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Mohu říci, že dosavadních devět let ve veřejné
funkci jsem mohl kdykoli tvrdit, že mne nikdy
dlouhodobě a intenzivně nic netrápilo. Vždy
se ke každému problému našlo alespoň
uspokojivé řešení, které sice situace ne vždy
stoprocentně řešilo, ale alespoň obrátilo k lepšímu.

To již nemohu tvrdit o posledních měsících,
v podstatě od doby, kdy Aliachem prodal bývalou
svobodárnu do soukromých rukou. Samotný
převod této nemovitosti mi samozřejmě problém
nečiní, horší už je to s faktem, jakým způsobem
přistoupil nový vlastník k obsazení bytů. V zájmu
efektivity provozu tohoto zařízení obsadil byty
romským etnikem ze širokého okolí, a to bez
jakýchkoli ohledů na dopady tohoto faktu
na město a jeho obyvatele. Všichni víme,
že Romové mají poněkud odlišný přístup k životu
a stávají se často, z důvodu svérázného chování,
předmětem nepříjemností. Vše se navíc
zvýrazňuje koncentrací velkého množství těchto
lidí v jednom domě.

Dnes a denně se setkávám s názorem,
že za vzniklou situaci mohu já osobně, potažmo
obec. Přesto, že jsem se již v minulém roce
na stránkách tohoto měsíčníku snažil vysvětlit,
že obec nemůže tento fakt nikterak změnit,
na zcela zcestném názoru mnoha lidí to nic

nezměnilo. Pokusím se tedy celou věc vysvětlit
znovu.

Vlastník domu si může do svého objektu
nastěhovat koho on chce, aniž by to obci
oznámil nebo žádal o souhlas. Nájemné za tyto
sociálně slabé občany jsou hrazeny  ze sociálních
dávek, které jim vyplácí pověřený obecní úřad
příslušný k jejich trvalému bydlišti. Pokud mám
zjištěno, v Chropyni nikdo z přistěhovaných
k trvalému pobytu hlášen není, takže ani sociální
dávky zde nepobírají. V tomto případě může
Město Chropyně pouze naléhat na provo−
zovatele hotelového domu, a to v zájmu
co největší eliminace rušení veřejného pořádku,
nočního klidu apod. Výše uvedené se děje
v maximální míře. Jsem v kontaktu se správcem
tohoto zařízení nejméně dvakrát týdně. V této
souvislosti musím říci, že přístup současného
správce hotelového domu je velmi vstřícný. Chci
připomenout, že je to zástupce druhého
vlastníka, který koupil dům již v podstatě
v současném stavu.

V současné době se v místních restauracích
(zřejmě nejen zde) často kritizuje Město
Chropyně, proč svobodárnu od Aliachemu
nekoupilo, čímž by zamezilo nynějším
problémům. K tomu chci říci tolik:

1) S takovým návrhem v době prodeje nikdo
ze zastupitelů města ani občanů nepřišel.

2) Nevěřím tomu, že by Zastupitelstvo  města
souhlasilo s nákupem domu s tak vysokými
provozními náklady a v takovém technickém
stavu, v jakém je. Finanční náročnost ta−
kového kroku je nad možnosti současných
rozpočtů města.

3) Nikdo, snad ani současní kritici, nepřed−
pokládal, že nový vlastník udělá z této
ubytovny „romský dům“.
Je zajímavé, že žádný z těch, kdo dnes
kritizují současný stav, neupozornil na ne−
bezpečí, o kterém byl „určitě“ už tenkrát
přesvědčen.
Městské samosprávní orgány se zabývají
problematikou veřejného pořádku
a bezpečnosti obyvatel prakticky per−
manentně a se vší vážností. Dokladem toho
je, že rada města uložila připravit návrh
na zřízení Městské policie včetně tech−
nických a finančních nároků.
Rozhodnutí, zda bude, či nebude
v Chropyni Městská policie, padne ještě
v průběhu tohoto roku.

František Hrabal
starosta Města Chropyně (US−DEU)



- 2  2  2  2  2 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 0404040404/2004

 Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
− Při řešení problematiky neplatičů

nájemného rozhodla u nájemních smluv,
kde končí doba  nájmu, prodlužovat nájem−
ní smlouvu maximálně o 6 měsíců až do
splacení dluhu při dodržení splátkového
kalendáře. V případě nesplácení dluhu
nájemní smlouvu neprodlužovat.

− Vyhověla žádosti Mysliveckého sdružení
na poskytnutí slevy při pronájmu MKS při
pořádání Mysliveckého plesu.

− Schválila výjimku z OZV při provozování
veřejné hudební produkce pro Myslivecké
sdružení na den konání Mysliveckého plesu
do 02.00 hodin.

− Vyslovila souhlas se žádostí pana Nováčka,
Nová č. 805, na pronájem pozemku
p.č. 1234/2 v lokalitě Drahy.

− Rozhodla o provedení vodorovného
značení zákazu zastavení na ulici Moravské
v zatáčce směrem ke zdravotnímu
středisku.

− Vyslovila souhlas města, vlastníka pozemku,
se zřízením plynové přípojky pro rodinný
dům pana Jiřího Konráda, Křižní ulice.

− Vzala na vědomí informaci o stavu
nezaměstnanosti k 31.12.2003. V okrese
Kroměříž činí k tomuto datu neza−
městnanost 11,57 %. Z toho Chropyňsko
12.39 %, Koryčansko 16,08%, Morkovicko
15,05 %. Na Chropyňsku je nejvyšší
procento dlouhodobě nezaměstnaných
( nad 6 měsíců) z celého okresu Kroměříž,
a to 62,5 %, což představuje 280 osob.

− V souvislosti s problémy při nutnosti  zajistit
odchyt volně pobíhajících psů rozhodla
rada zajistit vyškolení dvou pracovníků SMM
pro tuto činnost,  zakoupit nezbytnou od−
chytovou techniku a připravit kotec v areálu
SMM pro krátkodobé umístění. Současně
schválila stanovení ceny za odchyt
a krátkodobé umístění v městském kotci
následovně: odchyt 1 psa 100,− Kč,

při převozu 10,− Kč za km, umístění v kotci
50,− Kč/den pro menší psy, 80,− Kč/den pro
střední a větší psy.

− Schválila finanční příspěvek ve výši 1500,−
na zajištění odměny pro vyhodnocené
nejúspěšnější sportovce kroměřížského
regionu za rok 2003 na Plese sportovců
v Kroměříži.

− Rovněž schválila příspěvek ve výši 8000,−
Kč pro oddíl cyklistiky Cyklosportu
Chropyně.

− Na základě žádosti základní školy
odsouhlasila poskytnutí příspěvku na ly−
žařský kurz ve výši 8000,− Kč s tím,
že v příštích letech bude tato položka
součásti rozpočtu základní školy.

− Projednala žádost Mgr. Natálie Navrátilové
a pana Jiřího Navrátila o odkup pozemků
v areálu bývalých lázní a uložila předložit
tuto záležitost na jednání zastupitelstva
města dne 29. března 2004.

− Schválila text ke zveřejnění záměru prodeje
i pronájmu pozemků v lokalitě budoucí
pískovny Plešovec o celkové rozloze 43314
m2.

− Vyhověla žádosti paní Jany Uhlířové
na pronájem zahrádky na parcele č. 305/1
na ulici Komenského.

− Projednala zprávu o výsledku hospodaření
SMM za rok 2003 a uložila odstranit drobné
nedostatky ve stanovených termínech.

− Uložila předložit na jednání zastupitelstva
návrh na převod pozemků pod bytovými
domy č.p. 670 a 671 na Bytové družstvo
Svornost.

− Odsouhlasila pronájem části nebytových
prostor v objektu na nám. Svobody č. 55
Stavebně ubytovacímu odboru Policie
ČR za cenu 260,− Kč/m2 a rok a současně
schválila provedení nezbytných úprav
do výše 40 tis. Kč.

− Rozhodla o  provedení úprav a oprav
polních cest za ulicí Hrad k rybníku

a na Podlesí.
− Projednala doplněk k da−

rovacím smlouvám mezi městem a Zlínským
krajem, kterými dojde k výměně pozemků.
Pozemek p.č. 374/9 daruje město kraji
a pozemek p.č. 41/22 daruje kraj městu
a uložila předložit jej k projednání
zastupitelstvu města.

− Schválila text ke zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor v MKS,
uvolněných Policií ČR.

− Z předložených nabídek vybrala firmu Josef
Gaja na provedení  výměny oken v budově
MěÚ.

− Na základě požadavku obyvatel domu
na Hrázkách uložila zabudovat zábradlí
podél obou vstupů do tohoto bytového
domu.

− Projednala předložený návrh kalkulace
hodnoty stravenky školní jídelny pro cizí
strávníky a odsouhlasila ponechání ceny
ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 37,− Kč

− Na základě žádosti paní Boženy Hrabalové
vyslovila souhlas vlastníka objektu nám.
Svobody č. 55 se stavebními úpravami
pronajatých prostor kavárny a cukrárny dle
požadavků hygienika.

− Vyhověla žádosti pana Zháněla o udělení
výjimky z OZV č. 3/2003 o zabezpečení
veřejného pořádku při veřejných
hudebních produkcích vždy v pátek
a sobotu do 03.00 hodin na dobu jednoho
roku a dále na dny 5.7.2004 a 23.12.2004.

− Schválila zapojení města do akce „ Na kolo
jen s přilbou“ a uložila zahrnout potřebné
finanční prostředky do rozpočtového
opatření předkládaného na jednání
zastupitelstva.

− Vyslovila souhlas s vykácením 4 ks modřínů
na ulici Nádražní pro zajištění přístupu
k pozemku s připravovanou výstavbou
rodinného domu manželů Kopačkových.

Eva Klašková −  místostarostka

Již máte změřen malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší ?
S přijetím nového zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

v platném znění odpadla provozovatelům malých stacionárních
zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW nejen poplatková,
ale taktéž oznamovací povinnost (§ 19 odst15 a 17 zákona).
Provozovatelům malých stacionárních zdrojů o jmenovitém
tepelném výkonu  50 – 200 kW  poplatková povinnost zůstává
nezměněna.

Zákon však přinesl nové povinnosti, které je nutno dodržovat.
1) Oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky

– VOC (s prahovou spotřebou do 0,6 t/rok) orgánu obce
způsobem, který upravuje vyhláška  MŽP 355/2002 Sb., vést
evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich
spotřebě obci.

2) Zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti
spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při

podnikatelské činnosti provozovatele, a to nej−
méně jedenkrát za dva roky, a odstraňovat zjištěné
závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících
tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného
výkonu  11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, oznámit obecnímu
úřadu provedení povinného měření a kontroly a jejich výsledky
do 30 dnů od data jejich uskutečnění.

Z výše uvedeného vyplývá, že tato povinnost se vztahuje taktéž
na bytové domy, které mají zřízeno společenství vlastníků i bytové
domy ve vlastnictví družstva a provozující výše zmíněné zdroje
znečišťování ovzduší.

Toto měření je nutno provést od účinnosti zákona (1. 6. 2002)
do dvou let (tj. 1. 6. 2004)!

Martina Adámková − referentka ŽP
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Pro pamětníky i nepamětníky
V minulém čísle jsme se věnovali chropyňským jarmarkům.

Na soutěžní otázku přišly do redakce 3 odpovědi, které byly, vzhledem
k obtížnosti kladené otázky, všechny správné. Šťastnou vylosovanou
je slečna Sandra Houbanová z ul. Díly, která si může vyzvednout
cenu na MěÚ.

Paní Jaroslava Pospíšilová přispěla do části pro pamětníky a z jejího
dopisu citujeme: „Účastníky chropyňských jarmarků v letech 1906 –
1908 bychom mezi občany hledali marně, je jistě dobře,
že se zachovaly fotografie z té doby. Jarmarky a výroční trhy
se v Chropyni konaly i později. Svědčí o tom např. zpráva v Moravsko−
slezském národním kalendáři z roku 1916, kde u názvu obce Chropiň

najdeme pod nadpisem Výroční trhy na Moravě
a ve Slezsku data: I. – v pondělí po druhé neděli
velikonoční, II. – v pondělí po 1. září, III. – v pondělí po císařských
hodech.“ Vzhledem k tomu, že jsou tyto termíny pevné
a dny proměnlivé, odpovídaly by tyto termíny datům z roku 1906.

Ale už ke dnešní soutěžní otázce pro děti. V tomto čísle
se zabýváme zemědělstvím a u některých obrázků se objevuje slovíčko
„humna“. Vaším úkolem je zjistit, co to humna vlastně jsou nebo
byla a které nynější části Chropyně se humna říkalo. Když se zeptáte
svých rodičů, nebo ještě lépe prarodičů, tak Vám jistě pomohou. Své
odpovědi posílejte (poštou nebo mailem) do redakce do 20. dubna.

Chropyně, les Rasina; pan Vrána.

Pan Fr. Novák z „Pančavy“ a pan Krejčíř z Pazderny v ulici Ječmínkově;
vpravo obchod pekaře A. Zháněla.

Bude se mlátit v humnech; opřený Karel Matoušek, vpravo Fr. Pleva.

Mlátí v Ječmínkově ulici u Matoušků; rolník a starosta sedí na židli,
vedle se opírá dcera, provdaná Škroníčková, o kolo lokomobily opřen
syn Karel.

P. R. Šebesta.
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Škeble asijská (Sinanodonta woodiana) je jedním z několika u nás
dosud vzácných novodobých bezobratlých přistěhovalců. Její nález
na území České republiky poprvé popsal L. Beran v r. 1996 z jižní Moravy,
konkrétně z ramene Dyje pod Břeclaví. Druhý nález (r. 2001) popisuje
tentýž autor ve východních Čechách, z Žehuňského rybníka u Chlumce
nad Cydlinou. Nejnovější, třetí doložený nález pochází ze střední
Moravy, konkrétně z NPP Chropyňský rybník.

Přírodní podmínky na lokalitě
Národní přírodní památka Chropyňský rybník leží na jihozápadním

okraji města Chropyně v nadmořské výšce 191 m. Jeho výměra
je 24,36 ha. Jižně pod tímto rybníkem, oddělen pouze hrází a cestou,
se nachází druhý malý rybník – sádka, který však už není součástí
chráněného území. Hloubka obou rybníků kolísá přibližně od 0,5
do 0,8 m. Oba rybníky jsou součástí středomoravské nivy řek Moravy
a Bečvy. Geologicky jsou utvářeny nadložím štěrkopísků na dně
a vrstvou povodňové hlíny, jejíž profil dosahuje místy až 1 m. Velký
Chropyňský rybník, tzv. Zámecký, je stále průtočný, napájený stružkou
z mlýnského náhonu Malé Bečvy. Bezprostřední blízkost města
Chropyně a intenzivní chov ryb se však nepříznivě projevují na kvalitě
vody. V letních měsících r. 2003 muselo být v malém rybníku
instalováno provzdušňovací zařízení, protože vznikal kyslíkový deficit
vody.

Malý rybník je přímo napájen z velkého rybníka, avšak není
permanentně průtočný. Z botanického hlediska je Chropyňský rybník
nejbohatším výskytištěm kotvice plovoucí (Trapa natans) na Moravě.
Ještě v první polovině 20. stol. býval i velmi významnou ornitologickou
lokalitou. Avšak vybudováním rozsáhlých vodních ploch na několik
kilometrů vzdálené lokalitě Záhlinické rybníky se jeho ornitologický
význam snížil. Dodnes však zde přetrvává rozsáhlá kolonie racka
chechtavého (Larus ridibundus).

V několika posledních letech byly rybníky pronajaty a jsou
hospodářsky využívány pro chov tržních ryb. V malém sádkovém
rybníčku byl během minulých pěti let chován potěr amura bílého
(Ctenopharyngodon idella), tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys
molitrix) a kapra obecného (Cyprinus carpio). Do obou rybníků byly
vypouštěny ryby pocházející výhradně z tuzemských zdrojů,
a to z Rybářství Pohořelice a Ivanovic na Hané. Podle informací
současného majitele rybníků zde nebyly vysazovány ryby z přímého
importu z Asie.

Průzkum a sběr
Prázdné lastury škeble asijské jsem poprvé sbíral 22. 6. 2003 při

průzkumu lokality v rámci malakologického sledování kroměřížského
regionu. Šlo o tři volně roztroušené lastury na břehu odtokového kanálu

z malého rybníka. Jedna z nich byla natolik
poškozená, že se ani nepodařilo získat její rozměry. Při
průzkumu celého odtokového kanálu i obou rybníků však nebyli nalezeni
další živí jedinci, ani jejich schránky. Proto jsem se rozhodl v dalším
průzkumu pokračovat až v podzimních měsících po výlovu obou
rybníků. Lokalitu jsem opět navštívil 6. a 7. 12. 2003. Velký – Zámecký
rybník byl po výlovu ryb právě napuštěn vodou. Malý rybník
byl vypuštěný, připraven na zimování. Prohlídka dna malého rybníka
ani odtokového kanálu nepřinesla žádný nový nález. Proto jsem další
průzkum zaměřil na koryto říčky Malá Bečva, kam směřují odtokové
kanály z obou rybníčků. Říční dno zde tvoří štěrkopískový podklad
s někde až metrovými nánosy hlíny, organických zbytků a větví stromů
spadlých až ze 3 m vysokých břehů. Během dvou dnů jsem prohledal
úsek dlouhý asi 150 m po toku říčky. Asi 20 m od soutoku Malé Bečvy
s odvodňovacím kanálem z malého rybníka bylo dno říčky pokryto
vrstvou naplavených prázdných lastur druhů škeble rybinná (Anodonta
cygnea), škeble říční (Anodonta anatina) a okružanka říční (Sphaerium
rivicola), ojediněle však i živými jedinci škeble říční a sporadicky
i prázdnými lasturami škeble asijské různého stáří a velikosti. Na celém
zkoumaném úseku se zatím podařilo zajistit pět živých jedinců tohoto
druhu. Také podle několika čerstvě rozdrcených lastur škeble asijské,
které padly za oběť volavce šedé (Ardea cinerea), je možné,
že i v náročném prostředí plytké, mírně proudící říčky škeble asijská
krátkodobě přežívá. Celkem jsem při všech návštěvách nasbíral
19 lastur tohoto druhu. Rozměry největší a nejmenší z nich byly
186x111x82 mm a 60x45x20 mm (délkaxvýškaxšířka).

Závěrem bych chtěl říci, že průzkum lokality NPP Chropyňský rybník
a koryta říčky Malá Bečva v bezprostřední blízkosti této lokality bude
pokračovat na podzim r. 2004 po výlovu ryb.

Živa 2003, roč. LII – autor článku: Jiří Novák

Třetí potvrzený nález škeble asijské v ČR

S platností zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybářství přechází od 1. 4. 2004 kompetence
vydávání rybářských lístků na obce s rozšířenou
působností – v našem případě tedy do
Kroměříže. Rybářské lístky vydává Městský úřad
Kroměříž – Velké nám. 115 (p. Svatoš – odbor
vnitř. věcí, odd. podatelny).

Rybáři POZOR !!!!!
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Mnozí z vás již ví, že naše
charita byla založena 1. 7.
2003 prezidentem arcidie−
cézní  charity Olomouc
se schválením našeho du−
chovního správce P. Mgr.
Františka Beníčka.

Nechceme o naší práci jen
informovat, ale chtěli bychom povzbudit ty,
kteří zatím neměli možnost se na charitním díle
podílet. Pod pojmem charita si představuje
každý možná něco jiného, ale všichni
se shodneme na tom, že je to konání něčeho
dobrého a šlechetného někomu, kdo je v nou−
zi. Zdravý rozvoj charity vždy potřebuje
dobrovolníky, na kterých staví. Proto bych
si velmi přál, aby v dalších letech přibylo
dobrovolných spolupracovníků, podporo−
vatelů a přátel charity. Děkuji všem, kteří
se zapojují.

Sociální a humanitární sklad
Sociální a humanitární sklad slouží lidem, kteří

se ocitli v nouzi. Za pět měsíců provozu převzala
charita od dárců dětské oblečení, hračky, sešity,
tužky, pastelky, kružítka, aktovky, strouhátka,
kočárky, ložní povlečení, matrace, brýle,
telefonní karty do telefonních automatů,
poštovní známky aj. Školní potřeby a brýle
poslala charita na Ukrajinu dětem ze sociálně
slabých rodin. Dětské oblečení, kočárky
a matrace se odvezly do charity Kojetín, kde
stojí azylový dům pro matky v tísni. Telefonní
karty a známky byly poslány do Německa
humanitární organizaci, která známky a karty
prodala. Za získané peníze nakoupila potraviny

pro země, které trpí hladem. Z darovaného
ložního povlečení našila naše charita tříkrálovým
koledníkům oblečení. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem dárcům za věnované dary.
Zvláštní poděkování patří MVDr. Frkalovi
za finanční dar, za který charita zakoupila žetony.

Pokud někdo chce věnovat charitě uvedené
věci, může tak učinit každé úterý od 16 do 18
hodin na farním úřadě v Chropyni. Kdo by chtěl
věnovat jiné věci, než je uvedeno, musí se,
z důvodu omezené kapacity skladovacího
prostoru, předem domluvit s vedoucím skladu.

Adopce na dálku
Bude tomu téměř rok, co začala naše

charita spolupracovat s Ostravsko−opavskou
charitou na projektu adopce na dálku. Farnosti
Chropyně, Kyselovice, Žalkovice a Břest
si adoptovaly 9 dětí z Podkarpatské Rusi.
Podkarpatská Rus je nejchudší oblastí Ukrajiny.
V této oblasti je 95% nezaměstnanosti. Mzda,
je−li vůbec vyplácena, bývá často nahrazována
kořalkou. Muži často pobývají kvůli práci mimo
domov a o děti se starají samotné matky nebo
prarodiče. Vyřízení dětských příplatků je tak
drahé a náročné na cestování, že se nevyplatí
vyřizovat je. Průměrný měsíční plat je necelých
1.000,− Kč. Jejich výdělek tak stačí asi na dvacet
bochníků tamního chleba. V horách jsou
vesnice, kde děti nechodí do školy jenom
proto, že nemají boty. P. Krenický zažil případ,
kdy se matka osmi dětí přiotrávila léky ve chvíli,
kdy neměla svým hladovým dětem týden
co dát k jídlu. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat 75 adoptivním rodičům za finanční
dar (6.000,− Kč ročně/1 dítě), a za lásku, kterou

tak projevují těmto dětem.
Všem dárcům upřímně
děkujeme.

Senior klub
První setkání seniorů se uskutečnilo 18. 11.

2003 v městském kulturním středisku
v místnosti č. 10. Sešlo se zde 55 seniorů.
Na programu byla přednáška MUDr. Drápala
na téma rodina a péče o seniory. Druhým
hostem byl pan Novák s harmo−nikou, při které
si všichni rádi zazpívali li−dové písně. Poté
následovala volná zábava.

Druhé setkání se uskutečnilo 4. 12. 2003.
Mezi seniory přišla slečna aranžérka a ukázala
přítomným, jak si ozdobit vánoční stůl. Ani
na tomto setkání nechyběla harmonika
a zábava.

Chtěl bych poděkovat paní Míšové a paní
Kalabusové, které se podílejí na realizaci tohoto
projektu a také Vám, kteří jste přišli podpořit
toto dílo. Smyslem setkávání je, aby člověk
nebyl sám, aby měl možnost si s někým
popovídat a zazpívat. Člověk je tvor
společenský a při troše humoru a zpěvu jde
všechno lépe.

Kalendář senior klubu
28. dubna 15 – 17:30 hodin
beseda s panem Dolníčkem
26. května 15 – 17:30 hodin
program se připravuje
23. červen 15 – 17:30 hodin
program se připravuje

Setkání senior klubu se bude konat v Městském
kulturním středisku v místnosti č. 10.

Výroční zpráva Charity Chropyně

Zahrádkáři z org. č. 1 se sešli 23. února 2004
na výroční členské schůzi, aby zhodnotili činnost
v uplynulém roce a přijali program na další období.
Hodnotící zprávu přednesl předseda Ing. Jindřich
Vyvlečka. V úvodu připomněl, jak výsledky
zahrádkářského snažení ovlivnilo počasí. Dlouhé
období sucha a zima uškodily hlavně přezimujícím
porostům. Úroda ovoce byla dobrá, i když kvalita
utrpěla suchem, výskyt různých plísní byl minimální.

Projevilo se to na výsledcích moštárny, kde bylo zpracováno
o 8,5 t ovoce více než v předcházejícím roce.

Společný autobusový zájezd na výstavu FLORIA ve Věžkách byl
hodnocen kladně. Účastníci si zde prohlédli a nakoupili potřebné sazenice,
hnojiva i nářadí.

Pro malý zájem členů se neuskutečnily plánované besedy
s promítáním videa.

Během roku byl odvodněn paster ve zpracovně ovoce a provedena
drobná údržba, většinou brigádnicky, členy výboru organizace. Finančně
nákladnější akce, např. oprava rampy, fasády, nátěry okapů a další, jsou
v plánu na letošní rok. Počítáme také s napojením dosud pronajímaných
prostor ke zpracovně ovoce. Předseda požádal členy o brigádnickou
pomoc na uskutečnění těchto akcí.

Okresní výstavy ovoce a zeleniny v Kroměříži se z naší organizace
zúčastnilo celkem 7 členů s 62 vzorky, což bylo po ZO ČZS Borovice
druhé největší množství. O vysoké kvalitě vypěstovaného ovoce svědčí
skutečnosti, že vzorky pěstitelů Jana Blažka, Ing. Jindřicha Vyvlečky,

Český zahrádkářský svaz, org. č. 1, bilancoval
Jaroslava Jurečky a Jaroslava Škarpy byly vybrány
na výstavu Hortikomplex v Olomouci.
Vedoucí zpracovny ovoce, místopředseda Antonín Hubáček, zhodnotil
výsledky dosažené v roce 2003 srovnáním s výsledky v roce 2002:

Lisování šťávy pro domácí zpracování: rok 2003 rok 2002
bylo zpracováno ovoce 7 416 kg 4 070 kg
vylisováno šťávy 5 562 l 3 054 l

Výroba pasterovaných moštů:
bylo zpracováno kg ovoce 12 268 kg 7 066 kg
vylisováno šťávy 8 450 l 5 300 l
pasterizací vyrobeno lahví moštu 12 410 7 900

Bylo usušeno ovoce 260 kg 150 kg

Celkem bylo zpracováno (kg ovoce) 19 904 kg 11 286 kg

Vedoucí zpracovny Antonín Hubáček poděkoval všem pracovníkům
za dobrou práci s přáním, aby v ní pokračovali i v letošním roce.
Na základě získaných zkušeností připravuje vedoucí zpracovny několik
změn v organizaci práce. Potěšitelný je rostoucí zájem pěstitelů ovoce
z okolí.

Po diskuzi byl zvolen výbor organizace a přijaty úkoly pro rok 2004.
Předsedou ZO č. 1 ČZS byl opět zvolen Ing. Jindřich Vyvlečka.

J. Pospíšilová
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Poděkování

Zástupci Města Chropyně a SBD Svornost osobně
poděkovali panu Martinu Ivanovi za pohotový zásah při
požáru na Nádražní ulici a předali mu malou pozornost.

Kulturní pořady

na měsíc duben 2004

2. v 8:30 hod. a v 10:00 hod. – „O hrochovi, jak se bál očkování“
– jevištní zpracování čtyř pohádek Miloše Macourka, v podání Naivního
divadla Liberec

20. v 9:30 hod. – „Nápad myšky Terezky“ – loutkoherecké
představení pro deti.

Město Chropyně Vás srdečně zve na tradiční

Stavění máje
a pálení čarodějnic

které se uskutečnív pátek 30. dubna
od 18:00 hodin

v prostorách zámeckého parku

soutěže pro čaroděje a čarodějnice
možnost opékání špekáčků

malým ohňostrojem rovněž přivítáme
vstup do Evropské unie

Pozvánka

Myslivecké sdružení Chropyně si dovoluje co nejsrdečněji pozvat
všechny milovníky vína a dobré zábavy na sobotu 1. května 2004
do Městského kulturního střediska, kde se od 9:00 uskuteční 1. ročník
Koštování vína.

Pro návštěvníky bude připraven pestrý výběr špičkových vín od našich
i zahraničních pěstitelů, výrobců a distributorů. Nebude chybět tradiční
myslivecká kuchyně, dále pak domácí zabíjačka a vše, co k dobrému vínu
patří.

Jako součást celodenního programu proběhne v dopoledních hodinách
1. mistrovství Chropyně v pojídání jitrnic. Sponzorem této velkolepé show
se stala firma Maso-uzeniny Jiří Maltán, která do soutěže věnovala
hodnotné ceny. V odpoledních hodinách vystoupí cimbálová muzika
Dubina, která se bude starat o dobrou náladu všech účastníků.

Toš přindite okoštovať !!!



- 8  8  8  8  8 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 0404040404/2004

O potřebnosti funkčního městského rozhlasu
se občané i představitelé místní samosprávy
přesvědčují každodenně a jeho zvláštní význam mohli ocenit
především při povodni v roce 1997.

V letošním roce přistoupilo město k jeho rekonstrukci. Jedná
se o I. etapu modernizace tohoto zařízení, která pokryje více než
polovinu území Chropyně. Rekonstrukce spočívá v nainstalování
bezdrátového zařízení napojeného na Integrovaný záchranný
systém. Z tohoto pohledu se jedná nejen o rozhlas, ale zároveň
o prostředek vyrozumění a varování obyvatelstva pro případ
průmyslové nebo přírodní pohromy. Celkový záměr rekonstrukce
proběhne ve dvou etapách. V letošní I. etapě bude proinvestováno
asi 830 tis. Kč a ve II. etapě v příštím roce asi 700 tis. Kč. Dlužno
ještě dodat, že Plešovec byl přebudován na bezdrátový systém již
před třemi lety.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o malé částky, požádalo město
o finanční výpomoc Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Žádosti
bylo vyhověno a město dostalo z rozpočtu kraje příspěvek ve výši
400 tis. Kč. O finančním podílu kraje na II. etapě budu jednat
v průběhu příštích měsíců.

Nemalou částkou 95 tis. Kč se na financování I. etapy podílely
také místní firmy, které mohou být do určité míry potenciálním
původcem pohromy. Za vstřícný postoj bych chtěl na tomto místě
poděkovat:

Dipl. Ing. Jiřímu Zamazalovi, K. T. Kalttech, s.r.o.,

Ing. Jaroslavu Toufarovi, Aliachem a.s., o.z. Fatra,

Ing. Josefu Derkovi, Aliachem a.s., o.z. Energetika,

Ing. Františku Kudelovi, Chropyňská strojírna, s.r.o.,

Ing. Františku Cvokovi, AUTTEP, s.r.o.

Ing. Antonínu Mudrochovi, BIOPAS, s.r.o.,

Ing. Františku Měrkovi, HANHARTPLAST, s.r.o.,

Ing. Jaroslavu Drozdovi, BRENNTAG CR, s.r.o.

Přístup vyjmenovaných firem je příkladem dobré spolupráce
podnikatelského sektoru s veřejnou správou.

František Hrabal − starosta města (US−DEU)

Místní podniky pomohly

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 půjčky

otevřeno
od pondělí do pátku

vždy od 13:30 do 18:30 hodin
v sobotu od 9:30 do 12:00

cukrovinky, sladkosti
a jiné dobroty

Vás zve do své prodejny
v přízemí areálu tělocvičny TJ

Co nás zděsilo

Co nás potěšilo
Jelikož se v současné době příliš ve městě nebuduje
a nemodernizuje, rozhodli jsme se, že se zeptáme Vás,
čtenářů, co Vás v poslední době potěšilo. Zhruba 90 % dotázaných
odpovědělo, že už konečně roztál a přestal padat sníh a že už přiletěli
ti věčně křičící racci.
Vítej jaro!

Již se dlouho nestalo, že by byl v Chropyni vykraden
obchod. Bohužel se v noci ze soboty 13. března na
neděli 14. března 2004 rozhodli dosud neznámí pobertové navštívit
prodejnu Albert. Zřejmě nutně potřebovali alkohol a cigarety a nemohli
se dočkat řádné otevírací doby. Možná si vzali za vzor „nakupování“
na Slovensku v posledních pár týdnech.
Shodou okolností bylo ve stejnou noc vykradeno několik automobilů.
Že by stejná parta?
Nic není dostatečně chráněno před průměrně talentovaným
blbem. (Gilbertsonův zákon)

Redakce
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Reforma zdravotnictví v Německu
Obdobně jako v jiných zemích Evropy
dochází také v Německu postupně
od 1. ledna 2004 k reformám ve zdravotnictví.
Reforma je zaměřena na povinné pojištění
a byla schválena celým politickým spektrem.
Cílem je přenést část nákladů na občany.
Je stanoveno, že doplatky nesmí činit více jak
2 % hrubého příjmu občana, do kterého
se nepočítají příspěvky na děti. U chronických
pacientů je hranice stanovena na 1 %.
Při překročení spoluúčasti provede příslušné
vyrovnání po předložení dokladů a účtů
nemocenská pojišťovna.
Za návštěvu lékaře se platí poplatek 10 EUR
na čtvrt roku, maximálně 40 EUR ročně.
Návštěva odborného lékaře je bez poplatku
jen v případě doporučení praktickým lékařem.

Informace Svazu důchodců ČR
Spolupojištěná manželka – matka dětí do 18
let − poplatek neplatí. Poplatek u zubního
lékaře je na čtvrt roku rovněž 10 EUR, ale
prevence je rovněž bez poplatku. Od roku
2005 se předpokládá nové pojištění a nová
výše úhrad.
Mění se rovněž spoluúčast u léků na lékařský
předpis. Místo poplatku 4 – 5 EUR (podle
velikosti balení) bude pacient hradit 10 % léku;
nejméně však 5 EUR, nejvíce 10 EUR. Děti do
18 let mají léky bez poplatku. Za obvazový
materiál je poplatek do 4 EUR, za hole zaplatí
pojištěnec 20 % ceny. Zrušeno je proplácení
jízdného do zdravotnického zařízení mimo
pacientů s dialýzou. Zrušeno bylo dále
pohřebné (dosud 525 EUR) a porodné (dosud
77 EUR). V lůžkových zařízeních bude pacient
platit 10 EUR denně (dříve 9 EUR), a to po

dobu 28 dnů (dříve jen 14
dnů). Umělé oplodnění bude
hrazeno jen z poloviny. V reformě se zvyšuje
význam rodinného lékaře. Pojišťovny
postupně zavedou čipové karty a před−
pokládá se, že pacient bude podepisovat
za zdravotní péči účty. Navrhován je i systém
bonusu – úspory, dále pak zvýšení prevence
a možnost ošetření v zemích EU.
Rozsáhlá je úprava nemocenských dávek,
v roce 2007 se předpokládá výplata
z osobního účtu pojištěnce. U zaměstnaných
důchodců se předpokládá povinné placení
pojištění jako u zaměstnanců. Je propočteno,
že pojištěnec se bude podílet na zdravotní
péči až do výše 840 EUR ročně.

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR

K typickým předjarním „slavnostem“ patří oslava Masopustu
a „Vodění medvěda“. Stejně jako v minulých letech se obyvatelé
Plešovce rozhodli dostát tradici a v sobotu 21. února uspořádali
další pokračování této oblíbené akce. Je vidět, že je tato tradice

Vodění medvěda 2004
velmi oblíbená a s láskou udržovaná. Dospělí
se převléknou za masky, někteří jsou opravdu
k nepoznání, a rozdávají radost a potěšení svým spoluobčanům.
Fotografie pořídil Michal Kuchařík.
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Podstatou celostní medicíny je posuzování zdravotního stavu člověka
ve veškerých souvislostech. Organismus je jeden celek, jeden systém,
kde nedokonalá činnosti jednoho orgánu způsobí celý řetězec reakcí a promítne
se postupně na celém organismu.

Každý člověk se rychleji nebo pomaleji zanáší jedovatými látkami zevního
či vnitřního původu, které postupně poškozují chod buněk. Naše tkáně jsou
na jedovaté látky různě citlivé. Záleží na dědičné dispozici, jak velkou zátěž tělo
snese. Za všemi civilizačními nemocemi stojí toxiny. Pokud se toxiny odstraní
a tkáně nejsou nenávratně porušeny, zbaví se organismus nemoci sám. Myšlenka
je to jednoduchá, ale její dosah je obrovský. Na tomto principu byla vyvinuta
řízená detoxikace.

Při zjišťování toxického zatížení je využit testovací přístroj SALVIA, který
je odvozen od metody německého lékaře R. Volla. Využitím systému odpovědí
ANO – NE lez stanovit tzv. mapu toxického zatížení organismu a také kontrolovat
provedenou očistu.

Vyčištění organismu je schopen komplexně zajistit jedině systém, kterým
je organismus vybaven a který se vyvíjel miliony let. Ve své dokonalosti nemá
na světě obdoby. Jde o imunitní systém, který dokáže vyhledat a odstranit
jakoukoliv cizorodou látku z organismu (bakterie, viry, plísně, těžké kovy,
radioaktivitu, …). Detoxikační terapie MUDr. J. Jonáše se opírá výlučně o imunitní
systém. Speciální informační preparáty mají schopnost odbourávat z organismu
několik set toxických zátěží. Odstraněním těchto látek z organismu se nastartují
regenerační pochody, které pokračují i po skončení léčby. Takto je možné
se přírodní cestou zbavit plísní, akné, ekzémů, alergií, bolestí hlavy, oparů,
únavy, bolestí kloubů, stresů … Zvláště u dětí působí tato detoxikace téměř jako
zázrak!

Měření provádí a preparáty dodá: Ivana Bartůšková, J. Fučíka 672, Chropyně
tel.: 573 356 432 od 16 hodin
mobil: 732 760 770

Měření v krajském centru ECC Brno: objednávky Mgr. Šmehlíková, Cejl 7
tel.: 545 241 303
www.bodycentrum.com

Placená inzerce 04/2004

Řízená očista těla
podle celostního pojetí MUDr. J. Jonáše

CO MŮŽETE MÍT HNED,
NEODKLÁDEJTE NA ZÍTŘEK!

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA – Vždy, Všude, pro Všechny

I Vám se již možná stala tato nepříjemná věc: chcete
nakoupit, ale stav Vaší peněženky nebo účtu Vám
to momentálně nedovoluje. Nicméně nejen nakoupit,
ale i zaplatit běžné platby za byt, topení a pojistky nutně
musíte, pokud nechcete mít nepříjemnosti v podobě
upomínek a sankčních složenek. Tuto situaci řeší lidé
různě - půjčkou od rodičů, známých, v práci a podobně.
Řešení to však nejsou dlouhodobá a už vůbec ne jistá.
Daleko snadnější a pohodlnější možností může být
například návštěva nejbližší pošty a založení post-
žirového účtu.

Postžiro je účet, který vyhovuje všem - rodinám,
studentům i důchodcům. Je snadno dostupný, neboť si
ho můžete založit nejen v pobočkách Poštovní spo-
řitelny, ale i na kterékoliv ze 3400 pošt v České re-
publice. Automaticky k účtu obdržíte Maxkartu, která
je zdarma stejně jako služba ČSOB Phone 24 (ověření
zůstatku po telefonu), pokud o ni projevíte zájem.

Zažádat můžete i o elektronické služby, jenž vám
umožní obsluhovat účet pohodlně z vašeho mobilního
telefonu nebo počítače.

A jak řešit nepříznivou finanční situaci? Nejrychlejší
půjčkou je úvěr Čtyřlístek, kdy se ihned na poště
dozvíte zda úvěr obdržíte a v jaké výši. Peníze Vám
následně banka převede na postžirový účet do 5
pracovních dnů. Vyšší půjčkou je spotřebitelský úvěr,
který banka poskytuje v částkách od 20 tis. Kč do 750
tis. Kč se splatností až 7 let. U neúčelových úvěrů
do 150 tis. Kč je navíc možnost podpisu smlouvy
na vybraných poštách, čímž ušetříte cestu na poboč-
ková pracoviště banky v Olomouci nebo v Ostravě.
Použití úvěrů je rozmanité. Počínaje neúčelovými úvěry,
kde banka nesleduje účel použitých prostředků a konče
účelovými úvěry na nákup nebo zaplacení konkrétní
věci, služby.(rekonstrukce a nákupy bytů, nákup nové-
ho či ojetého auta ...)
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Dětský stanový tábor

Náměšť 2004
Pionýrská skupina Chropyně připravuje

i letos letní stanový tábor pro děti
ve věku 8−15 let

Tento tábor je čtrnáctidenní a uskuteční
se ve dnech 4. 7. – 17. 7. 2004

Kapacita tábora je 60 dětí,
cena 2.400,− Kč.

Tábor je otevřený, účastníci nemusí
být členy žádné dětské organizace.

Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2004.

Přihlášky je možno vyzvednout
u vedoucího tábora Luďka Helise,

Kroměříž, 1. máje 221 (tel. 602 971 581)
nebo

u Ing. Ludmily Ujcové, Chropyně,
Nádražní 712 (tel. 573 355 249).

Již delší dobu naše město stejně jako
spoustu j iných měst trápí problém
s toulavými a volně pobíhajícími psy.
Vzhledem k tomu, že nemáme zřízenou
Městskou policii, rozhodlo město zajistit
odborné proškolení dvou pracovníků Správy
majetku města Chropyně, kteří se budou
mimo jiné na základě získaného oprávnění
zabývat odchytem toulavých a volně
pobíhajících psů.

A jak tato služba bude vypadat v praxi?
1) Po zjištění, že na veřejném prostranství

pobíhá pes bez přítomnosti majitele,
zavolejte na telefon č. 602 810 624 –
Ing. Tichý, popř. v pracovní dny (po,st.
7:30 –17:00; út,čt  7:00 –14:30; pá 7:00
– 14:00 na tel. 573 500 730, 573 350
743 – MěÚ Chropyně).

2) Po prověření Vašeho sdělení bude pes
zaj ištěn proškolenými pracovníky
a způsobem obvyklým se budeme snažit
najít majitele, nebo případného zájemce
o pejska.

3) V případě, že se nenajde (max. do 2 dnů)
majitel ani zájemce, bude pes převezen
do městského útulku Čápka v Kroměříži.

Tato služba má však i svá úskalí, a to zejména

pro nezodpovědné majitele psů. Neboť
pokud bude majitel pejska  vypátrán, bude
nucen uhradit tyto náklady:

− Odchyt + odvoz pobíhajícího psa
100,− Kč/hod./prac.

− Odchyt 1 ks toulavého psa 100,− Kč

− Převoz psa 10,−   Kč/km
− Umístění psa v kotci vč.

krmení:
menší 50,− Kč/den
střední a větší 80,− Kč/den

Adámková − ref. ŽP

Co s toulavými psy ?!?!?

Přehled akcí ve městě
2. dubna 8:30 a 10:00 O hrochovi, jak se bál očkování MKS

2. – 3. dubna celodenně Jarní úklid města

17. dubna celodenně Železná sobota

20. dubna 9:30 Nápad myšky Terezky MKS

20. dubna odpoledne uzávěrka Zpravodaje a soutěže MěÚ

30. dubna od 9:30 Ječmínkův běh pro školní mládež areál kynolog. klubu

30. dubna 18:00 Stavění máje a pálení čarodějnic zámecký park

1. května od 9:00 − celý den Košt vína a mistrovství Chropyně

v pojídání jitrnic MKS

1. května 10:30 a 11:30 Ječmínkův běh areál kynolog. klubu

 dne v co kde

Přehled akcí ve městě
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Klub českých turistů
Pojďte s námi do přírody! Čeká nás probouzející

se les, první jarní květiny, svěží zeleň rozpukajících
stromů. V turistické oblasti Valašsko – Chřiby a blízkém okolí jsou
připraveny následující pochody:

3. 4. 2004 Za velikonočním vajíčkem
KČT Zlín; 5 km; start 8:30 – 9:30 hod. Koliba Zlín

3. 4. 2004 Pochod přerovského povstání
KČT SK Přerov; 8, 15, 25, 35 a 50 km;
start 7:00 – 9:00 hod. Městský úřad,
nám. T.G. Masaryka, Přerov

10. 4. 2004 Výstup na Malou Lhotu
KČT Valašské Meziříčí; km podle zvolené trasy;
cíl Malá Lhota 11:00 – 14:00 hod.; Inf: Libuše Bagárová,
Krhová 210, 756 63 Valašské Meziříčí

11. 4. 2004 Velikonoční pochod Vsetín – Tesák
KČT Bystřice pod Hostýnem; start 9:00 Vsetín – nádraží

17. 4. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
KČT Zlín; trasa podle výběru, cíl Doubrava – U rozhledny;
kontrola 10:00 – 15:00 hod.

17. 4. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
KČT Zlín; trasa podle výběru, cíl Klenčov;
kontrola 10:00 – 15:00 hod.

18. 4. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
KČT Zlín; trasa podle výběru, cíl Holý vrch;
kontrola 10:00 – 15:00 hod.

24. 4. 2004 Morkovské véšlap
KČT Mozkovice; km 7, 10, 18, 25, 35, 50;
start FC Morkovice – tribuna 6:00 – 9:00 hodin

24. 4. 2004 Za přerovský Zubrem
KČT Přerov; propozice zatím nemáme, viz skříňka KČT

24. 4. 2004 K pramenu Bystřičky
KČT Bystřice pod Hostýnem,
start 9:00 Bystřice pod Hostýnem

Do uzávěrky Zpravodaje se nám nepodařilo zjistit všechny
informace. Najdete je ve skříňce KČT Chropyně u hlavní brány Fatry.

Zdrávi došli!
 − JP −

Jarní úklid města

Rada města Chropyně
vyzývá občany, aby se zapojili
do Jarního úklidu města.

Tato akce proběhne
ve dnech 2. a 3. dubna 2004

Odvoz odpadu zajistí
Správa majetku města Chropyně

Děkujeme všem spoluobčanům,
kterým není lhostejný

vzhled města

1. Železná sobota v roce 2004

bude v sobotu 17. dubna
Nepotřebné železo nachystejte
před dům, zaměstnanci SMM

ho odvezou.
V případě většího množství

nepotřebného železa kontaktujte
SMM na tel. 573 355 323

TJ Technoplast Chropyně – oddíl LA ve spolupráci
se ZŠ Chropyně a SK Záříčí

pořádají již XX. ročník tradičního atletického závodu

J E Č M Í N K Ů V     B Ě H

Termín:  Pá 30. 4. 2004 od 9,30 hod.
pro školní mládež – 4 věkové kategorie /chlapci, dívky/

So  1. 5. 2004  od 10,30 hod.
rodiče s dětmi a děti předškolního věku

a v 11,30 hod. hlavní závod
pro dospělé na 10 km – muži, ženy

Všichni účastníci dostanou sladkou odměnu a první tři
nejlepší v každé kategorii obdrží ceny a diplomy.

Přijďte si všichni zasportovat a nebo jen povzbudit
závodníky!!

K hojné účasti zvou pořadatelé !!

Kde: prezentace, start, cíl v areálu kynologického
klubu u rybníka Hejtman
− trať závodu pro školní mládež, předškoláky

a rodiče s dětmi povede v okolí rybníka Hejman
po hlinito−travnatém povrchu

− trať hlavního závodu povede přes louky
do Záříčí a zpět

POZOR !!! Restaurace Stop !!! POZOR !!!
VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI SPORTU

V RESTAURACI STOP
JSME PRO VÁS INSTALOVALI

PLÁTNO 2 x 2 m
promítáme zde sportovní přenosy

***
připravujeme  i promítání videoklipů
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Co nového přinesl BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU ?

Již po sedmé skončil březen ve znamení
kampaně „Březen − měsíc Internetu“. Její letošní
motto („Internet ležící, spící …“) se snažilo
upozornit na to, že rozvoj českého Internetu
se v poslední době zpomalil nebo dokonce
pozastavil. Dokládají to zejména běžné
průzkumy agentur, pořádané v rámci této akce
se stejnou metodikou již řadu let. Díky tomu
sledujeme dlouhodobější trendy, které
v poslední době skutečně určité zpomalení
dokládají. Stále přitom zůstává relativně velká
skupina těch lidí, kteří o Internet nemají vůbec
zájem, nebo na něj „nedosáhnou“ (ať již kvůli
dostupnosti počítače či samotného připojení,
kvůli své neschopnosti pracovat s počítačem
nebo Internetem a v neposlední řadě i z důvodu
vlastní finanční situace). Je pravdou, že finance
jsou hlavní silou rozvoje této technologie,
ale pro připojení k Internetu není zapotřebí
složitých zařízení. Pro běžného uživatele
dostačuje počítač vybavený modemem.
Pokud je uživatel náročnější na připojení, může
využít technologie ADSL (v naší lokalitě
momentálně nedostupná, plánováno pro rok
2005) nebo jistější bezdrátovou technologii
Wi−Fi, která je v Chropyni a okolí velice rozšířená
díky několika poskytovatelům (např:
CHROPNET.WSC, NWT a jiní).

Vraťme se ale zpět k tématu. Co nám
přinesla tato kampaň za novinky? Jak se ke kam−
pani postavilo například MI ČR (Ministerstvo
informatiky) a jaký prospěch bude z toho
mít koncový uživatel? Tyto otázky
proběhnou hlavou mnohému z nás,
co se o Internet zajímají a tato tech−
nologie mu není cizí. U nás je prostě
běžné, že se z jednoduché věci udělá
věc složitá. Mnohokrát až zůstává
rozum stát nad tím, co je schopen
úředník vymyslet. Co například proběhlo,
tak MI ČR předalo do vlády upravený návrh
„Státní informační a komunikační politiky“. Jde
o dokument, který Česká republika převzala
z norem EU „eEurope 2005“. Oproti první
zveřejněné verzi z letošního roku, která měla
být diskutována ve vládě, se upravily hlavně
některé názvy „Národní strategie pro
širokopásmové připojení“ na „Státní strategii
pro vysokorychlostní přístup (broadband)“.
Zajímavý zde není jen přechod od „národní“
ke „státní“ koncepci, ale také přechod
od „širokopásmového“ k „vysokorychlostnímu“
přístupu − což určitě lépe odráží podstatu věci

že uživatel za ni relativně neplatí, tak jak je to
u novinového stánku.

Přesto si myslím, že se dá internetu využít
nejen k získávání informací. Je ho možné využít
pro výměnu dat, zaslání elektronické pošty, ať
textové nebo hlasové, případně vizuální. Mezi
mladou generací je rozšířené chatování,
ale co je hlavním motorem pro využití internetu
je hraní online her. Lze ho použít také pro
komunikaci nejen v lokálním rozsahu,
ale i v rozsahu celosvětovém. Můžete
se v daném momentu spojit hlasově nebo
vizuálně s kýmkoliv po celém světě a náklady
jsou tak mnohem nižší. Tato komunikace
se začíná rozšiřovat nejen do firem, ale i do
domácností. Je to hlavně z důvodu rostoucích
nákladů na běžné telefonování, které v České
republice nabízí monopolní společnost.
Je hloupost pro uživatele, který využívá
bezdrátového připojení k internetu, nevyužít
této možnosti. Investice je při pořízení vyšší,
nicméně se po určité době vynaložené náklady
vrátí. Momentálně začíná být po této nové
technologii větší poptávka než po samotném
ADSL nebo Wi−Fi. Není se čemu divit, protože
se postupně o tuto technologii začínají zajímat
i velké telekomunikační společnosti. V České
Republice se touto technologii zabývá
společnost FAYN.CZ, která ji představila
na INVEXU v Brně. Nabízí ji nejen pro firemní
klientelu, ale i pro běžného domácího uživatele.
Uživatel ji v podstatě může využít jako
doplňkovou službu ke svému neomezenému
připojení k internetu (buď ADSL nebo připojení
přes WI−Fi). Další dosti důležitou věcí je vlastnit
veřejnou IP adresu a linku, která není sdílená
s jinými připojenými uživateli. Zjistí to nejlépe,
pokud se obrátí na svého poskytovatele
připojení k internetu, který mu jistě sdělí
potřebné informace. Pro tuto službu dostačuje
obousměrná rychlost linky 30 Kbit/s (doporu−
čení techniků společnosti FAYN.CZ). Pokud má
i následně změřenu kvalitu linky a ta je v pořádku,
nebrání mu pak nic jen připojit VoIP telefon
(např: ten co je na obrázku − NP 210) a pak již
jen volat a nejlépe v síti FAYN.CZ zadarmo. Bližší
informace o této službě najdete na webové
stránce poskytovatele Wi−Fi připojení pro
Chropyni a okolí www.chropnet.wsc.cz nebo
přímo u společnosti FAYN.CZ www.fayn.cz.

Jinak doufám, že „Březen − měsíc Internetu“
pro Vás dopadnul dle očekávání.

Jiří Rutsch

(neboť se sice hovoří o broadbandu, ale každý
jej měří v jednotkách přenosové rychlosti,
tj. v bitech za sekundu a násobcích). Analogic−
ky se změnila i samotná definice „broadbandu“,
obsažená v dokumentu, když původní
přívlastek „širokopásmový“ byl nahrazen
přívlastkem „vysokorychlostní“. Z praxe se za
„vysokorychlostní“ připojení bude považovat
takové připojení, cituji přímo „které svou
efektivní (skutečnou) propustností neomezuje
uživatele v jeho aktivitách. Z praktických
důvodů bude hranice „vysokorychlostního“
připojení prozatím stanovena na 256 kbps,
přičemž se předpokládá její postupné
zvyšování“. Je to jen hra se slovy a nebo
to koncovým uživatelům prospěje?

Jeden z prvních návrhů byl již diskuzí v roce
1994. Od té doby se změnily hlavně ceny,
poplatky a výsledek pro uživatele žádný. Přesto
se některé změny udály, jinak bychom
se k internetu připojovali přes analogoví
modem. Technologie jako ADSL nebo Wi−Fi by
pro většinu z nás zůstaly jen pohádkou.
Postupem času se podaří prosadit ještě novější

technologie, které budou ku

prospěchu hlavně uživatelům „dou−
fejme“. Pochopitelně i samotní poskytovatelé

na tom nebudou ztrátoví. Co si budeme
namlouvat, vše se točí kolem peněz a pokud
po dané technologii není poptávka, rozhodně
se prosazuje hůře. To se ale o Internetu nedá
říci. Hnacím motorem této technologie jsou
a budou informace, které si uživatel může
v daném okamžiku obstarat a pak si je může
okamžitě porovnat s jinými. Což například
u denního tisku nejde nebo ano, ale mnohem
nákladněji. Nehledě na to, že noviny jsou
převážně přecpány reklamou a finální účinnost
informací je pouze okrajová záležitost. Reklama
je všude i na internetu. Pouze s tím rozdílem,
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Rozhovor s předsedou fotbalového klubu FK Chropyně Mgr. Igorem Štěpánkem
Vážení čtenáři. V tomto čísle

Zpravodaje Vám v rozhovoru
představujeme předsedu fotba−
lového klubu FK Chropyně, pana
Mgr. Igora Štěpánka. Chceme Vás
tak seznámit s myšlenkami a záměry
fotbalového klubu také z jiného, než
jen sportovního pohledu.

Redakce(R): Pane Štěpánku,
řekněte nám něco o Vaší
osobě.
Předseda (P): Já budu rád, když tady
budeme mluvit o fotbale, o fot−
balovém stadionu, o fotbalovém

zázemí, o tom, kdo tady podporuje finančně sport v Chropyni a fotbal
obzvlášť, o našich záměrech a cílech. Nechci však mluvit o své osobě.

R.: Tak nám alespoň řekněte, jak jste se vlastně dostal
k předsednictví v FK Chropyně?
P.: Jednoduše řečeno, protože to nikdo nechtěl dělat. Před asi dvěma
lety na valné hromadě tehdejší členové výkonného výboru FK
Chropyně podali žádost o odstoupení z funkcí. A protože nebyli žádní
náhradníci, kteří by je nahradili, hrozil v podstatě kolaps fotbalu
v Chropyni. Hrával jsem dříve fotbal závodně a proto mně jako
člověku, který má fotbal rád, nebylo jedno, zda se v Chropyni fotbal
bude, či nebude hrát. A proto jsem se na vzpomínané valné hromadě
přihlásil, že jsem ochotný začít ve výkonném výboru FK pracovat
a fotbal v Chropyni udržet.. To bylo impulsem i pro některé tehdejší
členy výboru, aby zůstali. Protože z nich nikdo nechtěl funkci předsedy
vzít, tak vlastně zbyla na mě.

R.: Co se Vám na předsednictví nejvíce a co nejméně líbí?
P.: To je hodně široká otázka. Líbit se mi může to, co se daří dělat
z věcí, které jsme si předsevzali. Teď právě nemám na mysli jen
sportovní úspěchy či cíle, ale naopak, především vylepšování
sportovního zázemí a zázemí pro diváky. Mezi klady bych rozhodně
zařadil vybudování studny pro zavlažování hřišť, generální opravu
WC pro hráče na obou stranách uvnitř tribuny, ale také WC pro
diváky − pány, dále řekněme zbrusu nové travnaté fotbalové hřiště
pro mládež, které budeme otevírat od léta a další drobnější vylepšování
prostředí stadionu. Toho, co se mně líbí, je samozřejmě daleko více a
možná se v tomto rozhovoru k tomu ještě dostaneme.
Ptal jste se, co se mně nelíbí? Dříve bych řekl, co mne trochu zaskočilo
nebo překvapilo. Je to spousta času, který fotbalu věnuji, a to na úkor
svého podnikání a také na úkor své rodiny. Abych řekl pravdu,
tak jsem ani nečekal, že toho času bude pro fotbal potřeba tolik.

R.:  Jak byste hodnotil sportovní stránku ve vašem klubu?
P.:  Všude, kde se hraje fotbal, je vždy „výkladní skříní“ mužstvo mužů.
Proto si dovolím začít právě tímto mužstvem. Určitě mne netěšil sestup
A mužstva mužů z divize do krajského přeboru. S odstupem času
jsme však ve výkonném výboru FK i na tomto nalezli určité pozitivum,
nový náhled na směr vedení fotbalového klubu. Zjistili jsme,
že dosahování sportovních výsledků za cenu nákupu cizích hráčů
není tím správným směrem, kterým by se fotbal v takových městech,
jako je naše, měl ubírat. Řekli jsme si, že půjdeme cestou vlastních
odchovanců a proto jsme do mužstva složeného především
z vlastních odchovanců, kteří prošli divizní soutěží, začali zabudovávat
naše bývalé dorostence a mladé perspektivní hráče z okolí. Dnes,
dá se říct, je mužstvo do určité míry stabilizované, a to se odráží
v kvalitních výkonech v krajském přeboru. Trochu jsme zklamaní
z výsledků B mužstva mužů a také z toho, že nám neplní podle našich
představ úlohu záložního mužstva. I když v současné době řešíme
některé problémy s dorosteneckými mužstvy, tak nás velmi potěšil

jejich postup do krajského přeboru dorostu, který
vybojovali v minulé sezóně. Naše obě žákovská
mužstva dosahují druhým rokem kvalitních výsledků a ty letošní
ukazují na reálnou šanci postoupit do krajského přeboru žáků,
což je naším velkým přáním, aby se to podařilo. Základním kamenem
mládeže je výchova nejmenších hráčů v přípravce. Je to práce
mravenčí, ale radostná. A výsledky obou mužstev přípravky ukazují,
že se i tady práce daří.

R.:  A co říkáte případnému postupu mužstva mužů zpět
do divize?
P.:  Kdo někdy sportoval, určitě chtěl vždy vyhrávat. A proto bych byl
špatný předseda FK, který by o to neusiloval. Mužstvo se však na to
musí připravit hlavně po stránce sportovní, aby při případném postupu
do vyšší soutěže nebojovalo hned jen o záchranu.

R.:  A jaké jsou Vaše nejbližší plány do budoucna?
P.:  Na sportovním areálu se pozvolna podepisuje zub času a kromě
toho, co jsme v poslední době tady opravili či vybudovali, nás čeká
ještě hodně práce s dobudováním druhého travnatého hřiště,
o kterém jsem již mluvil. Jedná se o vybavení tohoto hřiště. Mám tím
na mysli „obehnání“ celého obvodu hřiště sítěmi a zábradlím, protože
sousedí bezprostředně s areálem Fatry, a.s. Dále je to zakoupení nebo
pořízení branek včetně sítí. Když se zmiňuji o zubu času, jedná
se především o jeho podepsání na prostorách uvnitř tribuny, které
si již zaslouží generální opravu. Takže připravujeme opravu šaten
a především k nim přilehlých prostor pro sprchování hráčů, včetně
odvětrání atd. Nejdůležitější však v současné době je oprava sprch.
Další nutnou investicí pro blízkou budoucnost je celková oprava
oplocení celého areálu, včetně nátěrů. V některých místech nám
oplocení doslova padá na hlavu. A samozřejmě soustavné investování
do údržby hracích ploch, kde tyto náklady nejsou malé.

R.:  A kde na toto všechno chcete vzít peníze?
P.:  Ještě než Vám, pane redaktore, odpovím na tuto otázku, rád
se tady zmíním o jednom. A to o práci lidí, kteří dělají všeobecně
do sportu a potažmo i do fotbalu. To platí jak všeobecně, tak i v našem
FK. U nás lidé z realizačních týmů a členové výkonného výboru dělají
naprosto zdarma a tato jejich práce má pro naši společnost značný
přínos. Jenže tito lidé, kromě toho, že se v podstatě denně věnují
ne fotbalu, ale výchově mládeže, ještě na tuto činnost musí shánět
finanční prostředky. Někdy musí doslova prosit o peníze, které vlastně
nepotřebují pro sebe, ale myslím si, že pro hodně záslužnou činnost,
kterou je výchova naší mládeže. A tomu si myslím, že by se měli
věnovat naplno a nezatěžovat se sháněním peněz. Jsem velmi rád,
že zastupitelé našeho města mají na tuto problematiku stejný nebo
alespoň hodně podobný názor, o čemž svědčí jejich podpora sportu
v Chropyni všeobecně. A za to jim patří dík. Stejný dík patří i těm
firmám a podnikatelům, kteří v současné době fotbal finančně
podporují. Mezi naše nejvýznamnější sponzory patří: AM Eurooil, s.r.o.,
Biopas, a.s., Energetika Chropyně, a.s., Fatra, a.s., Gastroma, a.s.,
Technosoft, s.r.o. a také někteří další drobní sponzoři. Velmi si vážíme
každé finanční i materiální podpory, které se nám dostane, protože,
jak už jsem se zmínil, nás čekají dosti velké, ale nutné investiční akce.
Proto budeme rádi, když ke stávajícím sponzorům přibudou další,
kteří nám pomohou materiálně, finančně i případně jinak, uvedené
potřeby splnit.

R.:  Pokud vím, čekají fotbalový klub nějaké oslavy. Může−
te nám říci jaké?
P.:  Ano, velmi rád, protože v letošním roce slaví fotbalový klub 70tileté
výročí založení fotbalu v Chropyni. Toto výročí chceme oslavit
důstojně, ale finančně nenáročně. A byli bychom rádi, kdybychom

pokračování na str. 15
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Zimní příprava mladších žáků na jarní boje v krajské soutěži

aktéry těchto oslav mohli přijmout v již opravených prostorách,
o kterých jsem zde mluvil.

R.:  Kdy a jakým způsobem tyto oslavy proběhnou?
P.:  Hlavním dnem těchto oslav bude sobota 12. června a program
bude přibližně následující: v dopoledních hodinách se uskuteční
slavnostní valná hromada členů FK Chropyně, v odpoledních
hodinách se uskuteční utkání bývalých hráčů Chropyně a hlavním
bodem programu bude v podvečer fotbalové utkání výběrů hráčů
NHL mezi Českem a Slovenskem. Přejeme si, aby se těchto oslav
zúčastnila široká veřejnost, protože budou pro diváka zajímavé
a přitažlivé. Jsme si vědomi, že tento den budou probíhat volby

do Evropského parlamentu, že tento den již poběží mistrovství Evropy
ve fotbale a v okolí ještě poběží fotbalové soutěže, kterých se účastní
i naše mužstva včetně mládežnických, ale je to jediný termín,
kdy jsme sem mohli získat tak atraktivní akci za velmi přijatelných
podmínek.

R.:  Pane předsedo, já Vám děkuji za rozhovor a přeji
hodně úspěchů jak na funkcionářském poli, tak i na poli
sportovním, aby se v Chropyni dařilo nejen hrát kvalitní
fotbal a vychovávat mládež, ale i vylepšovat sportovní
zázemí a k tomu všemu zajišťovat i zázemí finanční, bez
kterého nelze to vše ostatní realizovat. Děkuji za rozhovor.

 Redakce zpravodaje

Rozhovor s předsedou fotbalového klubu FK Chropyně Mgr. Igorem Štěpánkem
dokončení ze str. 14

Jak už bylo psáno v minulém čísle Zpravodaje, tak po ukončení
podzimní části krajské soutěže žákovských mužstev ve fotbale jak mladší,
tak i starší žáci jsou na prvních místech ve skupině A. O tom, jak probíhala
podzimní část žákovské soutěže, jsme vás informovali  ve Zpravodaji
po jejím ukončení v prosincovém čísle. V minulém čísle jsme vás, čtenáře
Zpravodaje a zároveň fandy mládežnického fotbalu, seznámili
s průběhem zimní přípravy starších žáků na jarní boje o postup do vyšší
soutěže. V tomto čísle se zaměříme na mladší žáky a tím ukončíme krátký
seriál o žákovských mužstvech chropyňského fotbalu.

Mladší žáci vyplnili zimní sezónu jednak svou účastí v halové celozimní
soutěži, krajskou ligou mladších žáků, kterou pořádal Baník Šardice
ve sportovní hale v Křenovicích u Brna, kam naši hráči během celé zimy
zavítali k 10 dílčím turnajům a jednak účastí na čtyřech jednodenních
halových turnajích. Výsledky krajské ligy mladších žáků, které se zúčastnilo
celkem 14 mužstev od žákovské ligy až po krajskou soutěž, jsme mohli
průběžně sledovat v Regionsportu, který vychází každé pondělí. Naši
hráči potvrdili v základní části soutěže své kvality a pohybovali se na 1. až
4. místě průběžného pořadí. V jednotlivých utkáních dosáhli následujících
výsledků:

FK Chropyně – Brno−Slatina 4:2 a 5:1, − Ivančice 5:3 a 1:3, − Brno−Líšeň
4:1 a 1:1, − Brno−Bohunice 4:2 a 7:3, − Šardice „B“ 4:1 a 1:0, − ČAFC Brno−
Židenice 1:0 a 0:9, − Sparta Brno 6:6 a 8:5, − Moravská Slavia Brno 3:0
a 6:0, − Hrušovany nad Jevišovkou 4:1, 3:0 a 3:4, − HFK Olomouc 0:11
a 3:2, − 1. FK Drnovice 0:11 a 4:4, − Šardice „A“ 0:8 a 4:5, − FC Brno−Bystrc
1:4 a 5:1. Po těchto odehraných zápasech v základní části skončili naši
hráči na krásném druhém místě ze 14 účastníků a z této pozice startovali
v závěrečném turnaji v play−off o konečné umístění v této celozimní
soutěži.

V závěrečném turnaji nastoupili ve čtvrtfinálovém utkání proti Tatranu
Brno−Bohunice, který v základní části 2x porazili a pokud by se to podařilo
po třetí, postoupili by do semifinále mezi čtyři nejlepší mužstva této velmi
dobře organizované soutěži. S tímto vědomím jsme odjížděli v sobotu
6. 3. 2004 do Křenovic u Brna. První a zřejmě nejdůležitější utkání pro
nás jsme začali dobře a ujali se vedení 1:0. Následně jsme však obdrželi
dvě branky a vidina postupu do semifinále se rozplývala a nic by nebylo
platné, že jsme v dosavadním průběhu utkání byli dost lepším mužstvem.
V dramatickém závěru se nám podařilo zužitkovat naši převahu
a vstřelením dvou branek jsme strhli vítězství a tím postup do semifinále
na naši stranu. V semifinále jsme nastoupili proti ligovému 1. FK Drnovice.
I v tomto utkání jsme měli, byť jen mírnou převahu. Protože se nepodařilo
soupeři a ani nám vstřelit branku, rozhodoval o postupu do finále
penaltový rozstřel, který jsme k nemalé radosti hráčů, realizačního týmu
a přítomných rodičů vyhráli 2:0 a postoupili do finále. A to je úspěch,
se kterým před zahájením této celozimní soutěže málokdo počítal. Vždyť
naši mladší žáci hrají třetí nejvyšší soutěž, takže „papírově“ patřili někde
na 10. místo ze 14 účastníků. A následovalo finále proti největšímu
favoritu.  I když  jsme v něm ještě 6 minut před koncem strašili tohoto
favorita dosavadním výsledkem 2:2, nakonec jsme odešli poraženi 2:6,

protože naši hráči vynaložili hodně sil v předchozích
utkáních a v závěru finálového utkání nám chyběly.
Mužstvo Šardice „A“ nás jako jediné mužstvo v tomto závěrečném turnaji
přehrálo a stalo se celkovým vítězem celozimní soutěže naprosto
oprávněně. To však vůbec nic nemění na faktu, že 2. místo v tak kvalitní
halové soutěži je skvělým úspěchem celého kolektivu mladších žáků,
pod vedením trenérů Michala Hofírka a Josefa Dobrého. Výsledek kolektivu
byl podtržen i získáním individuálních cen, kde Martin Berčík získal trofej
nejlepšího brankáře celé soutěže, Marek Macháček byl zvolen do
pětičlenného All Stars teamu a Jakub Hofírek byl vyhlášen nejlepším
hráčem našeho mužstva.

Protože na halové turnaje je optimální jezdit s 10−12 hráči a naše
mužstvo má kádr 20 hráčů, nemohli se vždy zúčastnit všichni hráči,
a proto se postupně střídali v účasti na jednotlivých turnajích, podle své
účasti a píle na trénincích a také už i podle svého umění, vždy ale tak,
aby si zahráli všichni hráči během celé zimy.

A kteří hráči se zúčastnili této soutěže a přispěli tak k dosaženému
výsledku? Martin Berčík, Michal Zapletal a Jiří Loučka se střídali v brance,
Lukáš Rybnikář (vstřelil za celou tuto soutěž 5 branek), Tomáš Křižan (9),
Vašek Látal (1), Honza Řezníček (2), Aleš Smékal, Petr Křišťan (Novák),
Tomáš Machů hráli většinou v obraně a v útoku nastupovali nejčastěji
Jakub Hofírek (22), Marek Macháček (26), Lukáš Drobník (14), Milan Ligač
(10), Jakub Štěpánek, Filip Kozák (1), Michal Petlach (2), Lukáš Stratil
a Kamil Dvořák. Z přípravky se někdy zúčastnili Stanislav Vávra, Marek
Lechner a v brance Radovan Macháček.

Na fotografii najdeme hráče, kteří reprezentovali naše mužstvo
v posledním hracím dnu celé halové soutěže, ve vyřazovacích bojích:

Horní řada zleva: Martin Berčík, Vašek Látal, Marek Macháček, Jenda
Řezníček, Tomáš Křižan a Jirka Loučka
Dolní řada zleva: trenér Michal Hofírek, Milan Ligač, Jakub Hofírek,
Lukáš Rybnikář, Lukáš Drobník, Jakub Štěpánek, a trenér Josef Dobrý.

pokračování na str. 16



- 16  16  16  16  16 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 0404040404/2004

Kromě této celozimní soutěže se zúčastnili
mladší žáci i čtyř jednodenních halových
turnajů a to 2x v Holešově a jedenkrát
v Otrokovicích a v Lipníku. Jednou skončili
na 8. místě, dvakrát na 4. místě a jedenkrát
obsadili ve velmi dobře obsazeném turnaji 2.
místo.

Halová sezona mladším žákům skončila
dne 6. března a od této doby se pilně
připravují jen venku. Svůj první přátelský zápas
na škvárovém hřišti sehráli už v neděli 22. 2.
2004, ještě během halové sezóny, proti SK
VTJ Spartak Lipník n. B., který hraje o třídu
vyšší soutěž, to je krajský přebor. Přestože
naši byli v tuto dobu ještě zaměřeni více
na halu, bylo utkání jednoznačnou záležitostí
našeho mužstva a po velmi dobrém výkonu
zvítězilo 9:2 (3:0). Branky za nás vstřelili: Lukáš
Drobník 3, Jakub Hofírek a Honza Řezníček
dali po 2 brankách, Marek Macháček a Kuba
Štěpánek po 1.

Než se pustím do informací o podávání
příspěvků a inzerce, chtěl bych poděkovat
všem nynějším přispěvatelům za jejich zájem
o Zpravodaj a především za snahu informovat
Vás, čtenáře, o dění ve městě.

Jak jistě víte, došlo v prosinci loňského roku
ke změně na postu redaktora. Tím se také
změnila adresa redakce, kterou je nyní adresa
MěÚ: nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně,
telefon: šéfredaktorka pí Eva Klašková − 573
500 732, redaktor Ing. Jiří Rosecký − 573
500 746, e−mail: rosecky@muchropyne.cz,
příp. mesto@muchropyne.cz

Své příspěvky můžete posílat poštou
nebo mailem nebo osobně předat
na Městském úřadu v Chropyni – kancelář
č. 11, příp. na sekretariátě MěÚ. Uzávěrka
je vždy 20. den v měsíci. Takže pokud bude

chtít uveřejnit Váš příspěvek nebo inzerci
do květnového čísla, je třeba vše přinést
do 20. dubna. Doporučujeme k příspěvku
přinést i fotografie, pokud máte. Po otisknutí
a vrácení materiálů zpět do redakce, Vám
budou vráceny.

Přispívat můžete také do rubrik Co nás
potěšilo a Co nás zděsilo. Jelikož však může
dojít k situaci, že někoho potěší něco, co jiného
může děsit (i když to je extrémní situace),
nemůžeme zaručit, že budou zveřejněny
všechny příspěvky do této rubriky.

To se týká i různých blahopřání,
vzpomínek na Vaše blízké, či řádkovou
soukromou inzerci. Pokud bude někdo mít
zájem o zveřejnění blahopřání k narozeninám,
výročí atd. nebo vzpomínky na zemřelého,
budeme rádi, když spolu s textem přinesete i

fotografii. Tato služba
je (stejně jako soukromá
řádková inzerce) bezplatná.

U placené inzerce je lépe, když si ji při−
pravíte sami (i po grafické stránce). Je však
možné přinést i jednoduchý text (bez grafické
úpravy, obrázky jsou ovšem vítány). Grafik
Zpravodaje inzerci připraví. Po vydání
Zpravodaje obdrží každý inzerent jeden výtisk
jako doklad.

Ceník komerční inzerce
Formát velikost cena
       A4 19 x 26 800,− Kč
1/2 A4 19 x 13

13 x 26 400,− Kč
1/4 A4 9,5 x 13 200,− Kč

 
redakce

Příjem příspěvků a inzerce do Zpravodaje

Další přátelák na výborně připraveném
škvárovém hřišti sehráli obojí žáci doma
v neděli 7. 3. 2004 proti mužstvům
z Opatovic, jež hrají rovněž krajský přebor.
Mladší žáci pokračovali ve velmi dobrých
výkonech, což potvrdili vítězstvím v poměru
6:1, když 4 branky vstřelil Marek Macháček
a po jedné přidali David Hrabal a Kuba
Štěpánek.

V rámci zimní přípravy se hrálo i přátelské
utkání v Lipníku v neděli 14. 3. 2004.
Po výborném výkonu naši hráči jednoznačně
soupeře přehráli a přestože ve druhém
poločase nastoupili všichni hráči širšího kádru,
tak po poločase 5:1 dosáhli vítězství v poměru
11:1. Branky dali: Marek Macháček 5, Jakub
Hofírek 4, Vašek Látal a Jiří Loučka po 1.

Poslední přátelské utkání před zahájením
mistrovské soutěže sehráli jak starší, tak i mladší
žáci se svými protivníky z FC Morkovice
na domácím hřišti v neděli 21. 3. 2004.
Protože už bylo po redakční uzávěrce,
nemůžeme vám přiblížit podrobnosti o tomto

utkání.
Své mistrovské zápasy začali žáci hrát

od neděle 28. 3. 2004, kdy jeli do Napajedel
a doma hráli tento víkend proti Slavii Kroměříž
„B“. V době uzávěrky zpravodaje ještě nebyly
výsledky těchto utkání známy. Soutěž ukončí
v sobotu 19. 6. 2004 domácím utkáním proti
TJ Kelč. Mimo absolvování celkem 13
mistrovských utkání budou mladší žáci hrávat
vždy v týdnu i přátelská utkání.

Obě mužstva žáků čeká jarní sezóna,
ve které by měli jejich hráči potvrdit, že patří
k nejlepším mužstvům hrajícím krajskou
soutěž a že se kvalitně připravují pro svou
budoucí fotbalovou kariéru ve starších
věkových kategoriích. Přejme jim tedy,
ať se jim daří a pokud se stane, že některý
zápas nevyjde, ať dají hlavu vzhůru a bojují
dál. Jen tak mohou překonat překážky, které
jim může do cesty postavit sportovní soupeř,
ale i život sám.

Ing. Jaroslav Kotula
vedoucí žákovských mužstev FK Chropyně

Zimní příprava mladších žáků na jarní boje v krajské soutěži
dokončení ze str. 15

Koncem měsíce února t.r. uspořádala Komise pro výchovu,
vzdělání, kulturu a sport (komise rady města) ve spolupráci
se Sportovním klubem seniorů – nohejbal squash turnaj žáků 6., 8.
a 9. tř. ZŠ v tomto odvětví sportu. Celkem se tohoto turnaje
zúčastnilo 11 tříčlenných družstev, a to 5 družstev ze 6. třídy
a 6 družstev z 8. – 9. třídy. O sportovní úrovni svých žáků
se několikrát po dobu turnaje přesvědčila ředitelka ZŠ a předsedkyně
komise Mgr. Zapletalová.

Turnaj se odehrál ve velkém sportovním duchu všech hráčů.
A jaké byly výsledky?

Skupinu 6. tříd vyhrálo s přehledem družstvo třídy 6.C ve složení
Hofírek Jakub, Stoklásek Tomáš a Novák Petr. Toto družstvo vyhrálo
všechna 4 utkání s celkovým score 60:23 a ziskem 8 bodů.

Skupinu 8. – 9. tříd vyhrálo družstvo třídy
8.A ve složení Navrátil Tomáš, Macháček Jakub
a Žáček Lukáš.

Toto družstvo již muselo urputně bojovat o prvenství s družstvem
třídy 9.A v sestavě Mareš Jan, Procházka Tomáš a Slovák Martin.

Pořadatelé (p. Středa, p. Fiala, p. Kotas a p. Koutný – členové SKS)
vysoce ocenili výkony všech zúčastněných žáků a byli překvapeni
i celkovou nadprůměrnou sportovní výkonností některých hráčů.

Zúčastnění si přáli na závěr konání podobné turnaje vícekrát do
roka. Pokud vedení školy toto sportovní klání umožní, pořadatelé
svou účast na organizaci předem slibují.

Všichni účastníci turnaje byli odměněni vkusnými diplomy.
Antonín Středa

Turnaj v nohejbale
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Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti a především
trpělivosti při výchově svých potomků.     Redakce

Zuzana Polišenská nar. 19. 10. 2003 Pavel Hýža nar. 24. 10. 2003 Matyáš Dohnal nar. 23. 11. 2003

Tomáš Kunčar nar. 28. 11. 2003 Vojtěch Langr nar. 3. 12. 2003 Matěj Langr nar. 3. 12. 2003

Lyžařský výcvikový kurs ZŠ

I v letošním roce se konal, a to ve dnech 21. – 28. 2. 2004, lyžařský
kurs, tentokrát v Čenkovicích v Orlických horách. Zúčastnilo se ho 30
žáků ZŠ a 5 instruktorů. Byli jsme ubytováni v rekreačním zařízení Real.

Podle lyžařských dovedností jsme byli rozděleni do 3 družstev. První
družstvo pod vedením pana učitele Kroupy lyžovalo již od prvního dne
na velké sjezdovce. Druhé družstvo pod vedením paní učitelky Molčíkové
jezdilo na dětském vleku. Za pomoci obsluhy vleku to za krátký čas všichni
zvládali. A žáci třetího družstva (nelyžaři) se pod vedením pana učitele
Zawadského učili, jak se lyže ovládají a za dva dny už také jezdili na vleku.

Zatímco první družstvo zdokonalovalo své schopnosti, druhé a třetí
družstvo zkoušelo, jak se brzdí, učilo se oblouky a jiné základní dovednosti.
V úterý odpoledne jsme se vydali na vycházku do vesnice a pokračovali
dál polní cestou. Zde nás zlákaly obrovské závěje a vzduchem začaly létat
sněhové koule. A tak nebylo nic zvláštního, když jste dostali pořádnou
koulí do zad.

Když se druhé a třetí družstvo naučilo základním obloukům a také brz−

dit, přidalo se k prvnímu družstvu a všichni statečně
sjížděli velký kopec. Lyžování se všem moc líbilo,
i když se neobešlo bez četných pádů.

O zábavu bylo postaráno i po večeři, kdy se konaly přednášky. Po nich
následovalo sledování filmu nebo diskotéka, na které se všichni dobře
bavili.

Konal se zde i karneval na lyžích a závody ve slalomu.
Všichni jsme byli dokonale spokojeni a ten týden, co jsme tam strávili,
bychom si klidně ještě o nějaký ten den protáhli.

Blanka Konrádová − žákyně 7.B

Chtěli bychom poděkovat Městu Chropyně, p. Vávrovi a p. Ště−
pánkoví za finanční podporu, která byla využita ve prospěch všech žáků
účastnících se kurzu, a pí Palacké za sladkou odměnu.

Marie Molčíková − ved. kurzu
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Zima byla opravdu tuhá a nadělila
nám letos i velké množství sněhu

Společenská kronika
únor 2004

Chropyňské počasí
únor 2004

Průběh teplot - únor 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci únoru se
do našeho města přistěhovalo 5 občanů, 5
osob se přestěhovalo v rámci obce, 2 občané se odhlásili
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodily se 2 děti.

PhDr. Jaroslav Heger, 60 let, ul. Oujezdy
Vojtěch Bosák, 44 let, ul. Díly

Poslední rozloučení

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci dubnu roku 2004 oslaví své životní jubileum

Kolková Miroslava J. Fučíka 672
Mrázová Věra Tyršova 529

Dne 14. 4. 2004 se dožívá významného životního jubilea – 80. let
                                        paní Ludmila Večeřová
ze Záříčí. Za všechno děkují a do dalších let života hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a pohody přejí synové Petr a Jaroslav s rodinami

    Blahopřání

Ze synoptických rozborů vyplývá, že příčinou vzniku těch
nejdrsnějších období tuhé únorové zimy na našem území bývá
zpravidla tzv. evropský zimní „monzun“. Při něm do střední Evropy
proudí chladný arktický vzduch z tlakové výše rozprostírající se nad
severovýchodní a východní částí Evropy, nebo z tzv. sibiřské tlakové
výše. Takováto extrémní situace na našem území nastala např. v únoru
roku 1929. Tehdy byla dne 11. února v Českých Budějovicích
zaznamenána vůbec nejnižší teplota, která byla doposud naměřena
v České republice: neuvěřitelných –42,2 °C. Teploty kolem –40 °C byly
k tomuto datu zaznamenány i na jiných místech našeho území. Např.
v Třeboni, kde ruťový sloupec teploměru poklesl až na –41,5 °C.
Průměrná měsíční teplota v únoru 1929 byla podle meteorologické
stanice v Praze−Klementinu –11 °C. V této souvislosti nebude bez
zajímavosti uvést, že absolutní minimum průměrných měsíčních teplot
v lednu je podle klementinských pozorování „pouze“ –9,3 °C (rok 1799).

Z místního pozorování v měsíci lednu
− průměrná minimální ranní teplota byla –1 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +2 °C
− nejchladnějším dnem byl 25. únor s ranní teplotou –15 °C

a odpolední –4 °C
− nejteplejším dnem byl 6. únor s ranní teplotou +9 °C a odpolední

+10 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 25,9 mm/m2

− průměrný tlak za měsíc byl 996,6 hPa

Pranostiky na měsíc březen
· Až přijde duben, ještě za kamny budem.
· Je−li duben pěkný, bude květen jistě lepší.
· Mokrý duben – hojnost ovoce.
· V dubnu sníh – na osení med
· V dubnu prorokuje rachot hromu, mráz že více neuškodí stromu.
· Mokrý duben a studený máj plní sýpky a hojnost sena se urodí.
· Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
· Dubnový déšť, ženský pláč a psí kulhání nemá dlouhého trvání.

Ing. O. Kment
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