek koledníků
pod vedením dospělých, z toho jedna skupinka v Plešovci, a podařilo
se jim vykoledovat 56.589,− Kč (z toho v Plešovci 3.145,− Kč).
Počasí nám v Chropyni letos přálo, mráz v neděli trošku polevil, takže
se malí koledníci mohli vydat se svou písničkou dům od domu, byt od
bytu a přát všem lidem dobré vůle štěstí a zdraví do nového roku.
Nechávali za sebou úsměvy na tvářích lidí, někdy i slzy dojetí a ono
známé, svěcenou křídou psané K+M+B+2004 – požehnání, které
má od domu vzdálit neštěstí. Někteří lidé na koledníky již čekali, měli pro
ně připravený teplý čaj a nějakou tu sladkost jako odměnu za jejich
pěkný zpěv. Děti, které koledovaly letos poprvé, byly nadšené a slíbily,
že příště půjdou zase.
Kdo si pamatuje tři krále z loňského roku, jistě mu neuniklo, že tentokrát
měli koledníci nové oblečení, které ušily ochotné ženy nejen
z chropyňské farnosti sv. Jiljí. Kdo šít neumí, ten přispěl dobrou radou,
daroval plátno, vyrobil nové korunky nebo pomohl připravit bohaté

❅

❅

❅

❅
a chutné občerstvení pro koledníky. Všem, kteří
se na úspěchu Tříkrálové sbírky nějak podíleli, patří
srdečné díky, stejně jako všem dárcům, kteří si malé koledníčky vyslechli,
přispěli dle svých možností do kasiček a nezůstali tak lhostejní k osudům
lidí v nouzi.
V loňském roce se i v Chropyni začala rozjíždět farní charita, která letošní
Tříkrálovou sbírku úspěšně zorganizovala i pro okolní obce Záříčí,
Kyselovice, Břest a Žalkovice a přispěla tak na konto Tříkrálové sbírky
celkovou částkou 107.780,− Kč. Je možné, že část těchto peněz
se vrátí Farní charitě Chropyně, která by z nich mohla financovat místní
charitní projekty. O tom všem bude rozhodovat v průběhu roku
tříkrálová komise České katolické charity. V této chvíli s jistotou víme,
že peníze z Tříkrálové sbírky budou využity na pomoc potřebným −
např. opuštěným dětem, dětem ze sociálně slabých rodin, pro maminky
s dětmi v tísni, pro ohroženou mládež, pro důchodce a v neposlední
řadě pro bezdomovce a uprchlíky. Pokud se nám podaří zjistit konkrétní
vyžití těchto peněz, ať už v celostátním měřítku nebo v kroměřížském
regionu, budeme vás o tom informovat.
Za Charitu Chropyně KL
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Šipkový souboj Stopka – Buček
Na Štěpána není pána, ale šipkaři z obou jmenovaných lokálů si dali
dostaveníčko na Stopce, a to hned od 9 hodin. Schylovalo
se k plánovanému utkání šipkařů. Již dlouho před tímto termínem se
kuly sestavy, aby plánovaný souboj mohl začít. „Bučkařů se dostavilo
jen pět místo plánovaných deseti, a tudíž muselo dojít ke korigaci
rozpisu. Navíc jim byl „zapůjčen“ Luboš Podaný, který byl původně

v sestavě Stopky. Hrálo se podle původního plánu a
na straně Bučka se hráči střídali.Tím pádem hráli více
her a byli rozehranější, což se projevilo na výsledku zápasu. Hráči „Bučka“
vyhráli 8:5, ale šipkaři ze „Stopky“ již trénují na odvetu, která proběhne
v lednu 2004. O zápase Vás budeme informovat.
−MIH−

Zdařilá akce
Na své ustavující schůzi loni v říjnu si chropyňští kuželkáři dali
náročný úkol – uspořádat Vánoční turnaj pro veřejnost dne 26. 12.
2003. Za pouhé dva měsíce hrstka pořadatelů dokázala kuželnu,

o kterou se léta prakticky nikdo nestaral, uvést
po mechanické stránce i stránce čistoty do pořádku.
Zajistili na den konání turnaje občerstvení. S mírnými obavami
pořadatelé čekali, zda po letech nečinnosti bude o kuželky zájem.
Vysoká návštěva byla pro všechny příjemným překvapením,
ale organizátory nezaskočila. Turnaje se zúčastnilo aktivně téměř
padesát občanů – z toho deset žen, nepočítaje desítky příchozích,
kteří přišli jen tak ze zvědavosti, podívat se a povzbudit své známé
a příbuzné.Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích.
V kategorii neregistrovaných mužů zvítězil pan Jaroslav Krejčíř,
v kategorii neregistrovaných žen paní Draha Pirnosová. V kategorii
registrovaných mužů zvítězil pan Jiří Zapletal mladší, v kategorii
registrovaných žen paní Honková.
Přestože byl turnaj velmi náročný, trval od 9 do 18 hodin, vládla
po jeho skončení všeobecná spokojenost v řadách příchozích
i členů oddílu.
Vedení oddílu kuželek oslovilo řadu podnikatelů a firem z našeho
města i odjinud. Díky ochotě oslovených se podařilo shromáždit
hezkou řádku věcných darů i menších peněžních prostředků. Byly
zakoupeny hodnotné ceny pro vítěze i další účastníky turnaje.
Vedení oddílu tímto děkuje za přispění všem sponzorům, jmenovitě:
panu faráři P. Beníčkovi, Městskému úřadu Chropyně, firmám.
V−okno Kroměříž, Jelínek Vizovice, Greiner Slušovice, dále
chropyňským firmám: Blažek Jiří, Technosoft, Majtan J. řeznictví,
Batěk a syn malíř a natěrač, Hrabal J. elektro, Hanhartplast, Aliachem
a.s. o.z. Fatra pro−vozovna Chropyně.
Vladimír Kurfürst − jednatel oddílu kuželek Chropyně

Memoriál Josefa Ivana
V předvánoční ruchu r. 2003 uspořádal Sportovní klub seniorů –
nohejbal−squash Chropyně k uctění památky svého zemřelého člena
a kamaráda memoriál Josefa Ivana v tomto odvětví sportu.
Sešlo se celkem dvanáct nadšenců tohoto zvláštního druhu
nohejbalu, kteří byli rozděleni do čtyř družstev.
Systém turnaje byl stanoven tak, že každé družstvo se mezi sebou
utkalo na dva vítězné sety.
V průběhu turnaje uctili všichni přítomní památku Josefa minutou
ticha.
Bojovalo se urputně o každý míč, což se projevovalo i ve výsledcích.
Z tohoto klání vyšlo vítězně družstvo ve složení Novotný Marek
(25 let), Brožík Pavel (43) a Šípek Stanislav (55). Dále se turnaje zúčastnili
Krutil Petr (34), Omamík Jaroslav (51), Sadyk Almaz (65), Štolfa Vojtěch
(41), Boubelík Pavel (45), Koutný Ladislav (64), Fiala Milan (49), Středa
Antonín (70) a Kotas Stanislav (65).
Všichni účastníci byli odměněni vkusnými diplomy a jeden diplom
s podpisy všech účastníků byl odevzdán paní Ivanové, která se pro
zaneprázdněnost nemohla závěru turnaje zúčastnit.
Poděkování patří i Mgr. Zapletalové, ředitelce ZŠ, za umožnění konání
tohoto turnaje v tělocvičně této školy.
Po skončení a vyhlášení výsledků se účastníci přesunuli do restaurace
„STOP“, kde společně poobědvali a strávili ve vzpomínkách pěkné
odpoledne až do pozdních hodin. Zde bylo rozhodnuto, že o činnosti
tohoto sportovního klubu seniorů bude vedena kronika a že se budou
nadále scházet každý čtvrtek k tréninkovým jednotkám, aby se v této

hře dále zdokonalovali a připravili se tak na II. ročník
tohoto memoriálu.
Na snímku jsou účastníci turnaje. Chybí autor snímku p. Šípek St.
Antonín Středa
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Chropyně má své mistry
Mezi vánočními svátky, poslední pondělí v roce 2003, uspořádali
v Restauraci Stop v Chropyni I. oficiální mistrovství neregistrovaných
hráčů Chropyně v šipkách. V mužské kategorii se prezentovalo 21 borců
a v soutěži něžného pohlaví se přihlásilo pět šipkařek. A to mnoho
hráčů nedostalo odvahu se přihlásit, a tak jenom přihlíželi. Chyběli zde
však i ve větším počtu zástupci z řad dalších chropyňských šipkařů.
Třeba si dodají odvahu příště.
Po rozlosování do oboustranného hracího plánu začaly souboje
přímo u terčů. Jako první k terči nastupují Svaťa Tichý a Jan Berky.
Hlasitě podporováni svými fandy překonávají mnohdy svůj stín. Více
štěstí měl tentokrát Berky, který vítězí.

Vítězné trio zleva: vítězka Eva Pokorná, 3. – Marie Bosáková, 2. –
Jiřina Kopečná

Hotovostní půjčky
od 15 000
bez ručitele do 24 hod.
pro zaměstnané,
OSVČ i důchodce
− úvěry na bydlení, hypotéky

Při vší úctě ke všem přihlášeným má turnaj jisté
favority. Patří mezi ně pánové Petr Langr, Severin Potrok,
Mira Hybler, Josef Škarpa, Jan Vorálek či Pavel a Karel Brožíkovi. Vyhrát
však může jen jeden.
Jako nůž máslem prochází horní částí pavouka Mira Hybler a postupně
posílá vlevo Škarpu, Havlíčka, Potroka a jedno z překvapení soutěže,
Václava Ehrlicha. Ve spodní části pavouka „úřaduje“ Petr Langr, který
posílá do oprav Menšíka, Plánku, Pavla Brožíka, stejně jako o kolo
později jeho bratra Karla. A tím jsme se dostali až k předposlednímu
zápasu pravé strany. Dva „titáni“ Mira Hybler a Petr Langr si to mají
rozdat o postup do finále, ale k tomuto zápasu se vrátím až později,
neboť mu předcházelo mnoho dřiny u terčů při zápasech na levé
straně. Šubík posílá ven Berkyho a stejný osud čeká v dalším kole Valentu.
Jak jsou šipky záludné Laďovi dokazuje Potrok, když jej posílá z turnaje
ven. Tvrdý souboj svedli Mira Havlíček s „Fugasem“ (Jan Zapletal), štěstí
přálo tentokrát více Havlíčkovi, který vyhrál. Celou levou stranu bych
se nebál nazvat spanilou jízdou Honzy Vorálka, který ač měl namále
v zápase s Tichým, dokazoval zápas od zápasu, že šipky umí. Pomyslně
posílá „do lesa“ již zmiňovaného Svaťu Tichého, Vávru, Pavla Brožíka,
Plánku, Ehrlicha, Karla Brožíka a posléze i Petra Langra , který se dostal
na levou stranu po porážce od Hyblera. A tak jeden z největších favoritů
končí na bronzovém stupínku. Všichni se těšíme na finále, uzavírají se
sázky. Kdo vyhraje? Rozjetý Vorálek, nebo odpočinutý Hybler? Odpověď
na tuto otázku máme znát během dlouhých šedesáti minut. To však
v tuto chvíli nikdo netuší. První leg pro sebe urval Vorálek, ale Mira je
bojovník, srovnává na 1:1, aby vzápětí zvýšil na 2:1. V dalším legu
kontruje Honza na 2:2. Že by následující hra rozhodla? Hybler
je na dablu, ale zřejmě působí nervy, nedává dabla a Vorálek ano.
V tomto zápase vítězí tedy Honza Vorálek 3:2 a protože jde z levé
strany, zápas se opakuje. Kdo s koho, oba borci mají stejnou šanci,
kdo bude mít silnější nervy? První hru pro sebe „urval“ Vorálek, stejně
jako druhou. Vede již 2:0 zdá se býti rozhodnuto, ale Mira se bije
do poslední krve, snižuje na 2:1 a v dalším legu je velmi blízko srovnání
skore. Bohužel opět ten nešťastný dabl. Honza sjíždí a zdá se celkem
v pohodě zavírá. Stává se tak za hurónského veselí svých příznivců
prvním mistrem Chropyně v šipkách. Dostává veliký pohár a ceny od
sponzorů, kterými byli Technosoft, s.r.o., Gastroma, a.s., a Restaurace
Stop. V soutěži žen si to rozdaly dámy mezi sebou, každá s každou.
Čtvrté místo obsadila Jana Polišenská, která dnes neměla svůj den a
prohrála všechny zápasy. Bronzový stupínek patřil Marii Bosákové,
která v souboji o druhou příčku těsně prohrála s Jiřinou Kopečnou.
Vítězkou se po zásluze stala Eva Pokorná. Všechny ženy byly oceněny,
stejně jako první muži, kteří opustili hrací pole. Všem zúčastněným
děkujeme za předvedenou hru.
– MIH –

Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384
(v budově RK Zvonek)
2.patro, č.dveří 208
Iva Derková, tel.: 604 419 164
Nejlépe se umístili: (zleva) 3. místo – Petr Langr, 1. místo Jan Vorálek,
2. místo Mira Hybler
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Inzerce čtenářů
• Slušná rodina hledá levný dlouhodobý podnájem bytu 2+1
nebo 3+1 v Chropyni. Pouze solidní nabídky. Tel.: 723 043 976,
po celý den.

rekreační pobyty na I. pololetí 2004
Krkonoše
Družba – Malá Úpa

19. 6. – 27. 6. 2 420,− Kč
14. 8. – 22. 8. 2 420,− Kč děti do 10 let 1 600,−

Šumava
Engadin – Železná Ruda

22. 5. – 29. 5.
5. 6. – 12. 6.S,
19. 6. – 26. 6.
3. 7. – 10. 7.
17. 7. – 24. 7.
14. 8. – 21. 8.

S = standard – 2 280,−
T = turist – 2 000,−

Krkonoše
15. 5. – 22. 5. 2 060,− Kč
Hájenka – Pec pod Sněžkou 28. 6. – 3. 7. 2 060,− Kč
21. 8. – 28. 8. 2 060,− děti do 10 let 1 200,−
Jizerské hory
Kitty – Lučany

8. 4.− 13. 4.1
28. 8. – 5. 9.

Žďárské Vrchy
Kukla – Kuklík

9. 4. – 16. 4. 2 060,− Kč
18. 6. – 25. 6. 2 060,− Kč
10. 7. – 17. 7. 2 200,− děti do 10 let 1 200,−

Orlické hory
Národní dům – Olejnice

10. 4. – 17. 4. 1 890,− Kč
26. 6. – 3. 7. 1 890,− Kč
24. 7. – 31. 7. 1 890,− Kč

Orlické hory
Opočno – Opočno

21. 5. – 28. 5.
11. 6. – 18. 6.
2. 7. – 9. 7.
9. 7. – 16. 7.
27. 8. – 3. 9.

2 550,− Kč
2 550,− Kč
2 550,− Kč
2 550,− Kč
2 550,− Kč děti do 10 let 1 995,−

Dolní Bečva
R. B. Orbita

7. 5. – 14. 5.

2 340,− Kč plná penze
1 920,− Kč polopenze

Jeseníky
Pekařov –
Jindřichov u Šumperka

22. 5. – 29. 5. 2 140,− Kč plná penze
5. 6. – 12. 6.
3. 7. – 10. 7.

690,− děti do 10 let 1 590,−
2 690,− včetně programu

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kuchyňské linky 1,8 m od 9.900,− Kč
dřezy od 1.000,− Kč
výměna pracovních desek
výměna kuchyňských dvířek
předsíňové stěny
sestavy pro počítač
obklady stěn
stolařské práce dle požadavku
opravy nábytku (včetně starožitného)
soustružení dřeva
předem dohodnuté ceny

Jaroslav Polešák
Nádražní 715, Chropyně
tel: 573 357 110, mobil: 603 331 892

1 860,− Kč polopenze

Šumava
U Mauritiu – Stožec

23. 4. – 30. 4. 2 130,− Kč plná penze
21. 5. – 28. 5. 1 850,− Kč polopenze

Šumava
Zlatá Hvězda – Šebestov

10. 4. – 17. 4.
22. 5. – 29. 5.
19. 6. – 26. 6.
3. 7. – 10. 7.
17. 7. – 24. 7.
7. 8. – 14. 8.
14. 8. – 21. 8.

Jeseníky
Rejvíz – Zlaté Hory

stolařství
Jaroslav Polešák

Informace Svazu důchodců ČR

S, T
T
S, T
S, T
S, T
S, T

02
02/2004

2 070,− Kč
2 070,− Kč
2 070,− Kč
2 070,− Kč
2 070,− Kč
2 070,− Kč
2 070,− Kč děti do 10 let 1 690,−

16. 5. – 22. 5. 1 750,− Kč
29. 8. – 4. 9. 1 750,− Kč

Z uvedené ceny pobytů má slevu platící člen Svazu důchodců,
a to o 50,− Kč.
Závazné přihlášky lze vyzvednout u p. Antonína Středy.

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR
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cukrovinky, sladkosti
a jiné dobroty
Vás zve do své prodejny
v přízemí areálu tělocvičny TJ
otevřeno
od pondělí do pátku
vždy od 13:30 do 18:30 hodin
v sobotu od 9:30 do 12:00
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Pro pamětníky i nepamětníky
V minulém čísle jsme se věnovali chropyňskému náměstí. V tomto čís−
le se k němu ještě vrátíme a podíváme se selské usedlosti, které
se na něm nacházely v minulosti a dnes jsou již zbourány.
Také soutěžní otázka pro děti bude opět směřována k náměstí a její
zadání zní: Na náměstí v parku se nacházejí 3 pomníky. Napište nám,
komu jsou tyto pomníky postaveny, nebo koho mají zobrazovat. Určitě
Vám v tom pomůže krátká procházka po parku. Své odpovědi můžete
zaslat nebo přinést do 19. 2. 2003 na MěÚ nebo poslat e−mailem na
adresu mesto@muchropyne.cz

Odpověď na otázku z minulého čísla:
Do náměstí ústí tyto ulice: ul. Míru, U Hejtmana,
Masarykova, Emila Filly a Komenského. Ze tří správných odpovědí,
které do redakce přišly, byl vylosován Jakub Adámek z ulice J. Fučíka.
Sladkou odměnu a malou pozornost si může vyzvednout na Městském
úřadě.
Minule jsme vyzývali všechny „pamětníky“, aby nám napsali zajímavé
zážitky z náměstí. Dnes u toho tématu zůstáváme a těšíme se na vaše
zajímavé příspěvky.

toto bylo stavení pana Tomečka a stávalo na rohu křižovatky náměstí
a Masarykovy ulice; bylo zde holičství pana Ondroucha, později
pana Nováka; na vratech je plakát: Divadlo Katolické jednoty
v Chropyni hraje hru Naše roztomilá Baruška

dům č.p. 49, dnes zbouraný – na jeho místě je tržiště před prodejnou
Renta

dům č.p. 48 – Hanákovo, ve kterém byly dva obchody − Ovoce −
zelenina a Svedrup, dříve zde bývala prodejna firmy Baťa

dům. č.p. 47 – Fraňkovo – býval zde obchod – prodej dřeva

dům č.p. 50 – Homolíkovo – stávalo přímo na rohu náměstí a uličky
Míru; dnes na tomto místě stojí budova České spořitelny, a.s.

celkový pohled na domy č.p. 47 – 50 (v obráceném pořadí) před
zbouráním a výstavbou nových budov
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Chropyňské počasí

Společenská kronika

prosinec 2003

prosinec 2003
V měsíci prosinci
se do našeho města přistěhovalo 7 občanů,
6 osob se přestěhovalo v rámci obce, 14 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 6 osob zemřelo a narodilo se 6 dětí.

Blahopřání
Blahopřání
Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V únoru roku 2004 oslaví významné životní jubileum
Kopl Otakar
Hanáková Františka

Závětří 267
Nádražní 386

Poslední rozloučení
Vánoce jsou křesťanské svátky slavené na památku narození Ježíše
Krista, zakladatele křesťanství. Církev za papeže Julia I. (337 – 352)
určila toto historicky přesně nedoložené datum tak, aby křesťanské
oslavy Vánoc nahrazovaly tehdy všeobecně rozšířené pohanské
slavnosti zimního slunovratu.
Starořímskými předkřesťanskými slavnostmi tohoto druhu byly tzv.
SATURNALIE, konané po několik dní od 17. prosince, k uctění Saturna,
staroitalského boha osení, orby, rolnictví. U starých Slovanů byl zimní
slunovrat ve významu doby zanikání tmy a vzrůstání světla spojen
se slavnostmi, které se nazývaly KRAČUN. Označování je vysvětlováno
jako slavnosti nejkratšího dne v roce a vyskytuje se v určitých
obměnách v celé řadě slovanských i neslovanských jazyků.
Z
−
−
−

místního pozorování v měsíci listopadu
průměrná minimální ranní teplota byla −2 °C
průměrná maximální odpolední teplota byla 0 °C
nejchladnějším dnem byl 17. prosinec s ranní teplotou −14 °C
a odpolední −2 °C
− nejteplejším dnem byl 1. prosinec s ranní teplotou +8 °C a odpoled−
ní +9 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 64 mm/m2
− průměrný tlak za měsíc byl 1013 hPa

Josef Adámek, 59 let, ul.Nádražní
Marie Kraváčková, 88 let, nám.Svobody
Marie Bajgarová, 85 let, ul.Tovačovská
Danuše Partyková, 83 let, ul.Berniska
Anna Svobodová, 83 let, nám.Svobody
Božena Krátká, 95 let, ul. Tyršova – nejstarší občanka Chropyně

Kateřina Lučanová − matrikářka

Průběh teplot - prosinec 2003

Pranostiky na měsíc únor
2. února (Hromnice) – O Hromnicích déšt – na jaře sníh. O Hromnicích
sníh – na jaře déšť.
3. února (Blažej) – Je−li pěkně na svatého Blažeje, urodí se zemáky.
6. února (Dorota) – Svatá Dorota donese skřivánka v košíčku.
14. února (Valentin) – Na svatého Valentina zima sílit se počíná.
22. února (Nastolení sv. Petra) – Mráz na svatého Petra nastolení – po
čtyřicet dnů mu konec není.
24. února (Matěj) – Svatý Matěj otevřené vody zavírá, zavřené otvírá.
Ing. O. Kment
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