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Milí čtenáři, dovolte nám, abychom Vás
seznámili s tím podstatným, co se v uplynulém
roce událo v naší TJ, abychom provedli stručný
průřez sportovním životem jednotlivých oddílů
a odborů TJ a zároveň Vás pozvali na některé
významné akce, které hodlají jednotlivé oddíly
a odbory uspořádat a zorganizovat v roce
letošním.

V roce 2003 pracovalo v rámci TJ aktivně
celkem 549 členů v 11−ti oddílech, z toho 246
v kategorii dospělých a 303 v  mládežnických
kategoriích. Zvláště potěšitelný je fakt, že došlo
k nárůstu členské základny – o 115 členů a také,
že se naše sportovní rodina rozrostla o nového
člena – o oddíl kuželek. K  růstu členské základny
došlo především v kategoriích mládežnických
(nárůst o 84 členů) – od předškolního věku
přes žákovské kategorie až po dorostenecké,
čímž je naplňováno hlavní poslání, cíl a smysl
činnosti TJ – vytvářet podmínky pro rozvoj
tělovýchovy a sportovního vyžití občanů
v našem městě a regionu s cílem zapojení co
největšího počtu lidí všech věkových kategorií
do pravidelné aktivní sportovní činnosti a tím
v nich od nejútlejšího věku pěstovat zod−

povědnost, snahu po co největším výkonu,
smysl pro fair−play a poctivost − tedy vlastnosti,
které budou bezesporu potřebovat pro svůj
další životní růst. Za tuto činnost patří upřímný
dík a uznání všem dobrovolným trenérům,
cvičitelům, rodičům, vychovatelům a orga−
nizačním pracovníkům, kteří obětují svůj volný
čas pro tuto záslužnou činnost.

           Vedle výkonnostních cílů a snaze po
co nejlepších výkonech a výsledcích
je smyslem a cílem TJ též růst masovosti, což
má na paměti i HV TJ, který si dal za cíl zapojení
min. 40% školní mládeže do pravidelné
sportovní činnosti v rámci TJ. Proto od mi−
nulého roku vstoupil do jednání s vedením
ZŠ, v čele s ředitelkou Mgr. Zapletalovou
a učiteli TV – Mgr. Molčíkovou, Pospíšilovou
a panem Kroupou. Tato snaha se setkala
s kladnou odezvou ze strany ZŠ, což by se
mělo projevit již letos, kdy hodláme společně
uspořádat dvě sport. akce, a to Ječmínkův
běh (30. 4.)  a Školní olympiádu (11. 6.). Byla
také zorganizována náborová akce s cílem
získání nových členů z řad pohybově
nadaných žáků do oddílu LA. HV TJ také vypsal

cílové prémie  na zapojení družstva odbíjené
do Okresního přeboru a družstva dorostu
oddílu kuželek do soutěže se snahou přilákat
k tomuto sportovnímu odvětví další zájemce.
Pro řešení problému souvisejícího se stabilizací
a zkvalitněním trenérské a cvičitelské práce,
která vyžaduje vedle odbornosti i kus trpělivosti,
zodpovědnosti a obětování osobního volna
připravil HV návrh na ocenění práce trenérů
a cvičitelů.

Masově největším a také nejaktivnějším
oddílem je odbor ASPV s 202 členy,
zapojenými do pravidelné sportovní činnosti
jak v kategorii dospělých – 91 členů, tak
i v mládežnických kategoriích – 111 členů.
V odboru pracuje 20 školených trenérů
a cvičitelů , 12 oddílů – předškolní děti, cvičení
rodičů s dětmi, 3 oddíly gymnastiky, 2 oddíly
dětského AE,oddíl chlapců, oddíl žen, kondiční
cvičení, rehabilitační cvičení  a oddíl mužů.

Členové odboru ASPV se v uplynulém roce
zúčastnili téměř tří desítek nejrůznějších akcí
a soutěží nejen na úrovni okresu a regionu,

pokračování na str. 14
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Muzeum Kroměřížska
a

Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska
vás zvou

na výstavu obrazů a art−protisů
v chropyňském zámku

výstava probíhá od 20. 4. do 29. 8. 2004

Možnost prohlídky denně mimo pondělí
od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hodin

Vernisáž

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

Jaroslav Polešák
Nádražní 715, Chropyně

tel: 573 357 110, mobil: 603 331 892

stolařství V minulém čísle jsme Vás vybídli k provedení
jarního úklidu města. Jsme velmi rádi, že se spousta
obyvatel Chropyně do tohoto úklidu zapojila a že některým není
lhostejný vzhled našeho města.

Co nás zděsilo

Co nás potěšilo

V této části se budeme věnovat také jarnímu
úklidu, neboť nás v některých místech a u některých
domů i zděsil. To v případech, kdy si obyvatelé některých domů
na sídlišti jarní úklid zřejmě popletli s úklidem ve vlastních domácnostech
a sklepech. Možná se mýlím, ale pod žádným stromem jsem za celou
zimu neviděl elektrický sporák, kusy nábytku nebo matrace. Rovněž
neoprávněné zásahy do veřejné zeleně (ostříhání keřů nebo spodních
větví okrasných stromů) jsou nepřípustné. Zásahy do veřejné zeleně
jsou možné jen na základě povolení Odboru výstavby a životního
prostředí MěÚ Chropyně a tyto zásahy provádí pouze pracovníci
Správy majetku města Chropyně.
„To, že čištění přírody je obrovská práce, oceníte teprve tehdy,
až začnete uklízet svoji garáž.“  (Neznámý autor)

Redakce

Vernisáž výstavy proběhla v úterý 20. 4. 2004.
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I méně pozornému občanu Chropyně asi ne−
uniklo, že zmizely poničené tabule naučné stezky
a na jejich místech se objevily nové, zatím prázdné, dřevěné stojany.
Již brzy se proto můžeme těšit na stezku novou, která provede návštěvníky
pestrou mozaikou různých stanovišť hanácké lužní krajiny a seznámí
je se zajímavostmi z říše rostlinné, živočišné, i s historií Chropyně.

Původní „Pionýrská naučná stezka“ byla v Chropyni vybudována
v roce 1979 Pionýrskou skupinou obránců míru při ZDŠ Chropyně.
Obnova a rozšíření naučné stezky, kterou realizuje Sagittaria – Sdružení
pro ochranu přírody střední Moravy, je možná jen díky finanční podpoře
Městského úřadu Chropyně, Nadace VIA, Agentury ochrany přírody
a krajiny v Brně a Lesů ČR, Lesní správy Bystřice p. H.

Trasa naučné stezky je dlouhá přibližně 3,5 km, začíná před Městským
úřadem a končí na okraji luk Hejtman. Na trase je celkem 12 zastavení
s informačními panely, které Vás přesvědčí o tom, že okolí Chropyně
není jen spousta bzučících nenasytných komárů, husté, neprostupné
porosty bujné zeleně a neutichající křik racků. Je to také líně tekoucí
voda v Malé Bečvě, pestrobarevné květy rozkvetlých luk, skrytý život
v tůních a vítr šumící v korunách stromů. Stezka je vhodná nejen pro
pěší, ale také pro cyklisty, lze ji procházet v kteroukoli roční dobu, i když
nejzajímavější je bezesporu na jaře a začátkem léta.

Zveme Vás na příjemnou procházku malebnou krajinou Hané
a přejeme Vám mnoho nevšedních zážitků.

L. Hradecká

Naučná stezka

Vážení spoluobčané.
Místní organi−
zace Sdružení
nájemníků Kro−
měříž funguje již
více než 5 let
a sdružuje obča−
ny bývalého ok−
resu Kroměříž
a celého Zlínské−
ho kraje. SON
pomáhá a radí
nejen nájemní−
kům bytů, ale
i vlastníkům by−

tů, členům bytových družstev a majitelům
domů.

Sdružení nájemníků ČR (SON)
je organizací, která Vás může zastupovat při
jednání se státní správou, samosprávou
či správcem domu, představenstvem
družstva, s Policií ČR, při jednáních na
soudech všech stupňů, jednání na Státním
zastupitelství a všude tam, kde se domáháte
spravedlnosti a domníváte se, že pravda
je na Vaší straně. Můžeme vám poradit
a informovat Vás o tom, jak správně
postupovat při řešení Vašich problémů.

Do našich řad zveme nejen Vás občany,
ale také předsedy společenství vlastníků bytů,
domovní důvěrníky a  všechny, kterým není
lhostejný chod společných bytových domů,
kterých je v našem městě, díky někdejšímu
rozvoji podniku Technoplast, velmi mnoho.

Přehled akcí ve městě
3., 11. a

12. května 15:30 Vystoupení žáků ZUŠ MKS

8. května Turnaj mládeže ve stolním tenise tělocvična TJ

10. května 17:00 Absolventský koncert ZUŠ MKS

17. května 9:30 Pták Ohnivák a liška Ryška MKS

17. května 19:00 Travesti show skupiny SCREAMERS MKS

19. května 16:00 Akademie ZŠ MKS

25. května Náborový turnaj v NH

4. – 6. třídy házená

28. května Náborový turnaj v NH

7. – 9. třídy házená

30. května 14:00 Dětský den + kácení máje zám. park, hřiště u rybníka

 dne v co kde

Přehled akcí ve městě

Představuje se Vám – Sdružení nájemníků ČR (SON)

Scházíme se pravidelně 1x za měsíc
a to vždy každé druhé pondělí v měsíci
od 15 do 17 hodin v Kroměříži, ul. Kolárova
528/I, II. patro v zasedací místnosti OVV
ČSSD (budova bývalé Knihovny Kroměřížska).
Účast na schůzi je dobrovolná, vycházející
z potřeby řešení konkrétního problému.

Rádi bychom uskuteč−ňovali pravidelné

poradny i v Chropyni, po−
kud o nabízené služby naše−
ho Sdružení bude mezi našimi občany
dostatečný zájem. Předběžné informace,
týkající se sdružení, Vám rád poskytnu i mimo
pravidelné úřední hodiny našeho Sdružení.

Milan Remeš
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Několik typických  úrazových  dějů z lékařských zpráv:

Jel na dědečkově kole, bez přilby, upadl …
Dnes při jízdě na kole sražena autem, přilbu neměla. Potloukla
se na rukou, na čele, na bradě ….
Dnes jel kolem 17 hodiny na kole z kopce a dle svědků vjel do zdi,
na událost se nepamatuje …
Dnes jel na kole a při předjíždění do něj kamarád strčil řidítky,
chlapec upadl na hlavu a na bok …

Možná se nad lakoničností pousmějete, ale do smíchu vám nebude,
když ta odřená kůže  bude vaše.
Letos  se  budou  na úspěšné kampani  „Na kolo jen s přilbou“
podílet i další města  bývalého  kroměřížského okresu – Bystřice

Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou ?
pod Hostýnem, Holešov, Hulín, Chropyně, Raj−
nochovice,  přihlásily se i severočeské Litoměřice.
Radnicím stojí za to vytvořit pro mladé cyklisty prostředí, kde
je normální jezdit s přilbou. Na školách budou po Velikonocích
viset informační plakáty, proběhnou hodiny výtvarné výchovy
s tématem k nošení přileb, označené obchody s cyklistickými
potřebami poskytnou slevy na přilby. Městští strážníci i státní
policisté budou pokutovat a napomínat cyklisty bez přileb.
Pracovníci sponzorujících firem a zástupci měst budou přímo na
ulicích odměňovat cyklisty s přilbami. Celou akci pomůže finančně
zajistit okresní pobočka VZP. Účinněji  než  kde jinde  se tak vytvoří
prostředí, kde je normální jezdit s přilbou.

MUDr. Martin Sedlák − Bezpečná komunita

V první polovině roku připravujeme
ozdravný pobyt pro dárce krve
v Rajnochovicích a to poslední květnový
víkend. Jedná se o dvoudenní pobyt.
Členům bude hrazeno ubytování a strava
formou polopenze. Nástup v pátek 28.
května 2004 odpoledne, konec v neděli 30.
května dopoledne. Pobyt je zajištěn
předběžně v hotelu Polom ve dvou
a třílůžkových pokojích. Je zde možnost
vycházek do okolí (na Tesák, …), projížďka
na koních a další. Celková cena dvou−
denního pobytu činí 640,− Kč, děti do 10
let mají slevu 100,− Kč. Přihlášky přijímá do
14. května JUDr. Josef Čech na tel.
č. 573 516 370 nebo osobně. Přihlášky přijímá
rovněž zástupce KDK na Transfúzní stanici.

Tradiční Dětský den  se uskuteční
v sobotu 5. června 2004. Autobusem
MHD Kroměříž bude organizován výlet
do Kunovic u Uherského Hradiště a do

Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním roce
Uherského Brodu. V Kunovicích si účastníci
prohlédnou letadla v Leteckém muzeu.
Po prohlídce a občerstvení bude přesun
do Uherského Brodu – rodiště J. A.
Komenského. Zde bude možnost návštěvy
muzea Komenského a procházky v Zahradě
přátelství. V polední přestávce bude
možnost oběda a volné prohlídky města.
Po polední přestávce bude následovat
návštěva Aquaparku s možností koupání cca
2 hodiny. Dětem bude hrazeno občerstvení
formou poukázky v hodnotě 30,− Kč. Rovněž
vstupy a dopravu budou mít děti do 15 let
hrazenu z prostředků KDK. Dospělí a mládež
nad 15 let budou hradit v autobuse 100,−
Kč. V částce je zahrnuta doprava, vstupné
do Leteckého muzea a Aquaparku. Přihlášky
u JUDr. Josefa Čecha nebo na Transfúzní
stanici u zástupce KDK.

Podzimní ozdravný pobyt předběžně
plánujeme na konec září či počátek října

Virové záněty jater typu A a B jsou onemocnění velmi
nebezpečná, často trvale postihující játra (cirhóza, zhoubné bujení).
Pouze očkování skýtá dlouhodobou ochranu.
 Očkování proti oběma typům onemocnění je prováděno třemi
dávkami vakcíny podané v intervalech: 1. dávka , 2. dávka za jeden
měsíc po dávce první a 3. dávka za pět měsíců po dávce druhé.
Běžná cena očkování je 1580 Kč za jednu dávku, t.j. 4 740 Kč
za úplné očkování. Současná nabídka dodavatelské firmy zaručuje
slevu o třetinu, neboť se platí jen první a druhá dávka . Třetí dávku
obdrží každý účastník očkování zdarma. Jedinou, ale základní
podmínkou této slevy je podání první dávky v období od 1. 4. 2004
do 31. 5. 2004. Podobné slevy s největší pravděpodobností
v dalších letech již nebudou.
Očkování bych doporučila zejména osobám, které plánují
v budoucnu cesty do zahraničí, především do afrických, asijských,
středo− a jihoamerických států.

Stále provádíme také očkování proti klíšťovému zánětu
mozku a mozkových blan. Ti, kteří byli očkováni již dříve,

by si měli zkontrolovat datum posledního očkování,
neboť vždy po 3 letech je nutné přeočkování jednou
dávkou vakcíny.

Sdělovací prostředky v poslední době přinesly opět informace
o úmrtí mladého člověka na meningokokovou meningitidu.
Také u tohoto onemocnění je nejlepší prevencí očkování.
Od loňského roku je na trhu nový typ vakcíny, která vyvolá
dlouhodobou imunitu a tudíž není nutné přeočkování. Tato vakcína
je sice dražší než ta, která chrání očkovaného po dobu 3 let,
ale řada zdravotních pojišťoven přispívá na úhradu pro mladé lidi,
kteří jsou nejvíce ohroženi.

Očkování se provádí bez objednání denně mezi 7.00− 8.00 hod.,
v jinou dobu po předchozí  telefonické domluvě (tel. 573 338 326).
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedeném telefonním
čísle či e−mailem (km@zuzlin.cz).

MUDr. Jarmila Číhalová − Zdravotní ústav Kroměříž

do Luhačovic. Místo a pod−
mínky budou upřesněny
v průběhu prázdnin. Pravděpodobně známý
hotel Praha. V případě, že by cena přesáhla
částku, kterou bude KDK hradit za účastníky
v Rajnochovicích, což je velmi prav−
děpodobné, neboť se jedná o lázeňské
město a zařízení, budou členové při nástupu
doplácet rozdíl z vlastních prostředků.
Předběžné přihlášky opět u JUDr. Čecha
nebo na Transfúzní stanici.

Vzhledem k tomu, že v nástupní den při
ozdravných pobytech je plánovaná
společná večeře podle počtu přihlášených
(počet se v den nástupu již nedá změnit),
bude při přihlašování vybírána záloha 100,−
Kč za každého účastníka. Záloha bude
použita k úhradě večeře, pokud se vlastník
včas neodhlásí a večeře bude počítána.
Záloha bude při nástupu účastníků vrácena.

Rada KDK Kroměřížska

Očkování − nejlepší prevence proti přenosným onemocněním
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Město Chropyně
zve všechny děti a dospělé na

Dětský den a kácení máje

akce se uskuteční 30. května 2004
od 14:00 v prostorách zámeckého

parku a hřiště u rybníka

Program:
kampaň „Na kolo s přilbou“

hry a soutěže pro děti
ve stylu historického šermu

ukázky soubojů
a škola historického šermu

kácení máje

Občerstvení zajištěno
Hosté: Šermířský spolek Kojetín

Dechová hudba Hanačka

Rada města  na svém zasedání rozhodla,
že se město Chropyně připojí k této kampani.
Podnět k účasti dal její hlavní iniciátor, MUDr.
Martin Sedlák,dětský lékař z Nemocnice
v Kroměříži. Důvody, které ho vedly
k uspořádání tohoto projektu, byly závažné.
V České republice zahyne na úrazy ročně asi
300 dětí. Tomuto faktu je věnována pramalá
pozornost. Úrazům na jízdních kolech se dá
účinně předcházet – nošením cyklistických
přileb. Ze 47 hospitalizací pro otřes mozku
na Dětském oddělení Nemocnice v Kroměříži
v roce 2002 bylo 13 úrazů na kole, z toho
2 měli přilbu. Celkem tyto úrazy stály dle
dostupných zdrojů nejméně 147.564,− Kč.
Jedna šestiletá dívenka musela podstoupit
neurochirurgickou operaci pro krvácení do
mozku.

Dle několika zdrojů chrání přilba před
úrazem hlavy v 88%, před úrazem mozku
v 85%. Osvětová kampaň je účinná,
potvrdilo to několik šetření. Díky Zákonu
O dopravě na pozemních komunikacích
je povinností pro děti do 15 let přilbu
na kole nosit.

Kampaň „Na kolo jen s přilbou“ byla
úspěšně zahájena již v loňském roce
v Kroměříži a letos se začíná rozbíhat nejen
v Chropyni, ale i v dalších městech.

Město Chropyně připravuje zatím bez
jakýchkoliv předešlých zkušeností některé
akce zaměřené na tuto problematiku. Děti

navštěvující Mateřskou školu a Zá−
kladní školu  v Chropyni obdrží  ku−
pony s 15% slevou na zakoupení

cyklistické  přilby. Tuto slevu mohou
uplatnit v prodejně jízdních kol –
CYKLOSPORT V+P, Komenského
348, Chropyně. Bude vyhlášena výtvarná
soutěž na toto téma, plakátovací ak−
ce,největší akce budou směřovány na Den

Kampaň „Na kolo jen s přilbou“
dětí, který bude Město
Chropyně pořádat 30. květ−
na 2004. Samozřejmě budou připraveny pro
malé cyklisty kromě drobných odměn také
hodnotné ceny, ale vše je teprve ve fázi
příprav. Všechny podrobnosti není možné
v této době zveřejnit. Většina akcí by měla
proběhnout do začátku letních prázdnin.
Ty jsou totiž dobou oddechu, kdy děti kola
velmi využívají, jsou však v této době méně
pozorné a nebezpečí úrazu se proto zvyšuje.
Rodiče by měli dbát nejen na kontrolu stavu
jízdních kol, kterými se děti často dopravují
také do školy, ale i na to, zda děti používají
ochranné cyklistické přilby. Jízdní kola jsou
dnes mnohem účinnější než v minulosti, jen
tvrdost lebky zůstala stejná.

Dbejme proto všichni dobrých rad,
ať je toto nebezpečí co nejmenší a prázdniny
jsou pro děti jen obdobím radosti. Pomozme
vytvořit prostředí, kde je normální jezdit na
kole s přilbou.

Námět: Město Chropyně se rozhodlo
v letošním roce na tuto akci uvolnit finanční
prostředky,uvítalo by však, kdyby se našli

i další, kteří by chtěli  buď finančně
nebo věcnými dary dobrovolně sponzorsky
podpořit tuto zajímavou a prospěšnou akci
zaměřenou na prevenci úrazů dětí.

Lenka Horáková – vedoucí OSV
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V pondělí  dne 29. března 2004 se uskutečnilo  ve víceúčelovém
sále chropyňského zámku 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Chropyně v tomto volebním období.

Na programu byly následující hlavní body:
− zpráva České policie o bezpečnosti a dopravní situaci v roce 2003
− majetkoprávní záležitosti
− informace o hospodaření PO  SMM v roce 2003
− informace o hospodaření PO Základní škola Chropyně v roce

2003
− rozpočtové opatření číslo 1. v roce 2004 PO Základní škola

Chropyně
− informace o hospodaření PO Mateřská škola Chropyně v roce

2003
− informace o hospodaření PO Školní jídelna Chropyně v roce 2003
− rozpočtové opatření číslo 1. v roce 2004 PO Školní jídelna

Chropyně
− informace o hospodaření Města Chropyně v roce 2003
− rozpočtové opatření č. 1 v roce 2004 Města Chropyně
− darovací smlouva    mezi Městem Chropyně a PO Školní jídelna

Chropyně

Zpráva České policie o bezpečnosti a dopravní situaci
v roce 2003

Se zprávou o bezpečnosti a dopravní situaci v roce 2003 vystoupil
kpt. Havránek z Obvodního oddělení Hulín. Z uvedené statistiky
vyplývá, že z celkového počtu 1.868 trestných činů na okrese
Kroměříž bylo objasněno 976 trestných činů, což představuje
52,25% objasněných případů.  V obvodu obvodního oddělení Hulín
bylo spácháno 293 trestných činů  ( o 9 trestných činů méně než
v roce 2002), objasněno bylo 141 trestných činů, tj. 47,14 %. Jako
v předcházejících letech i v roce 2003 bylo nejvíce trestných činů
na úseku majetkové trestné činnosti, což jsou krádeže nebo krádeže
vloupáním ( do objektů nebo vozidel) v počtu 68, prosté krádeže
90 případů, hospodářská trestná činnost 28 případů, ostatní
18 případů. Pokud se týká závažné trestné činnosti, zejména
násilného charakteru, bylo řešeno 40 případů a objasněno bylo
39 těchto případů. K majetkové trestné činnosti došlo převážně
v samotném obvodu Hulín a obvodu Chropyně.

Další oblastí jsou přestupky, kde bylo evidováno 346 přestupků
a po prošetření byly předány příslušným správním orgánům.
Na úseku dopravy bylo řešeno 329 přestupků, uložená pokuta
ve výši 144 tis. Kč. 25 přestupků bylo předáno  k projednání referátu
dopravy. V průběhu roku zadržela policie 35 řidičů pro podezření
z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Na úseku veřejného
pořádku bylo šetřeno 129 přestupků, na záchytnou stanici dodáno
12 osob, zadrženo 11 hledaných osob a na místě činu zadrženo
12 pachatelů.

V samotné Chropyni bylo spácháno 95 trestných činů, z toho
43 byly objasněny. Dále bylo v Chropyni 22 dopravních nehod
naštěstí bez smrtelných úrazů, těžce zraněny byly 2 osoby, lehce
4 osoby, škoda činila 903.400,− Kč.

V rámci diskuse bylo hovořeno hlavně o výhradách našich
občanů k chování některých obyvatel Hotelového domu a dotazy
směřovaly na přítomného  správce tohoto zařízení pana Bílka.
V oblasti evidence je zaveden systém, který neumožňuje ubytování
neevidovaných osob, vlastníci by po získání finančních prostředků
chtěli investovat  do tohoto objektu a zvednout zde úroveň bydlení.
Zástupci města při jednání s panem Bílkem dohodli, že bar bude
opatřen těžkými závěsy, aby se hluk utlumil. S policií je rovněž
dohodnuto, že se  zaměří i na technický stav vozidel používaných
obyvateli Hotelového domu. Otázkou zřízení městské policie se bude
rada i zastupitelstvo zabývat při svých dalších jednáních.

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo  schválilo:
− Prodej bytového domu č.p. 98 včetně pozemku p.č. 532

o výměře 165 m2 v lokalitě Pazderna panu Pavlu Kulhanovi,
Pazderna 105, Chropyně, za cenu 220 000,− Kč za splnění
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že kupující
je si vědom, že kupuje nemovitost – objekt s určitým omezením,
tj. právem užívání a nájmu nájemníkem.

− Prodej pozemku p.č. 556/58 o výměře 111 m2 za cenu 70,− Kč/
m2 slečně Mikulaštíkové Blance, Oujezdy 685, Chropyně.

− Prodej pozemku p.č. 152/2 o výměře 39 m2 manželům Alanovým,
Masarykova 778, Chropyně, za cenu 300,− Kč/m2.

− Prodej pozemku p.č. 385/1 o výměře 427 m2 v lokalitě ulice Míru,
přiléhající k nemovitostem č.p. 52 a 52 panu Jaroslavu Zaoralovi,
Hranická 9, Přerov−Předmostí, za cenu 42,− Kč/m2.

− Prodej pozemku p.č. 2388/10 o výměře 31 m2 firmě Technosoft
spol. s r.o. Chropyně za cenu 50,− Kč/m2.

− Převod pozemků p.č. 1093/138 o výměře  30 m2 a 1093/139
o výměře 77 m2 ( pod domy č.p. 670 a 671) formou darovací
smlouvy na SBD Svornost, Ztracená 2647 Kroměříž za podmínek,
že veškeré náklady spojené s rozhodnutím o vkladu vlastnického
práva k darovaným nemovitostem hradí v plném rozsahu
obdarovaný.

− Darování pozemku p.č. 374/19 o výměře 3 m2 Zlínskému kraji
a přijetí daru pozemku o výměře 18 m2 od Zlínského kraje.

− Prodej pozemků v lokalitě bývalých lázní o celkové výměře 26.857
m2, při dodržení podmínek  prodeje  uvedených ve zveřejněném
záměru, Mgr. Natálii Navrátilové a panu Jiřímu Navrátilovi,
Masarykova 12, Chropyně, za cenu 1,000.000,− Kč.

− Prodej pozemků v k.ú. Plešovec, v lokalitě budoucí pískovny
a těžby písku, o celkové výměře 43.314 m2 firmě Hanácký
Agrospolek s.r.o., Hynaisova 554/11, Olomouc za cenu
1,630.424,− Kč.

− Nezbytné majetkoprávní úkony k pozemkům  p.č. 998/1.986/
5.986/6.986/2 (potřebné pro realizaci záměru „Výsadba izolační
zeleně u hřbitova“), spočívající v uzavření nájemní smlouvy,
smlouvy o budoucí smlouvě směnné a smlouvy směnné s tím,
že ke směně bude užito pozemku p.č. 1471/14.

Informace o hospodaření PO SMM v roce 2003
Příspěvková organizace (PO) SMM hospodařila v roce 2003 dle

schváleného rozpočtu upraveného rozpočtovými opatřeními rovněž
schválenými zastupitelstvem. V oblasti příjmů dosáhla výše 13,552
tis. Kč, z toho dotace z rozpočtu města 7,617 tis. Kč, vlastní příjmy
5,935 tis. Kč. K významnějšímu navýšení, proti rozpočtu, došlo
pouze u služeb bytového hospodářství (+253 tis. Kč), kde byly
navýšeny přijaté zálohy na poskytované služby. Celkové výdaje
dosáhly výše 13,459 tis. Kč, také zde došlo k nárůstu u výdajů za
služby  vlivem nárůstu cen  plynu, vody a elektrické energie. Přebytek
hospodaření tedy vykazuje výši 93 tis. Kč a zastupitelstvo schválilo
následující použití v roce 2004.  Pro vytvoření rezervy na středisku
bytového hospodářství částku 46 tis. Kč a částku 47 tis. Kč k použití
na doplnění vánočního osvětlení.

Informace o hospodaření PO Základní škola Chropyně
v roce 2003

Každé školské zařízení je financováno z několika zdrojů. Jsou
to státní rozpočet, rozpočet města a příjmy z hospodářské činnosti.
PO Základní škola Chropyně obdržela ze státního rozpočtu v roce
2003 11,709 tis. Kč, veškeré tyto prostředky byly vyčerpány.
Z rozpočtu města byly dotovány provozní náklady ve výši 3,685
tis. Kč, z této položky bylo vyčerpáno 3,682 tis. Kč, takže zde došlo
k úspoře ve výši 3 tis. Kč. Z hospodářské činnosti získala základní
škola 51 tis. Kč z plateb za školní družinu, 13 tis. Kč z nájmů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo použití 51 tis. Kč na dovybavení školní
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družiny, 13 tis. Kč na dovybavení tělocvičny a 3 tis.Kč jako doplnění
rozpočtové rezervy v roce 2004.

Rozpočtové opatření číslo 1. v roce 2004 PO Základní
škola Chropyně

Schválením uvedeného rozpočtového opatření se navyšuje
rozpočet PO Základní škola Chropyně  v roce 2004 o částku 8 tis.
Kč. Tyto prostředky budou použity jako příspěvek na cestovné žáků
na lyžařský výcvikový kurz.

Informace o hospodaření PO Mateřská škola Chropyně
v roce 2003

Po provedené rekonstrukci jednoho křídla objektu na Tyršově
ulici byly přestěhovány obě třídy z nám. Svobody do tohoto objektu.
Od  září je tedy umístěna MŠ pouze v areálu na Tyršově ulici. Na své
financování obdržela mateřská škola  v roce 2003 ze státního
rozpočtu částku 3,556 tis. Kč, z rozpočtu města 1,407 tis. Kč
a  z hospodářské činnosti získala 7 tis. Kč. Prostředky ze státního
rozpočtu byly vyčerpány v plné výši, u čerpání prostředků
z rozpočtu města byla vykázána úspora ve výši 40 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo následující použití v roce 2004 – zisk
z hospodářské činnost tj.7 tis. Kč bude ponechán mateřské škole
pro dovybavení, polovina přebytku z hlavní činnosti tj.20 tis. Kč
bude odvedena městu a druhá polovina 20 tis. Kč ponechána
mateřské škole na učební pomůcky.

Informace o hospodaření PO Školní jídelna Chropyně
v roce 2003

V letních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy
na ulici Ječmínkově včetně nové technologie pro splnění
hygienických předpisů. PO Školní jídelna Chropyně v současné době
zahrnuje tři pracoviště, a to hlavní jídelnu na ulici Ječmínkově,jídelnu
v mateřské škole a jídelnu v základní škole na ulici J. Fučíka. Současně
připravuje stravu pro Mateřskou školu Kyselovice a Základní školu
Vlkoš. Mimo tuto hlavní činnost provozuje i činnost hospodářskou,
která zahrnuje možnost stravování cizích strávníků. Na své
financování obdržela  školní jídelna v roce 2003 ze státního rozpočtu
2,375 tis. Kč, z rozpočtu města 573 tis. Kč. Prostředky ze státního
rozpočtu byly vyčerpány v plné výši. Výsledkem hospodaření
u hlavní činnosti je ztráta ve výši 54,8 tis. Kč a u hospodářské činnosti
zisk ve výši  55,2 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo použití zisku
z hospodářské činnosti na pokrytí ztráty z činnosti hlavní.

Rozpočtové opatření číslo 1. v roce 2004 PO Školní
jídelna Chropyně

Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje rozpočet školní jídelny
celkem o 70 tis. Kč, a to o 60 tis  Kč  bude navýšena položka
na nákup dalšího vybavení školní jídelny, zejména  pojízdných
ohřívacích pultů včetně vyhřívaných zásobníků talířů, což vyžadují
zákonná opatření platná od 1. května 2004, dále o 10 tis. Kč
se zvyšuje položka na školení, neboť je nutno naplnit zákonná
ustanovení o způsobu stanovení kritických bodů v technologii
výroby.

Informace o hospodaření Města Chropyně v roce 2003
Předkládání Závěrečného účtu obce je dáno zákonnými předpisy.

Z toho vyplývá, že zprávu o hospodaření je nutno předložit
zastupitelstvu včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce v termínu do 30. června následujícího roku. Závěrečný účet
bude projednáván na zastupitelstvu v měsíci červnu. Pro další práci
v oblasti financí města je nutno znát údaje za uplynulé období,
proto je nyní předkládána informace o hospodaření za rok 2003.
Celkové příjmy dosáhly v uplynulém roce výše 87,782 tis. Kč, největší
podíl  z této částky tvořily daňové příjmy ve výši 33,118 tis. Kč,
přijaté  dotace pro školská zařízení  17,640 tis. Kč, ostatní přijaté

dotace 14,812 tis. Kč. Výdaje činily za celý rok 84,863 tis. Kč.
Ve srovnání s minulým rokem došlo k výraznému zvýšení, a to hlavně
u příspěvků příspěvkovým organizacím, kterým jsou prostřednictvím
rozpočtu města převáděny dotace ze státního rozpočtu. Nárůst
zaznamenaly také výdaje na investice v celkové částce 19,805 tis.
Kč v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí základní školy
financovanou z dotace. Hospodaření města skončilo příznivým
výsledkem a ten bude zahrnut do rozpočtu roku 2004.

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2004 Města Chropyně
Předložený návrh rozpočtového opatření obsahuje navýšení

příjmů i výdajů o stejnou částku, a to 22,954 tis. Kč. Nejvýrazněji
se na zvýšení příjmů podílí neinvestiční dotace pro školská zařízení
ve výši 17,480 tis. Kč a převod zůstatku z roku 2003, jehož část
ještě nebyla zahrnuta v rozpočtu schvalovaném na  prosincovém
zasedání zastupitelstva, ve výši 4,615 tis. Kč. Taktéž ve výdajové
části je rozhodující položka převod dotací pro školská zařízení,
ve stejné částce jako v příjmech, tj. 17,480 tis. Kč, dále byly zařazeny
nové akce, a to rekonstrukce komunikace na ulici Hřbitovní ve výši
1,600 tis. Kč, zvýšení podílu města na výstavbu bytového domu
pro letošní rok o 500 tis. Kč, příspěvek TJ na údržbu koupaliště  120
tis. Kč, příspěvek fotbalovému klubu na dokončení druhého hřiště
120 tis. Kč, položky vyplývající ze schválených  rozpočtových
opatření základní školy a školní jídelny a další drobné úpravy. Na
vytvoření rozpočtové rezervy byla převedena částka 2,253 tis. Kč.

Darovací smlouva mezi Městem Chropyně a PO Školní
jídelna Chropyně

Při prováděné rekonstrukci školní jídelny byly pořízeny nové
technologie a další nové vybavení z prostředků města. Tak jako při
založení příspěvkové organizace byly předměty na školní jídelnu
převedeny darovací smlouvou, tak i toto nové vybavení se převádí
darovací smlouvou na PO Školní jídelna Chropyně dle přiloženého
soupisu  v celkové hodnotě 1,445 tis. Kč.

Diskuse
V rámci všeobecné diskuse informoval starosta, pan František

Hrabal, o probíhajícím výběrovém řízení na rekonstrukci základní
školy a o přípravě výběrových řízení na regeneraci sídliště a výstavbu
bytového domu. Současně informoval o aktuálním stavu otevření
čerpací stanice na Drahách, kde vlastník má problémy
s dodavatelem, takže není zatím schopen přesně stanovit termín
otevření.

Předseda kontrolního výboru, pan Ladislav Šimek, navrhl
zpracování záměru rekonstrukce komunikací ve staré části
Chropyně. Zastupitelstvo uložila takový záměr připravit. Předseda
finančního výboru, Ing. Pavel Jurtík připomněl, že finanční výbor
navrhoval některé jiné položky do rozpočtového opatření.
V odpovědi starosty i místostarostky bylo zdůrazněno, že rada
předkládá návrh schválený většinou členů rady a každý člen
zastupitelstva má právo při projednávání navrhovat změny,
o kterých definitivně rozhodne hlasování zastupitelů. Pan František
Přivřel upozornil na znečišťování místních komunikací na Podlesí.
V jarním období nejsou  navazující polní cesty v dobrém stavu
a z nich  je znečišťování přenášeno. SMM prověří možno úpravy
těchto cest. Pan Kondler upozornil na znečišťování cesty pod
Oujezdy psími exkrementy, kdy majitelé psů při cestě na louky
vypustí své psy již v horní části Oujezdů a neuklidí po nich
na uvedené cestě. Bylo dohodnuto, že na každé straně této cesty
budou umístěny  koše včetně sáčků  pro zlepšení situace.

Termín konání dalšího řádného zasedání Zastupitelstva města
Chropyně byl stanoven na pondělí  28. června  2004.

Eva Klašková − místostarostka

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
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Vážení spoluobčané,
přestože většina z Vás má volební právo

již dlouho a ví, co a jak je třeba k volbám přinést
a jak hlasovat, připravili jsme pro Vás několik
informací, které se týkají voleb do Evropského
parlamentu, které se v letošním roce u nás konají
poprvé a v některých bodech se od voleb do
Parlamentu ČR či zastupitelstev krajů a obcí liší.

Volby do Evropského parlamentu na území
České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů (dále jen „volební
zákon“).

Kdy se budou volby do Evropského
parlamentu na území České republiky
konat?
Volby do Evropského parlamentu se budou na
území České republiky konat ve dnech
11. a 12. června 2004. Dne 11. června
2004 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a dne 12. června 2004 (sobota)
se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Za jakých podmínek má občan České
republiky právo volit ve volbách do Ev−
ropského parlamentu na území České
republiky?

Občan České republiky má právo volit
ve volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky za předpokladu, že
· nejpozději druhý den voleb dosáhl věku

18 let a
· nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního

práva.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro
kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu (infekční onemocnění) nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.

Seznam voličů pro volby do Evropského
parlamentu na území České republiky

Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu je zápis
státního občana České republiky, který má právo
volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Tento seznam
vede obecní úřad, městský úřad, magistrát
statutárního města, které není územně členěno,
úřad městské části nebo městského obvodu (dále
jen „obecní úřad“) pro každé volby
do Evropského parlamentu postupem daným
volebním zákonem. Nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb (2. května 2004) zanese obecní úřad
do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů.
Tímto způsobem je každý občan České republiky,
který má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky, zapsán
automaticky do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu,
že volební zákon neumožňuje dopsání
voliče do výpisu ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu ve dny
voleb ve volební místnosti, bylo by účelné,
aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj

zápis ve stálém seznamu voličů vedeném
obecním úřadem pro všechny druhy voleb na
území České republiky, nebo nejpozději
30 dnů přede dnem voleb do Evropské−
ho parlamentu (tj. do 12. května 2004) svůj
zápis v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.

Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu
se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám
obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb
domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, v platném znění, rozhodnutí soudu
o provedení opravu nebo doplnění seznamu.

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu dále nejpozději
20 dnů přede dnem voleb (22. května 2004)
zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu
tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří
v jeho obvodu
a. vykonávají základní nebo náhradní vojenskou

službu,
b. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu

sociální péče nebo v obdobném ústavu
a zařízení, nebo

c. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby
nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem
nebo správcem příslušného zařízení; ten
zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde
je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
O tento zápis by měl volič požádat pouze
v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb
v některém z uvedených zařízení zřejmý,
neboť následné změny spočívající v dopsání
voliče do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu v místě jeho
trvalého pobytu již nelze provádět.

Kde lze ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky
hlasovat?
1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území

obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Bylo−li na území obce zřízeno více
volebních okrsků, hlasuje volič ve volební
místnosti v tom volebním okrsku, kam podle
místa svého bydliště patří. Starosta obce
zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb
(do 27. května 2004) způsobem v místě
obvyklým, které části obce náležejí
do jednotlivých volebních okrsků a uvede
adresy volebních místností.

2. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.

3. Volič může hlasovat
v jakékoli volební místnosti
na území České republiky, pokud hlasuje
na voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský prů−
kaz?

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči,
který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden.

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, může požádat
o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne
vyhlášení voleb, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem
voleb (do 27. května 2004 do 16:00 hodin)
obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Co učiní volič po příchodu do volební
místnosti?

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič hla−
suje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem, je
poté povinen odevzdat okrskové volební komisi
tento průkaz. Neprokáže−li volič tyto sku−
tečnosti, nebude mu hlasování umož−
něno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě

hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto
prostoru vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku
nemají na jeho posuzování vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací

Informace pro státní občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
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l ístek pro tělesnou vadu anebo proto,
že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
v souladu s jeho pokyny upravit, vložit
do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím
lístkem vložit do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,

Informace pro státní občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

okrsková volební komise hlasování neumožní.

Sčítání hlasů
V této oblasti jsou volby do Evropského
parlamentu nejvíce rozdílné. Přestože se volby
konají v pátek 11. června (14:00 – 22:00 hodin)
a v sobotu 12. června (8:00 – 14:00 hodin),
budou se hlasy sčítat až po ukončení hlasování
ve všech členských státech Evropské unie.
Pro nás to znamená, že po ukončení hlasování

na území ČR se volební schránky zapečetí,
zapečetí se rovněž volební místnost a sčítání
hlasů začne nejdříve v neděli ve 22:00
hodin (v tuto dobu končí hlasování v Itálii
a na Slovensku). Členové okrskových volebních
komisí musí tudíž počítat s tím, že sčítání hlasů
bude probíhat v noci z neděle 13. června
na pondělí 14. června 2004.

Z informací Ministerstva vnitra ČR
Ing. Jiří Rosecký

Velikonoční výstava 2004

Již se stalo pěknou tradicí pořádat
vánoční a velikonoční výstavu.
Pokud jste tu letošní velikonoční
zmeškali, můžete se podívat
alespoň na několik fotografií.
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Kulturní pořady

na měsíc květen 2004
3. v 15:30 hod. – Vystoupení žáků ZUŠ

10. v 17:00 − Absolventský koncert ZUŠ

11. a 12. vždy v 15:30 hod. – vystoupení žáků ZUŠ

17. v 9:30 hod. – „Pták Ohnivák a liška Ryška“
– pohádky pro nejmenší

17. v 19:00 – „Ta naše Broadway česká“ – travesti show skupiny
SCREAMERS a jejich nový pořad

19. v 16:00 – Akademie ZŠ
Miroslav Horák, vedoucí MKS

Hned, jak počasí dovolilo, začalo Město Chropyně s plánovanými
opravami a rekonstrukcemi. První větší akcí, která již byla provedena,
byla výměna nevyhovujících a starých oken na budově městského
úřadu. Zajištění a provedení této výměny se ujala stavební firma
Ing. Josef GAJA Chropyně, která si zajistila okna u firmy V−OKNO.

Plánované opravy v roce 2004 byly již zahájeny
Další opravou, která byla velmi potřebná a dlouho

očekávaná, je oprava chodníků a silnice na ulici
Hřbitovní, neboť se v posledních letech tato ulička podobala spíše
tankodromu než komunikaci. Opravu provádí firma DLAŽBA Dragon
Chropyně.
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Pro pamětníky i nepamětníky
V minulém čísle jsme začali téma, které se týkalo zemědělství

v Chropyni. Soutěžní otázka pro děti zněla: Co je to nebo co bylo
humno a které části se humna říkalo? Odpověď nepřišla žádná,
tak Vám ji alespoň prozradím. Humno = původně mlat ve stodole,
později se název rozšířil i na nejbližší pozemek za stodolou. Z toho
vznikl přenesený obrat „jít za humna“ – tedy někam kousek dál, ale zase
ne moc daleko. A když se v minulosti v Chropyni řeklo jít za humna,
tak to znamenalo jít do části, kde je dnes Ječmínkova ulice.

I dnes se ještě pohledem na čtyři fotografie podíváme na staré
zemědělství v Chropyni. A jelikož se zmíníme o oračkách, nebo jak byly
nazvány ve filmu Zdivočelá země, lokomobilách, tak se bude otázka

týkat právě oraček. Oračky byly vždy dvě, na každé
straně pole jedna. Mezi sebou tahaly na ocelovém
laně pluh a postupně popojížděly z jedné strany pole na druhou. Denně
prý zoraly až 9 hektarů pole. Za jednu měřici se platil poplatek, který byl
stanoven dle hloubky orby: do 30 cm to bylo 6,− Kč a do 35 cm 7,− Kč.
Dnes už výrazy jako ar nebo měřice používají jen starší lidé. Používá
se spíše výměra v metrech čtverečních nebo hektarech. My se Vás
však, milé děti, ptáme: Kolik byla právě míra jedné měřice? Pro
pomoc si zajděte za svým dědečkem nebo babičkou, jistě Vám rádi poradí.
Své odpovědi posílejte nebo přinášejte do 20. května na MěÚ. Pro
vítěze je opět připravena sladká odměna a něco pro pobavení i poučení.

Redakce

30. září 1905 – oračky na velkostatku zaorávají bývalý rybník Plešovský.

Statek u Benešů, náměstí č.p. 26.

1955 – žně na Pazderně; řada povozů s obilím různých
malozemědělců čeká na uvolnění mlátičky, aby si mohli vymlátit fůru
nebo dvě pro svou potřebu, dokud je pěkné počasí.

Žně ve statku za I. světové války.

Energetika Chropyně, a.s.

Váš dodavatel tepla.
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Můj fotbalový trenér Michal Hofírek
(slohová práce studenta gymnázia)

Fotbal hraji už od svých pěti let. Když jsem
začínal, neuměl jsem ani pořádně kopnout do
míče. Postupně jsem se společně s kluky naučil
kopat do míče i vydržet uběhat celý zápas.
Za těch osm let, co fotbal hraji, jsme vystřídali
mnoho trenérů. Každý rok jsme se zlepšovali.
Ale pořád to nebylo ono. Když jsme končili
přípravku, vyhrávali jsme skoro všechny
zápasy, ale jakmile jsme nastoupili k mladším
žákům, byli jsme oproti tomu ročníku, co tam
už rok hrál, úplné nicky. Za to, jak hrajeme
dnes, vděčíme především jednomu muži:
je jím náš trenér, pan Michal Hofírek.

Je to středně vysoký muž kolem pětatřicítky.
Má světlé vlasy a hluboko posazené oči.
Je to dobrý fotbalista a sportovec všeobecně.
Přestože si sám občas zakouří, nás neustále
nabádá, abychom s tím nezačali, a protože
nám to říká on, tak nekouříme. Mám vůči němu

velký respekt. S ním jsme za rok a půl,
co nás trénuje, naběhali snad dvakrát víc než
za celý život. Hlavně mě zaujalo, že s námi
všechny ty běhy utíká také, takže nemůžeme

v duchu říkat: „Zkus si to
sám“, protože on si s námi
všechny ty útrapy vážně zakouší. Někdy
dovede být velmi tvrdý a nekompromisní:
vyžaduje od nás kázeň, pravidelnou docházku
a fér hru. Hubuje nás málokdy, ale o to víc
na nás působí, když se opravdu rozzlobí.
Klopíme pak provinile hlavy a slibujeme si,
že se příště polepšíme.

Pod jeho vedením jsme vyhráli minulou
sezónu krajský přebor a v letošní sezóně
vedeme. Navíc jsme se umístili na druhém místě
v halovém přeboru, kterého se zúčastnila
i mužstva, která hrají až o tři soutěže výše než
my. Tehdy jsem viděl pana trenéra opravdu
dojatého, zvlášť když držel v rukou náš úžasný
pohár.

To on z nás udělal to, co jsme dnes. Dobrý
trenér a fotbalista − Michal Hofírek.

Jan Řezníček
− student sekundy Gymnázia Kroměříž

Ze šachového kroužku ZŠ v Chropyni se stali členy Slávie Kroměříž
Zdeněk Kroupa a Tomáš Grézl, kteří byli ihned zařazeni do družstva
mladších žáků a zúčastnili se krajského přeboru družstev mladších žáků
v šachu zlínského a olomouckého kraje.
Zdeněk Kroupa hrál na čtvrté šachovnici a ze sedmi partií šest vyhrál,
čímž se umístil na druhém místě. Tomáš Grézl hrál na páté šachovnici
a vyhrál všech sedm partií a tím získal diplom za I. místo na 5. šachovnici.
Celkem se družstvo Slavie Kroměříž umístilo na 2. místě za Starým
Městem „A“, které přebor vyhrálo bez ztráty bodu.

První dvě vítězná družstva postupují do celostátního
kola, které se bude hrát ve druhé polovině června v Ústí
nad Labem a kterého se zúčastní také naši dva hráči, kteří přispěli značně
k tomu, že družstvo Slavie Kroměříž postoupilo.
Přes všechny úspěchy, kterých žáci šachového kroužku dosáhli,
je málo pochopení z řad rodičů i vedení školy a z tohoto důvodu kroužek
koncem měsíce května letošního roku svou činnost končí.

Oldřich Antoš − vedoucí šachového kroužku

Šachové okénko
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Dne 8. 5. 2004 pořádá
oddíl stolního tenisu

„Turnaj mládeže“,
který je určen všem chropyňským

příznivcům tohoto sportu do 18 let.
Turnaj proběhne ve dvou kategoriích,

a to do 12 let a do 18 let.
Startovné symbolické,
občerstvení zajištěno.

Na všechny sportovce se těší
pořádající oddíl

Oddíl ST

Aprílové počasí vás nevylákalo do přírody?
Vyberte si z květnové nabídky turistických akcí
oblasti Valašsko – Chřiby:

1. 5. 2004 Pochod osvobození – „Memoriál br. Vojáčka“
km 10, 12, 15, 20, 30; start 7:00 – 8:00 hod.
Valašské Klobouky – sokolovna

8. 5. 2004 SVĚTOVÝ DEN CHŮZE – Společná vycházka
kolem Chropyně
Start v 9:00 hod. u kavárny Bianca; trasa 6 km; po cestě
hry a soutěže pro děti; děti do 6 let v doprovodu
dospělého, školáci s vedoucí KČT

15. 5. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
km a start podle vlastního výběru
1. cíl: Makyta – Bílé Karpaty, kontrola 10:00 – 15:00 hod.
2. cíl: Stolečný – Javorníky, kontrola 10:00 – 15:00 hod.

16. 5. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
km a start podle vlastního výběru
1. cíl: Ochmelov – Vsetínské vrchy, kontrola 10:00 – 15:00 hod.
2. cíl: Soláň – Vsetínské vrchy, kontrola 10:00 – 15:00 hod.

22. 5. 2004 ZA KRÁLEM JEČMÍNKEM – okolo Chropyně
Otevření naučné stezky okolo Chropyně – SAGITÁRIA
odbor KČT Chropyně; zahájení u zámku v 10 hodin,
presentace od 9:30 hod.; cíl v areálu Kynologického
klubu; podrobné informace na letáčcích ve skříňce KČT

29. 5. 2004 Putování za Loštickým tvarůžkem – autobusový zájezd
km pěší 8, 15, 25, 35, 50, cyklo 25 a 50; odjezd autobusu
z nám. Svobody v 7:00 hodin; přihlášky: Jaroslava
Pospíšilová, Krátká 429, Chropyně nebo Svatava
Horáková, Nádražní 722, Chropyně

30. 5. 2004 Hostýnské vrchy
KČT Bystřice pod Hostýnem; km 10, 20, 30, start:
Areál v Zahájeném 7:30 – 9:00 hod.

Podrobné informace hledejte ve vývěsní skříňce odboru KČT u hlavní
brány Fatry nebo u pí Jaroslavy Pospíšilové, Krátká 429, tel.
573 357 287.

− JP −

Klub českých turistů

v cíli První jarní vycházky 2002 (archiv KCT)

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

Pozvánka na

turnaj mládeže
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ale i na krajské a republikové úrovni, kde velmi
dobře reprezentovali naši TJ. Také pravidelná
účast trénerů a cvičitelů odboru ASPV
na různých školeních a seminářích, na kterých
si doplňovali nebo zvyšovali svoji odbornost,
byla v uplynulém roce samozřejmostí. Chtěl
bych se jen zmínit o těch akcích, které odbor
ASPV uspořádal v minulém roce u nás
v Chropyni – Okresní soutěž v dětském AE
Master class, Okresní přehlídku pódiových
skladeb, Okresní závody dětí v atletice, Okresní
sraz cvičitelů, 1. ročník Memoriálu Petra Póly
ve SG a samozřejmě u široké veřejnosti velmi
oblíbená Akademie ASPV, která pevně zakotvila
v kalendáři významných sportovních akcí celé
TJ a která je průřezem celého sportovního dění
odboru ASPV od těch nejmenších až po
dospělé. Tato Akademie je také zpestřena
ukázkami a vystoupeními hostů z jiných oddílů
a z jiných TJ.
Oddíl stolního tenisu má celkem 40 členů,
z toho 24 v dospělých a 16 v  mládežnických
kategoriích, 4 trenéry a cvičitele, 5 rozhodčích.
V roce 2003 měl oddíl zapojen v soutěžích
2 družstva mužů – „A“ družstvo hraje krajskou
soutěž, skup. A, ve které je po první polovině
soutěže na 6. místě z 16 družstev a cílem
je udržení se v této soutěži a „B“ družstvo
mužů, které hraje okresní přebor II. třídy − po
první polovině sezóny je na 1. místě a jejich
cílem je postup do vyšší soutěže. Mládež
se zúčastňuje dlouhodobého okresního
bodovacího turnaje jednotlivců v kategoriích
mladší žáci, starší žáci a dorostenci, kde se naši
hráči průběžně umísťují v 1. polovině
startovního pole, nejlepších výsledků
dosahoval Jan Chmela, který se umístil
na průběžném 7. místě v dorostenecké
kategorii. Mimo tuto pravidelnou soutěž
se členové oddílu stolního tenisu zúčastňují
jednotlivých turnajů, kde v minulém roce
dosáhl největšího úspěchu Zdeněk
Schovanec, který si dobře vedl na okresních
přeborech v Přerově v jednotlivcích i ve
čtyřhře. Oddíl je také aktivní v  pořádání
různých turnajů a soutěží, z nichž je třeba
vyzvednout tradiční Turnaj mužů v  jed−
notlivcích a dvoučlenných družstvech, jehož
již 31. ročník se konal v  listopadu minulého
roku za účasti 72−ti hráčů ze 13 oddílů
s ligovými a extraligovými zkušenostmi a na
kterém se naše družstvo ve složení Schovanec−
Topič umístilo na velmi pěkném 3. místě.
Oddíl lehké atletiky má 50 členů, z toho
23 v dospělých a 27 v kategoriích
mládežnických a u tohoto oddílu došlo
v minulém roce k nárůstu členské základny o
8 členů.  Činnost  tohoto oddílu za rok 2003
lze hodnotit vcelku pozitivně a to především
díky družstvu žen, startujících ve 2. lize a také
družstvu mužů, hájících naše barvy v divizi –
družstvo žen obsadilo 10. místo z 12 účastníků
a muži jsou na 11. místě ze 13 družstev, což

oproti minulému roku je určitý pokles
v  umístění,ale vzhledem k  materiálním
a personálním podmínkám a finančním
možnostem oddílu jsou tyto výsledky
odpovídající.  Kromě toho se členové oddílu
LA zúčastnili, i když ne v tak velkém měřítku
jako v minulosti, jednorázových sportovních
akcí a přeborů jednotlivců, kde také přispívali
k dobré propagaci naší TJ. Za zmínku stojí
výkony ing. Tvrdé, která se na mistrovství ČR
v kategorii nad 35 let stala mistryní ČR v běhu
na 10 km na dráze a také 3. místo na přeboru
ČR v silničním běhu na 10 km, za individuální
výkony lze také pochválit Báru Buksovou
a Aleše Faldíka.
Oddíl LA uspořádal v minulém roce také několik
závodů pro žákovské kategorie – např.
Chropyňskou laťku s cílem přilákat k tomuto
druhu sportu více zájemců, dále zorganizoval
již tradiční Ječmínkův běh za účasti závodníků
z celé Moravy.
V oddíle národní házené je zapojeno
do pravidelné sportovní činnosti celkem 55
členů, z toho 23 v dospělých a 32
v mládežnických kategoriích, což je zvláště
potěšující a povzbuzující pro budoucnost
tohoto sportovního odvětví. Do soutěží
v minulém roce byla zapojena 3 družstva –
družstvo st. žáků, družstvo žaček a družstvo
mužů. Družstvo žáků po roce příprav začalo
hrát pravidelnou krajskou soutěž, kde vzhle−
dem k poměrně úzkému hráčskému kádru
a také z důvodu nezkušeností mladého
hráčského kolektivu se umístili v tabulce
až na posledním místě, ale naznačili, že jsou
příslibem a jejich výkony se budou určitě
zlepšovat. Družstvo žaček obsadilo v oblastním
přeboru konečné 5. místo, což je uprostřed
tabulky a toto umístění odpovídá možnostem
družstva, po podzimní části soutěže jsou
na 6. místě. Družstvo mužů hraje oblastní
přebor, kde se umístili na 1. místě tabulky
a v baráži o postup do 2. ligy prohráli až se Sta−
rou Vsí, po podzimní části soutěže je družstvo
znovu na 1. místě a v případě udržení si tohoto
postavení je čeká opět kvalifikace o druhou
ligu. V tomto roce oslaví oddíl NH 80 let
od vzniku organizované házené v Chropyni
a k tomuto výročí hodlá oddíl zorganizovat
v srpnu tohoto roku setkání bývalých hráčů
a funkcionářů.
Oddíl badmintonu zaznamenal
v uplynulém roce nárůst členské základny
o 8 členů, čímž se  členská základna stabilizovala
na počtu 42, z toho je 23 v dospělých
a 19 v mládežnických kategoriích, v soutěžích
má oddíl zapojeno 1 družstvo – družstvo
dospělých, žáci se zúčastňují turnajů GP
jednotlivců.
Družstvo dospělých hraje krajský přebor
a umístilo se v ročníku 2002/2003  na pěkném
3. místě z osmi účastníků, po podzimní části
soutěže 2003/2004 je na průběžném 4. místě
a cílem je 3. místo, což by odpovídalo reálným
možnostem družstva. Pro nedostatečný

počet žáků v kategorii U15 nelze sestavit
kompletní družstvo a proto se hráči zúčastňují
jen turnajů GP jednotlivců v rámci kraje
ve svých věkových kategoriích, kde nejlepších
výsledků dosáhl Miroslav Slavík, který
se v krajském žebříčku umístnil na 3. místě
ve dvouhře a v celostátním žebříčku byl
ve dvouhře na 11. místě v kategorii U13. Oddíl
uspořádal v červnu minulého roku na velmi
dobré sportovní a společenské úrovni  již tra−
diční Celostátní turnaj seniorů – Memoriál Jitky
Vojkůvkové  a také Vánoční turnaj rodinných
družstev. S dobrým ohlasem se také setkal
náborový turnaj nejmenších adeptů tohoto
sportu.
Oddíl volejbalu ve svých řadách
organizuje 25 aktivních členů, kteří v minulém
roce startovali ve 2 družstvech – družstvu
mužů a smíšeném družstvu. Z finančních
důvodů nejsou zapojeni v žádné orga−
nizované soutěži, zúčastňují se nebo organizují
pouze turnaje nebo přátelské zápasy, obě
družstva odehrála v minulém roce 23 zápasů,
z toho 17 vítězných. K největším úspěchům
v minulém roce patří 1. místo smíšeného
družstva na turnaji v Chropyni (duben 2003),
2. místo družstva mužů v květnu a prosinci na
turnajích v Chropyni. Oddíl volejbalu
zorganizoval v minulém roce také 5 turnajů u
nás v Chropyni za účasti družstev z našeho
regionu – Kroměříže, Holešova, Kostelce,
Troubek.
Oddíl kanoistiky – členská základna tohoto
oddílu se v minulém roce zvýšila na 22 členů.
Vyjmenovávat všechny akce, kterých
se členové oddílu kanoistiky v minulém roce
zúčastnili a nebo zorganizovali, by zabralo velmi
mnoho času, což svědčí o velmi bohaté činnosti
tohoto oddílu. Ve stručnosti jen uvedu několik
nejvýznamnějších akcí – odemykání
a zamykání Moravy, Bečvy, Moštěnky, sjezdy
českých a moravských řek apod. Oddíl
zorganizoval v minulém roce již 24. ročník
tradičního Memoriálu Ivo Malého. Zvláště
potěšitelné je, že těchto akcí se kromě členů
oddílu kanoistiky zúčastňuje i široká veřejnost
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Chtěl bych také
vyzvednou brigádnickou činnost členů tohoto
oddílu, zvláště při přípravě a vlastním provozu
koupaliště, bez níž bychom si již těžko dovedli
chod koupaliště představit, za což jim patří
upřímné poděkování.
Odbor rekreačního sportu sdružuje
cvičence a sportovce, kteří nejsou zapojeni
do pravidelných soutěžích, organizovaných
různými sportovními svazy, a kteří cvičí
a sportují hlavně pro své zdraví a z radosti
a potěšení z pohybu. Členskou základnu tvoří
cvičení jógy, miniškoly sportu a sálové kopané
− pravidelně se scházejí a cvičí v rámci
přidělených cvičebních hodin jednak
v tělocvičně TJ nebo na základní škole.
V oddílu karate, který je členem naší TJ
od  roku 2002, je organizováno celkem 28

Chropyňská tělovýchova v roce 2003
dokončení ze str. 1
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členů, z toho 6 v dospělých a 22
v mládežnických kategoriích. Oddíl se zatím
zaměřil pouze na tréninkovou činnost,
na zvyšování si své kvalifikace na různých
školeních, seminářích a zkouškách a také
formou ukázek tohoto atraktivního druhu
umění na nejrůznějších akcích, jako jsou
sportovní akademie, ukázky na školách,
náborové akce apod. V minulém roce složilo
úspěšně zkoušky 22 členů, oddíl též
zorganizoval v prosinci oddílovou vánoční
soutěž v tomto sportovním odvětví.
Nejmladším oddílem naší TJ je oddíl kuželek,
který rozšířil naše řady v minulém roce, má 22
členů a ihned se také zapojil do sportovního
života TJ zorganizováním dvou turnajů v naší
herně, a to 10. 4. Velikonoční turnaj a 25. − 26.
12. Vánoční turnaj, které se setkaly s poměrně
velkým ohlasem mezi sportovní veřejností.
Oddíl kopané má v  rámci TJ  organizováno
90 členů v  mládežnických kategoriích –
přípravka, žáci a dorost a právě v nich dosáhl
v minulém roce výrazných úspěchů.
Největším úspěchem chropyňské kopané
v minulé roce byly výsledky družstva dorostu,
které vybojovalo postup do KP a dále výsledky
družstev ml. přípravky, ml. a st. žáků, kteří
vedou po podzimní části soutěže své skupiny
v krajské soutěži a usilují o postup do KP
ve svých věkových kategoriích.

To byl jen stručný pohled pod pokličku
sportovního života v naší TJ v roce 2003. Dále
bychom Vás chtěli seznámit s kalendářem
významných sportovních akcí TJ na  letošní rok
(na jiném místě ve Zpravodaji). Dovolte nám také
poděkovat všem sponzorům, kteří podporují jak
finančně, tak i materiálně jednotlivé oddíly
a odbory naší TJ, zvláště bychom chtěli
vyzvednout dva naše největší sponzory – Město
Chropyně a Aliachem a.s., o.z. Fatra.

Závěrem bychom chtěli popřát všem oddílům,
odborům a jejich členům co nejlepší
a nejhodnotnější sportovní výsledky v roce 2004
a splnění všech jejich, nejen sportovních cílů

a požádat je o vzornou reprezentaci města
Chropyně a celé naší TJ. Výkonný výbor TJ Vám
v tomto Vašem snažení bude dle svých možností
v plné míře nápomocen.            – vedení TJ –

Měsícem březnem končí zimní příprava
našeho družstva, která probíhala v malých
prostorách školní tělocvičny na ul. J. Fučíka a
jednou za 14 dní ve velké tělocvičně TJ na
sídlišti. V obou tréninkových halách jsme
mohli procvičovat hlavně míčovou techniku a
trénovat fyzickou kondici, neboť pro náš sport
ani jedna z tělocvičen nemá vhodné
podmínky.

Vítaným zpestřením byla účast na zimním
halovém turnaji. Dne 21. 3. 2004 se zúčastnilo
družstvo mladších žaček turnaje v hale
v Zdravicích. Naši TJ reprezentovaly: Petra
Anna Malinková, Simona Janovská, Kristýna
Michalíková, Marta a Marie Poláškovy, Vendula
Skopalová, Andrea Lietavová, Alena Skalíková,
Barbora Bajgarová, Aneta Růžičková, Markéta
Jurtíková, Karolína Večerková, Petra a Lucie
Burešovy, Iveta Neuschová a Kateřina
Šamajová. Děvčata obsadila čtvrté místo, ale

vzhledem k tomu, že jely „na zkušenou“, neboť
pro většinu z nich to byly první zápasy v životě,
musíme jejich vystoupení pochválit. Hlavním
cílem tohoto družstva bylo zahrát si, získat
zkušenosti a zlepšit se v herním projevu. To
děvčata splnila na 100% a zaslouží si velkou
pochvalu.

Dne 28. 3. 2004 se obdobného turnaje
zúčastnilo i družstvo starších žákyň. Hrálo se
opět v hale v Zdravicích. TJ Chropyně
reprezentovaly: Petra Anna Malinková, Simona
a Iveta Janovské, Nikol Fišarová, Leona
Jurtíková, Markéta Voždová, Magdaléna
Frýbortová, Veronika Krejčířová, Zuzana
Rybenská, Marie Polášková a Pavla Jurtíková.
Děvčata získala v tomto turnaji první místo,
když zaslouženě zvítězila ve všech utkáních.
Úspěchem též je, že v nejlepší sestavě turnaje
byly brankářka Nikol Fišarová, „bek“ Magdaléna
Frýbortová a útočnice Pavla Jurtíková.

Děvčatům blahopřeje−
me, trenérům děkujeme za
práci a přejeme hodně úspěchů v nastávající
jarní sezóně, která začíná 24. 4. 2004 opět
v Zdravicích. Na „domácí“ utkání zveme diváky,
aby naše děvčata přišli povzbudit v hojném
počtu.

Rozlosování jarní části
– družstvo žačky – jaro 2004

24. 4. 2004 15:00 Žeravice – Chropyně
1. 5. 2004 9:15 Chropyně – Pustějov
8. 5. 2004 14:00 Chropyně – Rokytnice

15. 5. 2004 10:30 Vítkovice – Chropyně
22. 5. 2004 14:00 Chropyně – Studénka
29. 5. 2004 14:00 Kokory – Chropyně
5. 6. 2004 14:00 Chropyně – Stará Ves

– NH –

Chropyňská tělovýchova v roce 2003

Zimní příprava družstva žaček oddílu NH TJ Chropyně
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Vítání nových občánků našeho města

Alice Špalková nar. 7. 12. 2003 Robin Přecechtěl nar. 10. 12. 2003

Lucie Berkyová nar. 22. 12. 2003 Martin Vavřík nar. 1. 1. 2004 Ondřej Chrastina nar. 10. 1. 2004

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

                                Redakce

V noci z 29. na 30. 4. 1942 vysadilo anglické letadlo parašutisty, mezi
nimi i desátníka Vojtěcha Lukaštíka. V druhém roji byl rotný
Ludvík Cupal. Vojtěch Lukaštík a Ludvík Cupal přicestovali dne
5. 5. 1942 do Chropyně. Ubytovali se u manželů Rozsypalových,
kteří bydleli na Drahách. Cyril Rozsypal byl strýcem Lukaštíka. Marie
Sochorová byla dcerou Rozsypalových. Byla provdána za Josefa
Sochora, ul. Berniska. Všichni shora jmenovaní poskytovali těmto
parašutistům ubytování, stravování a šatstvo. Pravděpodobně
na základě udání v červenci 1942 byla provedena prohlídka u manželů
Rozsypalových. Parašutistům se podařilo uprchnout do lesa Rasina.
I další prohlídka byla bez výsledku. Proto se parašutisté přestěhovali
v říjnu 1942 do buchlovských lesů. Zde se zdržovali až do ledna
1943. Na základě udání byla obec Jankovice dne 8. 1. 1943 obklíčena
gestapem a při přestřelce byl Lukaštík postřelen. Když však viděl,
že jeho útěk je nemožný, sám se zastřelil.
Podle korespondence nalezené u Lukaštíka došlo k prozrazení celé
rodiny a dne 12. 11. 1943 zatklo gestapo Filomenu Rozsypalovou
a dne 14. 1. 1943 jejího manžela Cyrila, jejich dceru Marii Sochorovou
a jejího manžela Josefa.
Dne 17. 3. 1943 byl jim a ještě jiným zatčeným u německého soudu
v Uherském Hradišti přečten rozsudek, podle kterého se Rozsypal,
Rozsypalová a Sochorová odsuzují k trestu smrti a Josef Sochor byl
odsouzen k doživotnímu žaláři. Všichni odsouzení byli pak převezeni
do Vídně a dne 30. 6. 1943 byl rozsudek smrti vykonán. Josef Sochor
byl po útrapách v koncentračních táborech osvobozen ve Zwickau
americkou armádou v květnu 1945 a 23. 5. 1945 se vrátil
do Chropyně.
Velmi stručně o dalších občanech, kteří zemřeli v těchto letech:
Jurtík Antonín, nar. 18. 5. 1898; utopil se v řece Mohanu
v Bavorsku dne 29. 11. 1942 při nehodě nákladního vlaku; 10. 12.
1942 byl pochován v Chropyni.
Pořízek Ferdinand, nar. 18. 7. 1908; po sporu s Němcem
Milovským byl zatčen gestapem a zemřel v koncentračním táboře

21. 11. 1941; urna s popelem byla uložena
v Chropyni 24. 12. 1941.
Chmela Josef, nar. 17. 2. 1915; zahynul v krytu při bombardování
města Soinemünd dne 12. 3. 1945.
Klein Antonín, nar. 28. 2. 1913; nasazen v pracovním táboře
v Ostravě, kde byl při bombardování 29. 8. 1942 zasypán v krytu;
3. 9. 1942 pochován v Chropyni.
Novák Stanislav, nar. 13. 6. 1922; v září 1941 se v Tesla Pardubice
konala stávka dělníků, gestapo zavřelo 24 zaměstnanců a poslalo
je do táborů s poznámkou „návrat nežádoucí“; před smrtí byl převezen
do Pardubic, kde 23. 5. 1943 zemřel; pochován v Chropyni.
Blažek Jindřich, nar. 11. 7. 1914, bojoval v zahraniční armádě
u vodních tanků; při havárii 9. 6. 1941 utrpěl zlomeninu páteře
a na následek zranění zemřel 21. 4. 1943; pochován v Jeruzalémě.
Dlouhý Alois, nar. 22. 6. 1898; zatčen v květnu 1941 pro
rozšiřování letáků; zemřel v koncentračním táboře Gross Rosen
28. 1. 1943.
Blažek Josef, nar. 1924; v r. 1942 totálně nasazen do Německa;
r. 1943 obdrželi příbuzní, že zemřel na následky otravy krve; místo
úmrtí neznámé.
Štěpaník František, nar. 1924; zemřel dne 3. 7. 1945 v Bruntále,
při poslechu rádia, kde byla nastražena mina; pochován v Chropyni.
Běhálek Alois, nar. 21. 6. 1916; zahynul při náletu v Německu
29. 5. 1944.
Sikyta Jan, nar. 18. 6. 1911; zasažen střepinou při náletu v Chropyni
29. 4. 1945.
Šafránek Jaroslav, nar. 29. 7. 1930; při hraní v lese 9. 9. 1945
šlápl na minu.
Pekařová Milada, nar. 24. 6. 1924; nasazena na práce v Německu,
při bombardování utekla, byla chycena a očkována na TBC; zemřela
v nemocnici v Kroměříži 9. 5. 1945.

Výpisy ze Zpravodajů města z r. 1975 – Augustin Bajgar

Květen – měsíc vzpomínek na okupaci v r. 1939 − 1945
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Společenská kronika
březen 2004

Chropyňské počasí
březen 2004

Průběh teplot - březen 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci březnu
se do našeho města přistěhovalo 8 občanů,
14 osob se přestěhovalo v rámci obce, 12 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 4 osoby zemřely a narodilo se 7 dětí.

František Bitala, 61 let, ul. Nádražní
Věra Bajerová, 76 let, Plešovec

Gizela Majdlochová, 74 let, ul. Nádražní
František Staněk, 64 let, ul. Nádražní
Jarmila Ryšavá, 65 let, ul. Pazderna

Zdeněk Chmela, 62 let, ul. Tovačovská
Jan Mráz, 77 let, ul. Tyršova

Dne 7. 4. 2004 oslavil své významné životní jubileum – 50 let – pan
Jiří Kopečný z ul. Moravská. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a životního elánu přeje rodina.

                        Uzavření manželství

Poslední rozloučení

    Blahopřání

Martin Střecha, Chropyně – Marcela Zachovalová, ChropyněOproti lednu a únoru je v hospodářských pranostikách pro březen
příznačná nápadná tematická změna, kterou lze ovšem sledovat v úplně
celém spektru lidové slovesnosti. Je podmíněna zahájením a prudkým
sezónním zintenzivněním polních zemědělských prací, ke kterým
v našich přírodních podmínkách dochází právě v tomto období.
Všeobecně rozšířenou zásadou rolníků úhorových systémů
hospodaření bylo zahájit jarní předseťovou přípravu půdy co nejdříve,
jak jen to povětrnostní a půdní podmínky trochu dovolí a nejdříve
zasít. V dobových hospodářských instrukcích je např. jako vhodný
termín pro výsev jarního žita a jarní pšenice doporučována dokonce
již 1. neděle postní (může připadat na dny v období od 8. února do
14. března). V duchu těchto instrukcí byl „řehořský šelma sedlák“
(Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře) skutečně pokáráníhodným
opozdilcem. Vědělo se sice, že „rané setí často pochybí“, ale věřilo
se, že pozdní výsev vede k nezdaru ještě častěji.

Z místního pozorování v měsíci březnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 1 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 6 °C
− nejchladnějším dnem byl 6. březen s ranní teplotou –12 °C

a odpolední – 2 °C
− nejteplejším dnem byl 19. březen s ranní teplotou +2 °C a odpolední +18 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 47,4 mm/m2 (sníh a déšť)
− průměrný tlak za měsíc byl 998,9 hPa

Pranostiky na měsíc květen
1. květen (sv. Filip a Jakub) – Prší−li na prvního máje, bude později sucho

a neurodí se seno.
8. květen (Stanislav) – Na svatého Stanislava sázej brambory.
12. – 14. květen (Pankrác, Servác, Bonifác) – Ledoví muži spalují ovoce mrazem.
15. květen (Žofie) – Déšť svaté Žofie švestky ubije.
20. květen (Bernardin) – Slunce na svatého Bernardina předpovídá mnoho

vína.
25. květen (Urban) – Jaké na den Urbana povětří jest, takový Podzimek

následovati má.
31. květen (Petronila) – Když se na Petronilu začnou včely rojit, dobré ovce

se už můžou dojit.

Ing. O. Kment

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj měsdaj měsdaj měsdaj měsdaj městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně.yně.yně.yně.yně. Vydává město Chropyně. Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
TTTTTelefelefelefelefelefon 5on 5on 5on 5on 573 500 773 500 773 500 773 500 773 500 746, 46, 46, 46, 46, 5555573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732. R R R R Redakedakedakedakedakce: Ece: Ece: Ece: Ece: Evvvvva Klaša Klaša Klaša Klaša Klaškkkkkooooovvvvvá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Roseckýoseckýoseckýoseckýosecký. V. V. V. V. Vyyyyychází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Regiegiegiegiegissssstrtrtrtrtrační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 12039.2039.2039.2039.2039.
FFFFFoooootttttooooo: : : : : archív Z. Dolníčka, archív Zpravodaje, archív KČT, J. Kotula, K. Skřivánek. UzávěrUzávěrUzávěrUzávěrUzávěrkkkkka ta ta ta ta tohoohoohoohoohottttto čísla o čísla o čísla o čísla o čísla  20. 020. 020. 020. 020. 04. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. Bezpla4. Bezpla4. Bezpla4. Bezpla4. Bezplatnátnátnátnátná
dididididissssstrtrtrtrtribuce. Názibuce. Názibuce. Názibuce. Názibuce. Názororororory auty auty auty auty autorů článků se nemusí shoorů článků se nemusí shoorů článků se nemusí shoorů článků se nemusí shoorů článků se nemusí shodododododovvvvvaaaaat s názt s názt s názt s názt s názororororory ry ry ry ry redakedakedakedakedakce.ce.ce.ce.ce.


