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Dnem 1. května se stala
Česká republika zároveň
s dalšími devíti státy střední
a východní Evropy členem
Evropské unie. Po mnoholetém
úsilí politických reprezentací
se tak splnilo přání většiny
občanů naší vlasti.

Vstup do Evropské unie je
klíčový okamžik v novodobých
dějinách naší země a vytváří
podmínky a vhodný rámec pro
to, abychom mohli dosáhnout
pokroku ve všech oblastech
života.

Vstup do Evropské unie není
jen ekonomickou záležitostí,
ale je také vyjádřením
dlouhodobé přináležitosti naší
země ke kulturnímu a civi−
lizačnímu prostoru Evropy.
Vstupem do Evropské unie
říkáme, že chceme sdílet stejná

pravidla a principy jako vyspělé
evropské demokracie.

V prvních letech po vstupu
nás budou čekat perné chvíle,
abychom rychle srovnal i
s Evropou krok. Jsem přesvěd−
čen, že to dokážeme. Je u nás
mnoho talentovaných a praco−
vitých l idí, kvalif ikovaných
vědců, dělníků a především
v sobě máme schopnost rychle
reagovat na situace, které život
v Evropské unii přinese.

Vstupujeme do Evropské
unie jako sebevědomý národ
a já jsem přesvědčen, že s tímto
vědomím dosáhneme v Evropě
splnění všech cí lů, které
si od začlenění do tohoto
společenství slibujeme.

František Hrabal
starosta města (US – DEU)
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 Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
− Schválila uzavření dodavatelské smlouvy

s firmou Dragon na provedení rekonstrukce
ulice Hřbitovní ve výši 1,350 tis. Kč.

− Po zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor na ulici Komenského
č.  348 odsouhlasila rada uzavření ná−
jemní smlouvy s paní Elou Škarpovou
za stejných podmínek jako u před−
cházejícího pronájmu.

− V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí
prodejny Albert vyhověla rada žádosti
o zábor veřejného prostranství za uve−
denou prodejnou a současně vyslovila
souhlas s umístěním přístřešku na nákupní
vozíky před prodejnou podél  rampy.

− Vyslovila souhlas s vybudováním přípojek
v ulici Míru pro pana Buráně.

− Po zveřejnění záměru prodeje a otevření
předaných nabídek doporučila zas−
tupitelstvu prodej dvou pozemků na garáže
u hřbitova panu Petru Bartíkovi a paní Věře
Galíčkové a následně třetího pozemku
panu Jaroslavu Slezákovi.

− Částečně vyhověla žádosti paní Leony
Přídalové  a prominula jí zaplacení 50%
nákladů právního zastupování v souvislosti
s vymáháním dlužných částek souvisejících
s užíváním bytu.

− Schválila přidělení uvolněného bytu na nám.
Svobody č. 247 paní Martině Blažkové
v termínu od 1.5.2004.

− Znovu vyhlásila záměr prodeje bývalé
výměníkové stanice č. 1 na ulici Díly. Protože
nebyla předložena žádná nabídka, byla
záležitost, na základě smlouvy o obstarání,
předána realitní kanceláři ing. Rybnikáře
na dobu do 30.10.2004.

− Po projednání nabídek rozhodla o uzavření
smlouvy s firmou Izolplastik na opravu
střechy  objektu mateřské školy na ulici
Tyršova ve výši 250 tis. Kč.

− Vzala na vědomí informaci o celkovém
výtěžku z výherních hracích automatů
provozovaných na území města za rok
2003 ve výši 335 tis. Kč s tím, že uvedené
prostředky budou použity v souladu
s ustanovením zákona 202/1990 Sb.
§ 4, odstavec 2.

− Povolila výjimky z obecně závazné vyhlášky
č. 3/2003 o zajištění  veřejného pořádku
při pořádání veřejné hudební produkce

pro paní Mihókovou (STOP) na 1.6.2004
do 04. hodin. Dále pro pana Petra Alexejova
(U Orla) vždy na pátek a sobotu
do 02. hodin s platností od 16.4.2004
do 31.10.2004, pro pana Kouta (MIX)
rovněž na pátky a soboty do 02 hodin
s platností do 30.4.2005 a pro pana Baleje
(Pohostinství U Bůčka) na pátky a soboty
do 02 hodin s platností do 30.4.2005.

− Uložila provést úpravu veřejného
prostranství za domem č.p 724 – 729
na ulici Nádražní dle návrhu předloženého
SMM a odborem výstavby a životního
prostředí.

− Udělila souhlas TJ Chropyně s podnájmem
třetím osobám (vyplývá z příslušného
ustanovení smlouvy) pozemků v areálu
koupaliště – provoz tenisových kurtů,
stánkový prodej a bývalá plocha  na lední
hokej.

− Projednala studii II. etapy  rekonstrukce
městského rozhlasu na bezdrátový systém
v hodnotě cca 780 tis. Kč a uložila podat
žádost o dotaci pro rok 2005 na Krajský
úřad Zlín a do návrhu rozpočtu města
na rok 2005 zahrnout částku 400 tis. Kč.

− Vyhověla žádosti České pošty na možnost
umístit tzv. odkladné schrány na pozemcích

města na ulicích Ná−
dražní, Tyršova, Hrad,
Moravská, Tovačovská.

− Stanovila cenu mramorových parapetů
(dříve v oknech MěÚ) na 400,− Kč za kus
a uložila zveřejnit nabídku na odprodej.

− Uložila provést odborné posouzení stavu
zeleně na hřbitově v Plešovci včetně
návrhu na řešení.

− Rozhodla o realizaci nového dřevěného
obložení pískoviště za domem č.p. 660−665
na Moravské ulici.

− Vzala na vědomí informaci o změně názvu
Tělovýchovné jednoty Chropyně. Dříve
název TJ Technoplast Chropyně, nový
název TJ Chropyně.

− Vyhověla žádosti Klubu českých turistů
o finanční příspěvek ve výši 2000,−
na uspořádání turistického pochodu
pro děti „Za králem Ječmínkem“.

− Vzala na vědomí harmonogram přípravy
staveb na dálnici D1 a rychlostních silnic
R49 a R55.

− Vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy mezi
Městem Chropyně a lékárnou v Chropyni
o likvidaci nepoužitých léků.

Eva Klašková − místostarostka

Energetika Chropyně, a.s.

Váš dodavatel tepla.
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Pro pamětníky i nepamětníky
V minulém čísle jsme se ještě věnovali zemědělství v Chropyni. Soutěžní

otázka pro děti zněla: Kolik byla míra jedné měřice? Odpověď stejně jako
minule nepřišla žádná, tak Vám ji alespoň prozradím. Dříve se pole měřilo
na ary, měřice a hektary. Ve škole se dnes víceméně tyto výměry
již neučí, takže: 1 ar je 100 m2, 1 měřice je 1.918 m2 a má necelých 20 arů
a 1 hektar, tato míra se používá i dnes, měří 10.000 m2.

Dnes opustíme téma zemědělství a podíváme se na oblast, která
Chropyni ve starých dobách velmi proslavila – na rybníkářství. Kolem
Chropyně bylo 9 rybníků a na celém chropyňském panství jich bylo
16. Dnes zbyl jen Zámecký, dříve řečený Starý, a rybník Hejtman (i když
jeho podoba je dnes zcela jiná). Do Hejtmana se nasazovalo 700 kop,
do Plešovského 600 kop, do rybníka „Nad Černým“ 200 kop, do Starého
nad tvrzí chropyňskou 120 kop, do Hanuše, Bedřiče a Kořistného
po 100 kopách, do Nadýmače pod Záříčím 70 kop; do rybníčka
u Plešovce 30 kop, do Dlouhého haltýře 50 kop a do dvou rybníčků

pod pivovarem a do rybníka Kuchynek se nasazoval
plod. Tři rybníky byly ještě ve Vlkoši. Každý třetí rok
koncem října a začátkem listopadu býval zahájen rybolov. Rybníky byly
zrušeny za císaře Josefa II. Spisovatel Hubert Havránek napsal: „Ne, ten
rybník musí být zachován, aby byla zachována památka Chropyně.
Kdyby se z Chropyně vystěhovaly rybářky, zapadne Chropyně jako
každá obyčejná hanácká dědina. Kdysi nás učil pan ředitel ve škole,
vzácný člověk, domovské pýše, hlásaje, že Chropyně má největší rybník,
největší louku „Hejtman“ a největší cukrovar. Rybník musí být zachován,
aby neříkali: ‚Bele kdysi Chropeňáci, bela Chropeň…‘“

Dnes se vás, milé děti, ptáme: Kolik kop ryb se nasazovalo
do Zámeckého rybníka? Pokud jste dobře četli, odpověď v textu
lehce najdete. Své odpovědi posílejte nebo přinášejte do 20. června
na MěÚ. Pro vítěze je opět připravena sladká odměna a něco pro
pobavení i poučení.

Rybník v roce 1958.

Výlov rybníka před I. světovou válku, asi rok 1910.

Asi r. 1910 – 1912: pohled na cukrovar ze zamrzlého rybníka;
kampaň je v plném proudu, o čemž svědčí komíny; sníh ještě
nenapadal, ale bruslit se už dá.

Výlov rybníka; na obrázku jsou: Pospíšilová, Nütce – správce dvora,
Vyvlečka, Piska, Barboříková, Večerková z Plešovce, Opustilová,
Hanulíková. Rybník asi v r. 1920; stojící Matějovský Kamil – adjunkt arc. dvora.

Rybník v roce 1920.
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Provozní doba:

ne – čt: 10:00 – 21:00

pá – so: 10:00 – 22:00

Cena: 1 minuta – 7,− Kč, permanentka 6,− Kč/min.

Po domluvě přijímáme objednávky na solárium

i mimo pracovní dobu.

SOLARIUM – CAFFE BARSOLARIUM – CAFFE BARSOLARIUM – CAFFE BARSOLARIUM – CAFFE BARSOLARIUM – CAFFE BAR

Zveme Vás do nově otevřeného

Solaria – Caffe Baru

 a k příjemnému posezení

v letní zahrádce.

Kulturní pořady

na měsíc červen 2004
2. v 9:30 hod. – „Putování za ztracenou kapkou
neb povídání o vodě, kapce a páře“ – pořad pro nejmenší
v podání Karlovarského hudebního divadla

Miroslav Horák − vedoucí MKS

− od 5.000,− Kč
− na dobu 12 měsíců
− do 24 hod., servis do domu
− nejvýhodnější podmínky v regionu

DÁLE :
− pro zaměstnance, OSVČ,

důchodce půjčky
20 000,− − 200.000,− Kč
(do 100 tis. Kč bez ručitele)

− pro živnostníky 50 tis. – 200 tis. Kč
− pro podnikatele – 200 tis. Kč a výše
− ručení nemovitostí

tel. 776 274 860

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY
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Bilance roku 2003
V roce 2003 navštívilo Městskou knihovnu 10 440 návštěvníků,

kteří si vypůjčili celkem 49 382 svazků knih a časopisů.
Do knihovny chodí 320 dětí a 450 dospělých čtenářů, kteří si mohou

vybrat z celkového počtu 24 882 knižních titulů.
V loňském roce přibylo na regálech v knihovně 1 018 svazků nových

knih a pro zájemce bylo v knihovně připraveno i 20 titulů populárních
časopisů (např. Burda, Nevěsta, Sandra, Dívka, Cinema, Rady pro
hobby, Moderní byt, Země světa, Story, Květy, Vlasta, Šťastný Jim aj.)

Během roku připravila knihovna pro své dětské čtenáře na 60 besed,
soutěží a oblíbených knihovnických lekcí.

V rámci regionu metodicky vedla a pomáhala při činnosti místních
knihoven v Břestě, Záříčí, Plešovci a Pravčicích.

Internet v půjčovně pro děti ve dnech pondělí a středa
od 13 do 16 hodin je zdarma!

Internet v půjčovně pro dospělé čtenáře ve dnech úterý a čtvrtek
od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin je za poplatek
10,− Kč za každou započatou čtvrthodinu.

Využijte i Vy všech služeb naší knihovny!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Moje kniha
je název celostátní ankety o nejoblíbenější knihu obyvatel České

republiky.
V měsíci březnu se do ní zapojila i naše knihovna a díky spolupráci

Zajímavosti z knihovny
se ZŠ v Chropyni poslala do Prahy přes internet už
stovky anketních hlasů.

Literární kroužek knihovny zjistil, jaké jsou oblíbené knihy našich
babiček a dědečků v Domě s pečovatelskou službou, jaké knihy čtou
pracovníci MěÚ a na které dodnes nezapomínají třeba rodiče.

Na www.mojekniha.cz si už teď můžete vyhledat seznam prvních
200 nejoblíbenějších titulů knih. Anketa Moje kniha bude průběžně
stále doplňována o další zasílané hlasy až do měsíce října.

Přijďte i vy hlasovat do naší knihovny pro knihu, kterou máte
nejraději! Stačí na lístek papíru napsat název knihy, jméno a příjmení
autora a pokud chcete, i něco o své oblíbené knize. Lístek pak jednoduše
odevzdáte v knihovně a členové literárního kroužku se o jeho zařazení
do internetové databáze už postarají.

Beseda se spisovatelkou V. Řeháčkovou
„Tak příjemnou atmosféru při besedě jsem už dlouho v Brně

ani jinde nezažila“ – těmito slovy se loučila brněnská spisovatelka Věra
Řeháčková, která přijala pozvání Městské knihovny v Chropyni
a ve středu 28. dubna 2004 dopoledne téměř 2 hodiny odpovídala
na četné dotazy žáků 8. a 9. tříd ZŠ a členů literárního kroužku.

„Jak se píše kniha? Jak se stala spisovatelkou? Proč píše o koních
i o lásce? Jsou její příběhy skutečné? Jaký byl její nejvyšší honorář?
Bude psát i romány pro kluky?“ – odpovědi na tyto i jiné otázky dnes
už znají všichni účastníci této zdařilé a živé besedy.

Milena Skřivánková − vedoucí knihovny

Každý pátek s pohádkou – živé čtení pohádek na pobočce Tyršova ul.MŠ ze Záříčí v knihovně v březnu – měsíci knihy.

Autogramiáda po besedě.Beseda s V. Řeháčkovou.
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• možnost využití pohostinských služeb v restauraci
i v nekuřáckých prostorách cukrárny se širokým
sortimentem teplých jídel po celý den

• možnost uspořádání svateb a jiných společenských
akcí

• bohatý výběr zákusků, zmrzlinových pohárů
a kávy ve velmi příjemném prostředí

Restaurace, kavárna a cukrárna Bianca
Vám nabízí ve zrekonstruovaných prostorách:

na sportovní den spojený s aktivem
u příležitosti 80. výročí

založení národní házené v Chropyni

Termín: 19. 6. 2004
Místo: hřiště NH u tělocvičny

Čas: 8:30 – 14:30
Vstupné: 20,− Kč

Občerstvení i tombola na hřišti.

Program:
  8:30 utkání žáků
  9:30 utkání žaček
10:30 utkání mužů
12:00 utkání dorostenek
13:00 utkání starých gard

Ve všech utkáních budou soupeři
našich hráčů družstva z Kokor.

15:00 aktiv pamětníků, hostů, bývalých
hráčů a sponzorů v místnosti č. 10 MKS

PozvánkaPozvánka
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Historicky první novodobé pálení se uskutečnilo v loňském roce.
Už loni bylo delegováno několik čarodějnic na všeobecný slet na Pet−
rových kamenech, jak si však na tomto sletu počínaly, zatím nevíme.

Potěšilo nás, že i letos přišlo hodně čarodějnic, i když málo těch
dospělých. Pro malé čarodějnice (tedy do věku 226 let – v tomto věku
dosahuje čarodějnice dospělosti) byla připravená soutěž o Miss
čarodějnice Chropyně 2004. Soutěž byla rozdělena na několik disciplín.
Byly to: pojídání suchého rohlíku na čas (abyste si nemysleli, že jsme

Pálení čarodějnic – stavění máje 2004
Tradiční stavění máje se konalo v předvečer státního svátku –

1. května a také v předvečer vstupu ČR do EU v prostorách zámeckého
parku. S touto tradicí se začíná rozvíjet i nová – pálení čarodějnic.

Jako každý rok se i letos ujali stavění máje hasiči. I přes malé potíže
na začátku se jim to podařilo, a tak mi dovolte poděkovat nejen jim,
ale především pracovníkům Správy majetku města za přípravu celé akce.

nějací Herodové, kteří týrají děti, tak dostala každá
čarodějnice po tomto úkolu něco na zapití), sběr
malovaných prasátek s podpisem a všeobecná promenáda zakončená
hrozným čarodějnickým „šklebem“.

Tyto jednotlivé soutěžní úkoly byly postupně bodovány a konečné
pořadí je takové:
1. místo – čarodějnice Ziza – civilním jménem Lucie Burešová
2. místo – čarodějnické jméno neznámé – civilním jménem

Sylvie Pýchová
3. místo – čarodějnické jméno neznámé – civilním jménem

Barbora Smolková

Vítězné trio (zleva): 2. vicemiss – Barbora Smolková, Miss – Lucie
Burešová alias Ziza, 1. vicemiss – Sylvie Pýchová

Dříve než se čarodějnice vydaly na promenádu, musely si své škleby
nacvičit.

Každá čarodějnice, která se zúčastnila soutěže dostala něco sladkého
i něco na památku, miss a obě vicemiss navíc delegační list
na všeobecný čarodějnický slet, kde budou Chropyni reprezentovat
jistě více než dobře.

Potěšila nás i družební návštěva z čarodějnické obce Záříčí, odkud
přilétlo, alespoň na malý okamžik, několik jejich nejlepších čarodějnic.

Akci provázela lidová písnička v podání dechové hudby Hanačka
a byla zakončena po setmění slavnostním projevem pana starosty
a ohňostrojem, oslavujícím vstup České republiky do Evropské unie.

Pokud jste náhodou na stavění a pálení nebyli, podívejte se alespoň
na několik fotografií.

redakce

Výpomoc ze Záříčí nebo spíše – Družební návštěva.



- 8  8  8  8  8 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 0606060606/2004

Krušné hory 5. 9. – 12. 9. 2 000,− Kč
Adam – Stříbrná 12. 9. – 19. 9. 2 000,− Kč děti do 10 let 1 550,−

20. 12. – 27. 12. 2 500,− Kč Vánoce

Jilemnice 28. 8. – 4. 9. 2 060,− Kč
Alfonska –
Štěpanická Lhota 4. 9. – 17. 9. 2 060,− Kč

16. 12. – 26. 12. 2 900,− Kč Vánoce – 10 dní

Krušné hory 12. 9. – 18. 9. 1 900,− Kč
Arnika –
Háj pod Klínovcem 10. 10. – 16. 10. 1 900,− Kč

7. 11. – 13. 11. 1 900,− Kč

Šumava 11. 9. – 18. 9. S, T     S = standard – 2 290,−
Engadin –
Železná Ruda 18. 9. – 25. 9. S, T     T = turist – 2 010,−

19. 12. – 26. 12. Vánoce + 300,− Kč

Krkonoše 11. 9. – 18. 9. 2 130,− Kč
Hájenka –
Pec pod Sněžkou 18. 9. – 25. 9. 2 130,− Kč děti do 10 let 1 200,−

Hnačov – Plánice 28. 8. – 4. 9. 2 305,− Kč děti 6 – 10 let 2 075,−
V ceně je 1 rekondiční kůra denně

Krkonoše 11. 9. – 18. 9. 1 710,− Kč děti do 6 let 350,−
Zvonice – Kořenov děti do 15 let 1 500,−

Žďárské Vrchy 10. 9. – 17. 9. 2 060,− Kč

Informace Svazu důchodců ČR – rekreační pobyty na II. pololetí 2004
Kukla – Kuklík 17. 9. – 24. 9. 2 060,− Kč

1. 10. – 8. 10. 2 060,− Kč
děti 2 – 10 let 1 200,−

Orlické hory 28. 8. – 4. 9. 1 990,− Kč
Národní dům –
Olešnice 18. 9. – 25. 9. 1 990,− Kč

Šumava 10. 9. – 17. 9. polo i plná penze
Stožec –
U Mauritzu 17. 9. – 24. 9. 1 850,− Kč    2 130,− Kč

24. 9. – 1. 10. 1 850,− Kč    2 130,− Kč
1. 10. – 8. 10. 1 850,− Kč    2 130,− Kč
8. 10. – 15. 10. 1 850,− Kč    2 130,− Kč

Šumava 4. 9. – 11. 9. 2 200,− Kč
Šebestov –
H. Zlatá Hvězda 11. 9. – 18. 9. 2 200,− Kč děti do 10 let 1 680,−

21. 12. – 28. 12. 2 400,− Kč Vánoce
28. 12. – 4. 1. 2 400,− Kč Silvestr

Luhačovice –
lázeňský pobyt 1. 11 – 8. 11. 3 060,− Kč

Z uvedené ceny pobytů má slevu platící člen Svazu důchodců, a to
o 50,− Kč.

Případné informace žádejte na adrese: Svaz důchodců ČR, ústřední
rekreační komise, Wuchterlova č. 5, 160 00 Praha 6. Současně zašlete
ofrankovanou obálku s vaší adresou.

Závazné přihlášky lze vyzvednout u p. Antonína Středy.
Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR
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Stejně jako v loňském roce se i letos konala Akademie ZŠ, pořádaná
ke Dni matek. Do programu letošní Akademie se zapojilo více než 300
dětí ze ZŠ Chropyně a pod celkovou koordinací pana učitele Luďka
Koutného připravily více než dvouhodinový program pro své rodiče
a prarodiče.

V průběhu programu jsme viděli dvě pohádky, vyslechli jsme
si několik písní v podání pěveckých sborů, zhlédli jsme velmi zajímavou
módní přehlídku, vystoupení souboru Ječmínek, cvičení aerobiku,
country tance nebo také velmi originální popis školního roku a útrap
s ním spojených v podání studentů IX. ročníku.

Celý pořad zahájila a ukončila paní ředitelka Mgr. Danuše Zapletalová

Akademie ZŠ 2004
a také skupina Druhá míza.

Jen trošku zamrzí, že někteří rodiče nemohou zůstat
na celé vystoupení a hned, jakmile má jejich dítě po svém vystoupení,
odcházejí domů. Vždyť děti se snaží potěšit nás všechny, nejen
své rodiče. Své vystoupení předvádí pro všechny maminky jako projev
úcty k nim. A já se domnívám, že bychom jim to měli stejnou úctou
vrátit a neodcházet před koncem. Rušíme tak nejen ostatní,
ale především ty, co zrovna vystupují.

V každém případě byla tato akce velmi vydařená a už se můžeme
těšit na to, co si pro nás děti připraví příští rok.

Ing. Jiří Rosecký

Pohádka „O chaloupce“. Pohádka „Čert a Káča“.

Společné vystoupení pěveckého sboru Cantinella a Schola Melodica. Vystoupení souboru Ječmínek.

Netradiční módní přehlídka.
Úvod i závěr patřil skupině Druhá míza; na závěr si s nimi zatančila

i většina vystupujících.



- 10  10  10  10  10 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 0606060606/2004

Klub českých turistů

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

Pro vás připravuje výukové prožitkové semináře
SEZNÁMENÍ S TAROTEMSEZNÁMENÍ S TAROTEMSEZNÁMENÍ S TAROTEMSEZNÁMENÍ S TAROTEMSEZNÁMENÍ S TAROTEM

seminář zaměřený na práci
s netradičními sadami tarotových karet:

Astrální Arkána, Karmické Tajemství,Astrální Arkána, Karmické Tajemství,Astrální Arkána, Karmické Tajemství,Astrální Arkána, Karmické Tajemství,Astrální Arkána, Karmické Tajemství,
Esoterický Tarot.Esoterický Tarot.Esoterický Tarot.Esoterický Tarot.Esoterický Tarot.

Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

SETKÁNÍ S TAROTEMSETKÁNÍ S TAROTEMSETKÁNÍ S TAROTEMSETKÁNÍ S TAROTEMSETKÁNÍ S TAROTEM
Karty…symboly…znamení na cestě životem.

Semináře připravujeme v těchto městech:
ZLÍN ZLÍN ZLÍN ZLÍN ZLÍN * PRAHA  PRAHA  PRAHA  PRAHA  PRAHA * OLOMOUC  OLOMOUC  OLOMOUC  OLOMOUC  OLOMOUC * KROMĚŘÍŽ KROMĚŘÍŽ KROMĚŘÍŽ KROMĚŘÍŽ KROMĚŘÍŽ

Info a přihlášky 777 836 873
astroatarot@volny.cz, www.kitak.cz

ŠKOLA TAROTU
Gabriela Dobrá−Střítežská

Měsíc červen láká do přírody svým zvláštním
kouzlem. Vypravte se i Vy s přáteli, dětmi nebo vnuky.
Do batohu si přibalte pláštěnku, něco na zakousnutí, ale především
dobrou náladu a chuť aspoň jeden den zapomenout na starosti.
Oblast Valašsko – Chřiby a nejbližší okolí Vás zve na následující pochody:

5. 6. 2004 Hanáček
pěší km 10, 15, 30, 50; start 7:00 – 14:00 hod.
Olomouc – město, restaurace Ranč

5. 6. 2004 Vesele kolem Bojkovic
pěší km 7, 15, 25, 35, 50; cyklo 20 – 100 km;
start 6:00 – 10:00 hod, Bojkovice − sokolovna

12. 6. 2004 Z Chvalkovic do Chvalkovic
pěší km 16, 23, 25, 50; start 6:00 – 9:30 hod.
Chvalkovice na Hané − hřiště

13. 6. 2004 Podřevnický pěší maratón
pěší km 15 – 45;
start podle propozic – hledejte ve skříňce KČT

26. 6. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby = Maruška
Kontrola 10 – 15 hod.

26. 6. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby = Pardus
Kontrola 10 – 15 hod.

26. 6. 2004 Na kole okolo Konice
km 25, 40, 50, 60, 90, 120; start 6:30 –9:30,
Konice – nádraží ČD

27. 6. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby =
Břestecká skála
Kontrola 10 – 15 hod.

27. 6. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby = Kozinec
Kontrola 10 – 15 hod.

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

Na startu pochodu „Za králem Ječmínkem“ 2003 (archiv KČT).
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Dne 4. 5. 2004 uspořádala ZO Svazu
postižených civilizačními chorobami Chropyně pro
své členky kulturně společenské odpoledne k svátku „Dne matek“.
Po krátkém přivítání všech přítomných předsedkyní paní Ludmilou
Fraňkovou zarecitovali žáci 5. třídy ZŠ Chropyně pod vedením paní
učitelky Kupčíkové. Sylvie Šujanská za hudebního doprovodu žákyně
Hudební školy ze ZŠ Chropyně pod vedením pana učitele Koutného
všem přítomným zazpívala a naladila dobrou atmosféru všem
maminkám. Následovalo další číslo, a to vystoupení třech skupin
aerobiku pod vedením Ing. Natálie Navrátilové. Překvapením
i potěšením pro všechny zúčastněné bylo krásné oblečení
vystupujících. Po skončení kulturní akce následoval přípitek
a neformální beseda. Výbor ZO SPCCH děkuje všem účinkujícím
za krásné odpoledne, sponzorům a starostovi města i včetně jejich
pracovníků, kteří jsou nápomocni našim konaným akcím, mrzí nás
však neúčast pana starosty a místostarostky kvůli pracovním
povinnostem.

Výbor ZO SPCCH − Chropyně

V sobotu dne 15. května 2004 za chladného jarního počasí,
ale v příjemně vytopených prostorách restaurace „ STOP“,
se uskutečnil třetí ročník turnaje v Tarokách.

Turnaje se zúčastnilo 68 hráčů z Chropyně, Ostravy, Moravské
Třebové, Brna, Kroměříže, Přerova a okolních měst a obcí.
Celkovým vítězem turnaje se stal:
1. Lubomír Podaný z Kroměříže
2. Svatopluk Kouřílek z Brna
3. Ivan Zvardoň z Chropyně

Turnaj sponzorovalo 46 sponzorů:
Restaurace „STOP“, CHROPYŇSKÁ STROJÍRNA, firma MIKA, firma

OK, firma WEST, prodejna železářství RAŠKA, Stavoplast HANÁK,
KT KALTECH, AUTTEP s.r.o., HANHARTPLAST, MVDr. FRKAL,
OS TECHNOPLAST, trafika pí JIŘINA, trafika pí SPÍCHALOVÁ, firma
MEDUNA, KVANG, Dlažba HANZLÍK, SMM ing. Tichý, klenotnictví

Den matek

Tarokářský turnaj
LAZURIT, HANÁCKÁ KYSELKA Brodek u Pře−
rova,firma GLACNER, LUČAN kontejnerová doprava,
klempířství OTÁHAL, CYKLOSPORT, prodejna pí NOVÁKOVÁ, pivovar
„ZUBR“ Přerov, soukromý zemědělec SLÁDEČEK, soukromý
zemědělec SIGMUND, restaurace FIALA, stavební firma FIALA,firma
NAVRÁTIL, firma KOTÁSEK, farnost CHROPYNĚ, J. PASÁČEK revize
a opravy PHP, zelenina MLČOCH, papírnictví HOŠEK, rybářství
CHROPYNĚ, IPT KOJETÍN, AGRO Ječmínek s.r.o., JAR.ODSTRČILÍK
dřevovýroba, DÁRKOVÝ OBCHOD Chropyně, ŠIMORDA R. Hulín,
TRANSLATE−GERMANY−Software, OPTIK Janoušek, stavební firma
DANIEL, firma GAJA, TECHNOSOFT.

Pořadatelé děkují všem sponzorům za finanční a věcnou podporu
turnaje. Zároveň děkujeme personálu restaurace „STOP“
za vzornou obsluhu.

Za pořadatele − Vladimír LUČAN

Kladení věnců
Kladení věnců a uctění památky padlých hrdinů světových válek v Plešovci a Chropyni připadlo v letošním roce na pátek 7. května 2004.
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„Ječmínkův běh“− XX. ročník
Jubilejní 20. ročník tradičního
Ječmínkova běhu se v letošním roce konal
ve dvou dnech 30. 4. 2004 – pro žáky
ZŠ Chropyně a 1. 5. 2004 pro rodiče s dětmi,
starší žáky , dorostenky a hlavní závod mužů
a žen. V žákovských kategoriích se běhu

II. 2.stupeň (6. – 9. ročník):

I. 1. stupeň  (1. – 5. ročník):

zúčastnilo 437 závodníků,
kteří startovali v 18 jed−
notlivých závodech na 300, 600 a 1000 metrů
rozdělených podle ročníků v kategoriích
chlapci a dívky.  Bylo dosaženo následujících
výsledků:

pokračování na str. 13

Stalo se již tradicí, že ZŠ
v Chropyni je pověřena
konáním okresního kola turnaje v kopané
s názvem McDonald‘s Cup. Je vypisován pro
žáky 4. – 5. tříd a mladší. Tentokráte se konal
5. května t. r. pod záštitou ředitelky ZŠ paní
Mgr. Zapletalové, která také svým proslovem
k nastoupeným hráčům turnaj zahájila.

Turnaje se zúčastnili žáci ZŠ Holešov I,
ZŠ Holešov – Družby, ZŠ Hulín, ZŠ Bratrství
Bystřice pod Hostýnem, ZŠ TGM Bystřice
pod Hostýnem, ZŠ Švabinského Kroměříž,
ZŠ Morkovice a domácí žáci ze ZŠ Fučíkova
ul.

Těchto 8 družstev bylo rozděleno do 2
skupin, kde se družstva utkala každý
s každým. První dvě družstva ze skupin
postoupila do semifinále o 1. – 4. místo
a ostatní družstva pak bojovala o umístění
na 5. – 8. místě.

Domácí družstvo hrálo ve složení: Lechner
Marek, Macháček Radovan, Panáček Roman,
Vávra Stanislav, Šubík Ladislav, Kozák Filip,
Petlach Martin, Blažek Ondřej, Zvardoň
Tomáš, Fink Jaroslav, Horák Zdeněk
a Adámek Jakub.

Domácí nenavázali na úspěch z minulého
roku, kdy obsadili 2. místo. Ve své skupině
prohrál i  se ZŠ Holešov I 0:1, se ZŠ
Švabinského Kroměříž 1:2 a vyhráli nad ZŠ
TGM Bystřice pod Hostýnem 3:1 – tím
obsadili 3. místo ve skupině a do finále
nepostoupili a sehráli utkání o 5. místo se ZŠ
Holešov – Družby a zvítězili v poměru 3:1.
Střelci domácího družstva: Vávra Stanislav
3x, Fink Jaroslav taktéž 3x a Petlach Martin
se trefil 1x.

Celkové výsledky turnaje:
1. ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem
2. ZŠ Švabinského Kroměříž
3. ZŠ Hulín
4. ZŠ Holešov I
5. ZŠ Chropyně
6. ZŠ Holešov – Družby
7. ZŠ Morkovice
8. ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

O organizaci se postarali p.: Koncer,
Ing. Kotula, Středa A. a paní Schmiedová
coby zdravotnice.

Rozhodčími byli starší žáci místní ZŠ,
Matyáš Jiří, Procházka Martin a žák gymnázia
z Kojetína Panáček Mirek.

Po celý turnaj povzbuzovali všechna
družstva žáci a žákyně ZŠ Fučíkova a vytvářeli
atmosféru jak na mistrovství světa.

Organizátoři, spokojení s průběhem
turnaje, se rozcházeli s přáním na shledanou
v příštím roce a s přáním výraznějšího
výsledku místních žáků.

Antonín Středa

Turnaj v kopané
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   V sobotu 1. května 2004 pokračoval Ječmínkův běh závody
předškoláků, otevřeným závodem starších žáků a dorostenek na 1000
m a hlavním závodem mužů a žen na 10 km. V jednotlivých závodech
bylo dosaženo těchto výsledků:

I. Závod předškoláků:
1. místo    Babická Klára
2. místo    Sanitrák Dalibor
3. místo    Koutová Terezie

II. Závod starších žáků na 1000 m:
1. místo   Matyáš Jiří Chropyně − čas 3:25,0
2. místo   Sedláček Stanislav Chropyně – čas 3:35,1
3. místo   Novotný Martin Chropyně – čas 3:35,1

„Ječmínkův běh“− XX. ročník
III. Závod dorostenek na 1000 m:
1. místo  Doleželová Anna Osíčko – čas 3:52,0
2. místo  Mirwaldová Gábina Chropyně – čas 4:04,0
3. místo  Dočkalová Radka Chropyně  − čas 4:21,0

IV. Hlavní závod mužů na 10 000 m:
1. místo Čotov Ivan TJ Chropyně – čas 33:59,01
2. místo Trňáček Pavel AK Zlín – čas 34:23,31
3. místo Veselý Petr AK Kroměříž – čas 35:01,80

V. Hlavní závod žen na 10 000 m:
1.  místo  Paštěková Jana Atex Domaželice – čas 41:33,00
2.  místo  Doleželová Monika Domaželice – čas 43:09,07
3.  místo  Ing. Tvrdá Zdeňka TJ Chropyně – čas 56:50,30

Zpracoval: Ing. Večeřa Petr − H.V. TJ Chropyně

Vítězové kategorie II. ročník – chlapci – 1. Jurčík René, 2. Slavík
Tomáš, 3. Peroutka Jakub.

Vítězky kategorie III. ročník – dívky – 1. Kopačková Lucie, 2. Koutná
Veronika, 3. Odstrčilíková Nikola.

Vítězové kategorie V. ročník – chlapci – 1. Adámek Jakub, 2. Kubín
Tomáš, 3. Šromota Daniel.

Vítězky VIII. ročník – dívky – 1. Vágnerová Martina, 2. Macháčková
Hana, 3. Machů Adriana.

dokončení ze str. 12
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Společenská kronika
duben 2004

Chropyňské počasí
duben 2004

Průběh teplot - duben 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci dubnu
se do našeho města přistěhovalo 13 občanů,
7 osob se přestěhovalo v rámci obce, 15 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodily se 3 děti.

Alena Rygálová, 52 let, nám. Svobody
Božena Žilinková, 70 let, ul. Tyršova

                        Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Lars Behnke, Německo – Petra Mikulčáková, Chropyně
Miroslav Lipner, Chropyně – Monika Mitková, Chropyně

Martin Hradil, Chropyně – Gabriela Stárková, Hulín
Viktor Žák, Nymburk – Martina Blažková, Chropyně

Typickou meteorologickou příčinou aprílového počasí bývá tlaková
níže se středem nad jižní Skandinávií nebo nad Baltským mořem. Ve vzniklém
severozápadním proudění potom od Severního moře do střední Evropy
postupují jednotlivé frontální poruchy. Vzduch, který přinášejí, je nejenom
chladný a vlhký, ale i labilní. To znamená, že teplota ve vertikálním profilu
výrazně klesá, vznikají už poměrně mohutné výstupné proudy, a proto
ani aprílová bouřka nebývá vyloučena. Vpády studeného vzduchu
mohou mít nepříznivé důsledky v zahradnictví, ovocnářství, ale i v jiných
odvětvích rostlinné výroby. Značně nepříznivé situace nastávají tehdy,
došlo−li v předchozím časném jaru k urychlení vegetačního vývoje
a zejména tehdy, začnou−li v tomto období i ve středních polohách
našeho území kvést ovocné stromy.

Duben byl také časovým obdobím, ve kterém rolníci přistupovali
k důležitému hodnocení stavu ozimého osení po přezimování. Pronášely
se úsudky na možnou výši úrody a počátek žní a bylo nutno uskutečňovat
i tak závažná rozhodnutí, jakými bylo např. zaorání porostů oslabených
vyzimováním. Některá rolnická pravidla dokonce udávají, při jaké hustotě
rostlin, měřené na pídě, je osení možno ponechat a kdy je nutno beze
zbytku přistoupit k jeho zaorání a nahrazení jařinou. Největší starosti měli
naši předkové s hlavní chlebovou plodinou, s ozimým žitem.

Z místního pozorování v měsíci dubnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 8 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 13 °C
− nejchladnějším dnem byl 6. březen s ranní teplotou +1 °C

a odpolední +10 °C
− nejteplejším dnem byl 19. březen s ranní teplotou 12 °C a odpolední

20 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 35,5 mm/m2

− průměrný tlak za měsíc byl 988,9 hPa (měřeno ve 14 hodin)

Pranostiky na měsíc červen:
8. červen (Medard) – Prší−li na svatého Medarda, budou žně

deštivé.
13. červen (Antonín) – Na svatého Antonína setý len je tlustý

a má mnoho koudele.
15. červen (Vít) – Svatý Vít, když deštěm kropí, na ječmeně

škodu tropí.
24. červen (Jan Křtitel) – Prší−li na Jana Křtitele, pršívá tři dny celé.
29. červen (Petr a Pavel) – Na Petra a Pavlíčka, kvete každá travička.

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

Bude Vám to bezplatně umožněno.


