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I v letošním roce město investuje a opravuje
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Podobně jako v minulých letech i v tomto
roce se městské orgány snaží v souladu
s volebním programem na období
2002 – 2006 o zvelební svěřeného majetku
v maximální možné míře.

Celým volebním obdobím se jako nitka vleče
snaha o rekonstrukce zastaralých a špatně
udržovaných nebo špatnou kvalitou výstav−by
poznamenaných školských zařízení.
Na objektech základní školy se provádí, s pomocí
prostředků státního i městského rozpočtu,
rekonstrukce dlouhodobého charakteru
o celkovém objemu zhruba 55 milionů. Po loňské
1. etapě za 11 milionů probíhá v těchto dnech
2. etapa, jejíž hodnota opět o něco přesahuje
10 milionů a je zaměřena na výměnu všech
elektrorozvodů včetně svítidel, výstavbu výtahu
pro pohybově postižené žáky a rekonstrukci
sociálních zařízení v objektech na Komenského
ulici. V budovách na ulici J. Fučíka jsou
prováděny rekonstrukce rozvodů vody,
sociálních zařízení a přístavby WC pro pohybově
postižené. Ani na mateřskou školu jsme
nezapomněli. Je zde rekonstruována střecha
na objektu bývalých jeslí a přestavován
tzv. spojovací krček mezi oběma budova−
mi. Smyslem tohoto stavebního zásahu
je především úspora tepelné energie.

Proinvestované prostředky zde činí asi třičtvrtě
milionu.

Po loňské prvé části pokračuje i letos
realizace projektu „Regenerace sídliště“,
a to přestavbou parkovacích ploch, chodníků
a výstavbou hřiště s umělým povrchem
v sídlištním vnitrobloku. Počítá se i s rekonstrukcí
povrchu části Nádražní ulice po odbočku
k Tovačovské ul. a Moravské ulici. Před−
pokládaná cena činí necelých 5,5 milionů.

V měsíci září bude zahájena výstavba
nového bytového domu na Moravské ulici
z dotačního titulu Ministerstva místního
rozvoje, ale také s nemalým finančním podílem
města, která by měla být dokončena v roce
2006. Celkový objem finančních nákladů činí
zhruba 13 milionů.

Mimo tyto  větší investice bylo nebo ještě
do konce roku bude provedena řada
drobnějších oprav a rekonstrukcí. Již v jarních
měsících byla prakticky kompletně nově
předlážděna Hřbitovní ulice za jeden a čtvrt
milionu. Proběhla první část rekonstrukce
městského rozhlasu za zhruba 800 tisíc.
S dokončením tohoto zařízení s bezdrátovým
systémem počítáme v příštím roce. Okna
budovy Městského úřadu byla ve velmi
špatném technickém stavu a to jak po stránce

tepelných úniků, tak z pohledu bezpeč−
nostního. Proto zastupitelstvo města schválilo
provedení jejich výměny za 800 tisíc. Tato byla
realizována v dubnu. Před zahájením koupací
sezóny byla provedena další část rekonstrukce
zastaralého systému re−cirkulace na koupališti
asi za čtvrt milionu korun. Od května
je v opravně hasičské techniky v Pečkách
u Kolína hasičská cisterna CAS 25, na které
je prováděna generální oprava hasící nástavby.
Oprava bude stát téměř půl milionu
a dokončena by měla být na přelomu srpna
a září. Do výměny regulačních ventilů
a vyregulování otopných soustav bude
investován celkem asi 1 milion. Jedná se o by−
tové domy: Díly 561−3, Hrázky 787−8,
Komenského 163, nám. Svobody 26 a 27.

Kromě již uvedeného se v letošním roce
provádí rekonstrukce veřejného osvětlení
v některých částech města a celá řada
drobných oprav majetku města v celkové
hodnotě asi půl milionu.

František Hrabal
starosta města (US−DEU)

pozn. red: fotografie k příspěvku najdete
na stranách 2 − 3

− Příspěvky z rozpočtu města
− Z jednání zastupitelstva města Chropyně
− Dětský den přes objektiv
− Setkání tří sborů – koncert sborového zpěvu
− Organizace školního roku 2004/2005

v základních, středních a speciálních školách
− Soustředění pěveckého sboru Schola Melodica
− Co nás opravdu zděsilo
− Z jednání rady města
− Informace svazu důchodců
− Kulturní přehled na měsíc září
− Tábor na Skavsku
− Pro pamětníky i nepamětníky
− Oslavy 80.výročí založení Národní házené

v Chropyni.
− Vítání nových občánků našeho města
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I v letošním roce město investuje a opravuje − fotopříloha

Přestavba tzv. spojovacího krčku, resp. stará a netěsnící okna
byla nahrazena zdivem.

I vchod do školky dozná změny – dřevěné dveře a okna nahradí
plastová.

V budovách ZŠ na ulici J. Fučíka jsou prováděny rekonstrukce
rozvodů vody …

… a výměna nevyhovujícího sociálního zařízení (starý stav)

Také v ZŠ Komenského se opravilo nevyhovující sociální zařízení
na staré budově (směrem do náměstí) … … vybudoval se výtah pro tělesně postižené žáky …
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I v letošním roce město investuje a opravuje − fotopříloha

… a provedla kompletní výměna elektrických rozvodů a zařízení
ve třídách a na chodbách.

V rámci projektu „Regenerace sídliště“ se pokračuje na
zlepšováním stavu chodníků v sídlištním vnitrobloku, a to
konkrétně na doplnění pouličního osvětlení …

… přestavbou a zlepšováním parkovacích ploch …

… a také výstavbou hřiště s umělým povrchem.

Město Chropyně letos již po několikáté
zajistilo pro své občany bezplatné vyšetření
zdravotního stavu. Vyšetření budou
prováděna ve čtvrtek dne 16. 9. 2004
od 7.00 – 9.00 hod. v Městském
kulturním středisku v Chropyni
(přízemí, boční vchod – místnost
č. 1 a 2) pracovníky Zdravotního ústavu
Zlín, pracoviště  Kroměříž. Zájemcům z řad
veřejnosti bude nabídnuto měření krevního
tlaku, vyšetření BMI (tj. body mass indexu) –
určení ideální tělesné hmotnosti vzhledem
k výšce postavy, stanovení obsahu tuku
v těle, z krve budou provedena vyšetření
hladiny cholesterolu a glykemie (tj. obsahu
cukrů v krvi)  a dále vyšetření moče
na přítomnost bílkovin, cukrů a krve.

Uvedená vyšetření mohou odhalit riziko

Den zdraví  − vyšetření zdravotního stavu
řady civilizačních onemocnění, např. srdce,
cév, cukrovky apod.

Na vyšetření může přijít každý občan
Chropyně starší 18 let. Obzvlášť se do−
poručuje, aby této nabídky využili lidé, kteří
patří z nějakého důvodu k tzv. rizikové
skupině, např. lidé z rodin, jejichž přímí
příbuzní (rodiče, sourozenci) měli srdeční
či cévní onemocnění (srdeční infarkt, cévní
mozkovou příhodu) před 50. rokem věku
či dokonce v tomto věku zemřeli, kuřáci, lidé
vystavení stresovým situacím, především
u náročných povolání.

Vyšetření tlaku by neměla předcházet
fyzická námaha, osoba by neměla před ním
používat léky k úpravě tlaku. Vzhledem
k dalším vyšetřením by se zájemci měli
dostavit nalačno a před vyšetřením by pokud

možno neměli kouřit. Ve dni
předcházejícím vyšetření by
neměli konzumovat nadměrně tučná či sladká
jídla. Pro vyšetření moče si osoby, které o něj
budou žádat, přinesou ranní moč.

Většina výsledků Vám bude sdělena
na místě (krevní tlak, BMI, obsah tuků v těle).
Výsledky laboratorních vyšetření krve a moče
si vyšetřované osoby vyzvednou ve sta−
novenou dobu na Městském úřadě
v Chropyni.

Pokud se rozhodnete pro některá z výše
nabídnutých vyšetření, rádi Vám je v uvedený
den provedou pracovníci  Zdravotního ústa−
vu Zlín – pracoviště Kroměříž.

MUDr. Jarmila  Číhalová
Zdravotní ústav Zlín, pracoviště Kroměříž
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Články týkající se hospodaření Města Chropyně se pravidelně
ve Zpravodaji objevují. Jsou zaměřeny především na celkové údaje
o hospodaření, případně se zabývají financováním některých
investičních akcí. Město Chropyně financuje kromě své činnosti
také činnost svých příspěvkových organizací a nemalou měrou

Příspěvky z rozpočtu města
přispívá i na činnost humanitární, sportovní
a zájmovou.

Proto Vám prinášíme prehled o tom, kolik penežních prostředků
Město Chropyně poskytlo nebo ještě poskytne v roce 2004 ze své−
ho schváleného rozpočtu.

pokračování na následující straně



-     55555     -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně0909090909/2004

Město v rámci svých možností podporuje výše uvedené aktivity. Sečteme−li všechny uvedené příspěvky, dojdeme k částce
1,565.680,−Kč a to jistě není částka malá.

Příspěvky z rozpočtu města
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Osmé veřejné plenární zasedání
Zastupitelstva města Chropyně v tomto
volebním období proběhlo v pondělí dne
28. června 2004 ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku.

Na programu byly následující hlavní body:
− zpráva o činnosti rady města
− zpráva finančního a kontrolního  výboru
− převod pečovatelských služeb z působnosti

kraje na obce
− závěrečný účet Města Chropyně za rok

2003
− rozbory hospodaření Města Chropyně

a jeho příspěvkových organizací za pět
měsíců letošního roku

− rozpočtové opatření č. 2  Města Chropyně
− rozpočtové opatření č. 1 Správy majetku

města
− rozpočtové opatření č. 2 Základní školy

Chropyně
− Majetkoprávní  záležitosti
− Informace o postupu při zřizování městské

policie

Zpráva o činnosti rady města
Informace z jednání rady jsou ve Zpra−

vodaji  zveřejňovány pravidelně. Proto z toho−
to bodu vybíráme pouze ještě nezveřejněné
body jednání rady.

Rada města: schválila uzavření dodavatelské
smlouvy s firmou Josef Gaja na akci „
Rekonstrukce MŠ“ v celkové výši 750 tis. Kč,
přidělila uvolněný byt 2+kk na Hrázkách
manželům Antošovým, dále přidělila uvolněný
byt na DPS paní Boženě Kovaříkové, schválila
žádost sportovně střeleckého klubu Junior
Chropyně o finanční příspěvek na činnost
ve výši 14 tis. Kč,vyhověla žádosti organizace
Junák na poskytnutí mimořádného příspěvku
ve výši 4 tis. Kč na úhradu části pojištění
objektu STOP (klubovny Junáka), odsouhlasila
příspěvek pro organizátory dětských letních
táborů ve výši 5,− Kč na den a dítě pro
chropyňské děti, schválila uzavření  smluv
na pronájem zahrádek s paní Gottwaldovou
Pavlínou a paní Rapantovou Magdou, rozhodla
o uzavření smlouvy s firmou Zábojník Bystřice
na úpravu nádvoří DPS ve výši 96 tis. Kč,
prominula oddílu národní házené poplatek
za pronájem  místnosti č. 10 v MKS u příležitosti
80. výročí založení oddílu, schválila bezplatné
zapůjčení sad zahradních stolů a lavic pro
mužstva mladších a starších žáků FK Chropyně
na sobotu 19.6.2004, odsouhlasila umístění
reklamy pro pana Dumana – fitcentrum dle
platné vyhlášky.

Zpráva finančního a kontrolního výboru
Člen finančního výboru ing. Otevřel podal

zprávu o činnosti výboru za uplynulé období,
ve kterém finanční výbor projednával veškeré
ekonomické materiály předkládané na dnešním
jednání a doporučil zastupitelstvu jejich
schválení v předloženém znění. U hospodaření
základní školy doporučil zaměřit pozornost

 Z jednání zastupitelstva města Chropyně
na spotřebu tepelné energie v objektu školy
na Fučíkově ulici. Dále projednal stav nakládání
s majetkem města, kde realizace probíhá podle
harmonogramu. Na dotaz, jak se bude
postupovat v případě neuskutečnění realizace
návrhu, bylo zodpovězeno, že každý takový
případ bude jednotlivě znovu předložen
zastupitelstvu k novému posouzení. Předseda
kontrolního výboru pan Šimek předložil
informaci o činnosti tohoto výboru. Kontrolní
výbor se zabýval stavem plnění usnesení
zastupitelstva a rady. Nebyly shledány
nedostatky. U některých schválených
majetkových záležitosti není dosud ukončena
realizace z důvodů schvalování dalšími
partnery, ať již je to Krajský úřad Zlínského kraje
nebo Pozemkový fond. Kontrola je průběžně
prováděna radou města. Dále kontrolní výbor
hodnotil plnění volebního programu v oblasti
výstavby, bydlení a bezpečnosti bez
připomínek.Poslední oblastí byla kontrola
plnění obecně závazných vyhlášek týkajících
se veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, místního poplatku ze psů
a místního poplatku z využití veřejných
prostranství. Rovněž zde nebyly shledány
nedostatky.

Převod pečovatelských služeb z působ−
nosti kraje na obce

Zastupitelstvo Zlínského kraje se zabývalo
otázkou dalšího působení sociálních služeb.
V této souvislosti schválilo materiál, podle
kterého se budou zřizovatelské funkce
k jednotlivým složkám sociálních služeb dělit
mezi kraj a obce, neziskové organizace,
v případě nezájmu k převzetí  pak dojde
k postupnému utlumování této činnosti
až ke zrušení. V našem případě se jedná
o zajišťování pečovatelské služby. V současné
době je okrsek Chropyně zařazen pod
pečovatelskou službu Uherské Hradiště.
Do našeho okrsku je zařazeno celkem 16 obcí,
ve kterých byla vydána rozhodnutí
o poskytování pečovatelských služeb. Krajský
úřad předpokládá převod zřizovatelských
funkcí celého stávajícího okrsku na Město
Chropyně. Vzhledem k tomu, že se jedná
o obce nevytvářející přirozený region,
doporučila rada města  zastupitelstvu požádat
o převod zřizovatelských funkcí k pečovatelské
službě pouze  v rozsahu působnosti našeho
sociálního odboru, tj. pro Chropyni, Záříčí,
Kyselovice a Žalkovice, a to k datu 1.1.2005.
Po diskusi schválilo zastupitelstvo podání
žádosti podle předloženého  návrhu.

Závěrečný účet Města Chropyně za rok
2003

Zákonné předpisy stanoví povinnost
předložit zastupitelstvu ke schválení Závěrečný
účet obce včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
rok. Na březnovém jednání zastupitelstva byla
předložena informace o výsledcích hos−
podaření za rok 2003 a nyní tedy byl předložen

uvedený závěrečný účet
včetně zprávy auditora.
Auditor ve své zprávě konstatoval, že při
přezkoumání hospodaření obce nezjistil takové
skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní
záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka
sestavena, by nebyly úplné, průkazné
a správné ve všech významných souvis−
lostech. Na základě předložených materiálů
schválilo zastupitelstvo hospodaření Města
Chropyně za rok 2003, a to  bez výhrad.

Rozbory hospodaření Města Chropyně
a jeho příspěvkových organizaci za pět
měsíců letošního roku

Město Chropyně – Při rovnoměrném plnění
a čerpání ročního rozpočtu by mělo plnění
v procentech odpovídat údaji 41.67%. Podle
předložených informací je toto rovnoměrné
plnění dodrženo. Ve výdajové části je vyšší
čerpání u položky rozhlas, kde již byla
zrealizována plánovaná rekonstrukce části
městského rozhlasu, rovněž tak u položky
silnice, kde proběhla rekonstrukce ulice
Hřbitovní. U dalších položek zase dochází
k nižšímu  čerpání, protože realizace některých
akcí je plánována na druhé pololetí letošního
roku. To se týká akce regenerace sídliště,
rekonstrukce mateřské školy, zahájení výstavby
bytového domu.

Správa majetku města −  Také tato
příspěvková organizace hospodaří ve srovnání
s rozpočtem rovnoměrně. K nižšímu čerpáním
dochází zatím u střediska bytové hospodářství,
protože instalace měřidel otopného  systému
je plánována na druhé pololetí roku. Naopak
vyšší čerpání vykazuje středisko veřejné
osvětlení, kde bylo z ročního rozpočtu 208 tis.
Kč již vyčerpáno 181 tis. Kč. U střediska
Městské kulturní středisko je výrazně nižší
příjem z krátkodobých pronájmů pro snižující
se zájem o tuto službu.

Základní škola – Celkové čerpání z základní
školy činí 43,12 % z ročního rozpočtu. Položky
knihy, drobný hmotný majetek, služby
a opravy budou čerpány hlavně po ukončení
rekonstrukčních prací. V objektu na Fučíkově
ulici je vysoké čerpání za dodávku tepla. Tato
problematika již byla prověřena. Byla
odstraněna závada na propojení. K vyšším
úsporám může dojít až po zateplení celého
objektu školy.

Mateřská škola – V mateřské škole je vy−
kázáno čerpání ve výši 44 %. U knih,
učebních pomůcek, hraček a drobného
hmotného majetku dochází pravidelně
v prvním pololetí k vyššímu čerpání, avšak
roční rozpočet u těchto položek nebude
přečerpán.

Školní jídelna −  Vzhledem k plánovaným
výdajům je dosavadní čerpání u hlavní činnosti
na 40% a u hospodářské činnosti ve výši 33%.
Největší výdaje si vyžádalo splnění některých
dalších hygienických předpisů v souvislosti

pokračování na následující straně
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Klub českých turistů

se vstupem do EU. Lze říci, že jídelna
v současnosti splňuje základní podmínky
hygienického provozu.
Rozpočtové opatření č. 2 Města
Chropyně

Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje
rozpočet Města Chropyně o celkovou částku
6,056 tis. Kč, jak v části příjmové, tak i v části
výdajové. Největší položkou je daň z příjmu
právnických osob za obce ve výši 4,612 tis.
Kč, která se ve stejné výši projevuje v příjmech
i výdajích.  V oblasti příjmů je pak dále zvýšena
položka u příjmů z pronájmu nemovitostí
o 661 tis. Kč vlivem změny metodiky vykazování
příjmů z nájmu bytů požadované auditorem
a  příjmy z prodeje nemovité ve výši 272 tis.
Kč, které nebyly původně plánovány. V oblasti
výdajů  mimo již uvedenou daň z příjmu
právnických osob za obce a výdajů na bytové
hospodářství ve  výši 595 tis. Kč se upravuje
položka určená na regeneraci sídliště o 384
tis. Kč převodem z položky určené
na rekonstrukci základní školy a do rozpočtové
rezervy se převádí 657 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 1 Správy
majetku města

Rozpočtové opatření správy majetku města
řeší stejnou metodickou změnu u  příjmů
z pronájmů jako město. Z tohoto důvodu jsou
sníženy příjmy u střediska bytového
hospodářství o 661 tis. Kč a výdaje o 595 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 Základní školy
Zde dochází pouze k jedné úpravě,

a to snížení dotace z rozpočtu města o 79 tis.
Kč, které byly určeny na úhradu mzdových
nákladů asistentce zdravotně postižené
žákyně. Na tento účel byly zajištěny prostředky
z rozpočtu krajského úřadu.

Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelé schválili:

Prodej přístřešku včetně pozemku p.č.
322/1 o výměře 21 m2 za restaurací STOP
za cenu 28 tis. Kč panu Mgr. Igoru Štěpánkovi.

Prodej části pozemku p.č. 1002 za účelem
výstavby garáží panu Petru Bartíkovi za cenu
500,− Kč za m2, paní Věře Gálíčkové za cenu
400,− Kč za m2 a panu Jaroslavu Slezákovi
za cenu 560,− Kč za m2. K realizaci prodeje
dojde po kolaudaci stavby garáže a jejím
zaměření, tj. před vkladem do katastru
nemovitostí. Po dobu výstavby bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Zastupitelstvo revokovalo usnesení
z 18.12.2003 týkající se odkupu pozemků
v lokalitě Podlesí p.č. 192/3 o výměře 3023
m2 od pana Mráčka Jaroslava a p.č. 192/4
o výměře 3407 m2 od pana Kozáka Jaroslava
a schválila odkup těchto pozemků za novou
cenu 95,− Kč za m2.

Informace o postupu při zřizování
městské policie

Problematice veřejného pořádku, rušení
nočního klidu a bezpečnosti občanů
se zastupitelské orgány věnují nepřetržitě,
a proto bylo uloženo předložit na tomto
zasedání prvotní informace související
s možným zřízením městské policie (MP). Tyto
informace byly rozděleny do dvou oblastí,
oblast procesní a oblast ekonomická. V oblasti
procesní   jsou specifikovány všechny nezbyt−
né legislativní kroky, včetně doporučovaného
počtu příslušníků městské policie odpovídající
velikosti našeho města, požadavky kladené na
ně a nutná rekvalifikace. Podle zkušeností stejně
velkých měst je doporučený počet strážníků
8−9, minimálně 5 při nezajištění nepřetržité
služby. Také oblast ekonomickou je nutno
rozdělit na náklady související se zřízením
městské policie a pravidelné provozní náklady.
Předpokládané zřizovací náklady při
8 strážnících přestavují cca 1,220 tis. Kč a při
5 strážnících cca 870 tis. Kč, to vše bez auta.
Cena auta včetně výstroje činí cca 400 tis. Kč.
Pokud se týká pravidelných provozních
nákladů, tak ty představují při 8 strážnících cca
3,100 tis. Kč ročně, při 5 strážnících cca 1,950
tis. Kč ročně. V následující obsáhlé diskusi byla
zdůrazněna vysoká finanční náročnost činnosti

městské policie, nutnost
zpracovat rozpočtový výhled
na minimálně 5 až 6 let, vyjasnit si, co lze
očekávat od zřízení MP a dále bylo zvažováno,
zda  zřízením MP  budou z větší části vyřešeny
stávající problémy. Po ukončení diskuse bylo
přijato usnesení, ve kterém zastupitelstvo
uložilo radě města vytvořit pracovní tým
k přípravě komplexního posouzení  postupu
a přípravě harmonogramu na zřízení MP
v Chropyni, včetně rozpočtového výhledu
na období let 2005 − 2010 a pravidelně
o postupu prací informovat zastupitelstvo
města.

Diskuse
V rámci všeobecné diskuse byla probírána otázka
prašnosti zpevněné plochy za prodejnou Albert
– snažíme se zkontaktovat vedení společnosti
pro získání možné spoluúčasti na řešení, protože
tuto plochu nejvíce zatěžují automobily zásobující
prodejnu. Úprava prostoru mezi hřbitovem
a Fatrou a.s. je zařazena do 7. etapy projektu
regenerace sídliště, je nutno řešit vlastnictví
příslušných pozemků, které nyní patří církvi.
V současnosti se připravuje realizace izolační
zeleně, avšak i zde je nutno nejdříve vyřešit
vlastnictví pozemků, kde vystupuje jako správce
Pozemkový fond. Tomu již byly  zaslány příslušné
podklady. Reklamace na uschlé nebo vymrzlé
stromy byla uplatněna v loňském roce,
dosazování však bude pokračovat stále, neboť
některé stromy odumřou i po delší době bez
známé příčiny. Stav ulice Míru je poznamenán
výstavbou – odstraňování překopů
je projednáváno s jednotlivými stavebníky.
Plánované vybudování pěší zóny je závislé
na ukončení výstavby a finančních možnostech
města.  Místní komunikace na Podlesí bude
vyspravena recyklátem.

Termín konání dalšího řádného zasedání
Zastupitelstva města Chropyně byl
stanoven na středu  29. září  2004.

Eva Klašková − místostarostka

 Z jednání zastupitelstva města Chropyně

11. 9. 2004 Putování „Rusavskými kotáry na kole i pěšky“
Pěšky: 15, 25, 35, 50 km, cyklo: 25, 50 km;
start: Holešov, sokolovna, 7 – 9 hodin

Zlínská nejen padesátka
Pěšky: 10, 17, 25, 30, 50 km;
start: Zlín – volejbalové hřiště „U přehrady“, 6 – 9 hodin

18. 9. 2004 Podzimní putování Valašskem
Pěšky: 10, 25, 35 km, cyklo: 45, 95 km;
start: Valašské Meziříčí – hvězdárna, 7 – 9 hodin

25. 9. 2004 Toulání podzimem
start: Bystřice pod Hostýnem, 9:00 hod;
info: Cyril Krejcar, Novočeská 948,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 378 446

28. 9. 2004 Velká Javořina na kole
Cyklo: 48 km; start: Uherský Brod,
8:00 hod; info: Karel Janoušek, Lány 844,
763 61 Napajedla, tel. 577 944 817

P O Z O R !!!
KČT Chropyně připravuje zájezd na tradiční
PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY,

které se koná 9. října 2004.

Zájemci se mohou přihlásit do konce září
u Jaroslavy Pospíšilové nebo Svatavy Horákové.

Pěkné počasí a dobrou náladu všem pochodujícím!
– JP –
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Těmito fotkami Vám chceme přiblížit dětský
den na Sokolském hřišti.

Jednou ze soutěží byl petanque, potom následovalo pití
limonády, kde byl nejrychlejší Petr Kubín, kdežto v pojídání
zmrzliny byl nejrychlejší Tomáš Kubín.

Na závěr dostaly děti špekáčky, které si opekly na ohni.

Petanque ligu vyhrál tým SMM.

Jarní ligu v petanque družstev vyhrálo po zásluze družstvo
SMM ve složení S. Tichý, V. Štolfa, B. Menšík a M. Bosáková.
Gratulujeme.

Hledáme nové týmy pro podzimní soutěž družstev
v petanque.

Zahajujeme v polovině září. Kdo má zájem, nechť se přihlásí
v restauraci STOP u pana Mihóka.

J. Mihók

Dětský den přes objektiv
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Období školního vyučování ve školním roce 2004/2005 začalo
ve všech základních, středních a speciálních školách ve středu
1. září 2004. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v pondělí 31. ledna 2005. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2005.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek
29. října 2004.

Organizace školního roku 2004/2005 v základních, středních a speciálních školách
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve

čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v neděli
2. ledna 2005. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
4. února 2005.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:

Poznámky k tabulce :
1) Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6, Praha 7,
Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18,
Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha  Kolovraty,
Praha−Běchovice, Praha−Benice, Praha−Březiněves, Praha−Čakovice,
Praha−Ďáblice, Praha−Dolní Chabry, Praha−Dolní Měcholupy,
Praha−Dolní Počernice, Praha−Dubeč, Praha−Klánovice, Praha−Koloděje,
Praha−Královice, Praha−Křeslice, Praha−Lysolaje, Praha−Nebušice,

Praha−Nedvězí, Praha−Petrovice, Praha−Přední Kopanina, Praha−Satalice,
Praha−Suchdol, Praha−Štěrboholy Praha−Troja, Praha−Vinoř.
2) Praha 1 až 5 jsou městské části : Praha 1, Praha 2, Praha 3,
Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha−Kunratice, Praha−Libuš, Praha−Lipence, Praha−Lochkov,
Praha−Řeporyje, Praha−Slivenec, Praha−Šeberov, Praha−Újezd,
Praha−Velká Chuchle, Praha−Zbraslav, Praha−Zličín.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března
a pátek 25. března 2005.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července do středy
31. srpna 2005.

Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne
ve čtvrtek 1. září 2005.

V Praze 27. října 2003             JUDr. Petra Buzková − ministryně  v.r.

V sobotu 25. září 2004 se v Rytířském sále
chropyňského zámku uskuteční koncert
nazvaný „Setkání tří sborů“.

Aktéry tohoto vzájemného setkání budou
smíšený pěvecký sbor „Slavoš“ Beroun
a Zpěvácký sbor suchovských žien
zo Suché nad Parnou.

Oba sbory se několikrát vzájemně navštívily,
koncertovaly spolu a uskutečnily i společná
soustředění.

Setkání tří sborů – koncert sborového zpěvu
Pěvecký sbor Slavoš Beroun má dlou−

holetou tradici. Vznikl stejně jako kroměřížský
Moravan v roce 1862. Má za sebou
významnou koncertní činnost, která trvala
až do roku 1947. Po 25tileté pauze v roce
1973 začíná novodobá historie Slavoje, která
trvá nepřetržitě dosud.

O slovenském sboru toho zatím mnoho
nevíme, o to víc se těšíme na jeho představení.

Hostitelem a organizátorem společného

koncertu v Chropyni bude
smíšený pěvecký sbor
Moravan Kroměříž, jehož součástí je i Ob−
čanská beseda Kyselovice.

Mimo svých vlastních vystoupení připraví
sbory také společný zpěv několika
nastudovaných skladeb.

Toto oznámení je současně srdečným
pozváním pro všechny příznivce a milovníky
sborového zpěvu.                                   −Huk−
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Povinná školní docházka už začala a s ní i provoz školní družiny.
Pro děti je přichystaný celoroční program, který částečně navazuje
na činnosti minulé, ale jistě přibudou i nové aktivity.

V uplynulém školním roce jsme s žáky prvního oddělení
ŠD pravidelně navštěvovali knihovnu, pořádala se např. soutěž
o nejhezčího draka, největšího sněhuláka, nejhrozivější strašidlo …
Na několik pokračování byla rozložena Přírodovědná sazka – děti
soutěžily na stadiónu a plnily úkoly ze zoologie, botaniky či zdolávaly
tělovýchovné úkoly a v oddělení ŠD řešily vědomostní otázky. Několik
kol měla i pěvecká soutěž O nejlepší SuperStar – soutěžící se přejmenovali
jmény svých idolů a zpívali „co to dalo“. Na rozdíl od TV Nova u nás
zvítězila Šárka Vaňková (Barborka Smolková). Na konci družinové
docházky v měsíci červnu nemohla chybět akce Miss a Missák. Připravily
ji žákyně třetí třídy – L. Kopačková a E. Bajerová. Probíhaly obvyklé
povinné i volné disciplíny a na závěr bylo „korunování“.

Samozřejmě, že tyto větší soutěže se prolínají s běžnými zájmovými

činnostmi – pracovně−technickými, esteticko−
výtvarnými, tělovýchovnými, literárními či různou
relaxací. Posledního června se už jen rozdávalo „družinové vysvědčení“
za 2. pololetí a proběhlo vyhodnocení „Mráčkové soutěže“ a těšili jsme
se na letní prázdniny.

Nyní v září, při zahájení školní docházky, čekalo žáky překvapení
v podobě nového nábytku a koberců. Oddělení je teď mnohem hezčí,
k úplné útulnosti chybí ještě výměna židliček popř. stolečků, na které
již bohužel nevybyly finanční prostředky. Přesto jsme rádi,
že se na vybavení ŠD nezapomíná, protože je to zařízení pro aktivní
odpočinek dětí, aby se formou her odpoutaly od učebních starostí
a domů se vracely duševně odpočaté.

Pobyt dětí ve školní družině ocení jistě ti rodiče, kterým záleží
na tom, aby bylo o jejich ratolesti postaráno a není jim lhostejné,
kde a jak tráví svůj volný čas.

Helena Lošonská

Školní družina

Tak jako v předchozích letech se i v letošním roce vydal pěvecký sbor
Schola Melodica u sv. Jiljí v Chropyni, jak zní oficiální název tohoto tělesa,
na prázdninové soustředění. Bylo v pořadí čtvrté a podruhé jsme zavítali
na faru do Pačlavic, která našim požadavkům plně vyhovuje. Prožili jsme
zde týden od 11. do 18. července.

Během tohoto týdne jsme nacvičovali skladby na letošní vánoční
koncert a i když se to někomu může zdát zvláštní, zpívat v létě vánoční
koledy, nám to připadá zcela normální. Přes rok máme totiž dostatek
práce a dobrý základ, položený na soustředění, je na zkouškách v období
září – listopad k nezaplacení. Zpívali jsme všichni tak usilovně, že jsme
v chladném počasí tohoto zvláštního léta ztratili hlas skoro všichni. Přesto
jsme ze soustředění odjížděli s velmi dobrým dojmem a pocitem odvedené
práce.

Chtěli bychom poděkovat těm, kteří nám přispěli na pobyt – Městu
Chropyně (pan starosta s paní místostarostkou nás přijeli i navštívit)
a farnostem sv. Jiljí v Chropyni a sv. Jakuba v Břestě. Bez jejich pomoci
by se soustředění jen těžko uskutečnilo. Také bychom chtěli poděkovat
Pavlu Boubelíkovi a Josefu Dobrému, kteří se o nás celý týden výborně
starali a skvěle vařili. Jen nám nebylo jasné, kdo je vlastně šéfkuchař a kdo
je skladník, jak si funkce rozdělili hned na začátku J .

A na co se můžete těšit při letošním vánočním koncertě? Na spoustu
krásných vánočních písní, jak českých tak evropských, a především
na Gloria D dur pro sóla, sbor a orchestr, RV 589 od Antonia Vivaldiho.

Koncert bude jen jeden, i když se množí žádosti na dva koncerty
(máme koncerty ještě ve Skašticích, Břestě, Kostelci u Holešova …). Bude
však poprvé v některý z víkendových dní. Podobně jako se Luděk Koutný,
vedoucí sboru Cantinella, potýká s odchodem zpěváků na střední školy,
na víceletá gymnázia nebo na jiné základní školy, i já řeším podobný
problém. Středoškoláci maturují a odcházejí na vysoké školy, což v případě
Scholy znamená nemožnost účasti důležitých členů sboru na vánočním
koncertě v průběhu týdne. V době, kdy vánoční koncert pořádáme,

Soustředění pěveckého sboru Schola Melodica
probíhají na vysokých školách už buď zkoušková
období nebo velmi důležité zápočtové týdny.
A já se těmto studentům budu snažit vyjít vstříc, protože
neodměnit jejich celoroční snahu na zkouškách možností předvést to,
co se naučili, by byla velká škoda, zklamání a možná i ztráta motivace.

V každém případě se na vánoční koncert všichni těšíme a těšíme
se také na mimořádné soustředění o podzimních prázdninách, protože
tento koncert a vybraný repertoár si důkladnou přípravu zaslouží.

Ing. Jiří Rosecký − sbormistr
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Rada města na svých jednáních:
− schváli la  plán oprav dlážděných

komunikací a stanovila následující priority:

Oprava lokálních defektů:
1) dr. Emila Axmana, zbytek Nové
2) Palackého
3) nám. Svobody

Úplné rekonstrukce:
1. etapa – část Křižní a část Nové
2. etapa – zbytek Křižní a Závětří
3. etapa – ulička Míru

Současně uložila zařadit první etapy do ná−
vrhu rozpočtu pro rok 2005.

− odsouhlasi la poskytnutí f inančních
příspěvků na činnost neziskových
organizací v celkové  výši 28 700,− Kč.
Podrobný rozpis je uveden v jiném článku;

− po odstoupení pana Kulhana od koupě
domku č.p. 98 na Pazderně odložila prodej
do vyřešení bytové situace stávající
nájemnice paní Suchánkové;

− schválila uzavření nové nájemní smlouvy
na nebytové prostory Kavárny Bianca
na zvýšenou plochu ze 134 m2 na 150 m2

za cenu 260,− Kč za m2 a rok;
− odsouhlasila postup v  právním sporu

s paní Obadalovou o byt na Komenského
ul. č.p. 163 směřující k vyklizení bytu dle
pravomocných rozsudků a vystavila plnou
moc pro JUDr. Taláška pro zastupování
města v této kauze;

− pověřila výkonem opatrovnictví ne−
svéprávného pana Petra Suchánka paní

Z jednání rady města
Lenku Horákovou, vedoucí odboru
sociálních věcí;

− projednala zprávu o dendrologickém
posudku týkajícího se lípy u kostela.
V souladu  s uvedeným stanoviskem
rozhodla o zažádání  o povolení ke skácení
v době mimo vegetační s následnou
výsadbou vhodné dřeviny;

− projednala stížnost pana Petlacha
z bytového domu č.p. 615 na Moravské
ulici na ohrožování uvedené nemovitosti
v blízkosti rostoucími břízami, které
poškozují balkony a stříšky. Na doporučení
odboru VaŽP rozhodla o podání žádosti
o vydání povolení k vykácení stromu
v období mimo vegetaci;

− udělila výjimku z OZV o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejné hudební
produkce paní Mihókové na 2. 7. 2004
a 5. 7. 2004 do 04:00 hodin;

− rozhodla o volném vstupu starobních
důchodců a zdravotně postižených
na představení „Randezvous“ s operetou
konané dne 20. září 2004 v MKS jako
pozornost ke  dni seniorů;

− v souvislosti s rekonstrukcí objektu
Kavárna, cukrárna Bianca schváli la
technické zhodnocení ve výši 222 tis. Kč
a současně uložila zpracovat dodatek
nájemní  smlouvy na nově zabudované
předměty v majetku města a dodatek
smlouvy o nájmu řešící zápočet
technického zhodnocení proti nájmu;

− vyhověla žádosti vedoucího Občanské
besedy Kyselovice o spolupráci při
uspořádání koncertu 3 pěveckých sborů
dne 25. 9. 2004 v zámku, týkající

se přípravy rytířského
sálu, propagace, prog−
ramů, přípravy víceúčelového sálu
na šatnu a  vyžádání  souhlasu ředitele
Muzea Kroměřížska;

− povolila výjimku při  pořádání veřejné
hudební produkce paní Mihókové
na venkovní zahrádce za restaurací STOP
do  konce srpna letošního roku do 02:00
hodin v pátek nebo sobotu;

− zamítla žádost pana Petra Dumana,
provozovatele fit−centra o snížení nájmu,
protože nebyly zjištěny žádné nové
skutečnosti, které by snížení odůvod−
ňovaly;

− schválila smlouvu o dílo na vypracování
podkladů změny územního plánu
č. 3 s firmou Ing. arch. Plesník;

− udělila souhlas města, vlastníka pozemků,
firmě Energetika Chropyně  se vstupem
a využit ím na manipulační prostor
na pozemcích města (šíře cca 10 m) pro
zajištění čištění vodního toku;

− v souvislosti s dalšími pracemi na  rege−
neraci sídliště − parkoviště u trafostanice
− rozhodla podat žádost o povolení
k  vykácení 1 břízy, kterou nelze pro
velikost přesadit, další drobnější stromy
pak přesadit;

− projednala  informace včetně  foto−
dokumentace o špatném zdravotním
stavu několika stromů (břízy, smrky,
škumpy) na parcelách 1195 a 1196/1
a rozhodla podat ohlášení příslušnému
správnímu orgánu o provedení kácení;

Eva Klašková − místostarostka

K následujícím fotografiím jen stručně: Na obrázku vidíte Vojtěcha
Baranyaie, který ničí zařízení dětského hřiště ve vnitrobloku mezi
ulicemi Nádražní a Moravská. Mladíci zřejmě potřebovali nějaké
dřevo na táborák a to z dětské průlezky se jim asi zdálo nejvhodnější.

Co nás opravdu zděsilo
Na další fotce pak vidíte výsledek jeho „práce
a snažení“.
„Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu –
je sám se sebou vždy spokojený.“ Napoleon Bonaparte
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Začátkem srpna provedla firma Energetika Chropyně a.s. a Rybářství
Přerov nutnou údržbu a vyčištění mlýnského náhonu. O tom, jaký rozsah

Čištění mlýnského náhonu
prací byl proveden a jak velké množství bahna bylo
vytěženo, svědčí následující fotografie.       Redakce

O materiálním postavení seniorů v České
republice

V České republice nyní pobírá přes
2,5 milionu občanů důchody, z nichž skoro
1,9 milionu osob jsou starobní důchodci.
Je to zhruba 20% dospělého obyvatelstva naší
republiky a představují značnou politickou sílu,
obzvláště v době voleb do Parlamentu ČR. Tito
lidé žili a pracovali v období, ve kterém žila také
většina našich občanů, a je proto zcela
oprávněné a spravedlivé očekávat, že také
jejich materiální postavení ve společnosti bude
zhruba podobné, jako vývoj u většiny našich
obyvatel. Sociální postavení našich seniorů
je ovšem bohužel v příkrém rozporu s tímto
oprávněným požadavkem. Pro letošní rok
rozhodla naše vláda svým nařízením
č. 337/2003 Sb. o zvýšení důchodů celkem
o 2 %, tj. průměrně o 144,− Kč za měsíc.
Znamená to, že se důchody starobní, plně
i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí,
přiznané před 1. lednem 2004, zvyšují
od splátky po 31. 12. 2003 o 2,5 % procentní

výměry důchodu (tj. z celkové částky
důchodu po odečtení jeho základní částky ve
výši 1.310,− Kč). Zvýšení důchodu nerozlišuje
valorizaci důchodu u staro− a novodůchodců
a rozdíl mezi nimi bude v letošním roce 178,−
Kč (proti 514,− Kč v roce 1998). Podle nařízení
vlády č. 337/2003 Sb. byla průměrná výše
starobního důchodu v lednu letošního roku
7.227,− Kč za měsíc a jeho reálná hodnota
dosáhne jen 99,4 % reálné průměrné hodnoty
z roku 1989. Bude tak o 0,9 % nižší než v roce
2003 a relace průměrného starobního důchodu
k průměrné hrubé mzdě bude jen 40,7 %, což
znamená pokles o 1,6 procentního bodu ve
s loňským rokem. Naproti tomu by měla reálná
hodnota hrubé mzdy v letošním roce
přesáhnout výši z roku 1989 o více než 30 %.

Valorizace důchodů v průměru o 2 %
zaostává za předpokládanou výší inflace, která,
podle očekávání ČNB, MPSV a ČMKOS,
dosáhne cca 3 – 3,5 %, a proto dospěla také
ČMKOS a ČNB při vzájemném jednání k závěru,
že by výše nominální mzdy měla letos

Informace svazu důchodců

Organizace č. 1 Českého zahrádkářského svazu v Chropyni
upozorňuje pěstitele ovoce, že zahájila zpracování jablek:

1. Lisování šťávy pro domácí zpracování (na mošt, burčák, kvas
apod.) – v pondělí a ve čtvrtek odpoledne, poplatek za zpracování =
2,50 Kč/litr

2. Výroba a prodej moštů
− příjem ovoce ve středu a v pátek od 13 do 16 hodin
− za 10 kg kvalitního ovoce 8 lahví o obsahu 0,7 litru

Pěstitelům jablek
− cena moštu proti dodanému ovoci = 6,− Kč/litr
− cena moštu bez dodaného ovoce = 8,− Kč/litr
− záloha na 1 láhev = 3,− Kč

Termín zpracování ovoce nutno zajistit předem v Domě zahrádkářů.
Jablka na zpracování musí být čistá, nepřezrálá a nenahnilá. Sklenice
vracejte čistě vymyté, bez usazenin a plísní.

Změny nebo další informace hledejte ve vývěsních skříňkách Českého
zahrádkářského svazu.

– JP –

stoupnout o cca 6 %.
Koordinační výbor organi−

zací důchodců (KVOD) uvítal svého času
skutečnost, že důchody mají být valorizovány
každoročně. Nemůžeme však souhlasit
s vlastními principy valorizace, které jsou
vázány zpětně a opožděně na vývoj inflace
a reálných mezd před 12 – 18 měsíci. Žádáme
proto, aby důchody byly valorizovány
aktuálně, dle předpokládaného vývoje
životních nákladů důchodců a předpo−
kládaného vývoje reálných mezd ekonomicky
aktivní části populace.

S těmito a dalšími otázkami se obrátil
Koordinační výbor organizací důchodců
dopisem na předsedu vlády ČR PhDr. Vladimíra
Špidlu se žádostí o osobní projednání této
problematiky.

Doc. Ing. Edgar Semmel − člen Ústřední rady
SDČR a místopředseda KVOD

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR
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Je dlouholetou tradicí, že počátek prázdnin patří stanovému táboru,
jako vyvrcholení celoroční práce oddílů resp. celého střediska. V našem
Středisku JUNÁKA má tato činnost obzvláště bohatou tradici a přípravě
každoročního tábora je věnována velká starostlivost a obětavost
v přípravných pracích.

Nejinak tomu bylo i v roce letošním. Naše oblíbené místo pro
pořádání střediskového stanového tábora je „Sluneční zátoka“ v katastru
obce Heřman nedaleko Bouzova, kde mnohdy nevyzpytatelná,
ale přitom malebná říčka Třebůvka obepíná krásnou louku a vytváří
krásné zákoutí ve stínu hlubokého lesního masivu.

Na ničivé záplavové časy minulých let neradi vzpomínáme, spíše
se snažíme ve střízlivém optimismu myslet na prožití dvou týdnů pravého
léta.

Přípravy našeho letošního tábora probíhaly podle plánu v duchu,
jak jsme si stanovili po uplynulém táboře v r. 2003. Přípravy se neobešly
bez tvořivé práce na úpravách a opravách některého táborového
materiálu tak, aby vybavení tábora připravilo pro táborníky to nejlepší
a přísným hygienickým podmínkám plně odpovídající prostředí.
V některých oblastech táborového zařízení to není snadné, neboť
mnohý materiál nese stopy po ničivých záplavách a velmi obtížně
se spravuje. Je to pro nás úkol trvalejšího rázu, který si vyžádá nejen
usilovnou práci, ale zejména finanční prostředky.

Budovatelské práce započaly v pátek 2. července 2004 nejdříve
soustředěním a naložením materiálu u skladu v Cikorce a přesunem
pracovního konvoje na táborovou louku. Tam nás čekal předvoj našich
pracovníků, kteří nejen připravili louku pro stavební činnost a z velké
části vyskládali uložený materiál z plechového skladu. Louku bylo třeba
dosečením některých míst připravit natolik, aby nemuselo docházet
ke zbytečnému přeskládávání specificky vyskládaného materiálu
a mohlo se začít budovat přímo na určeném místě.

Od pátku 2. do neděle 4. července byl tábor v pohodě vybudován
a připraven k obydlení. Přispělo tomu i překrásné sluneční počasí bez
jediné kapky deště, pracovní uvědomělost nejen našich členů,
ale pomocníků z řad rodičů a přátel. Všem patří dík za nezištnou pomoc.

Když v neděli 4. července v odpoledních hodinách dorazila do tábora
hlavní část táborníků, vítala je „Sluneční zátoka“ v plném lesku
a za krásného slunečního svitu. Po přivítání zbývalo jen přidělení stanů
jednotlivým oddílům a následně rozdělení nocležníků po dvou
dle potřeb vedoucích oddílů. Rozdělily se uložené kufry a batožiny
a v táboře bylo v tu ránu živo jako v mraveništi. Vše probíhalo v pohodě
a ve shodě.

I když pro letošní tábor je větší počet táborníků než v roce minulém,
nepřistoupili jsme k rozšíření počtu oddílů, ale naopak. Byly vytvořeny
čtyři početné oddíly – dva chlapecké a dva dívčí s dostatečným
kvalifikovaným obsazením vedoucích.

Proti minulému roku došlo k výraznějším
personálním změnám ve vedení, ať již z nutných,
či objektivních příčin. Příležitost byla dána nastupujícímu mládí –
perspektivním, z vlastních řad vychovaným vedoucím, kteří se chopili
práce a zodpovědnosti, jak se říká „za pačesy“. Ty objektivní příčiny
jsme plně respektovali s vírou, že to není napořád.

I samotný táborový program byl výtvorem mladého vedení,
korigovaný zkušenými a byl sestaven v duchu zvyklostí skautské
výchovy a skautských zásad. Bylo příjemné konstatování, že i nečlenové
naší organizace, kterým vždy na našem táboře otevíráme šanci
se zúčastnit, přijímali tyto zásady jako by byli členy. Svědčí to o tom,
že tak, jak je předkládáme, jsou pro každého přijatelné a vždy se najde
někdo, kdo po prázdninách mezi nás do Junáka přijde.

Samotný táborový program byl náplní bohatý. Předsevzetí
vedoucích bylo veliké, kdyby …

To kdyby patří počasí. Ze čtrnácti táborových dnů nám 6x zapršelo
a to 3x přívalově. Nejen mnoho vody, kterou nestačilo ani následné
sluníčko v krátkém čase vysušit, ale k tomu i dost výrazné ochlazení,
zvláště v ranních hodinách; ráno bylo velmi často 8 – 10 °C!
A to přívalové množství vody se objevilo ve třech různých dnech cca
ve dvouhodinovém trvání. Na množství vody v řece se to však
neprojevilo. Jen voda nebyla přijatelná na sportovní využití. Na louce
to však bylo zřetelně poznat.

A tyto příděly vody nepříznivě zasahovaly do směle postaveného
táborového programu a nutily vedoucí k častým improvizacím.
Oddílové kolektivy to pochopily a přijímaly změny s plným pochopením
v očekávání, že se vše zlepší. Ano. Ukázalo se často i sluníčko,
ale chladnější počasí a mokrá louka nebylo to pravé ořechové. Soutěže,
bodovací hry a závody, to vše v programu zůstalo. Nechyběly ani dva
táborové ohně (zahajovací a na ukončenou) s programem vlastní
„oddílové kuchyně“ a řízením členy táborové rady.

Jak bývá zvykem, nemohly chybět ani momenty slavnostnějšího
rázu. Je to neodmyslitelně složení skautského slibu u táborového ohně,
plnění skautských odborností – odborek a další jiná ocenění
za mimořádné služby a výsledky. V programu oddílů nechyběla ani
denní a noční služba. Noční hlídky oddílů v pravidelném rozdělení střežily
tábor ve dvoučlenném obsazení od večerky až do budíčku a každý
den bez rozdílu počasí. Je skutečností, že v některých momentech
vypomáhali starší hoši, či mladší vedoucí. Letošní tábor se obešel bez
nejmenšího jak denního, tak nočního narušení.

V průběhu dvou týdnů uskutečnily oddíly dva celodenní výlety (vždy
ve středu), a to nejen na Bouzov, Javoříčko, Arboretum v Bílé Lhotě,
ale i na vzdálený Úsov. Kupodivu se tyto „celodeňáky“ počasím vydařily.

Ani v letošním roce nezapomněli na nás občané nedalekých Vlčic,
kde má náš tábor hluboce zapuštěny přátelské kořeny, když celý tábor

„Sluneční zátoka“ v letošním roce moc vlídnosti chropyňským skautům v létě nenabídla
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pozvali na Dětský den, uspořádaný v sobotu 10. července. Akce trvala
celé odpoledne a proti loňskému roku se odehrála v krásném slunečném
počasí. Naši vedoucí obsadili řídící funkce u jednotlivých soutěží tak,
jak to osadní výbor ve Vlčicích zorganizoval. Byla to dobrá shoda
a spolupráce.

Letošní táborový program se obešel bez mimořádných atrakcí,
tj. návštěva hasičů z Bouzova či koníčkáři. Do připraveného programu
tábora se tyto akce nevešly a ani nechyběly.

Náš tábor je vždy připraven na návštěvu kontrol všeho druhu
a také i na zdvořilejší návštěvy. V tom prvém případě se po mnoha
letech neobjevila kontrola krajského hygienika, což pro nás bylo
překvapení. Ne, že bychom po této kontrole toužili, ale byli jsme plně
připraveni. Proč nepřijeli, nevíme. Spíše na zdvořilou návštěvu přijela
delegace Okresní rady Junáka na čele s předsedou br. Alešem Cepkem
a hospodářem br. Svaťou Čechem. Velice důvěrně znají organizaci
našeho tábora, jeho přednosti i zásady.

V kategorii zdvořilostních návštěv nechyběla delegace představitelů
Města Chropyně – starosta p. František Hrabal, místostarostka paní
Eva Klašková a paní Lenka Horáková z odboru sociálních věcí. Jako
vždy projevili zájem, co je nového, co nás trápí a co se nám daří.
Prohlédli si zařízení tábora, přesvědčili se o jeho náročnosti a otevřeně
jsme o problematice pobesedovali. Dospěli jsme ke vzájemnému
porozumění a pochopení. Pro všechny mladé táborníky přivezli sladké
občerstvení, za což patří poděkování ze strany vedení tábora. Spokojeně
pak tábor opouštěli.

Nutno podotknout, že v letošním roce, ve srovnání s předchozími
tábory, zachvátila tábor vlna krátkých návštěv rodičů a známých. Žádná
z těchto návštěv nezanechala negativní výsledek u svých mladých
ratolestí. A to je dobré. Ze strany vedení tábora jsme tyto návštěvy
vysloveně nezakazovali, ale také nedoporučovali. Kdo z rodičů toho
využil, udělal si pak svůj obrázek, jak to na táboře vypadá.

Přistoupíme−li k celkovému zhodnocení průběhu letošního tábora,
je nezbytné posoudit naplnění táborového programu, spokojenost či
nespokojenost a bezprostředně i vlivy nezmarů počasí.

Vedení tábora vynakládalo všechno úsilí k tomu, aby náročný
program, zejména ve specifických částech jako „Den rytířů“, „Den
kovbojů“ a „Den indiánů“, byl naplněn bezezbytku. Protože to byly
celodenní akce, deštivé počasí vždy nepříjemně zasáhlo a zvyšovalo
to nároky na vedoucí, jak se s tím vyrovnat. Nic z programu nevypadlo,
jen se muselo časově upravovat. A v tom byl největší problém, neboť
to někdy muselo zasáhnout i do volnějšího času.

V tomto směru je třeba ocenit přístup každého z jednotlivých
vedoucích, zdravotního i kuchyňského personálu a neméně
i hospodářské části jak v operativnosti, tak ve vzájemném pochopení
a porozumění. Důležité je, že všechny tyto vynucené změny plně chápali

všichni táborníci a že se to, až na dva případy, obešlo i bez zdravotních
problémů. Byla to pouze zkouška ne odolatelnosti, ale operativní
schopnosti každého vedoucího, vzájemné kolektivní spolupráce
a pomoci. V tomto je přednost našeho letošního tábora.

Kvapem se blížil závěr dvoutýdenního pobytu. Netrpělivě jsme
vyhlíželi a poslouchali předpovědní zprávy, jaký ten konec skutečně
bude. A protože meteorologové denně měnili své prognózy, sledovali
jsme vše s nadhledem. Nakonec vše vyšlo, jak vyjít mělo – sluníčko
i sucho poslední dva dny. A to bylo pro nás důležité. Sbalit v pohodě
a hlavně v suchu. To se nám podařilo, to byla nejradostnější tečka
za letošním tábořením.

Náš tábor, resp. naše organizace tábora nemá žádného sponzora.
Jediným živým pokladem je obětavost, ochota a nezištnost nejen
vedoucích a personálu, ale i mnohých rodičů, dětí, samotných
vyspělejších dětí a přátel naší organizace. Jejich nezištná práce,
obětavost a vůle po aktivní pomoci je pro nás tím nejcennějším.
Za to jim patří náš vděk a velké poděkování. Bez této pomoci bychom
nemohli sklízet táborové úspěchy, kterých si vážíme a na kterých stavíme.

Ještě pár slov k hodnocení. Po léta si velmi zakládáme na tom, že náš
tábor neprovází žádné zdravotní, epidemická či hygienická událost.
Jak děti dovážíme na tábor zdravé, tak je i zdravé po táboře přivážíme
domů. Jen ojedinělé případy jsou výjimkou. O tuto hodnotu
se neúnavně a úspěšně stará naše zdravotnická dvojice Lida Staňková
a Jiřa Šebestíková, které si zaslouží uznání a poděkování ode všech.

Celkový pohled na průběh letošního tábora je možno označit jako
dobrý. Průběžnou nepřízeň počasí neovlivníme a přizpůsobivost
v naplnění táborového programu přispěla k plné spokojenosti všech.

I takto s pocitem spokojenosti se budeme zamýšlet nad táborem
2005.

Václav Šebestík – GUFI
vedoucí střediska

„Sluneční zátoka“ v letošním roce moc vlídnosti chropyňským skautům v létě nenabídla

Závěrečné motto:
„Ať praží slunce, déšť ať šumí,

mech dýchá, olše u vody!
Z nás každý už se vmyslit umí

v zázračný hovor přírody.
Sám na svůj důvtip, na svou práci

kdož odkázán, se lepší vrací
k svým, mezi cizí zkouškou zví,

co láska k lidem posvětí,
že cílem žití bratrství

v odvaze, v činu, oběti.“
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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

Přes již mnoho let trvající zákaz vjezdu nákladních
automobilů do sídliště (s výjimkou zásobování apod.)
se tento přestupek proti pravidlům silničního provozu neustále opakuje.
S tím souvisí samozřejmě i stížnosti občanů na parkování těchto automobilů
na místních komunikacích.

Pokud taková připomínka na radnici dorazí, následuje upozornění Policie
ČR, ale to všechno může být už v okamžiku, když již auto odjelo, čili pozdě.
Daleko vhodnější je, když občan sám policii ihned telefonicky upozorní.

Dá se tak učinit na následující tel. čísla: 573 350 152 nebo tísňovou
linku 158.

To samozřejmě platí i pro ohlášení podezření na páchání přestupku,
případně trestné činnosti jakéhokoliv druhu, nejen dopravního.

František Hrabal − starosta města Chropyně (US−DEU)

Dne 28. červen−
ce 2004 se dostavil
ke svému jubilejnímu   s e d m d e
s á t é m u   daru krve pan Václav
Kuchař. Tento vysoký počet darů krve
svědčí o tom, že pan Kuchař si je vě−
dom potřebnosti krve a dárcovství
pro naši společnost. Za dobu svého
dárcovství již obětoval téměř 35 litrů
své zdravé krve pro záchranu životů
či pomoc v nemoci svých spolu−
občanů a spolupracovníků.

Město Chropyně by panu Kucha−
řovi chtělo touto cestou vyjádřit své poděkování.

Správa majetku města Chropyně upozorňuje všechny
sportuchtivé, že na sokolském hřišti bylo
namalováno hřiště na nohejbal a petangue. Síť, míč
a koule na petangue je možno půjčit na zahrádce
restaurace Stop u obsluhujícího personálu zdarma.
Bude vybírána jen vratná záloha 50,− Kč.

Nákladní auta na sídliště nepatří

foto pořízeno 16. 8. 2004 v 10:33 hod. na ulici Nádražní

Poděkování

Upozornění

− pojištění
− hypoteční úvěry
− americká hypotéka
− úvěr ze stavebního spoření

kontakt: Romana Kroupová
mobil: 605 230 114

Poskytujeme:
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Ve dnech 14. srpna – 21. srpna 2004 se v Morkovicích − Skavsku konal
letní dětský tábor pořádaný Pionýrskou skupinou Obránců míru
Chropyně. Bohužel v tomto termínu byla i uzávěrka Zpravodaje a tudíž

vám zatím nabídneme pouze dvě fotografie, abyste
měli představu, jak to na tomto táboře, který se nese
v duchu příběhů Harryho Pottera, vypadalo.

Byla právě polovina letních prázdnin, když
třicet mladších a starších žáků fotbalového
klubu odjíždělo na týdenní sportovní tábor
do Osvětiman.

Mnoho dětí jejich věku odjíždí v tomto
období prázdnin na dovolenou s rodiči nebo
k babičkám. Ovšem tito mladí fotbalisté si nabalí
kopačky, dresy, balony a vyrazí na sportovní
tábor.

Rekreační středisko Ječmínek v Osvě−
timanech se stalo na týden domovem pro třicet
žáků a osm dospělých. Celý týden byl dopředu
pečlivě naplánován tak, aby kluci získali fyzickou
a herní připravenost do následující sezony
ve druhé nejvyšší žákovské soutěži.

Každý den proběhl náročný dopolední
i odpolední trénink. Množství běhů střídala
cvičení obratnosti a nácvik míčové techniky.
To vše se v průběhu tábora ihned
konfrontovalo v přípravných utkáních,

a to v úterý se Šardicemi, které hrají žá−
kovskou l igu, a Uherským Brodem,
zástupcem krajského přeboru. Všechna
utkání potvrdila dobrou připravenost obou
našich mužstev.

O zázemí celého soustředění se starala
výborná parta dospělých. Zkušení trenéři
Michal Hofírek a Miroslav Panáček předávali
každodenně klukům své letité zkušenosti
a vštěpovali jim hráčskou dovednost.

O hladové a vysílené fotbalisty se staral
šéfkuchař Josef Dobrý se svými pomocníky.
Kuchařem polévkářem Mirkem Blažkem,
kuchařem přílohářem Petrem Ernstem, mimo
jiné  kuchařem salátářem Jardou Kotulou
a mimo jiné myčkou Vojtou Štolfou.
Nadstandardní jídelníček byl prošpikován
překvapeními, jakými byly například domácí
pletýnky nebo pařížské dorty.

Díky všem dospělým mohl tento úspěšný

sportovní tábor proběh−
nout bez sebemenšího prob−
lému.

Milým překvapením byla čtvrteční návštěva
pana starosty Františka Hrabala a předsedy
FK Chropyně pana Mgr. Igora Štěpánka.
Všechny nás velmi potěšilo, že si tito pánové
našli chvilku času a docenili tak význam
celoroční práce dětí a dospělých. Možná, že
by nám leckterý fotbalový klub mohl takového
předsedu a starostu, kteří mají tak velký zájem
o fotbalové mládí, závidět.

Fotbalový tábor po týdnu skončil a brzy
začne mistrovská soutěž – krajský přebor.

Jsme přesvědčeni, že budeme dobře
reprezentovat  jak fotbalový klub, tak i město
Chropyně.

Ing.Radovan Macháček − vedoucí
mužstva žáků

Letní sportovní tábor žáků Fotbalového klubu Chropyně v Osvětimanech

Tábor na Skavsku

Kulturní přehled na měsíc září
8. v 17:30 hod. − Zahajovací schůzka k výuce anglického jazyka.
Zájemci o studium angličtiny se mohou na tuto schůzku dostavit
a přihlásit se.

16. v 7:00 – 9:00 hod. – vyšetření zdravotního stavu (viz. článek
Den zdraví – vyšetření zdravotního stavu)

20. v 19:00 hod. – „Rendezvous s operetou“ − v dnešní uspěchané
době si musí člověk najít občas i prostor k zastavení a spočinutí k tomu,
aby si nechal osvěžit a pohladit svou duši a nabyl tak sílu k další cestě
životem. Takové pohlazení duše nabízí humor a hezká melodická píseň.
Obojí je vrchovatě obsaženo v tomto pořadu, ve kterém veselé texty

a vyprávění spojují protančené melodie ze známých
operet – Zvonokosy, Divotvorný hrnec, My fair lady,
Paganini, Král tuláků, Pepina a jiné – se sólisty opery a operety Slezského
divadla v Opavě. Na doporučení rady města je tento pořad pro starobní
důchodce i zdravotně postižené zdarma.

30. v 8:30 a 10:00 hod. – „Za horama, za dolama, u čarovné zahrádky,
za horama, za dolama, začínají pohádky“ . Tak začíná pohádka
pro herce a loutky „Za brankou je drak“ v podání Docela velkého
divadla Litvínov, určená pro malé i velké diváky.

Miroslav Horák, vedoucí MKS
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Oslavy 80.výročí založení oddílu národní házené v Chropyni.
Devatenáctého června byla sobota a oddíl

národní házené v tento den zorganizoval
oslavy 80 let národní házené v Chropyni.

Oslavy začaly sportovním dopolednem,
kdy se utkala všechna družstva oddílu
ze sparingpartnerem z Kokor. Nejprve
se utkala družstva žáků, kde i po dobrém
výkonu prohrálo domácí družstvo v poměru
– 11:14. Poté se střetla družstva žaček. Naše
družstvo po velmi dobrém výkonu ve všech
řadách vyhrálo nad žačkami z Kokor – 14:11.
Muži neměli asi svůj den a po slabém výkonu
odešli ze hřiště s porážkou – 12:16.
Ve 12 hodin se střetli hráči staré gardy,
kde za chropyňské družstvo nastoupili bývalí
prvoligoví hráči proti bývalým prvoligovým
hráčům z Kokor. V tomto utkání předvedli
hráči obou družstev, i přes svůj věk,
že házenou ještě nezapomněli a v utkání
solidní úrovně podlehli domácí hráči soupeři
v poměru 7:12. Branky za domácí vsítili
Macháček (Anča) – 3, Beran – 1 a Přivřel – 3.
V závěru sportovního dopoledne, které
provázelo velmi pěkné počasí a dobrá
organizace, se přece jen stal malý zádrhel,
to proto, že pozvané družstvo dorostenek
z Rokytnice se omluvilo a  pro malý počet

hráček nepřijelo. Proto se v plánovaném
posledním utkání proti sobě střetla navzájem
nově vznikající družstva našich dorostenek.
Po utkání plném zvratů i pěkných momentů
jak v útočné, tak i v obranné hře nakonec
zvítězilo lepší družstvo, které koučoval trenér
Kovařík B. v poměru – 14:9.

V odpoledních hodinách proběhl v MKS
slavnostní aktiv, který byl rovněž součástí
oslav. Zde se sešli pamětníci, bývalí i současní
činovníci, funkcionáři, zasloužilé hráčky
i hráči a hosté. Na tomto posezení si všichni
měli co říci, ať už to byli pamětníci, hráči nebo
činovníci. Všichni si zavzpomínali na časy,
kdy hráli či organizovali činnost oddílu a také
na největší úspěchy házené v Chropyni,
kdy se zde hrála I.liga. Pan Kytlica Josef
ve svém příspěvku velmi krásně popsal historii
chropyňské házené od svého vzniku
až do současnosti. Poté si všichni prohlédli
oddílové kroniky, kde jsou zaznamenány
úspěchy i neúspěchy chropyňské házené
provázené fotografiemi. Ve svém příspěvku
přednesl předseda oddílu přehled
o současné členské základně oddílu a takém
předpokládaný výhled činnosti oddílu
na nejbližší období. Součástí slavnostního

aktivu bylo ocenění bývalých
činovníků a hráčů, kteří měli
největší zásluhu na rozvoji národní házené
v Chropyni. Plakety a poděkování všem
oceněným předali starosta města Chropyně
pan Hrabal František a tajemník TJ Chropyně
ing. Otevřel. Pan starosta i tajemník naší
TJ ve svých příspěvcích pak poblahopřáli oddílu
národní házené u příležitosti jejího jubilea, mimo
jiné, úspěchy v organizaci a zdraví všem členům
oddílu. A že na tomto aktivu panovala dobrá
nálada, je nepochybné, to proto, že se účastníci
rozcházeli až v pozdních večerních hodinách,
přestože slavnostní aktiv začínal již v 15 hodin.

Závěrem je nutné poděkovat celému
přípravnému kolektivu: Ing. Blažkovi
Vladimíru, Josefu Dvořákovi s manželkou,
Kopečnému Romanovi a Břet is lavu
Kovaříkovi, kteří se podíleli na velmi dobrém
průběhu oslav 80. výročí založení oddílu
národní házené v Chropyni. Mám za to,
že všichni ti, kteří se oslav zúčastnili, nám
dají za pravdu.

Přivřel František, předseda oddílu NH.

Milí čtenáři v dnešním čísle se budeme zabývat pilou ve mlýně.
Nejprve mi však dovolte malou opravu textu v minulém čísle:

Nad Chropyní vládl skutečně Leopold Vilém Habsburský a v tuto dobu
se mlýn opravoval a dostal nový znak (pravděpodobně odvozený
z jeho znaku), avšak nebylo to v roce 1647, jak bylo v minulém
Zpravodaji uvedeno, ale v roce 1637, tedy o 10 let dříve. Někteří
z vás nás upozorňovali, že znak na mlýně patří Františku kardinálu
z Ditrichštejna. Avšak jemu patřilo chropyňské panství až od roku
1645. Pokud by znak na mlýně patřil kardinálu z Ditrichštejna,
pak tuto informaci nemůžeme podložit, protože informace o opravách
a provozu mlýna z této doby nemáme.

Nyní ještě k vyhodnocení soutěže z minulého čísla. Do redakce
dorazily tři správné odpovědi: Když byl mlýn vystavěn, Chropyně
byla v držení rodu Ludaniců. Povodní byl mlýn poničen 28. října roku

Pro pamětníky i nepamětníky
1645 a činnost mlýna byla zastavena roku 1952.
Z odpovědí byla vylosována Petra Anna Malinková
z ulice Díly, která si může na městském úřadě vyzvednout svou výhru.

A nyní k dnešnímu tématu: Chropyňská pila a mlýn, stojící vedle
sebe, měly společný osud od svého založení do zrušení. Pilu i mlýn
postavili Ludanicové. Bylo zde možno řezat klády v průměru 1,2 metru
široké a dlouhé až 8 metrů. Na pile byl jeden katr a jedna ořezávačka.
Pilu pohánělo jedno kolo.

Tolik zjištěných informací o pile a nyní soutěžní otázka pro děti.

Ptáme se: jak se jmenuje ulice, na které budovy, ve kte−
rých byl kdysi mlýn a pila, stojí. Své odpovědi odevzdávejte
na městském úřadě do 20. září.

Redakce

fotostrana k článku

foto asi z roku 1910; uprostřed pan Zahradníček z čísla 71 pohled na pilu; vlevo mlýn; vpravo stodoly od gruntů z náměstí
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současní hráči družstva mužů a činovníci oddílu; stojící zleva:
Dvořák J. – trenér, Lenhart R., Dvořák A., Rybenský M., Raška J.,
Otčenášek Z., Přivřel F.− předseda oddílu; v podřepu zleva: Kučera
P., Beran V., Krutil P., Kovařík B., Ferenc D. s potomkem; ležící
zleva: Krejčíř J., Zlámal L.

stará garda; stojící zleva: Tyl Zdeněk, Král Jiří, Konrád Jiří, Macháček
Milan (Anča), Hradil Alois; v podřepu: Řezníček L., Kovařík B.;
v popředí: Přivřel František

ze hry

ze hry staré gardy

komentátorské stanoviště sportovního dopoledne

ze slavnostního aktivu; stojící zleva: Kafka Vladimír – bývalý prvoligový brankář,
Přivřel František – bývalý útočník a dlouholetý hráč, Zapletal Josef, Ing. – bývalý
prvoligový obránce, Král Jiří – bývalý prvoligový obránce a dlouholetý hráč, Bajgar
Antonín – dlouholetý činovník oddílu, Blažek Vladimír, Ing. – dlouholetý činovník a
prvoligový obránce, Béna Bohumil – bývalý útočník a dlouholetý činovník oddílu;
v podřepu zleva: Macháček Milan – dlouholetý hráč a prvoligový útočník, Nikl
Zdeněk – host, dlouholetý prvoligový rozhodčí, Hradil Alois – dlouholetý hráč –
obránce a brankář, Hánoš Antonín – pamětník – bývalý hráč oddílu

Oslavy 80.výročí založení Národní házené v Chropyni.
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Julie Tvrdá nar. 29. 3. 2004

Marco Pastorio nar. 2. 2. 2004 Bedřich Blanarovič nar. 20. 2. 2004 Veronika Kovářová nar. 20. 2. 2004

Vítání nových občánků našeho města

Jiří Ramiš nar. 25. 2. 2004 Filip Suchyňa nar. 7. 3. 2004 Aneta Šperková nar. 8. 3. 2004

Jakub Holan nar. 29. 3. 2004 Josef Mlčoch nar. 30. 3. 2004

David Dobrý nar. 16. 4. 2004 Michaela Šebestová nar. 20. 4. 2004 Václav Krc nar. 29. 4. 2004

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti a především
trpělivosti při výchově svých potomků.                                                                                                       Redakce
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V souvislosti se staročeskými ročními obdobími byly oproti současně
používanému astronomickému rozdělení roku odlišnosti i přednosti
v datování ročních dob, které používali naši předkové. Proto se vedle
„astronomického léta“ trvajícího od letního slunovratu do podzimní
rovnodennosti (od 21. 6. do 23. 9.) např. v meteorologii vymezuje
léto jako období od 1. 6. do 31. 8. = tzv. „meteorologické léto“.
Ze synoptického hlediska je za léto považováno období s převládajícím
typem letní cirkulace.
Vzhledem ke skutečným teplotním poměrům má v řadě praktických
disciplín velký význam tzv. vegetační vymezení léta. Za léto se v tomto
případě považuje období s průměrnými denními teplotami vzduchu
vyššími než 15 °C. Trvání vegetačního léta nazývaného též jako klimatické
léto nebo období zrání obilovin je v různých oblastech ČR odlišné.
Přibližně v polohách 1.100 až 1.300 m n.m. se vegetační léto vůbec
nevyskytuje. Vegetační jaro zde tedy přechází přímo do vegetačního
podzimu. Průměrná data nástupu, ukončení a trvání vegetačního léta
jsou pro nadmořské výšky s největším plošným zastoupením
v ČR uvedeny v následující tabulce:

nadm. výška nástup ukončení počet dnů
200 25. 5. 7. 9. 106
300 2. 6. 2. 9. 93
400 11. 6. 28. 8. 79
500 19. 6. 22. 8. 65
600 26. 6. 13. 8. 49
700 10. 7. 6. 8. 28

Vítání nových občánků našeho města

Tomáš Brázda nar. 13. 5. 2004 Matěj Němeček nar. 25. 5. 2004 Hana Konvičná nar. 27. 5. 2004

Chropyňské počasí
červen 2004

Průběh teplot - červen 2004

Z místního pozorování v měsíci červnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 14 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 19 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 77,7 mm/m2

− průměrný měřený tlak (měřeno ve 14 h) byl 991,5 hPa

Pranostiky na měsíc srpen:
4. srpen (Dominik) – Potí−li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
10. srpen (Vavřinec) – Krásně−li o Vavřinci a Bartoloměji, na pěkný
                   podzimek máš naději.
16. srpen (Roch) – Prší−li na Rocha, bramborů každý den trocha.
24. srpen (Bartoloměj) – Jakej čas na Bartoloměje, takovej bejvá celej
                  podzim.
28. srpen (Augustin) – Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno
                   na Kateřinu.

Ing. O. Kment
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Společenská kronika
červen - červenec 2004

Chropyňské počasí
červenec 2004

Průběh teplot - červenec 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsících červnu a
červenci se do našeho města přistěhovalo 22
občanů, 22 osob se přestěhovalo v rámci obce, 14 občanů se
odhlásilo z trvalého pobytu, 4 osoby zemřely a narodilo se 7 dětí.

Marie Petrechová, 61 let, nám. Svobody
Vojtěch Bělka, 72 let, ul. Masarykova

Libuše Kratochvílová, 79 let, ul. Tyršova
Ludmila Ingrštová, 84 let, ul. Díly

Zdeněk Zdražil, Chropyně – Monika Novotná, Chropyně
Roman Černý, Přerov – Dana Marie Kallabová, Přerov
Petr Pokorný, Kyselovice – Petra Zapletalová, Žalkovice

Petr Kameník, Most – Dagmar Novotná, Víceměřice
René Bazalka, Hulín – Sylva Bazalková, Hulín

Roman Novotný, Otaslavice – Marcela Janáčová, Otaslavice
David Tvrdoň, Přerov – Tereza Obzinová, Přerov

Červenec je v dlouhodobém průměru vůbec nejteplejším měsícem
roku. V jednotlivých létech může sice tento svůj primát, přibližně
ve 25 až 35 % případů, postoupit srpnu nebo výjimečně i červnu.
To všem vůbec neohrožuje jeho suverénní postavení mezi letními měsíci.

Vůbec nejteplejší červenec v historii, podle klementinských
pozorování, nastal roku 1834, kdy průměrná měsíční teplota dosáhla
úctyhodných 24,4 °C. Druhým v pořadí je července z roku 1788 (23,3
°C) a třetím v pořadí je červenec z „tropického léta“ 1983, s průměrnou
teplotou 23,27 °C. V tomto roce byla také zaznamenána absolutně
nejvyšší hodnota teploty vzduchu na našem území. 27. července
1983 v Praze−Uhříněvsi tehdy rtuť staničního teploměru vystoupila na
40,2 °C. Tím byl překonán do té doby uznávaný teplotní rekord 39,8
°C, udávaný ještě pro Československo, zaznamenaný 5. července 1950
v Komárně.

Z místního pozorování v měsíci červenci:
− průměrná minimální ranní teplota byla 16 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 21 °C
− nejchladnějším dnem byl 15. červenec s ranní teplotou 11 °C

a odpolední 18 °C
− nejteplejším dnem byl 20. červenec s ranní teplotou 20 °C

a odpolední 30 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 51,5 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 984,2 hPa

Pranostiky na měsíc červenec:
1. září (Jiljí) – Na den Jiljí hrom a blesky – čtyři týdny mokré stezky.
8. září (Marie narození) – Narození Panny Marie – co má studenou
             krev, do země se zaryje.
14. září (Povýšení Svatého Kříže) – Po svatém Kříži podzim se blíží.
21. září (Matouš) – Jasné dny na Matouše – v zimě vítr silně kouše.
28. září (Václav) – Svatý Václav v slunci září – sklizeň řepy se vydaří.
29. září (Michal) – Fučí−li na svatého Michala vítr od východu

           nebo severu, bude tuhá zima.
30. září (Jeroným) – Po svatém Jeronýmu připravuj se na zimu.

Ing. O. Kment
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Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Blahopřání

V měsíci září roku 2004 oslaví své životní jubileum
Kalabusová Františka, Moravská 615


