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Zimní příprava starších žáků na jarní boje o postup do vyšší soutěže
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Po ukončení podzimní části krajské soutěže
žákovských mužstev ve fotbale jak starší,
tak i mladší žáci jsou na prvních místech ve skupině
A. O postupu do vyšší, či sestupu do nižší soutěže
se v mládežnických kategoriích rozhoduje podle
umístění staršího mužstva. O tom, jak probíhala
podzimní část žákovské soutěže, jsme vás
informovali  ve Zpravodaji po jejím ukončení. Nyní
bychom rádi vás, čtenáře Zpravodaje a zároveň
fandy mládežnického fotbalu, seznámili
s průběhem zimní sezóny, která patří do přípravné
části každého mužstva. V tomto čísle se zaměříme
na starší žáky a v příštím čísle na žáky mladší.

V mládežnickém fotbale dnes už neznají
mužstva, co je to zimní přestávka, protože po
ukončení podzimních utkání mistrovských soutěží
začnou halové turnaje a v některých případech i
celozimní soutěže v sálovém fotbale, to je ve
futsale. A jedné takové soutěže, kterou pořádá
futsalový svaz, se zúčastnilo i mužstvo starších
žáků FK Chropyně, pod názvem krajská liga
mládeže, která je v rámci České republiky
organizována zatím jen ve dvou krajích,
a to Zlínském a Jihočeském. Této soutěže se
zúčastnila v letošní zimní sezóně mužstva SK
Paseky Zlín „A“ (3:6 a 0:6) a TJ Baník Šardice (2:3 a
2:5), obě hrající žákovskou ligu, SK Hanácká Slavia

Kroměříž (4:1 a 1:4), FK Bystřice p.H. (5:2 a 1:5)
a Viktoria Otrokovice (4:1 a 0:3), všichni tři hrající
krajský přebor a Jiskra Otrokovice (2:2 a 2:1),
SFK Holešov (6:1 a 6:1), SK Paseky Zlín „B“ (6:2
a 8:0), FS Napajedla (7:0 a 3:2) a FK Chropyně,
hrající krajskou soutěž. V závorce jsou uvedeny
výsledky našeho mužstva s jednotlivými soupeři,
vždy z pohledu našeho mužstva. Teoreticky se
naše mužstvo mělo umístit na 6. místě. Systém
soutěže je takový, že se všechna mužstva sjedou
do místa turnaje ve sportovní hale
v Otrokovicích, a to celkem 6x za celou zimu.
Během celé soutěže se tak všechna mužstva
utkají mezi sebou každý s každým, a to 2x. Je to
systém spravedlivý a ukáže pravdivě, jak na tom
každé mužstvo je. Tato celozimní halová soutěž
je vyplněním zimní přestávky a součástí přípravy
na jarní část soutěže ve velkém fotbale.

Výsledky dosažené v krajské lize mládeže
vynesly našemu mužstvu pod vedením trenéra
Miroslava Panáčka umístění pro nás na velmi
pěkném, 4. místě, když třetí místo obsadila
Hanácká Slavia Kroměříž se stejným počtem 31
bodů. O tomto umístění rozhodlo lepší skóre
Kroměříže. Účelem naší účasti v této soutěži bylo,
aby si v ní zahráli postupně všichni hráči našeho
mužstva a to se nám splnilo, protože jsme

na jednotlivé turnaje jeli vždy v pozměněné
sestavě. A kteří naši hráči se zúčastnili této soutěže
(v závorce je uveden počet vstřelených branek
hráče za celou soutěž): brankáři Tomáš
Procházka a Marian Jurčík, v obraně hráli většinou
Petr Ernst (4), Jakub Kotula (8), Lukáš Žáček (5),
Radek Brázdil (0), Pavel Chovanec (1) a Karel Jurčík
(0), v útoku většinou hráli Jaromír Vymětal (14),
Ondřej Novák (10), Petr Táborský (8), Jakub
Navrátil (7), Jakub Zborek (1), David Chytil (1),
Ondřej Peroutka (1), Jaromír Kovařík (1) a Martin
Beránek (0). A zde je fotografie našeho mužstva
ve složení, jak se zúčastnilo posledního turnaje
krajské ligy mládeže.

Kromě této celozimní soutěže se starší žáci
zúčastnili ještě dvou jednodenních halových
turnajů, které se konaly v Troubkách 21.12.
2003 a 18.1.2004. Naši hráči se v prvním umístili
na 5. místě a druhý vyhráli bez ztráty bodu.

Halová soutěž starším žáků skončila dne 8.
února a od této doby se pilně připravují venku.
Svůj první přátelský zápas na škvárovém hřišti
sehráli v neděli 15.2.2004, to je hned týden po
ukončení halové sezóny, proti TJ Černovír.
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Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva
města Chropyně v roce 2003 se uskutečnilo
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku
ve čtvrtek dne 18. prosince.

Na programu byly následující hlavní
body:
− Rozpočtové opatření číslo 4 SMM
− Rozpočtové opatření číslo 3 Základní školy

Chropyně
− Rozpočtové opatření číslo 4 Města Chropyně
− Majetkoprávní záležitosti
− Návrh změny rozhodnutí ZM v Koncepci

nakládání s majetkem města
− Obecně závazné vyhlášky č. 4/2003

až č. 10/2003
− Smlouva o nájmu nemovitosti

s TJ Technoplast
− Rozpočet všech příspěvkových organizací

Města Chropyně na rok 2004
− Rozpočet Města Chropyně na rok 2004
− Záměr změny Územního plánu Chropyně,

část Plešovec

Rozpočtové opatření číslo 4 SMM
V rámci předloženého návrhu dochází

ke zvýšení dotace z rozpočtu města ve výši
83,8 tis. Kč. Největší položkou je převod
dotace z úřadu práce na mzdy pracovníků
veřejně prospěšných prací ve výši 240,8 tis.
Kč. Další úpravy, které ovlivňují výši dotace
z městského rozpočtu, jsou zvýšení o 30 tis.
Kč na realizaci osvětlení lávky přes mlýnský
náhon a snížení  prostředků na mzdy v částce
187 tis. Kč. V další části rozpočtového
opatření jsou prováděny pouze přesuny mezi
jednotlivými položkami, zejména z důvodů
vyšších nákladů na havarijní opravy
v bytovém hospodářství, kam byly pře−
vedeny nevyužité prostředky z akce
rekonstrukce rozvodů ve výši 60 tis. Kč, dále
pak zvýšené náklady na opravu veřejného
osvětlení ve výši 30 tis. Kč, zde byly prostředky
převedeny z úspor na pohonných hmotách.

Rozpočtové opatření číslo 3 Základní
školy Chropyně

Rozpočtové opatření Základní školy Chropyně
řeší pouze přesuny mezi jednotlivými položkami
bez vlivu na výši dotace z rozpočtu města.
Z důvodu vyšších potřeb na služby  zpracování
dat na pracovišti na Komenského ulici bylo
z položky opravy a údržby převedeno 12 tis. Kč
a na pracovišti na ulici J. Fučíka na nákup služeb
10 tis. Kč z položky nákup materiálu.

Rozpočtové opatření číslo 4 Města Chro−
pyně

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 4 Města Chropyně v celkové výši 9,95 tis. Kč.
Rozhodující položkou jsou proúčtované dotace,
a to dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci
školy ve výši 5,218 tis. Kč a dotace na dávky
sociální péče ve výši 1,019 tis. Kč. Obě tyto
dotace se ve stejné výši promítly i v části
výdajové. Rovněž tak přijatá půjčka z Fondu

 Z jednání zastupitelstva města Chropyně
rozvoje bydlení na opravy bytových domů
ve výši 1,303 tis. Kč. O částku 559 tis. Kč byly
také zvýšeny kapitálové příjmy. V části výdajové
byly, kromě již uvedených použitých dotací,
provedeny hlavně převody mezi jednotlivými
položkami. Do rezervy pak bylo převedeno
1,279 tis. Kč.

Majetkoprávní záležitosti
V souvislosti s provedením rekonstrukcí všech

úseků státních komunikací v zastavěných
částech Chropyně a Plešovce bylo zjištěno že,
tyto komunikace se často nacházejí na pozemcích
obce a naopak Zlínský kraj, jako vlastník
komunikací, vlastní pozemky různě poblíž cest,
v několika případech i pod obecními budovami.
Pro vyřešení tohoto stavu schválilo zastupitelstvo
oboustranné darování pozemků, kdy Město
Chropyně daruje Zlínskému kraji pozemky
o celkové výměře 9.092 m2 a Zlínský kraj daruje
Městu Chropyně pozemky v celkové výměře
17.807 m2.

Dále byl schválen odkup pozemků v lokalitě
Podlesí pro přípravu této lokality na výstavbu
rodinných domů – p.č. 192/4 o výměře 3.407
m2 od pana Josefa Kozáka, p.č. 192/3 o výměře
3.023 m2 od pana Jaroslava Mráčka, p.č. 175/
15 o výměře 3.689 m2 od pana Palečka Ladislava
a pana Palečka Miloslava, p.č. 175/1 o výměře
3.067 m2 od paní Ludmily Lakomé a pana
Bohuslava Křenka, p.č. 175/14 o výměře 3.367
m2 bude získána výměnou za p.č. 192/7
o výměře 3.232 m2 – rozdíl bude doplacen.

ZM schválilo také odprodej spoluvlastnického
podílu města na p.č. 178/4 o výměře 64 m2

panu Petr Olivovi za 150,− Kč/m2 a prodej
bytového domu č.p. 97 v lokalitě Pazderna panu
Miroslavu Hyblerovi za cenu 175 tis. Kč. Náklady
spojené s prodejem hradí kupující.

Návrh změny rozhodnutí ZM v Koncepci
nakládání s majetkem města

Po přestěhování obou tříd mateřské školky
z nám. Svobody do objektu na Tyršově ulici byl
zveřejněn záměr prodeje objektu na nám.
Svobody č. 55. O uvedený objekt neprojevil
ve stanoveném termínu zájem žádný zájemce.
Proto rada města doporučila zastupitelstvu
změnu záměru v tom, smyslu, že objekt zůstane
v majetku města a volné prostory budou
nabídnuty k pronájmu pro účely sloužící
veřejnému zájmu. Zastupitelstvo tento návrh
schválilo.

Obecně závazné vyhlášky č. 4/2003
až č. 10/2003

V souvislosti se změnou zákonů , ze kterých
vycházejí obecně závazné vyhlášky, bylo nutno
schválit jejich nové znění platné pro rok 2004.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003,
o zajištění veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003,

o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č.

6/2003, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003,
o místním poplatku ze vstupného.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003,
o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2003,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 10/2003,
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy a školní družiny.

Se zněním všech vyhlášek bylo možno
se seznámit na úřední deska Města Chropyně
do konce měsíce ledna. Další informace lze získat
na městském úřadě přímo u správce  příslušného
poplatku. O změně ve výši poplatku stanoveného
dle OZV č. 9/2003 jste byli již informování
v minulém čísle Zpravodaje.

Smlouva o nájmu nemovitosti s TJ Tech−
noplast

V loňském roce město odkoupilo od firmy
Aliachem a.s. pozemky v prostoru koupaliště
včetně některých staveb. Na základě obou−
stranné dohody byla uzavřena smlouva
o nájmu nemovitosti s Tělovýchovnou jednotou
Technoplast Chropyně, která uvedené prostory
provozuje. Smlouva je uzavřena na dobu určitou
do 31.12.2018.

Rozpočet všech příspěvkových organi−
zací Města Chropyně na rok 2004

Ze schválených rozpočtů příspěvkových
organizací vyplývá příspěvek z rozpočtu města
na zajištění činnosti:
Správy majetku města ve výši 7, 247 tis. Kč
Mateřské školy Chropyně ve výši 1,291 tis. Kč
Školní jídelny Chropyně ve výši 832 tis. Kč
a Základní školy Chropyně ve výši 3,307 tis. Kč.

Rozpočet Města Chropyně na rok 2004
Rozpočet Města Chropyně pro rok 2004 byl

schválen v celkové výši 55,580 tis. Kč.
Podrobnější informace k rozpočtu jsou uvedeny
na jiném místě v tomto Zpravodaji.

Záměr změny Územního plánu Chropy−
ně, část Plešovec

Předložený návrh  Záměru změny územního
plánu Chropyně, část Plešovec, řeší pro−
blematiku přípravy realizace „Stezky pro pěší a
cyklisty Chropyně − Plešovec“ . Přestože
procedura změny územního plánu je otázka
dlouhodobá, je nezbytné změnu provést
v souvislosti s řešením vlastnických vztahů
k dotčeným pozemkům.

Termín konání dalšího řádného zasedání
Zastupitelstva města Chropyně byl stanoven na
pondělí  29. března  2004.

Eva Klašková – místostarostka
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Pro pamětníky i nepamětníky
Nejprve mi dovolte omluvu k drobnému omylu, ke kterému došlo

v minulém čísle. Nedopatřením byla naskenována jiná fotografie.
Pamětníci jistě poznali která – byla to hned ta první – stavení č. 20,
které je dnes zbouráno. Abyste o fotografii nepřišli, zveřejňujeme
ji v tomto čísle.

Na soutěžní otázku z minulého čísla nepřišla do redakce žádná
odpověď a cena se tedy přenechává do kola dalšího. Soutěžní otázka
pro děti k dnešnímu tématu je více než jednoduchá a kdo bude
pozorně číst, ten najde odpověď v textu: ve kterých dnech se v roce
1906 konaly v Chropyni jarmarky? Své odpovědi můžete zaslat nebo

přinést do 19. 3. 2004 na MěÚ nebo poslat e−mailem
na adresu mesto@muchropyne.cz

A teď již k dnešnímu tématu, kterým jsou chropyňské jarmarky:
Když byla Chropyně v roce 1535 povýšena za vlády Ferdinanda I.
na městečko, dostali chropyňští občané právo mít jarmarky a týdenní
trhy. Podle kalendáře v roce 1906 byly jarmarky rozděleny takto: 20.
dubna, 3. září a 22. října.

Jak to na takovém jarmarku vypadalo, popisuje spisovatel Dr. Hubert
Havránek, chropyňský rodák, ve své knize „Duše Hané“. Uveřejňujeme
krátký úryvek z této knihy:

Ale pravý život nastal teprve po šesté hodině, kdy kdekterá fabrička
a nádeník rovnou z továrny posedli celý jarmark, že ses k boudě ani
neprotlačil. Teď přišla na řadu teprve ta veliká perníková srdce; to bylo
jásotu, pískotu a pýření. Byla to jedna z nejkrásnějších chvil v roce.

Už dávno nakoupily maminky a panímámy potřebné věci na zimu
a obchodníci měli líbezné úsměvy po tváři. Přišli z Kojetína, ze Záříčí,
z Plešovce a Kyselovic i ze Skaštic na náš jarmark. Nebylo po celé
odpoledne k hnutí mezi boudami. To bylo řečí a hluku; také zpěv při
harmonice u zabijáckých obrazů, kde naskakovala husí kůže poděšeným
posluchačům, když slyšeli ty hrozné slohy: „Alois neznal hrůzu – chytil
ji za blůze – praštil ji kladívkem přes čumák …“ Bylo toho na třicet slok.

Ani pan farář nevynechal ani jednoho jarmarku. Jen tak procházkou
zavítal mezi své rozveselené ovečky a s permanentním úsměvem
v kulaťoučké tváři rozdával po krejcárku chudým dětem, kterým jen
z očí bylo viděti tisíc neuspokojených chutí, a nikdo jim krejcárku nedal,
až ten dobrý pan farář.

Nás hlídal pan ředitel školy, rákosku v rukávě schovanou, ale jen pro
postrach.

Uveřejněné fotografie byly pořízeny v letech 1905 – 1908.

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.
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Rada města na svých jednáních:
− Schválila zveřejnění záměru pronájmu
volných nebytových prostor v objektu města
na náměstí Svobody č. 55 (po mateřské škole).
− Uložila zveřejnit záměr prodeje domku č.p.
98 na Pazderně včetně nájemníka a stanovila
minimální nabídkovou cenu včetně přilehlých
pozemků na 200 tis. Kč.
− Schválila uzavření smlouvy s firmou
VEGAKOM a.s. na další část rekonstrukce
městského rozhlasu na bezdrátový systém
VISO 2000 v celkové výši 808.500,− Kč.
− Po projednání v likvidační komisi schválila
protokol o vyřazení nefunkčních či nepo−

 Z jednání rady města
třebných  předmětů z majetku města a uložila
zveřejnit seznam předmětů určených k prodeji
a ostatní fyzicky zlikvidovat.
− Vyhověla žádosti Charity Chropyně
na bezplatné zapůjčení víceúčelového sálu
na sobotu dne 17.1.2004 a na bezplatný
pronájem místnosti v MKS v rozsahu 2 hodin
měsíčně.
− Schválila pronájem části pozemků
p. č. 1232/2 a 1231/2 v rozsahu 300 m2

v lokalitě Drahy  panu Davidu Kulhánkovi,
Drahy 237 dle jeho žádosti.
− Povolila výjimku z ustanovení čl. 3 OZV
č. 3/2003 o zajištění veřejného pořádku při

veřejných hudebních pro−
dukcích při pořádání plesu
Odborové organizace Fatra, pracoviště
Chropyně v sobotu dne 24. 1. 2003 do 03.00
hodin.
− Ustanovila komisi rady města pro občanské
záležitosti v navrhovaném složení. Předsedkyní
se stala Mgr. Jana Milotová.
− Na základě odstoupení od uzavřené
smlouvy na prodej objektu bývalé výměníkové
stanice č. 1 rozhodla rada znovu předat
uvedený objekt na dobu 6 měsíců realitní
kanceláři ke zprostředkování  prodeje.

Eva Klašková − místostarostka

Informace Svazu důchodců ČR
Ústavní soudci neústavně svazují poslance

Praktiky rozhodování Ústavního soudu
zůstávaly mnoho let mimo pozornost veřejnosti
i mimo jakoukoliv kritiku. Teprve zrušením
vyhlášky upravující způsob vývoje cen
nájemného na sebe soud upozornil. Další vlna
rušení cenových výměrů k nájemnému začala
vyvolávat otázky, o co vlastně soudcům jde.

Ústavní soudci totiž označili dosavadní
regulaci za neústavní, a to na základě
nepravdivých informací. Zda tak učinili
nevědomky, nebo mají osobní zájem
na deregulaci, je otázkou. A přestože regulaci
samotnou považují za teoreticky možnou,
v hodnocení situace očividně podlehli tlaku
lobbistické skupiny majitelů domů. A kupodivu
se nikdo ani nepokusil analyzovat důvody,
které v nálezech formulovali. „Kupodivu“
zejména v situaci, kdy jejich názor může
ovlivnit proces schvalování zákona
o nájemném. Podle ÚS například nutila
dosavadní regulace některé vlastníky dotovat
nájemné, a tedy napravovat „pokřivenost trhu
s byty“. Argument očividně pochází z dílny
Občanského sdružení majitelů domů a je
nesmyslný. Například bytová družstva i některé
obce prokázaly, že současná výše re−
gulovaného nájemného – v Praze je to
v bytech I. kategorie 37,− Kč/m2 – je schopna
pokrýt náklady na údržbu domu, včetně větších
oprav, splátek úvěrů, povinných odvodů
a plateb i tvorby rezerv na rekonstrukce apod.
Družstva hospodaří s částkami dokonce pod
20,− Kč/m2. Na rozdíl od nich představitelé
majitelů nikdy nepodložili svá tvrzení
ekonomickými argumenty. Ale to ústavním
soudcům nevadilo. Vyspělé státy a pro−
fesionální ekonomové chápou vlastnictví domu
jinak, než právní teoretici v Brně. Bydlení
považují za základní sociální potřebu občanů,
podmínku zdravého vývoje hospodářství
a jeden z nejbezpečnějších nástrojů k uložení
peněz investorů.

Ústavní soud hovoří i o nepřiměřené
ochraně nájemců, což dokládá rozdíly naší
právní úpravy oproti evropskému standardu,

pokud jde o dobu trvání smlouvy, rozsah
přechodu užívacích práv, výměnu bytů,
výpovědní důvody a povinnosti poskytování
náhradního bytu. Tím soudci otevřeli prostor
k tomu, aby v budoucnu byly úspěšně
podány návrhy na zrušení všech částí nového
zákona, chránící nájemce před zneužíváním
postavení na trhu ze strany majitelů domů.
Že se i zde ÚS opírá o zmanipulované
informace, lze snadno zjistit nahlédnutím
do předpisů evropských států. Smlouvy
na dobu neurčitou jsou standardním řešením
v zemích, kde se stát snaží vytvořit prostředí
jistoty pro mladé rodiny i všechny ostatní
skupiny. Ani přechod nájmu není post−
socialistickým výmyslem, v některých zemích
EU se dokonce hovoří o dědění nájmu.
V mnoha státech existují zcela pevná pravidla
pro nakládání s příjmy z nájmu bytů. Zřejmě
by však i tato praxe byla označena
za protiústavní zásah do vlastnického práva.

Soud nekriticky přijal
názory majitelů, aniž by si je
ověřil. Ohání se právem na ochranu vlastnictví
a zapomíná, že vlastnictví zavazuje a nesmí
být zneužito na újmu práv druhých. Navíc
ignoroval závazné mezinárodní úmluvy, které
tato práva upravují. Pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech říká: „Státy
uznávají právo jednotlivce na přiměřenou
životní úroveň pro něj i jeho rodinu, zahrnující
dostatečnou výživu, šatstvo, byt a na neustálé
zlepšování životních podmínek.“ A zakazuje
rušit či omezit existující základní práva, i když
nejsou v paktu obsažena. Tím členové ÚS
porušili jednu z mála svých povinností –
zachovávat nestrannost a ústavnost.
A na základě nesmyslných tvrzení nadiktovali
parlamentu, jak smí vypadat nový zákon
o nájmu.
autor článku – Mgr. Tomáš Jungmann,
právník Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR
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Kulturní pořady Co nás zděsilo
V minulém čísle jsem se zmínil o nepořádku pod
tisovými keři u víceúčelového sálu chropyňského
zámku a o naší „nepořádné“ mládeži. Bohužel ani my dospělí
si nedokážeme vážit přírody, kterou máme kolem sebe a neustále
ji zaplavujeme odpadky a novými černými skládkami. Tyto fotografie
pochází z Břestského lesa mezi Chropyní a Skašticemi. Každý, kdo tudy
projíždí, si musí tohoto nepořádku všimnout. Asi bude dlouho trvat,
než někteří z nás pochopí, že odstraňování těchto černých skládek
neustále zvyšuje a bude zvyšovat poplatek za komunální odpad.

na měsíc březen 2004

1. v 8:15 a 10:00 hodin O Rumcajsovi – pohádky pro nejmenší

8. ve 19:00 hodin Lekce lásky – tři poněkud lechtivé, ale
půvabné hříčky utkané z boccacciovských vyprávění. Humor, laskavost
a radost ze života jsou typické znaky těchto půvabných milostných
příběhů, které jsou oslavou lásky i lékem na posmutnělou duši. Obsazení:
Václav Postránecký, Jan Čenský, Mario Kubec, Jindřich Bonaventura,
Hana Ševčíková, Martina Válková, Jaroslava Hanušová a další.

22. v 9:30 hodin Pejskování – pohádky pro nejmenší

Miroslav Horák, vedoucí MKS

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

− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky

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

Hotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkynabízí:
− široký sortiment malířských a natěračských barev, lazury, oversol
− mont. pěny, tmely, silikon, akrylát
− brusné a řezné kotouče
− cement, omítkoviny, vápno, lepidla na dlažbu
− substráty, zelen. semena, hnojiva tekutá a granulovaná
− čistící prostředky
− autokosmetika, fridex, velfobin, barva
− dobíjecí kupóny

Přijímáme objednávky na malířské a natěračské práce
Rádi Vás obsloužíme i po uzavírací době na zazvonění

BARVY – LAKY
Hana Baťková

tel: 573 356 093 Hana Baťková
mobil: 602 838 605 K. H. Máchy 506

606 804 101 768 11  Chropyně

Zástupci města děkují panu Martinu Ivanovi za pohotový
zásah při požáru 23. února v domě č.p. 709 na Nádražní ulici. Nejen,
že zachránil lidský život, ale zamezil rozšíření požáru do okolních
bytů a prostor.

Svým činem potvrdil své profesionální kvality.

Děkujeme

František Hrabal, starosta
Eva Klašková, místostarostka

Poděkování
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Dne 28. ledna 2004 se konalo v Hluku krajské kolo
Přeboru škol v šachu, do kterého se probojovali i žáci
šachového kroužku ZŠ Chropyně Fučíkova. Na první
šachovnici hrál Kroupa Zdeněk, na druhé Slavík Martin, na třetí Grézl
Tomáš a na čtvrté se střídali Loučka Martin a Blažek Ondřej. Bodovali
jen hráči na prvních třech šachovnicích.

1. kolo: ZŠ Karolinka – ZŠ Chropyně 1 : 3
2. kolo: ZŠ Chropyně – ZŠ Slavičín 2 : 2
3. kolo: ZŠ Boršice – ZŠ Chropyně 4 : 0
4. kolo: ZŠ Chropyně – ZŠ Val. Bystřice 3 : 1
5. kolo: ZŠ UNESCO U.H. – ZŠ Chropyně 3 : 1
6. kolo: ZŠ Chropyně – ZŠ Nivnice 2,5 : 2,5

Celkové pořadí: 1. ZŠ Boršice 24 bodů
2. ZŠ UNESCO U.H 18 bodů
3. ZŠ Chropyně 11,5 bodu
4. ZŠ Valaš. Bystřice 9 bodů
5. ZŠ Karolinka 8,5 bodu
6. ZŠ Nivnice 7 bodů
7. ZŠ Slavičín 6 bodů

Naši žáci si tedy přivezli z krajského kola diplom za 3. místo.
V sobotu 14. února se hrál ve Slavii Kroměříž regionální přebor žáků.
Z našeho šachového kroužku se zúčastnili 2 hráči, a to Grézl Tomáš
a Kroupa Zdeněk, kteří hráli ve skupině H 12 a Slavík Martin, za Sokol
Postoupky, ve skupině H 14. V této skupině hráli také bývalí členové
našeho šachovému kroužku Machalík Marek a Michael Zawadski.
Zdeněk Kroupa získal 4 body ze sedmi, rovněž tak i Tomáš Grézl. Nejlépe
hrál Marek Machalík a dostal diplom za 2. místo, pak Slavík Martin.

Oldřich Antoš, ved. šach. kroužku

Šachové okénko

Tel: 776 274 860

Potřebujete
rychle hotovost?

Potřebujete
rychle hotovost?
− půjčky do 50.000,− Kč

− na dobu 12 měsíců

− hotovost do 24 hodin

− servis až do domu

− nejvýhodnější

podmínky v regionu

Aktuální nabídka: velikonoční cukroví
(objednávky přijímáme do konce března)

Dále vyrábíme
− drobné svatební cukroví
− cukroví na různé oslavy
− dorty všeho druhu podle vašeho přání

Masarykova č. 155
Tel. 606 745 577, 606 620 954
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Dětská karnevalová diskotéka má již svou tradici
Úterní dopoledne 27. ledna 2004 se Městské
kulturní středisko v našem městě zaplnilo bytostmi
z pohádkové říše, světa fantazie, zvířat, lidského povolání i jinými
záhadnými postavičkami, aby si všichni společně užili diskotékové
zábavy plnými doušky. Před blížícím se pololetním hodnocením bylo
takto strávené dopoledne příjemným a milým dárkem všem
školákům.
Stejně jako v minulých letech se na parketu i pódiu tancovalo,
předvádělo, zpívalo, soutěžilo a hlavně si všichni užívali legrace,
spokojenosti a odpočinku od náročného pololetního prověřování
v posledních dnech. Organizátoři i učitelé žasli nad rafinovaností
a originalitou kostýmů, které měly děti na sobě buď zásluhou dobrého
nákupu v obchodech a buticích, nebo – a to častěji – zásluhou
šikovných a důvtipných maminek, které šily, přešívaly, kombinovaly,
lepily, zkrátka snažily se, aby jejich školáček měl masku přímo na míru.
Povedlo se. Děti byly spokojené (takové vyučování by si přály častěji,
jak jsem cestou zpět do školy zaslechla) a tedy nezbývá, než vedení
školy a vedení MKS v Chropyni poděkovat za přípravu této pěkné
akce, která se už pomalu stává tradicí školních aktivit.

Klub českých turistů Vás zve

na 12 nových vrcholů v Bílých Karpatech, Hostýnských vrších,
Chřibech, Javorníkách, Vizovických či Vsetínských vrších. Novinkou
bude možnost vystoupit v sobotu na dva a v neděli na další dva vrcholy
ve vyhlášených termínech. Během dvouletého cyklu budou k dispozici
celkem čtyři termíny na každý vrchol, kde účastníci dostanou
do Záznamníku speciální vrcholové razítko.
Ke splnění podmínek a získání odznaku bude stačit vystoupit na 10
ze 12 vrcholů. Po splnění podmínek odešle účastník Záznamník
na adresu: Jiří Tomáš, Příluky 298, 760 01 Zlín, kde je možno Zápisník
i objednat, pokud si ho nekoupíte na prvním navštíveném vrcholu.

13. 3. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby – Břestecká skála
Start podle vlastního výběru, kontrola na vrcholu 10 – 15 hod.

13. 3. 2004 VOV−CH: Kozinec − Chřiby
Start podle vlastní volby, kontrola 10 – 15 hod.

14. 3. 2004 VOV−CH: Maruška – Hostýnské vrchy
Start libovolný, kontrola 10 – 15 hod.

14. 3. 2004 VOV−CH: Pardus – Hostýnské vrchy
Start podle výběru, kontrola 10 – 15 hod.

20. 3. 2004 PRVNÍ  JARNÍ  VYCHÁZKA – KČT Chropyně
Start v 9:00 hod. u Mlýnské brány v Kroměříži nebo
9:00 hod. u kavárny Bianca v Chropyni
Cíl v areálu loděnice Vodního motorismu Hradisko.
Vycházka je vhodná pro rodiče s dětmi, po trase a v cíli jsou
zařazeny hry, v cíli je připravený oheň k opékání.

27. 3. 2004 Turistický odznak Rožnovsko
Trasu si volí účastník, cíl: Malá Lhota, rest.
Pod dubem 9 – 13 hod.

28. 3. 2004 Jarní kilometry
Km 20, Chřiby. Propozice pošle na požádání Ferdinand Janošík,
Komenského 1157, 763 61 Napajedla

Zdrávi došli!
Jar. Pospíšilová

Turistiku můžeme dělat v jakémkoli věku. Chce to jen začít a vytrvat!
Foto Pospíšilová

V odvetě šipkařů opět „Bučkaři“ vítězně
V sobotu 7. února 2004 proběhla dlouho avizovaná odveta zápasu
v šipkách mezi štamgasty hostince U Bučka versus restaurace Stop.
Hrálo se v nových prostorách hostince U Bučka. Oba týmy
nastoupily bez opor, a tak byl výsledek dlouho na vážkách. Domácí
vedli již 2:0 a 3:1, aby hosté srovnali na 3:3. Potom ovšem domácí
nebyli vůbec galantní a přes ženy v sestavě Stopky zvýšili až na 6:3.
Za tohoto stavu Pepa Škarpa snižuje na 6:4 a naděje pro tým Stopky
stále žije. Konec všem nadějím udělal nejlepší hráč domácího týmu
Luboš Poddaný, který poráží Severina Potroka a tím získává

rozhodující sedmý bod. Pár Škarpa, Brožík  v Hi−
score a Škarpa s Potrokem v kriketu již jen upravují
na konečných 8:6 pro hráče Bučka.
Nejlepší hráč domácích byl bezesporu Luboš Poddaný, u hostí hrál
prim Josef Škarpa.
Po zápase proběhl doprovodný turnaj, který vyhrál domácí Pavouk,
před Škarpou a Kopečnou.
Vznikla tak nová tradice, která na své pokračování jistě nedá dlouho
čekat.                                                                                            – MIH –

Víly, čertíci, princezny, baletky, ježibaby, kovbojové …
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NABÍZÍ

TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN − VÝBĚR Z 50−TI JÍDEL

na objednávku uděláme grilovaná kolena

VELKÝ VÝBĚR NEALKO NÁPOJŮ – ČTYŘI DRUHY PIVA

TABULE – OBLOŽENÉ MÍSY – OBLOŽENÉ TALÍŘE

MOŽNOST KONÁNÍ AKCÍ V SALONKU SE SAMOSTATNÝM VCHODEM PŘI

RŮZNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH:

· SVATBY

· KŘTINY

· NAROZENINY

· POHŘBY

· PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

PRO POČETNĚJŠÍ AKCE PO DOMLUVĚ MOŽNOST UZAVŘENÍ RESTAURACE

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAJISTÍME RŮZNÉ SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJE

KULEČNÍK – ŠIPKY

JUKE BOX – KARAOKE

TERMINÁL ON−LINE SAZKA − MŮŽETE SI VSADIT

SPORTKU− KENO –ŠTASTNÝCH 10 – EUROMILIONY – LOSY

DOBÍJENÍ KREDITU NA MOBIL

    PRODEJ NEDĚLNÍHO BLESKU

KAŽDÝ MĚSÍC HRAJEME PRO PŘÁTELE DOBRÉ HUDBY, CHYSTÁME ZÁBAVY POD

ŠIRÝM NEBEM

V LÉTĚ  OTVÍRÁME ZAHRÁDKU – MOŽNOST POSEZENÍ I S DĚTMI

PRODEJ VYNIKAJÍCÍ ZMRZLINY Z GUSTA

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN OD 9,00 HODIN, V NEDĚLI JIŽ OD 8,00

V PÁTEK A SOBOTU OTEVŘENO DO 24,00 HODIN

RESTAURACE STOP
KOMENSKÉHO 33, CHROPYNĚ

Zveme
všechny ženy, dívky a dámy

Na oslavu MDŽ
která se uskuteční v pátek

5.března 2004 od 20,00 hodin

Vezměte sebou své
manžele, partnery, milence,

tanečníky a přijďte
do Restaurace STOP v Chropyni,

kde Vám k Vašemu svátku
hraje Pohoda
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Zimní příprava starších žáků na jarní boje o postup do vyšší soutěže

Začátkem února t.r. se sešli členové Svazu důchodců a Svazu
postižených m.o. Chropyně k přátelské besedě. Místem schůzky
se stala kuželna místní TJ. Z členů obou svazů, kteří byli zdravotně
způsobilí, byla postavena dvě družstva po deseti členech. Jednotliví
členové mezi sebou uskutečnili utkání na dvacet hodů do plné sestavy
kuželek. Mimo házejících bylo dále přítomno cca 20 členů coby
přihlížející a fandící každému z hráčů.

Družstvo Svazu důchodců shodilo celkem 599 kolků a družstvo
Svazu postižených 571 kolků. Nejlepší tři z každého družstva byli

odměněni drobnými dárky, které věnovala
sponzorkyně pí Hánečková – obchod Na schůdkách
v Ječmínkově ulici, za což jí patří poděkování. Děkujeme též členům
oddílu kuželek TJ, kteří techniky dohlíželi na chod kuželny.

Po provedeném sportovním výkonu se všichni přítomní sešli
v restauraci „Sport Club“, kde při besedě a konzumaci dobrého pivního
moku setrvali do pozdních odpoledních hodin. Při loučení bylo přání
všech takové akce opakovat častěji. Je na výborech obou svazů, aby
toto přání bylo vyslyšeno.

dokončení ze str. 1
Přestože již v 18. minutě utkání vedli 3:0, byl

konečný výsledek 4:4. Branky vstřelili Radek
Brázdil, Jakub Kotula, Petr Táborský a David Chytil.
Ve druhém přátelském utkání na škvárovém hřišti
v neděli 22.2.2004 hostili naši hráči mužstvo,
které hraje o třídu vyšší soutěž − krajský přebor,
SK VTJ Spartak Lipník nad Bečvou. Naši hráči snad
až na prvních deset minut druhého poločasu
měli celé utkání herní převahu a postupně
se ujali vedení 4:0. Protože jsme neproměnili šest

našich sólových ná−
jezdů na brankáře hostí
a ještě nejméně další
čtyři vyložené gólové
šance jsme neproměnili,
skončilo utkání nakonec
4:2. Branky vstřelili:
Jakub Kotula 2, Petr
Táborský a Ondra No−
vák po 1.

Další přáteláky bu−
dou hrát starší a také
mladší žáci v těchto
termínech: v neděli
7.3.2004 od 9.30 ho−
din v Chropyni proti
FKM Opatovice, které
hrají rovněž krajský
přebor, v neděli 14.3.
2004 ve 13.00 hodin
v Lipníku a v neděli
21.3.2004 v Chropyni
od 9.30 hodin proti FC
Morkovice, které hrají
stejnou soutěž jako my
a ve vedlejší skupině jsou

starší žáci na druhém místě a mladší žáci
ji suverénně vedou.

Aby byli starší žáci co nejlépe připraveni na
jarní sezónu, kdy chtějí vybojovat postup
do krajského přeboru, absolvovali pod vedením
trenéra Miroslava Panáčka v době od 26.2.
do 29.2.2004 zimní soustředění v rekreačním
středisku Vičanov v Hostýnských horách. Zde
nabírali především fyzickou kondici, což
je základním předpokladem pro podávání
kvalitních výkonů. Realizační tým starších žáků,

  Nejlepší tři z družstva Svazu postižených.   Nejlepší tři z družstva Svazu důchodců.

který toto soustředěná
připravil, děkuje vedení FK Chro−
pyně a manželům Heleně a Karlovi
Jurčíkovým za finanční výpomoc, která pomohla
pokrýt většinovou část nákladů na toto
soustředění, takže rodiče hráčů nemuseli sahat
hluboko do kapsy a hradili jen část celkových
nákladů.

Své mistrovské zápasy začnou žáci hrát
od neděle 28.3.2004, kdy jedou do Napajedel
a ukončí je v sobotu 19.6.2004 domácím
utkáním proti TJ Kelč. Mimo absolvování celkem
13 mistrovských utkání budou občas hrávat obě
mužstva vždy v týdnu i přátelská utkání a pro
starší žáky přišla nabídka na účast
v mezinárodním turnaji v maďarské Békescabě,
který se bude konat na přelomu dubna a května.
Účast našeho mužstva je podmíněna sehnáním
finančních prostředků na pokrytí nákladů
v celkové výši cca 50 tis. Kč, což vychází řádově
cca 3.000,− Kč na jednoho hráče. Byli bychom
velice rádi, kdyby se podařilo sehnat alespoň 25.
tis. Kč, což by stačilo na pokrytí asi 50% nákladů.
Dále jsou starší žáci přihlášeni do celostátní
žákovské soutěže „O pohár předsedy ČMFS“,
kterého se zúčastní mužstva hrající soutěže
od okresního až po krajský přebor.

Každopádně čeká obě mužstva žáků hodně
perné období přípravy a také hodně perné boje
o mistrovské body, aby na konci soutěže mohli
jak hráči, tak i realizační týmy obou žákovských
mužstev říci, že udělali maximum pro vybojování
postupu do krajského přeboru. A k tomu jim
přejme hodně sportovního štěstí.

 Ing. Jaroslav Kotula
vedoucí žákovských mužstev  FK Chropyně

Horní řada zleva: Jaroslav Kotula – vedoucí mužstev žáků, Petr
Ernst, Jakub Kotula, Radek Brázdil, Tomáš Procházka, Martin Beránek
a trenér Miroslav Panáček
Dolní řada zleva: Jaroslav Kovařík, Jakub Navrátil, Petr Táborský,
Lukáš Žáček, Jaromír Kovařík a Ondra Peroutka

„Kuželky“
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Průběh teplot - leden 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

Zpravidla si ani neuvědomujeme, že pro pranostiky, používané k jednotlivým
ročním obdobím, neplatí současně nejběžněji používané astronomické rozdělení
roku. Naši předkové totiž nejčastěji vztahovali počátky čtyř ročních období
k následujícím křesťanským svátkům: STOLCE SV. PETRA (22. II.) – počátek jara,
SV. URBANA (25. V.) – počátek léta, SV. BARTOLOMĚJE (24. VIII) – začátek
podzimu a SV. CHRYSOGONA (24. XI.) – začátek zimy. Toto členění roku,
v některých případech s menšími nepodstatnými obměnami, obsahuje většina
veršovaných středověkých říkadel, která sloužila k snazšímu zapamatování
dobování hlavních církevních svátků, staročeských kalendářů apod.

Současné členění roku na čtyři roční období, využívající přesně stanovitelné
časy slunovratů a rovnodenností, je sice astronomicky přesné, ale staročeské
vymezení ročních dob je více přirozené.

V souvislosti s pranostikami není možné opominout jiné, velice výstižné,
staročeské členění roku na osm ročních období, které se u nás na venkově
hojně užívalo ještě koncem 19. století. Rok se podle něho dělí na pozimek čili
předjaří (od sv. Matěje, tj. od 24. února), jaro neboli vesnu (od sv. Josefa, tj. od
19. května), podletí (od sv. Jana Nepomuského, tj. od 16. května), léto (od sv.
Medarda, tj. od 8. června), poletí (od sv. Panny Marie, tj. od 15. srpna),
podzimek čili podzim (od sv. Matouše, tj. od 21. září), předzimu (od sv. Martina,
tj. od 11. listopadu) a zimu (od svátku Narození Páně, tj. od 25. prosince).

Z místního pozorování v měsíci lednu
− průměrná minimální ranní teplota byla −4 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla −2,5 °C
− nejchladnějším dnem byl 25. leden s ranní teplotou −16 °C

a odpolední −8 °C
− nejteplejším dnem byl 14. leden s ranní teplotou +3 °C a odpolední +4 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 26,1 mm/m2

− průměrný tlak za měsíc byl 983,6 hPa

Pranostiky na měsíc březen
7. březen (sv. Tomáš) − Zima, kterou Tomáš nese, dlouho ještě

   námi třese.
9. březen (sv. František) − Na sv. Františka déšť – neurodí se brambory.
10. březen − Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků.
19. březen (sv. Josef) − Na svatého Josefa, když jest krásný den,

   bude úrodný rok; prší−li nebo padá−li sníh,
   bude mokro a neúroda.

21. březen (sv. Benedikt) − Za rovnodenní větry nelení.
25. březen − Svítí−li slunce na Zvěstování Panny Marie,

   bude úrodný rok.
30. březen (Kvirin) − O svatém Kvirinu je teplo i ve stínu.
31. březen (Balbína) − O svaté Balbíně je už po zimě.

Ing. O. Kment

Uzavření manželství

V měsíci lednu se
do našeho města přistěhovalo 11 občanů,
15 osob se přestěhovalo v rámci obce, 6 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 3 osoby zemřely a narodily se 3 děti.

Michal Mlčoch, Chropyně – Lenka Ježková, Chropyně

Adriana Solařová, 18 let, ul.Řadová
Karel Šupčík, 37 let, ul.Tyršova

Jan Šumbera, 63 let, ul.Ječmínkova

Poslední rozloučení
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Pokud bude mít někdo z občanů zájem prostřed−
nictvím Zpravodaje poblahopřát nebo poděkovat
někomu, případně věnovat malou vzpomínku na
někoho ze svých blízkých, obraťte se na redakci
Zpravodaje města Chropyně, nám. Svobody 29, Ing.
Jiří Rosecký, dv. č. 11.

Bude Vám to bezplatně umožněno.


