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Jak jsme volili do Evropského parlamentu?
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Ve dnech 11. – 12. června 2004,
měsíc po vstupu České republiky
do Evropské unie, se v naší republice
konaly historicky první volby
do Evropského parlamentu (dále EP).
Bohužel všeobecně slabá volební
účast a její klesající tendence
vypovídají, že lidé ze členských zemí
nemají o jedinou volenou instituci
Evropské unie zájem. Proč je tomu tak
v 15 starých unijních zemích, kde
průměrná volební účast činila 49 %,

můžeme jen hádat. Šok však
Evropské unii způsobila pod−
průměrná účast voličů v deseti
nových členských zemích – byla jen
26,4 procenta. Snad za to může malá
informovanost o vlastní funkci EP
nebo neschopnost kandidujících
stran nabídnout voličům, co mo−
mentálně potřebují a upoutat je tak,
aby jim nebylo lhostejné, zda k vol−
bám půjdou či nepůjdou. V každém
případě jde letos o nejnižší volební

účast od roku 1979, kdy se zástupci
do Štrasburku volí.

Volební účast v Chropyni byla
celkem 22,94 %, což je v porovnání
s celorepublikovým průměrem (28,3
%) spíše podprůměrná účast. Nej−
větší volební účast byla jako obvykle
v okrsku č. 1 – Městské kulturní
středisko, kde dosáhla 29,10 %,
nejnižší byla v okrsku č. 3 – Tělo−
cvična TJ, kde dosáhla 19,35 %.
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Jak jsme volili do Evropského parlamentu?
Po sečtení hlasů (které se velmi netradičně sčítaly až po 32 hodinách,

neboť dle pravidel o hlasování do EP se mohou hlasy sčítat
až po ukončení hlasování ve všech členských zemích) vyšly tyto celkové
výsledky za město Chropyně:

1. KSČM 27,93 %
2. ODS 25,75 %
3. ČSSD 12,46 %
4. Nezávislí 10,07 %
5. KDU−ČSL 7,16 %
6. SNK−ED 5,29 %

V jednotlivých volebních okrscích se volilo takto:

Okrsek č. 1 – Městské kulturní středisko: volební
účast 29,10 %, nejvíce hlasů obdržela strana KSČM,
a to 33,09 % hlasů.

Okrsek č. 2 – Městská knihovna, dětská pobočka Tyršova: volební
účast 21,90 %, nejvíce hlasů obdržela strana KSČM, a to 33,17 %
hlasů.

Okrsek č. 3 – Tělocvična TJ: volební účast 19,35 %, nejvíce hlasů
obdržela strana ODS, a to 29,50 % hlasů.

Okrsek č. 4 – Základní škola, J. Fučíka: volební účast 21,45 %,
nejvíce hlasů obdržela strana ODS, a to 29,75 % hlasů.

Okrsek č. 5 – Plešovec: volební účast 23,84 %, nejvíce hlasů
obdržela strana KSČM, a to 25 % hlasů.

Na závěr mi dovolte uvést výsledky voleb do EP za celý Zlínský
kraj, do kterého Chropyně samozřejmě patří. Volební účast
zde dosáhla 29,04 %, což znamená, že i zde Chropyně patří
do podprůměru. Samotné hlasování dopadlo takto:

1. ODS 26,27 %
2. KDU−ČSL 19,06 %
3. KSČM 18,40 %
4. ČSSD 9,38 %
5. SNK−ED 8,86 %
6. NEZ 6,90 %

Jediným europoslancem za Zlínský kraj byl, jak jistě víte, zvolen
Tomáš Zatloukal (35), odstupující ředitel zlínského gymnázia, který
kandidoval za stranu SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté.

Ing. Jiří Rosecký



-     33333     -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně06-0706-0706-0706-0706-07/2004

Právě se vám dostalo do rukou prázdninové

dvojčíslo chropyňského Zpravodaje. Další

číslo vyjde až po prázdninách – v září.

Uzávěrka je již 18. srpna 2004. Prosíme

dodržte toto datum.

redakce

V poslední době se objevují v hojném počtu stížnosti na hlášení
městského rozhlasu (ať už jde o jeho hlasitost, délku a dobu vysílání,
častost opakování relací či výběr úvodních písní). Ráda bych na tyto
zpravidla anonymní stížnosti reagovala prostřednictvím tohoto krátkého
článku. Námitky ze strany občanů jsou většinou telefonického rázu.
Není výjimkou, že dochází nejen vůči mé osobě k hrubým až vulgárním
urážkám. Ani jednou se však nestalo, že by občan přišel osobně
na Městský úřad a přinesl písemnou stížnost obsahující všechny
náležitosti (hlavně čitelný podpis včetně kontaktu). Proto tímto článkem
odpovím na všechny stížnosti, kterých se nám dostává.

Pokud jde o úvodní píseň; jistě chápete, že zavděčit se všem není
jednoduché. Snažím se vybírat hudbu všech žánrů, aby si občas každý
přišel na své.

Častost opakování relace závisí na jejím obsahu, na její závažnosti
a na době, pro kterou je předplacena. Pokud si někdo zaplatí hlášení
na dva týdny, hlásím jeho zprávu dva týdny.

Soubor relací se po jejich přečtení opakuje ještě jednou a to proto,
kdyby posluchač nezaslechl celou zprávu dobře, špatně porozuměl,
nestihl si poznamenat telefonní číslo apod.

Každou relaci se snažím namluvit co nejsrozumitelněji tak,
aby mi bylo dobře rozumět.

Délka celého hlášení závisí na délce opakujících se relací.
Čas vysílání je pohyblivý v souvislosti s jinými okolnostmi,

např. konání pohřbu, mimořádná hlášení, oprava některého
z reproduktorů apod. V ojedinělých případech se stalo, že byl záznam
spuštěn v době konání pohřbu. Své chyby, ke které došlo kvůli špatné
informovanosti, jsem si vědoma. Za tuto nepříjemnost se omlouvám
všem pozůstalým a účastníkům konkrétního pohřbu.

Pokud jde o hlasitost vysílané relace, setkávám se s různorodými

Hlášení rozhlasu
názory. Po přechodu větší části města na bezdrátový
systém VISO 2002 došlo k tomu, že některé
reproduktory hrají hlasitěji a jiné tišeji. II. etapa rekonstrukce městského
rozhlasu bude dobudována v příštím roce a hlasitost ve všech lokalitách
by se měla ustálit. V současné době není v našem technickém vybavení
možnost zesílení jednoho reproduktoru a naopak zeslabení druhého.

Jestliže některému z občanů hlášení skutečně vadí, domnívám
se, že za zavřenými okny svého domu či bytu neuslyší téměř nic. Jsem
také toho názoru, že hlášení městského rozhlasu je zde pro Vás občany,
pro Vaši co největší a nejrychlejší informovanost.

Na závěr chci konstatovat, že případným konkrétním návrhům,
žádostem či stížnostem sděleným slušnou formou se nebráníme
a s ohledem na technické možnosti budou důkladně zváženy
a projednány.

Dědková Pavlína − sekretářka MěÚ

Upozornění pro čtenáře
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Odpověď ministra práce a sociálních věcí Ing. Zdeňka
Škromacha ke stanovení zásad nového způsobu valorizace
důchodů

Zákonné podmínky pro valorizaci důchodů stanoví § 67 zák.
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění po novelizaci
zákonem č. 246/2002 Sb. Uvedená novelizace zákonných podmínek
pro valorizaci důchodů přesně stanovila jednotný postup při
rozhodování o termínu a minimální výši valorizace důchodů.
Umožnila rozhodování o zvýšení důchodů až na základě statisticky
zjištěných skutečností a tím odstranila nutnost rozhodovat ve značné
míře na základě odhadů, což se v praxi neosvědčilo a zpochybňovalo
samotné zákonné principy zvyšování důchodů.

Určité „zpoždění“ valorizace za statisticky zjištěnými údaji vyplývá
z nezbytně potřebného času na přípravu, projednání a schválení
nařízení vlády a na organizačně−technické zabezpečení výplaty
zvýšených důchodů. Při pravidelné valorizaci podle jednotlivých
pravidel není pro vývoj úrovně důchodů významné. Podle
současných odhadů cenového a mzdového vývoje se očekává
v zásadě rovnoměrný vývoj těchto valorizačních ukazatelů, a proto
by ani zohledňování očekávaného vývoje neovlivnilo významně
zákonem stanovenou minimální výši valorizace.

Podle mne ke sjednocení a jasnějšímu stanovení zásad valorizace

Informace Svazu důchodců ČR
důchodů došlo již přijetím novely, která současně
přinesla i užší vazbu mezi růstem cen a růstem
reálných mezd, což je pro důchodce výhodnější. Zákonem
požadovaná minimální výše zvýšení musí nyní odpovídat nejméně
100 % indexu růstu spotřebitelských cen (dříve 70 %) a k růstu
reálných mezd se přihlíží každý rok (dříve každý druhý rok). Poprvé
byla nová pravidla valorizace uplatněna při zvýšení důchodů
od ledna 2003 a v roce 2003 byla také poprvé reálná hodnota
průměrného vyplaceného starobního důchodu vyšší (100,1 %) než
v roce 1989. Po zvýšení v lednu 2004 činí průměrná výše
samostatně vypláceného starobního důchodu 7.229,− Kč. V této
souvislosti bych chtěl ještě připomenout, že podle předchozích
pravidel valorizace bylo podmínkou pro zvýšení důchodů dosažení
5 % růstu indexu spotřebitelských cen, k čemuž od listopadu 2001
dosud nedošlo. Pokud by tedy nebyla přijata nová pravidla
valorizace důchodů, nemohly by být důchody zvýšeny ani od ledna
2003 ani od ledna 2004.

Problematika životní úrovně seniorů není tedy opomíjena. Svědčí
o tom i záměr vlády poskytnout důchodcům v červnu 2004
mimořádný přídavek k důchodu ve výši 1.000,− Kč.

S pozdravem Ing. Zdeněk Škromach, v.r., ministr práce
a sociálních věcí

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR.

Energetika Chropyně, a.s.

Váš dodavatel tepla.

 Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
− Vzala na vědomí informaci o uzavření MŠ

v době od 19. července do 13. srpna 2004
a současně uložila pro příští rok provést před
rozhodnutím o uzavření MŠ průzkum zájmu
rodičů o potřebnou péči o dítě v době
prázdnin, včetně řádných informací
o podmínkách a možnostech provozu
MŠ v tomto období.

− Schválila poskytnutí příspěvku ve výši
15.000,− Kč na zakoupení konkrétního
zdravotnického zařízení pro chirurgické
oddělení nemocnice v Kroměříži.

− Vyhověla žádosti  paní Škarpové
o stanovení paušálního poplatku
za využívání veřejného prostranství.
Poplatek byl pro  rok 2004 stanoven
ve výši 3.500,− Kč.

− Umožnila oddílu házené využít městský znak
na pozvánkách k 80. výročí založení házené
v Chropyni.

− Rozhodla o přidělení uvolněného bytu na
DPS panu Karlu Skalíkovi, dosud bytem
J. Fučíka 666.

− Odsouhlasila úhradu faktury ve výši
cca 2.900,− Kč za recyklaci stavebního

odpadu  vzniklého bouráním zídky ve dvoře
domu č.p. 163.

− Schválila změnu ve smlouvě s firmou
Manďák a.s. na realizaci akce „ Rekonstrukce
základní školy“ vyplývající ze změny sazby
DPH. Celková částka smlouvy činí 10,401
tis. Kč.

− Rovněž tak schválila změnu smlouvy, ze
stejných důvodů, s firmou Správa a údržba
silnic Kroměříž na akci „Regenerace sídliště“.
Zde činí celková částka 5,334 tis. Kč.

− Projednala žádost obyvatel ulice Díly
o instalaci zpomalovacích pásů a uložila
prošetřit oprávněnost požadavku a dále
zvážit jeho zařazení do návrhu rozpočtu
pro rok 2005.

− Vyslovila souhlas s využitím pozemku města
pro vstup na pozemek pana Zaorala v ulici
Míru.

− Vzhledem k nepříznivému dopadu zvýšené
sazby DPH na odvod z tržeb ze vstupného
na koupaliště, schválila rada města
poskytnutí příspěvku na permanentky
zakoupené žáky základní školy v Chropyni.
Cena pro žáky činí 100,− Kč, doplatek města
pak 150,− Kč na jednu permanentku.

Celková výše příspěvku
bude upřesněna na základě
celkového hospodaření koupaliště
po ukončení koupací sezony.

− Obdržela žádost Společenství vlastníků
bytových jednotek Fučíkova 668
o vybudování chodníku mezi domem č. p.
666 a základní školou situovaný mezi
fotbalový stadion a objekt firmy Ferdus
(bývalá školka) a uložila informovat žadatele,
že uvedená problematika je řešena v rámci
projektu „Regenerace sídliště“, ale až v dal−
ších etapách realizace.

− Vyhověla žádosti firmy Velkosklad s plasty
s.r.o. o souhlas s umístěním reklamní tabule
na sloupu veřejného osvětlení na ulici Hrad
za poplatek dle platné obecně závazné
vyhlášky.

− Povolila panu ing. Miloši Brázdovi úpravy
stávajícího sjezdu a vybudování dvou
parkovacích míst pro osobní automobily
na pozemku p.č. 51/2 v Plešovci
za podmínky, že plochy pro parkování
budou zpevněny zatravňovaní dlažbou.

     Eva Klašková −  místostarostka
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Pro pamětníky i nepamětníky
Milí čtenáři, i v tomto čísle zůstaneme u zemědělství, avšak nebudeme
se zabývat pěstováním nebo chovem, ale samotným zpracováním.
Nejprve však vyhodnocení soutěže z minulého čísla. Do redakce dorazily
dvě odpovědi a obě byly správné: Do Zámeckého rybníka
se nasazovalo 120 kop ryb. Z došlých odpovědí byl vylosován Lukáš
Kopeček z Nádražní ulice, který si může na městském úřadě vyzvednout
svou výhru.
V dnešním čísle se budeme, jak jsem naznačil v úvodu, věnovat
zpracování zemědělských plodin, a to konkrétně obilí. V letech 1550 –
1553, kdy byla Chropyně v držení Ludaniců, byl postaven mlýn,
a to v dnešní části Masarykovy ulice, které se tak dodnes říká. Roky
1556, 1560 a 1607 však přinášely i problémy, a to spory o vodu pro
mlýn. V roce 1643 mlýn vyhořel a s ním i téměř celá Chropyně. Rok
1645 také přinesl problémy. Nejprve zemřel mlynářský mistr Tobiáš a
mlýn byl obsazen mistrem Mikulášem z Bystřice u Olomouce. 28. října
však přišla veliká voda, která mlýn poničila. V roce 1647, kdy vládl nad
Chropyní Leopold Vilém Habsburský, se mlýn opravoval a dostal nový
znak, který můžeme na budovách vidět i dnes. Pak fungoval bez větších
problémů až do roku 1837, kdy bylo smlouvou určeno, že bude
šrotovat slad. V roce 1868 byl převeden do majetku akciové společnosti
a v roce 1929 jej přebrala Živnostenská banka v Praze. Roku 1952 pak
byla jeho činnost zastavena.
Soutěžní otázky pro děti budou tentokrát tři: 1. Kterému
šlechtickému rodu patřila Chropyně v době, kdy byl mlýn
postaven? 2. Kdy byl mlýn poničen povodní? 3. Ve kterém

roce přestal mlýn fungovat? Jestli jste opět
pozorně četli text, jsou otázky velmi jednoduché. Své
odpovědi posílejte nebo přinášejte do 18. srpna na MěÚ. Pro vítěze je
opět připravena sladká odměna a něco pro pobavení i poučení.

Redakce

Vnitřní vybavení mlýna v roce 1935.

fotografie z listopadu r. 1941

Mlýn po skončení činnosti a částečné přestavbě,
fotografováno v zimě r. 1988.
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Slavnostní vyřazení žáků IX. tříd ZŠ
Podobně jako v minulých letech se v poslední školní den sešli žáci

IX. tříd v Rytířském sále chropyňského zámku, aby zde převzali svá
poslední vysvědčení ze základní školy. Této slavnosti se zúčastnila
i ředitelka ZŠ Mgr. Zapletalová a zástupci města starosta František Hrabal

a Eva Klašková. Zvláštní ocenění získala Sylvie Šujanská,
která školu výborně reprezentovala na různých
pěveckých soutěžích.

Redakce

Domov důchodců v Holešově poskytuje
důchodcům jejich druhý domov. Svůj druhý
domov zde našli i důchodci bývalého
Technoplastu. Tento domov oslavil v květnu t.r.
25 let svého trvání. Dnes je již zapomenuto,
že Technoplast se podílel na této stavbě. Podnik
byl pověřen ministerstvem průmyslu k převzetí
technologie výroby lehčeného PVC
z výzkumného ústavu technologie v Praze –
Dejvicích. K převzetí výroby a zavedení
technologie byl určen František Ocknecht,
později vedoucí technologického oddělení.
Lehčený tuhý PVC byl určen pro bytovou
výstavbu jako izolační materiál.

V roce 1962 jsme zařadili do plánu rozvoje
vývoj bytových příček z lehčeného tuhého PVC.
Přípravou technologie jsme pověřili
p. Jar. Bilavčíka, který již v době založení Plastimatu

25 let trvání Domova důchodců v Holešově
vykonával funkci vedoucího modelárny. Jaroslav
Bilavčík navázal kontakty s n.p. Kovona v Karviné,
který byl již tehdy největším odběratelem bloků
lehčeného PVC, který dostal název Technopor.
Jaroslav Bilavčík navrhl výrobu stavebních příček
z Technoporu a navrhl laminovací linku
k obkládání bloků Technoporu krycí folií
z Umakartu. Spoluprací OSP Kroměříž a n.p.
Pozemní stavby ve Zlíně došlo k rozšíření použití
bloků Technoporu ve stavebnictví. Technoplast
dodával k blokům i další výrobky tvarovaného
PVC (klosetové sedačky, koupelnové skříňky
a jiné výrobky z novoduru). Bytová jádra
z Technoporu byla dodávána s podlahovinou
z PVC, vyráběnou na 4válci firmy Baťa. V roce
1971 jsme zavedli výrobu izolační podlahoviny
na vigoňové tkanině impregnované proti plísni.
Izolační podlahovina byla vyráběna na lince Briem

Hengler a Kronenmayer,
která byla schválena pro
bytovou výstavbu.

V době oslav 25. výročí od založení ústavu
byla umožněna prohlídka zařízení ústavu, které
se však Jaroslav Bilavčík už nedožil.

Obdobně jako tento Domov důchodců
v Holešově je postaven i léčebný dům státních
lázní v Karviné, na kterém se také Jaroslav Bilavčík
podílel.

Na vybavení interiérů tohoto léčebného
ústavu s použitím tvarovaných výrobků z PVC
se podílel p. Jar. Hanák z Chropyně, který tuto
výrobu po převzetí z Technoplastu uvedl na vyšší
technickou úroveň.

Těší mě, že jsem se se svými spolupracovníky
podílel na vývoji výrobků, které po 25 letech mají
ještě stále své plné uplatnění.                 – ak –
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3. 7. 2004 Neckyáda – Vodní motorismus Hradisko
Start: 14 hod., most přes řeku Moravu
u Bezměrova; zájemci o společný pochod
z Chropyně: odchod ve 13:00 od dětského hřiště
na Masarykově ul. (u knihovny)

10. – 17. 7. 2004 Mezinárodní týden turistiky na Valašsku
KČT Vsetín; nutno se přihlásit k pobytu co nejdříve
na adrese: Bohumil Kupka, Konečná 1176,
755 01 Vsetín, tel: 571 414 645,
mobil: 737 986 395

17. 7. 2004 Vizovická nabídka
KČT Vizovice; km 8, 16, 24, start 8:00 hod.
Vizovice – náměstí

24. – 25. 7. 2004 Trenčín – Zlín
Cyklo 65 km a méně, přihlášky do 10. 7. 2004
a propozice na adrese: Jiří Tomáš, Příluky 298,
760 01 Zlín, tel. 577 438 539

14. – 15. 8. 2004 Když padají hvězdy
noční pochod – KČT Zlín; km 7, 10, 20, 30;
propozice získáte na adrese: Jiří Tomáš, Příluky 298,
760 01 Zlín, tel. 577 438 539

22. 8. 2004 Za vizovickú trnkú
KČT Vizovice; km 10, 20, 30, 42; propozice:
Jiří Tomáš, Příluky 298, 760 01 Zlín,
tel. 577 438 539

28. 8. 2004 Pouť na Trnkobraní
KČT Vizovice; km 8, 12, 18; start: Vizovice – náměstí
v 8:00; inf: Ing. Miloslav Vítek, Pardubská 1134,
763 12 Vizovice, tel: 577 454 373

4. 9. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby – Holý vrch
Kontrola 10 – 15 hod.

Klub českých turistů

4. 9. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby – Javorník
Kontrola 10 – 15 hod.

5. 9. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby – Doubrava
– U rozhledny
Kontrola 10 – 15 hod.

5. 9. 2004 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby – Klenčov
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.

Léto je v plném proudu, slunce nemilosrdně pálí, ochlazení hledáme
na koupalištích, u moře, na březích řek nebo se raději zavřeme do stínu
našich domovů. Turisté vám nabízejí jinou variantu. Vyjděte s přáteli,

dětmi nebo jen tak sami do chladivého a voňavého
stínu našich lesů. Oblast Valašsko – Chřiby a sousední
oblasti vás zvou k účasti na prázdninových turistických pochodech:

Dne 30.5.2004 připravilo Město Chropyně
Dětské odpoledne a kácení máje v prostorách
zámeckého parku a na hřišti za restaurací STOP.
Letos poprvé také uspořádal  cyklistický oddíl
Cyklosport V+P Chropyně  pro děti do 13 let
závod  na kolech na podporu  kampaně „Na
kolo jen s přilbou“. Pořadatelé byli mile
překvapeni zájmem dětí o tento závod.  Bylo
registrováno 130 závodníků. Děti byly
rozděleny do skupin podle věkových kategorií
a absolvovaly různě dlouhé a obtížné trasy
za doprovodu zkušeného  dospělého
závodníka. Někdy přihlížejícím až zatrnulo při
odstartování závodu, kdy se všichni společně
rozjeli a každý z nich chtěl být samozřejmě
první. Nikdo ze závodníků nebyl zraněn,
k vážnějším kolizím také nedošlo, což také
svědčí o perfektně připravené organizaci této
akce. Podmínkou účasti v závodu byla
z bezpečnostních důvodů cyklistická přilba.
Ti nejlepší byli odměněni a vyzkoušeli si pocit,
jaké to je stát na stupni vítězů.
Malí závodníci i ti větší si také mohli vyzkoušet
jízdu zručnosti. Všichni, co projeli připravenou

Dětské odpoledne a cyklistické závody na podporu kampaně „Na kolo jen s přilbou“

tratí, obdrželi drobnou sladkost. Čestný host
těchto závodů, ředitelka Všeobecné zdravotní
pojišťovny v Kroměříži, paní Ing. Křupková
se svými spolupracovníky předala dětem věcné
odměny jako sponzor již zmiňované kampaně
„Na kolo jen s přilbou“. Jízdy zručnosti
se zúčastnilo 70 dětí, z tohoto 57 mělo
cyklistickou přilbu.
Zpestřením cyklistického závodu byly
krkolomné skoky a přejezdy přes dřevěné
palety a  přistavenou multikáru, které předvedli
mladíci ze Zdounek  na cyklotrialech.
Překvapením pro všechny byl také krouživý
přelet helikoptéry záchranářů okolo zámecké
věže a nad hřištěm, kdy všichni s úžasem
sledovali, zda zvířený vzduch od vrtule tohoto
stroje neodfoukne některé z přítomných.
Nelze také opomenout perfektní uvaděčské
schopnosti jednoho z organizátorů cy−
klistického závodu, který svým do−
konalým vtipem a výřečností mile překvapil,
zaujal přítomné závodníky i diváky a vydržel
s hlasivkami až do konce závodu.
Po těchto cyklistických závodech pokračovalo

zábavné odpoledne v okolí
chropyňského zámku. Jako
hosté zde vystoupili členové Šermířského
spolku Kojetín, kteří kromě ukázek historického
šermu připravili pro děti i různé soutěže. Pro
„odložené“ rodiče bylo připraveno posezení
a k poslechu a pobavení jim hrála Dechová
hudba Hanačka. Dětské odpoledne bylo
ukončeno ukázkami aerobiku, country tanců,
ukázkami historického šermu, soutěží
v přetahování se na laně s hasiči a slavnostním
pokácením máje.
Celá akce byla zhodnocena jako velmi
vydařená a to díky těm, kteří se podíleli s ne
malým úsilím na  její přípravě a hladkém
průběhu.  Věříme, že všichni – děti i dospělí
byli spokojeni  a  příště  jistě přijdou znovu.

                                                                                                                              LH

Pozn.: Více fotografií z cyklistického závodu
najdete na internetových stránkách
www.cyklosportchropyne.cz

Nezvyklý pohled na chropyňský zámek při společné vycházce
kolem města 8. 5. 2004 – Mezinárodní den chůze (archiv KČT)

fotostrana k článku na str. 8 a 9



- 8  8  8  8  8 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 06-0706-0706-0706-0706-07/2004

Děti v kategorii „prťoši“ si svůj možná první závod v životě užívaly
s úsměvem …

Zatímco u některých v kategorii „maloši“ se jelo s vypětím sil,
což se neobešlo bez slziček.

Vyhlášení vítězů kategorie „prťoši“; s cenami pro vítěze museli
zřejmě pomoci rodiče. Vítězové kategorie „veloši“.

Dětské odpoledne a cyklistické závody na podporu kampaně „Na kolo jen s přilbou“
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Nejúspěšnější z kategorie „maloši“. Dříve než se začalo závodit a soutěžit, bylo to na ploše připravené.

Mladíci ze Zdounek na cyklotrialech předvádí své umění;
nepřekonatelná pro ně není ani multikára.

Ukázka historického šermu v podání Šermířského spolku Kojetín.

Historické soutěže a samotné rytířské klání si mohly vyzkoušet děti
v rámci soutěžních disciplín.

Ani dospělí se doufáme nenudili, zatímco jejich děti běhaly kolem
soutěží, měli dostatek času popovídat si s přáteli.

Dětské odpoledne a cyklistické závody na podporu kampaně „Na kolo jen s přilbou“
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I. ročník:
běh na 60 m − děvčata: 1. Lidnerová Eva 11:60 vt

2. Suchánková Gabriela 11:80
3. Klusáková Kristýna 12:00

− chlapci: 1. Petlach Tomáš 11:50
2. Beran Rostislav 11:60
3. Vrábel Radek 11:69

skok daleký − děvčata: 1. Lidnerová Eva – 274 cm
2. Pospíšilová Kristýna – 240 cm
3. Lidnerová Anna – 230 cm

− chlapci: 1. Herzán Ondřej – 289 cm
2. Ondráček Martin – 262 cm
3. Ivan Jakub – 240 cm

II. ročník:
běh na 60 m − děvčata: 1. Hošková Barbora 10:60 vt

2. Čechánková Lenka 11:00
3. Zavadilová Magdaléna 11:06

− chlapci: 1. Jurčík René 10:50
2. Kopecký Martin 10:80
3. Šubík Marián 11:00

skok daleký − děvčata: 1. Hýsková Karolína – 290 cm
2. Vaňharová Kristýna – 289 cm
3. Ondrušková Andrea – 288 cm

− chlapci: 1. Šubík Marián – 313 cm
2. Slavík Tomáš – 304 cm
3. Okál Michal – 302 cm

III. ročník
běh na 60 m − děvčata: 1. Bajerová Eva 10:67 vt

2. – 3. Zlámalová Alena 11:00
2. – 3. Koutná Veronika 11:00

− chlapci: 1. Mišurec Leoš 10:50
2. Petlach Martin 10:70
3. Zapletal Jan 10:80

skok daleký − děvčata: 1. Kopačková Lucie – 302 cm
2. Podroužková Jitka – 290 cm
3. Koutná Veronika – 269 cm

− chlapci: 1. Horák Zdeněk – 360 cm
2. Podroužka Václav – 310 cm
3. Janalík Radek – 298 cm

IV. ročník
běh na 60 m − děvčata: 1. Kroupová Aneta 10:30 vt

2. Chytilová Veronika 10:34
3. Vraspírová Lucie 10:65

− chlapci: 1. Macháček Radovan 9:90
2. Lechner Marek 9:97
3. Tesař Dominik 10:10

hod kriket.
míčkem: − děvčata: 1. Houbanová Sandra – 25 m

2. Horová Dana – 21 m
3. Machalíková Kristýna – 20,5 m

− chlapci: 1. Tesař Dominik – 39,2 m
2. Lechner Marek – 33 m
3. Lev Jiří – 32,5 m

V. ročník
běh na 60 m − děvčata: 1. Polášková Marie 10:10 vt

2. Purkarová Eva 10:13
3. Hrabalová Nikola 10:25

− chlapci: 1. Adámek Jakub 9:79
2. Lukeš Roman 9:82
3. Šromota Daniel 10:00

Druhý den v pátek 11. června se sešli reprezentanti a reprezentantky
6. – 9. tříd, aby se utkali v atletickém trojboji, děvčata navíc ve vybíjené
a chlapci v minikopané.
Výsledky:

trojboj − ml. žactvo: 1. tř. 6. B – 485,5 bodů
2. tř. 7. B – 472 bodů
3. tř. 6. A – 470 bodů

− st. žactvo: 1. tř. 8. B – 539 bodů
2. tř. 8. A – 538 bodů
3. tř. 9. B – 509,5 bodů

Nejlepší žákyně v trojboji byla Markéta Stoklásková se ziskem 70 bodů
a z chlapců byl nejlepší Tomáš Stoklásek se ziskem 75 bodů.

Výsledky vybíjené
− ml. žákyně: 1. tř. 6. C

2. tř. 6. A
3. tř. 7. A

− st. žákyně: 1. tř. 9. B
2. tř. 9. A
3. tř. 8. A

Výsledky minikopané: 1. tř. 9. A
2. tř. 8. A
3. tř. 9. B

I. letní olympiáda v Chropyni
Tělovýchovná jednota Chropyně ve spolupráci s ředitelstvím

ZŠ uspořádala pro žactvo chropyňských škol I. letní olympiádu
v atletických disciplinách, v minikopané a ve vybíjené.

Ve čtvrtek 10. června nastoupili žáci a žákyně I. – V. ročníku

k slavnostnímu zahájení, které provedli Mgr.
Zapletalová a Ing. Otevřel.

Po seznámení s programem byly zahájeny atletické disciplíny s těmito
výsledky:

Všichni vítězové i vítězné skupiny obdrželi z rukou Ing. Otevřela
vkusné diplomy a různé sladkosti.

Poděkování za organizaci této I. letní olympiády patří především
učitelskému sboru a nejvíce rozhodčím atletických disciplín pod

vedením pana Bény.
Po závěrečných projevech Mgr. Zapletalové a Ing. Otevřela se

všichni zúčastnění rozcházeli s přáním na shledanou v příštím roce.
Středa Antonín
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Ve Fotbalovém klubu Chropyně je organizováno celkem
7 mládežnických mužstev, z nichž šest mužstev hraje mistrovské
soutěže v rámci kraje a jedno mužstvo (nejmladší přípravka) se na to
připravuje, aby v následující fotbalové sezóně 2004/2005 již zasáhlo
do bojů o mistrovské body.

Před zahájením fotbalového soutěžního ročníku 2003/2004, který
právě skončil, si jednotlivá mužstva stanovila své sportovní cíle.

Velmi těžký úkol čekal mužstva staršího a mladšího dorostu, která
pro minulý soutěžní ročník vybojovala postup do krajského přeboru
Zlínského kraje. Úkol zněl v první řadě stabilizovat kádr v mužstvu
staršího dorostu, ze kterého odešla po vybojování postupu celá kostra
mužstva do kategorie mužů, a proto bylo nutné při chybějících hráčích
ročníku narození 1986 vytvořit téměř nové mužstvo. Tato náročná
práce čekala na trenéry Luboše Černíčka a Jiřího Matyáše, kteří odvedli
kus poctivé práce, protože dnes můžeme říct, že se podařilo pro
mužstva mladšího a staršího dorostu v Chropyni krajský přebor
zachovat i pro sezónu, která začne v srpnu, to je pro sezónu 2004/
2005.

Mužstva starších a mladších žáků hrála v uplynulé sezóně 2003/
2004 krajskou soutěž, přičemž záměr byl hrát v horních patrech této
soutěže. Obě mužstva však od začátku sezóny podávala výborné
výkony a po podzimní části obsadila první místa, přičemž mladší žáci
jen jedenkrát remízovali a ostatní zápasy vyhráli a starší žáci dokonce
všechna podzimní utkání vyhráli a vedli s náskokem 10 bodů před
druhou Štítnou. To bylo velmi dobrým východiskem pro jarní boje o
postup do vyšší soutěže. Mladší žáci podávali i v jarní části výborné
výkony a stejně jako v předchozí sezóně, tak i v té právě ukončené
zvítězili v krajské soutěži s náskokem 13 bodů před druhým
Holešovem, když za celou sezónu jen 1x remizovali, 1x prohráli a 24x
zvítězili při celkovém skóre 145:29. Protože však o postupech
či sestupech v mládežnických kategoriích rozhoduje umístění mužstva
starší věkové kategorie, mělo o případném postupu rozhodnout
konečné umístění mužstva starších žáků. Starší žáci si důležitost svého
počínání na hřišti někdy až zbytečně hodně uvědomovali a to se
odrazilo v některých zápasech zbytečnou svázaností a křečovitostí.
Mužstvu Štítné se podařilo náš podzimní náskok 10 bodů stáhnout
během jara až na bod jeden. Potom se zřejmě začala projevovat
nervozita i na jejich kopačkách a taktéž ztratili body. Přestože jarní
bilance starších žáků nebyla tak brilantní jako na podzim, přesto za
celou sezónu jen 1x prohráli, 4x remizovali a 21 utkání vyhráli při
celkovém skóre 82:12. Tato bilance nakonec stačila na první místo
s náskokem 5 bodů před druhou Štítnou. Tady si dovolíme upozornit,
že v denním tisku jsou mylně uvedeny dvě porážky, tři remízy a dvacet
jedna výher. V celkovém výsledku to znamená, že od příští sezóny
2004/2005 budou obě mužstva žáků hrát krajský přebor, což lze
hodnotit jako výborný úspěch, o který se zasloužili trenéři Miroslav
Panáček u starších žáků, Michal Hofírek u mladších žáků a Josef Dobrý
senior jako asistent u mladších žáků a současně jako trenér brankařů
obou žákovských mužstev.

Mužstva starší a mladší přípravky hrála v uplynulé a budou hrát
i v následující sezóně krajskou soutěž přípravek. Je to vlastně nejvyšší
soutěž, která je pro přípravky u nás vypsána. Mužstvo starší přípravky
vedené trenéry Vojtěchem Štolfou a Josefem Vávrou obsadilo ve své
skupině výborné čtvrté místo, když za sebou nechalo stejně staré
hráče z Kroměříže, Holešova, Rožnova, Bystřice p.H. atd. Mužstvo
mladší přípravky vedené trenéry René Zvardoněm a Petrem Stratilem
a vedoucím mužstva Ing. Zdeňkem Horákem dosáhlo vynikajícího
úspěchu, když vyhrálo svou skupinu, např. před Zlínem, Kroměříží,
Vsetínem atd. a v závěrečném finálovém utkání o celkového vítěze
v rámci Zlínského kraje i tady zvítězilo.

Jak vítězství ve své soutěži mužstev mladší přípravky, mladších
a starších žáků, tak i umístění mužstva starší přípravky a záchrana
dorostenců napovídají, že se práce s mládeží, to znamená

Výborná sezóna mládežnických mužstev FK Chropyně

A tady jsou fotografie mužstev mladších a starších žáků, která zvítězila
v krajské soutěži Krajského fotbalového svazu Zlín a od následujícího
soutěžního ročníku 2004/2005 budou bojovat o mistrovské body
v krajském přeboru žáků.

zadní řada zleva:
vedoucí mužstva Jaroslav Kotula, Pavel Chovanec, Lukáš Žáček,
Ondřej Novák, Radek Brázdil, Petr Ernst, Jakub Kotula, Martin Beránek
a trenér Miroslav Panáček
přední řada zleva:
Jaromír Vymětal, Jakub Navrátil, Petr Táborský, Tomáš Procházka,
trenér brankařů Josef Dobrý, Marian Jurčík, David Chytil, Ondřej
Peroutka a Jakub Zborek
na fotografii chybí: Jaroslav Kovařík a Karel Jurčík

zadní řada zleva:
trenér Michal Hofírek, Kamil Dvořák, Petr Novák, Lukáš Rybnikář,
Aleš Smékal, Marek Macháček, vedoucí mužstva Jaroslav Kotula,
Jenda Řezníček, Tomáš Křižan, Filip Kozák, Lukáš Stratil, Jakub Hradil
a asistent trenéra Josef Dobrý
přední řada zleva:
Martin Berčík, Michal Petlach, David Hrabal, Jakub Štěpánek, Jakub
Hofírek, Michal Zapletal, Lukáš Drobník, Vašek Látal, Tomáš Machů,
Milan Ligač a Jiří Loučka

dlouhodobá, cílevědomá a systematická práce
s mládeží ve Fotbalovém klubu Chropyně daří a za to
patří dík všem trenérům a vedoucím mužstev, kteří všechen svůj
volný čas mládeži věnují.

Jaroslav Kotula
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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

Vážená cyklistická rodino!
Dovolujeme si Vás tak oslovit, i když možná na kole jezdí jenom

jeden z vás. Nebo jezdíte všichni? Kolokol kolem kola zaměstná v rodině
stejně vždycky všechny. Rodiče mají přinejmenším zodpovědnost.
Na co dohlédnout, co nezapomenout, na co si zvyknout, aby to bylo
samozřejmostí. Jízdní kolo to není jenom dopravní prostředek pro cestu
odněkud někam, to je životní styl nového tisíciletí. Do pedálů šlapou
školáci i manažeři. Ale i v době Internetu je klasický dopis k něčemu
dobrý. Děti poučí o tom, jak jezdit bezpečně a dospělým připomene,
že je dobře se občas zastavit a zkontrolovat, zda je všechno tak, jak má
být.

Helma je symbol rytíře :
Je ochranou i módním doplňkem. Aby splnila svůj účel, musí dobře

sedět. Kupujeme proto raději helmu o trochu větší a pomocí polštářků
si ji dotvoříme přesně na míru hlavy. Helma nesmí ani tlačit, ani padat,
pak teprve chrání v případě nehody čelo, spánky a zátylek. Řemínek
pod bradou přitáhneme tak,aby dobře držela, ale měli jsme volné uši
a neměli omezený výhled. Světlé barvy a reflexní vzor jsou nejen efektní,
ale i efektivní. Je vás lépe vidět a hlava se ve světlejší helmě v létě méně
zahřívá. Noste nápadné barevné oblečení s reflexními pásky. Rodiče
v takovém ošacení omládnou, děti v něm mohou konkurovat dnešnímu
módnímu stylu.
Než šlápneme do pedálů:

Děti se musí naučit jezdit na kole mimo silnici, na parkovištích,
dvorcích, dopravním hřišti. Účastnit se silniční dopravy sami mohou až
od 10 let. To už by měly vědět, že musí věnovat zvýšenou pozornost
při vjezdu na silnici, zařazení se do provozu, musí zvládat signalizaci
změny směru jízdy, znát záludnosti mokré silnice, a vědět, jak včas začít
brzdit.

Malé dítě vozíme v dětské sedačce, která chrání i nohy. Jinak je kolo
sólovým dopravním prostředkem. Nevozíme nikoho na tyči ani
na nosiči.

Používáme zásadně cyklistické stezky. Jsou−li pouze na levé straně,
můžeme je použít jen tehdy, je−li povolena jízda v protisměru.
Depo Formule 1:

Předpisově vybavené kolo musíte mít nejen proto, že je to nařízení,
ale i proto, abyste se ve zdraví vrátili z cest.
Pravidelnou kontrolou se ujistíte, že:
− máte správně nastavená řídítka, že se neprotáčejí
− brzdy se snadno ovládají, při plném stisku se nesmí brzdová páčka

dotýkat řídítek, zatížené kolo nesmí při zatažených brzdách
popojíždět. I děti musí v sedu v sedle dosáhnout špičkou nohy
na zem. Při výškovém nastavení sedla dodržujte maximální hranici.

Dopis pro celou rodinu
Před jízdou za tmy zkontrolujeme funkci světel –
reflektoru a koncového světla. Očistíme odrazky:
zpětnou, boční i šlapkové.

Co se dělat nemá
− poslouchat při jízdě walkmana
− jezdit v závěsu za autem nebo autobusem
− jezdit těsně kolem zaparkovaných aut nejen proto, abyste

je nepoškodili, ale hrozí nebezpečí, že otevřou dveře a srazí vás
− jezdit na kole, které je pro vás příliš veliké
− jezdit na kole, které je pro vás příliš malé
− vozit spolujezdce na tyči nebo na nosiči
− jezdit prostředkem vozovky
− zapomenout si nasadit helmu
− jezdit vedle sebe
− jezdit bez držení (řídítek)
− jezdit v šeru a ve tmě bez rozsvícených světel
− jezdit po chodníku a cestičkách v parku, které nejsou vyhrazeny

pro cyklisty
− přivázat si pejska za vodítko ke kolu
− brzdit jenom přední brzdou (to byste se přesvědčili, k čemu je dobrá

helma)
− přetěžovat nosič
− zapomenout si pumpičku a nářadí
− zapomenout si seřídit zvonek
− zapomenout, že nejste na silnici sami.
Jde vám z toho hlava kolem ?
Vám, rodiče, jsme vlastně sepsali vaše starosti.
Vám, děti, pak vaše povinnosti.
Všem pak přejeme příjemné cestování, protože kolo je nádherný
dopravní prostředek. Život je jízda na dlouhé trati a vyplatí
se ji absolvovat ve zdraví.
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Chropyňské gymnastky opět bodovaly

Přijďte nás navštívit,Přijďte nás navštívit,Přijďte nás navštívit,Přijďte nás navštívit,Přijďte nás navštívit,
těšíme se na Vás!těšíme se na Vás!těšíme se na Vás!těšíme se na Vás!těšíme se na Vás!

Místo:Místo:Místo:Místo:Místo:
Masarykovo náměstí 33,Masarykovo náměstí 33,Masarykovo náměstí 33,Masarykovo náměstí 33,Masarykovo náměstí 33,

KojetínKojetínKojetínKojetínKojetín
Jana Večeřová – fotografkaJana Večeřová – fotografkaJana Večeřová – fotografkaJana Večeřová – fotografkaJana Večeřová – fotografka

Telefon: 581 762 250Telefon: 581 762 250Telefon: 581 762 250Telefon: 581 762 250Telefon: 581 762 250

Přijďte nás navštívit,
těšíme se na Vás!

Místo:
Masarykovo náměstí 33,

Kojetín
Jana Večeřová – fotografka

Telefon: 581 762 250

V sobotu 12.6.2004 se v Otrokovicích uskutečnil závod v eurotýmech
„O pohár Otrokovic“. Tohoto poháru se zúčastnila také chropyňská
děvčata z oddílu sportovní gymnastiky pod vedením Natalie
Navrátilové. Eurotýmy jsou poněkud nový závod,který se k nám dostal
z Evropy. Jedná se závod 6−12ti členného družstva ve 3 disciplínách,
a to podiové skladbě, skocích na malé trampolíně a akrobacii. Děvčata
s touto soutěží začala na podzim roku 2003, kdy si vybojovala postup
přímo do republikového finále ASPV. Cílem bylo neskončit poslední, což
se také zdařilo a děvčata obsadila 9. místo z 11−ti, což byl pro nás jako
nováčka této soutěže úspěch. Eurotýmy jsme trénovali dále a první
úspěch se dotavil 4.dubna v Brně, kde jsme v konkurenci 6 družstev
obsadili krásné 3. místo. O měsíc později se uskutečnil „Pohár města
Třebíče“, kde děvčata vybojovala místo nejcennější a dovezla
si za první místo také krásný pohár. Na svůj úspěch děvčata navázala
v Otrokovicích, kde opět vybojovala místo první, opět krásný pohár,
dort a velikánského plyšového zajíce, který se stane maskotem oddílu
mladších děvčátek ( maskotem těchto děvčat je žirafa ). Jako vedoucí
tohoto oddílu přeji děvčatům mnoho dalšího úsilí, tréninku a dalších

kladných výsledků. Také jim děkuji za reprezentaci
naší Asociace sport pro všechny a zároveň
i reprezentaci města Chropyně.Velké poděkování patří také rodičům,
kteří své děti v tomto sportu podporují. Ještě jednou všem − děkuji!
 

                                              Mgr. Natalie Navrátilová

nabízí své služby:nabízí své služby:nabízí své služby:nabízí své služby:nabízí své služby:
− focení v ateliéru (dětské

reportáže, maturitní tabla, foto
na průkazky)

− focení dle určení zákazníka
(svatby, křtiny, školní skupiny,
setkání abiturientů, společenské
akce)

− prodej fotografických potřeb,
rámečků, alb

Městský úřad oznamuje, že mezi 31. červencem a 14. srpnem
se poběží štafeta na trase z Polska do Atén. Štafeta povede přes
území České republiky od polských hranic po hranice s Rakouskem
přes naše město. Čtvrtého dne tj. 3. srpna bude uběhnuto 266
km od Českého Těšína po Hollabrunn. Běžci budou v Chropyni
ve 13,25 hodin a poběží od Přerova přes ulice Drahy,
Komenského, Nám. Svobody a přes Masarykovu ulici na Kojetín.
Všichni jste srdečně zváni podpořit vytrvalé běžce.

Štafeta Polsko − Athény

FFFFF OOOOO TTTTT OOOOO AAAAA TTTTT EEEEE LLLLL IIIII EEEEE RRRRR  „Jana“
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Učitelský sbor vs. žáci

V sobotu 12. června proběhly v Chropyni oslavy 70. výročí založení
organizované kopané.

Nejprve v dopoledních hodinách se sešli bývalí i současní hráči
a funkcionáři fotbalového klubu v restauraci Stop na slavnostní schůzi,
na které zhodnotili bohatou historii kopané v Chropyni, zavzpomínali
na největší úspěchy, byli seznámeni se současností a také  plány
na nejbližší období. Součástí slavnostní schůze bylo i ocenění těch, kteří
měli na rozvoji chropyňské kopané největší zásluhy. Poblahopřát k tomuto
jubileu přišel i starosta města pan Hrabal, zástupce KFS Zlín pan Zavadil
a tajemník místní TJ Ing. Otevřel.

V odpoledních hodinách pokračovaly oslavy na fotbalovém stadionu.
Nejprve ve 14,00 hod. se střetli nejmenší fotbalisté FK Chropyně
a Viktorky Otrokovice. Mladší přípravka, čerstvý přeborník Zlínského
kraje, podlehla hostům z Otrokovic 1 : 4, kdy čestný úspěch zaznamenal
Horák. V utkání starších přípravek byli úspěšnější domácí, kteří vyhráli
brankami Lechnera, Vávry, Adámka a Petlacha 4 :2.

V 16,00 nastoupili na trávník bývalí hráči Chropyně a Přerova.
Bylo to oboustranně velmi kvalitní utkání, ve kterém všichni aktéři potvrdili,
že ze svého fotbalového umění toho mnoho nezapomněli a jejich výkon
odměnili přítomní diváci zaslouženým potleskem. Utkání skončilo
vítězstvím přerovských fotbalistů v poměru 4 : 2, kdy branky za domácí
zaznamenali Kroupa a Chytil.

V hlavním utkání tohoto slavnostního odpoledne se střetli domácí
fotbalisté s jedenáctkou hokejistů sestavenou z hráčů
působících v NHL, české lize i v zahraničí, kteří přijeli posíleni
o slovenského fotbalového reprezentanta oblékajícího dres l. FC
Norimberk − Roberta Vitteka. V dresu hokejistů All Stars se dále představili
Hudler, Moravec, Kucharczik, Prusek, Vůjtek, Tabara, Rachůnek, Varaďa
a další. Utkání skončilo v normální hrací době 5 : 5, na penalty zvítězili
chropyňští Orli 6 : 5, kdy branky za domácí zaznamenali Vrána 2, Tvrdoň,
Dobrý, Novák, rozhodující penaltu proměnil za domácí brankář Večeřa.

Oslavy 70 let kopané v Chropyni
Bylo to oboustranně velmi dobré utkání a zvláště
hokejisté svým výkonem dokázali, že i na fotbalovém
trávníku toho umějí hodně.

Byly to důstojné oslavy 70. výročí kopané v Chropyni, které se musely
více než 700 přítomných diváků, kteří přišli na fotbalový stadion, zaručeně
líbit.

 Ing. Petr Večeřa

Mužstvo bývalých hráčů Chropyně (v červených dresech): horní
řada zleva: trenér Laďa Hýbner, Dušan Dobiáš, Miloš Žilínek, Miloš
Lejsek, Roman Grygar, Miloš Chytil, Miloš Zaoral a ve žlutém dresu
brankář Karel Pospíšilík, dolní řada zleva: Bořek Menšík, Petr Kroupa,
Josef Hodan, Vojtěch Štolfa, Jarda Otáhal, Míra Otáhal a Michal
Hofírek.

Jako v minulých letech se i letos uskutečnilo na sklonku školního
roku utkání v kopané mezi učitelským sborem a žáky ZŠ Komenského.
Za učitelský sbor nastoupili tito borci: Roman Večeřa, Luděk Koutný,
Ivo Zawadski, Milan Fiala, Jaroslav Kovařík, Zdeněk Kovařík,
P. František Beníček, Vojtěch Štolfa, Miloš Křepelka, Tomáš Morény
a Milan Bajgar ml.
Za žáky nastoupili: Tomáš Procházka alias Prochy, Lukáš Žáček alias
Žakuj, Jakub Navrátil alias Čobík, Roman Plško alias Vietnam, Martin
Slovák alias Lebkou, Ondřej Novák alias Mustafa, Jiří Matyáš zvaný
Beckham, Tomáš Navrátil zvaný Buřtík a Tomáš Hradil zvaný Mauglí.
Rozhodčím zápasu byl pan Ladislav Šeděnka.
Jak se zápas vyvíjel? Zpočátku měli herní i fyzickou převahu žáci.
Do poločasu vedli 2:1, ale po poločase se situace změnila. Učitelé
nejen že dokázali utkání obrátit ve svůj prospěch, ale několik minut
před koncem zápasu vedli již 5:2. Družstvo žáků však přidalo
a do konce zápasu stačilo snížit na konečných 5:4. Utkání bylo

hráno velmi slušně, i když rozhodčí v průběhu
zápasu ukázal za běžný faul žlutou kartu Jiřímu
Matyášovi a ke konci zápasu obdržel Vojtěch Štolfa
za trochu ostřejší zákrok na soupeře kartu červenou.
Góly dávali: za mužstvo učitelů Miloš Křepelka 2x, P. František Beníček,
Ivo Zawadski a Milan Bajgar po jedné brance. Za žáky potom Ondřej
Novák, Jakub Navrátil, Jiří Matyáš a Tomáš Navrátil.
Výkony aktérů zápasu sledovali čestní hosté – pí Mgr. Zapletalová,
ředitelka ZŠ, p. Ing. Otevřel, tajemník TJ Chropyně a p. Ing. Večeřa,
místopředseda FK Chropyně.
Na závěr, mimo samotné utkání, se kopaly pokutové kopy, ve kterých
byli žáci úspěšnější a zvítězili 4:1.
Po skončení tohoto sportovního odpoledne se hráči rozcházeli
s přáním v příštím roce na shledanou.

Antonín Středa

pokračování na str.15
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Hokejový reprezentant David Moravec předává upomínkové
předměty hráčům starší přípravky ročníku narození 1993, kteří
od následující sezóny budou hrát již za mužstvo mladších žáků
a rozloučili se tak s věkovou kategorií přípravky.

Slavnostní schůze valné hromady FK Chropyně.

Zde předává David Moravec hráčům mužstva mladší přípravky zlaté
medaile za jejich vítězství v krajské soutěži přípravek, což znamená,
že ve své věkové kategorii obsadili v rámci Zlínského kraje první
místo a umístili se tak před mužstvy Tescoma Zlín, Synot, HS Kroměříž,
Vsetín atd.

All−star team, sestavený z hokejových hvězd a „vyzyvatel“ našich
fotbalistů.

Horní řada zleva: asistent trenéra Ing. Petr Večeřa, Lukáš Dobrý,
Marcel Polách, Vít Gajdošík, David Tvrdoň, Lukáš Lejsek, Petr Vrána,
Aleš Polášek, Petr Novák, masér Bořek Menšík a Martin Lacina;
dolní řada zleva: Mirek Blažek, Roman Večeřa, Petr Šimek, trenér
František Lašák, Josef Trávníček, Ladislav Šedinka, Miroslav Štětina
a Miroslav Krejčí.

Oslavy 70 let kopané v Chropyni
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Ing. Tvrdá na ME ultramaratonu
Atletka TJ Chropyně Ing. Zdeňka Tvrdá byla členkou družstva ČR

na mistrovství Evropy v ultramaratonu, které se konalo 29. a 30.
května v Itálii.

Start závodu byl ve Via del Passatore („cesta pašeráků“) poblíž
Florencie a cíl ve Faenze. Letošního, již 32., ročníku, závodu
se zúčastnilo v různých délkách závodů několik tisíc běžců.

Hlavního závodu, který byl letos i mistrovstvím Evropy v běhu na
100 km, se zúčastnilo kolem tisíce vytrvalců z celé Evropy i zámoří.

Českou republiku reprezentovala tříčlenná družstva mužů a žen
pod vedením známého vytrvalce Tomáše Ruska. Do družstva žen
byla na poslední chvíli nominována atletka TJ Chropyně Zdeňka
Tvrdá. K její účasti je nutno říci, že neměla možnost dlouhodobé
přípravy na tuto náročnou akci a byl to její vůbec první start
na trase delší než 50 km. Její nominace je úspěchem naší
tělovýchovné jednoty.

Sobotní odpolední start provázelo horké počasí, které
se v nočních hodinách změnilo v horách na mráz a větrné poryvy.
Závodící čekalo časté táhlé i strmé stoupání a pak zase prudké
seběhy. Startovalo se v nadmořské výšce 25 m a trasa vedla přes
náročné Apeninské pohoří až do výšky přes 1000 m. Závody
se staly doménou Italů.

Mistrem Evropy se stal kvalitním časem 6:31,44 Mario Ardemagni
(It.), mezi ženami zvítězila Monica Casinagni (It.) za 8:03,03.
Pro české zástupce byl závod zároveň vypsán jako mistrovství ČR.

Mezi muži byl nejlepší Jaroslav Kaša časem 8:48,06 a v ženách
Marina Sudová za 10:20,41.

Naše ing. Tvrdá časem 13:05,01 získala bronz v mistrovství ČR
a pomohla družstvu žen ke 13. místu v rámci ME. Muži byli
klasifikováni v družstvech na výborném 8. místě.

Další výsledky ing. Tvrdé:
8. 5. – Tučapská desítka – silnice 10.400 m – 4. místo v kateg.

nad 40 let – 51:00 min.
15. 5. – Běh do vrchu Rožnov – Radhošť 6.500 m –
4. místo v kateg. nad 35 let – 57:55 min.
16. 5. – Běh do vrchu Frenštát – Velký Javorník 7.100 m – 4. místo
v kateg. nad 35 let – 51:31 min.

− atletika –

2, liga ženy − atletika družstva. Do skončení soutěže zbývají
3 kola. Dalšíb kolo 10. 7. v Uh. Hradišti.

Atletika družstva − muži divize. Do skončení soutěže zbývají
3 kola. Dalšíb kolo 10. 7. v  Olomouci

Jubilejní odběr krve

Dne 16. června 2004 se Ing. Petr Večeřa dostavil ke svému
jubilejnímu   p a d e s á t é m u   daru krve. Tento vysoký počet
darů krve svědčí o tom, že ing. Večeřa si je vědom potřebnosti krve
a dárcovství pro naši společnost. Neváhá ji obětovat i nadále pro
záchranu životů a úlevu v bolestech nemocným, kteří buď přímo
jeho krev, nebo výrobky z ní nezbytně potřebují.

Město Chropyně by ing. Večeřovi touto cestou chtělo vyjádřit
své poděkování.

Poděkování
Končí školní rok….

Během uplynulého školního roku 2003/2004 se dě−
ti a rodiče setkávali na mnoha akcích 4. třídy mateřské
školy – např. podzimní dílna, vánoční setkání, cvičení pro radost, výroba
karnevalových masek, keramická dílna, slavnost maminek, aj.

Závěr školního roku patřil slavnostnímu rozloučení se školáky
v krásném prostředí Rytířského sálu chropyňského zámku. Pěkný zážitek
všem připravily děti z malého Ječmínka a malí flétnisté z mateřské školy.

Poslední setkání rodičů a dětí se uskutečnilo 23. června 2004.
O přípravu závěrečného táboráku se úspěšně postarali rodiče malého
Honzíka Kondlera. Zejména jim patří poděkování za pohodově prožité
společné odpoledne, vždyť usměvavé tváře dětí jsou tou nejlepší
odměnou. Těšíme se na další setkávání v příštím školním roce.

4. třída mateřské školy.
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Společenská kronika
květen 2004

Chropyňské počasí
květen 2004

Průběh teplot - květen 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci květnu
se do našeho města přistěhovalo 10 občanů,
6 osob se přestěhovalo v rámci obce, 6 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodily se 4 děti.

Irena Macháčková, 79 let, ul. Hrad
Libor Zmarzlák, 26 let, ul. Nádražní

Václav Koláček, Přestavlky – Eliška Stoklásková, Přerov
David Samson, Bystřice pod Hostýnem – Petra Dudová, Chropyně

Zdeněk Krempl, Chropyně – Veronika Mifková, Kroměříž

V květnu téměř na celém území našeho státu již zastupuje hlavní
vegetační období, charakterizované průměrnou denní teplotou 10 °C
a vyšší. Na podstatné části zemědělsky využívaných oblastí přitom
hlavní období začíná již mezi 1. a 11. květnem. V průběhu května
můžeme navíc, přibližně do nadmořské výšky 300 m, hovořit již
o nástupu tzv. vegetačního léta, které je smluvně definováno
průměrem denní teplot nad 15 °C. V tomto měsíci nebývá výjimečností
ani výskyt tzv. letních dnů, v nichž maximum denní teploty dosáhne
nebo překročí 25 °C a v některých letech se mohou vyskytovat
již i prvé tropické dny, v nichž teplota dosáhne nebo překročí 30 °C.

Další důležitou a příznačnou vlastností květnového období jsou
vpády studeného vzduchu do našich zeměpisných šířek, které
se mohou projevit i výskytem tzv. mrazových dnů (minimální teplota
vzduchu, měřená ve dvou metrech nad zemí, je nižší než 0 °C) a ještě
častěji výskytem tzv. mrazíků (obvykle jen několikahodinové snížení
peloty vzduchu při zemském povrchu ve vegetačním období pod
0 °C, přičemž teplota vzduchu ve výšce dva metry je nad 0 °C).

Z místního pozorování v měsíci květnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 11 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 15 °C
− nejchladnějším dnem byl 23. květen – po celý den byla teplota 6 °C
− nejteplejším dnem byl 31. květen s ranní teplotou 12 °C a odpolední 21 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 20,3 mm/m2

− průměrný tlak za měsíc byl 991,8 hPa

Pranostiky na měsíc červenec:
4. července (Prokop) – Svatý Prokop seje houby.
6. července (Jan Hus) – Po Janu Husi, šelma sedlák, který srpy
nebrousí.
13. července (Markéta) – Na Markétu padá−li shůry, bývají v horách

sena malé fůry.
22. července
(Marie Magdaléna) – Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.
25. července (Jakub) – Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna

vlasy.
26. července (Anna) – Svatá Anna bere kravám polovičku mléka.
31. července (Ignác) – Od svatýho Ignáca leto se obraca.

Ing. O. Kment
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Blahopřání

V červenci a srpnu roku 2004 oslaví významné životní jubileum

Koutný Ladislav, J. Fučíka 666
Juřena Josef, PhDr., Díly 626
Slezáková Marta, Podlesí 440


