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Ano či ne městskou policii?
Žijeme na počátku 21. století a proti
století předchozímu se toho v jedné občany
našeho města a také radnicí ostře sledované
oblasti mnoho nezměnilo. Tou oblastí
je velmi stručně řečeno občanské soužití
v našem městě. Jedná se o rušení nočního
klidu, o nekontrolovaný volný pohyb psů,
o ničení našeho města některými skupinami
lidí (ať už obyvateli našeho města
či obyvateli jiné obce) a o podobné nešvary,
které vůbec nepřispívají k poklidnému žití.
Již několik let radnice bojuje s vedením
Policie České republiky o zřízení obvodního
oddělení Policie ČR v Chropyni. Obvodní
oddělení zajišťuje totiž „nepřetržitý provoz“
a může tak značně přispět k zajištění
veřejného pořádku proti těm, kteří jej
narušují, a to 24 hodin denně. Opak je však
pravdou. Zatímco ještě před rokem
či dvěma tady byli policisté z obvodního
oddělení na detašovaném pracovišti
k dispozici v podstatě alespoň každý
pracovní den do zhruba 15 hodin,

tak v současné době je situace ještě horší.
Policisté se tady zdržují, jen když
do Chropyně přijedou za konkrétním
„případem“. No a ještě občas při
kontrolních projížďkách po městě
v nočních hodinách. Jejich trvalá
přítomnost tady evidentně chybí.
Občané našeho města tak absenci
policie nahrazují tím, že v noci, když se děje
něco nekalého, ale někdy, i když se děje
něco kalého, tak místo na číslo 158
telefonují do bytu starosty našeho města,
který má však naprosto stejnou pravomoc
jako každý jiný občan našeho města. Žádný
zákon mu nedává větší pravomoci, než
máme my všichni. Proto v zájmu urychlení
řešení nějakého nekalého případu bude
přece lepší, když kdokoliv, kterýkoliv občan
našeho města zavolá přímo na policii na
číslo 158. Ono je to vlastně povinností
každého z nás, když jsme svědky nějakého
trestného činu. Protože však situace
v našem městě je stále stejná a nějaká

výraznější pomoc od státní policie se nedá
očekávat, tak již delší dobu představitelé
radnice hledají přijatelná řešení, jak situaci
zlepšit. Je to však hodně složité, protože
ten, kdo bojuje proti nekalostem, musí
dodržovat právní předpisy stůj co stůj,
zatímco ten, kdo je porušuje, tak vlastně
nemusí nic. A v tom je ve značné výhodě,
protože naše právní předpisy toho moc
neumožňují. A to není výmluva, to je holý
fakt, který platí i přes opačná tvrzení
některých tendenčně laděných televizních
pořadů.
Když pomineme nějaké to řešení vzít
železnou hůl do ruky a jít dělat pořádek,
což je řešení, které je v rozporu s našimi
právními předpisy, tak už tady bylo
vyzkoušeno působení bezpečnostní
agentury, které se postupem času ukázalo
jako velmi málo účinné a finančně dost
nákladné, a proto od něj bylo upuštěno.
Starosta města pan Hrabal pravidelně

pokračování na další straně
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Ano či ne městskou policii?
svolával schůzky se zástupci obvodního oddělení policie ČR, které
měly vést k užší spolupráci. Žádná opatření však nevedla
k výraznějšímu dlouhodobému zlepšení situace. I v současné době
má radnice eminentní zájem situaci v oblasti udržování veřejného
pořádku řešit. Proto se radní zabývají myšlenkou zřídit v Chropyni
městskou policii (dále jen MP). Možná někdo namítne – to už tady
mělo dávno být !!!, ale odpověď na otázku ano, či ne MP není
vůbec jednoduchá, protože rozhodnutí o jejím zřízení
je rozhodnutím, jenž je dlouhodobě závazné, které bude mít
dlouhodobý dopad především do rozpočtu našeho města. Proto,
aby zastupitelé mohli naprosto objektivně rozhodnout, zda zřídit
či nezřídit v Chropyni MP, je nutné připravit podklady, to je veškeré
informace, které jsou dostupné. Proto zastupitelé rozhodli na svém
červnovém zasedání, že rada města zřídí pracovní tým, který
potřebné podklady připraví tak, aby se na prosincovém zasedání
mohlo zastupitelstvo města touto otázkou naprosto vážně
a seriózně zabývat. Nikdo jiný, než zastupitelstvo města o zřízení
městské policie rozhodnout nemůže.
Pracovní tým, který pracuje ve složení: Ing. Jaroslav Kotula –

vedoucí pracovního týmu, František Hrabal – starosta města, Věra
Sigmundová – radní, Miroslav Charvát – radní, Ing. Pavel Jurtík –
předseda finančního výboru zastupitelstva města, pracuje
od druhé poloviny srpna a seznamuje se s legislativou související
s existencí MP, zjišťuje finanční náročnost jak samotného zřízení,
tak i provozu MP, zjišťuje v obdobných městech jako je Chropyně
účinnost práce MP, její rozsah činnosti, optimální počet policistů
a celou řadu dalších podkladů.
Při rozhodování o tom, zda zřídit či nezřídit MP, budou muset
zastupitelé vzít v úvahu na straně jedné objektivní potřebu
existence MP v našem městě, na straně druhé její vysokou
nákladnost a na straně třetí určit, kde z hlediska dlouhodobého
horizontu zajistit, a na úkor čeho, finanční zdroje na pokrytí těchto
nákladů. Nebude to jednoduché rozhodování mimo jiné také
proto, že rozhodnou−li zastupitelé ve prospěch, či neprospěch
zřízení MP, budou v každém případě mít odpůrce svého rozhodnutí,
protože co člověk, to názor.

Ing. Jaroslav Kotula − tajemník městského úřadu

Sdružení ochrany nájemníků – SON ČR informuje, radí, doporučuje
Jak je to s povinností úklidu společ−
ných prostor?
Tato otázka je mi v poslední době často
kladena převážně staršími a nemocnými
spoluobčany a úvahu na toto téma chci
pojmout poněkud šířeji.
Vývoj ve způsobu bydlení v uplynulých
letech je důsledkem situace, že převážná
část občanů, a to nejen našeho města, bydlí
dnes ve společných bytových domech,
ať již družstevních nebo nájemních
a v poslední době též v domech, tvořících
společenství vlastníků. Naše domy mimo
bytových prostor mají i prostory společné,
v nichž je potřebné udržovat pořádek
a čistotu, na čemž se podílí rovným dílem
všichni uživatelé společného domu. takový
stav je však stavem ideálním a dalo
by se dokonce říci, že připomíná stav
čítankový. Společné bydlení a užívání
společného majetku však přináší poměrně
často nemalé problémy a jedním z nich
může být i úklid společných prostor v domě.
Jednotlivé byty obývají totiž lidé různých
věkových kategorií, mladí i staří, někteří
vitální a zdraví, jiní jsou naopak rádi,
že se jim podaří sejít ze schodů. Jak potom
dostát povinnostem, které vyplývají
z domovního řádu? Ten totiž v čl. 7 stanoví,
že: „Uživatel bytu a osoby s ním bydlící jsou
povinni udržovat v domě pořádek a čistotu
a podle pravidel, schválených členskou
schůzí, jsou uživatelé bytů povinni podílet
se na úklidu společných částí domu
a pokud sami nemohou tuto povinnost
splnit, musí za sebe zajistit někoho, kdo úklid
společných prostor za ně provede.“ Konec
citátu.
Dodržování stanovených pravidel
společného soužití dělá mezi spolubydlícími

pořádek a pořádek pak dělá i přátele.
V životě každého z nás však může nastat
situace, kdy ani přes veškerou snahu
a vynaložené úsilí nemůžeme svým
povinnostem dostát. Takovou situací může
být například těžké onemocnění a někdy
i příliš vysoký věk, s nímž člověka opustí síla,
potřebná k vykonání i zdánlivě jednoduché
práce.
Nerad bych, aby můj názor někdo chápal
jako pokus o návod k zakládání „brigád
socialistické práce“, ale pokusme i dnes,
v době „tvrdého reálného kapitalismu“,
nalézt cestu ke ztraceném sousedskému
spolužití v našich bytových domech, neboť
jak krátký je lidský život, poznáme
v okamžiku, kdy sami zestárneme a síly nás
začnou pomalu opouštět.
Montáž ventilů v bytech končí již letos!
Povinnost instalovat termoregulační
ventily ukládá zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření s energií a s ním související
vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu
č. 152/2001.
Tato povinnost se týká všech objektů
s ústředním vytápěním bez rozdílu, zda jsou
připojeny na zdroje dálkové nebo mají
vlastní společnou kotelnu. Výjimku
ze zákona mají pouze ty objekty, v nichž
jsou všechny byty a nebytové prostory
v užívání jedné právnické nebo fyzické
osoby, která je současně i vlastníkem
budovy a dále pak ty objekty, kde všechny
jednotlivé byty mají každý své vlastní topení.
V praxi to tedy znamená, že ventily musí
nainstalovat společenství vlastníků bytů
a nebytových prostor a také všichni majitelé
nájemních bytů a nebytových prostor,
tedy obecně vzato všechny obce, družstva
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či soukromí vlastníci.
Bylo by velkou chybou
domnívat se, že domovní výměníkové
stanice mohou být chápány jako regulační
jednotky, neboť tyto zákon o hospodaření
s energií nikterak nezohledňuje. jedinou
úlevu obsahuje novela zmíněného zákona,
platná od 1. 1. 2004, kterou je zrušena
povinnost instalace registračních snímačů
spotřeby energie u jednotlivých radiátorů
v bytě.
Povinnost nainstalovat termoregulační
ventily v bytech musí majitelé budov
a společenství vlastníků splnit do konce roku
2004 a pokud tuto povinnost nesplní,
mohou jim hrozit přísné pokuty od Státní
energetické inspekce.
Vlastníci bytů a členové bytových
družstev hradí instalaci ventilů ze svého,
a to buď z fondu oprav nebo pro tento účel
vyberou zvlášť peníze od jednotlivých
vlastníků či uživatelů bytů. Náklady
na instalaci ventilů nejsou příliš vysoké
a v našem regionu jsou topenářské firmy,
které dodají ventily i s montáží za cenu již
od 600 – 700,− Kč za 1 ventil.
Osazení termostatických ventilů
na radiátorech má nesporné výhody
v úsporách energie, neboť udržují optimální
teplotu v bytě, když reagují i na vnější
podněty, jako je ohřívání bytu sluncem, jakož
i na teplo od domácích spotřebičů
a nastavenou teplotu udržují automaticky
snížením průtoku topné vody z dálkového
zdroje.
Použitím regulačních ventilů se ušetří
více než 10 až 15 % energie, což z hlediska
celospolečenského má jistě nezanedbatelný
význam.
Milan Remeš
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Kulturní přehled na měsíc září

Upozornění

9. od 9:00 do 19:00 hodin – Celorepubliková
taneční soutěž ve standardních a latinsko−
amerických tancích „Podzimní cena 2004“

Redakce Zpravodaje upozorňuje všechny politické strany,
politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny byly
zaregistrovány pro volby do krajského zastupitelstva nebo pro
volby do Senátu Parlamentu ČR, že mohou stránky Zpravodaje
města Chropyně využít k prezentaci svého volebního programu.
Maximální rozsah prezentace je ˝ strany A4 Zpravodaje.
Pro bližší informace volejte na telefonní číslo 573 500 746
– Ing. Rosecký.
redakce

11. v 19:00 hodin – „Abeceda hvězd“ – program, ve kterém
účinkuje jeden z nejžádanějších interpretů v současné době Vladimír
Hron; z repertoáru: Karel Zich – Není všechno paráda, Frankie Goes
To Hollywood – The Power Of Love, Drupi – Sereno e, Karel Gott – Čau
lásko aj.
Miroslav Horák, vedoucí MKS

Hotovostní půjčky
od 15 000
bez ručitele do 24 hod.
pro zaměstnané,
OSVČ i důchodce
− úvěry na bydlení, hypotéky
Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384
(v budově RK Zvonek)
2.patro, č.dveří 208
Iva Judasová, tel.: 604 419 164

Dopravní přestupky
V minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst příspěvek pana
starosty, týkající se porušování zákazu vjezdu nákladních automobilů
do sídliště. Byli jste rovněž upozorněni na to, jak a kde toto porušování
pravidel silničního provozu hlásit. V tomto čísle si zase můžete přečíst
o plánu zastupitelstva zřídit Městskou policii a postupech při zjišťování
různých informací. I když původním záměrem zřídit Městskou policii
není řešit dopravní situaci v Chropyni, ale spíše udržování veřejného
pořádku, přesto se bude tímto problémem zabývat. Proč to zmiňuji?
Všichni řidiči určitě ví, že v Nádražní ulici je od křižovatky s ulicí
Moravská po Nádraží jednosměrný provoz; silnice je poměrně úzká,
navíc lidé, kteří chodí na nádraží či z něho, chodník prakticky nepoužívají
(to je jiný problém, o kterém psát nechci) a řidičům průjezd nijak
neusnadní. Přesto se obyvatelé této části Nádražní ulice velmi často
dopouštějí dopravního přestupku – jezdí totiž v jednosměrné ulici
v protisměru jako by se, lidově řečeno, „nechumelilo“. Copak je takový
problém jet podle předpisů a vyjet o ulici dál?
redakce
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Fotografie byla pořízena 14. září 2004 v 6:59 ráno
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
– schválila přidělení uvolněného bytu
na Drahách 220 panu Vilémovi
Macháčkovi, tento však nabídku odmítl,
takže rada své původní rozhodnutí zrušila
a byt na Drahách 220 nově přidělila
společně panu Hradilovi, Masarykova 162
a panu Vránovi, Moravská 616 zkušebně
na dobu 1 roku.
– rozhodla zaslat upozornění nájemníkům
domu čp. 247 na náměstí Svobody (tak
zvaných startovacích) na blížící se termín
ukončení nájmu 31.7.2005 (jedná se o 8
nájemníků), s tím, že rada města bude trvat
na tomto termínu ukončení nájmu.
– projednala informaci o výši finančních
prostředků potřebných pro možnou
demolici bývalé VS 1. Pro neúměrně vysoké
náklady rozhodla o prodloužení smlouvy
s realitní kanceláří o 1 rok na získání
případného zájemce.
– vyhověla žádosti farního úřadu Chropyně
o bezplatný pronájem sálu v MKS na
sobotu 25.9.2004, kdy naše město
navštíví
obyvatelé
rakouského
Seekirchenu.
– uložila zveřejnit záměr prodeje části
pozemku p.č.175/15 za cenu 50,− Kč
v lokalitě Podlesí.
– schválila předložený protokol o vyřazení
majetku města a darování PC včetně
tiskárny Organizaci zdravotně postižených
Chropyně a Charitě Chropyně. U ostatního
vyřazeného majetku postupovat dle

návrhu likvidační komise.
– vyhověla žádosti manželů Kovářových
o posunutí termínu kolaudace domu
v lokalitě Smutník na 31. 12. 2006 a uložila
v tomto bodě upravit kupní smlouvu
dodatkem.
– projednala žádost obyvatel lokality Mrlínek
na vybudování přívodu plynu, asfal−
tového povrchu vozovky a opravy kana−
lizační vpusti. V letošním roce bude
provedena pouze oprava kanalizační
vpusti. Ostatní požadavky budou vedeny
v evidenci.
– v souvislosti s prováděnými pracemi
na spojovacím krčku v MŠ Tyršova
schválila návrh na opravu okapů v této
části v hodnotě 20.000,− Kč.
– schválila smlouvu s firmou Techem
na dodávku montáže indikátorů pro
rozdělování topných nákladů pro domy:
Díly 561−563, Komenského 163, nám.
Svobody 26 a 27, Hrázky 787 a 788
v celkové výši 128.369,− Kč
– projednána žádost o umístění reklamních
zařízení firmy Ferdus. Schválila umístění
na sloupech veřejného osvětlení,
samostatná konstrukce bude na stávajícím
místě do konce letošního roku, pak bude
umístěna vhodněji.
– vyslovila souhlas města, vlastníka pozemku,
s umístěním sloupu vedení NN na Masa−
rykově ulici.
– projednala a schválila žádost pana Šimordy
na provedení drobných úprav v pro−

–

–

–

–

–

–

–

najatém bytě na vlastní
náklady.
na základě informací zástupce LČR o stavu
dřevěné lávky u Josefinky (pro uvedenou
organizaci je nepotřebná) uložila SMM
zajistit opravu.
současně také projednala nedostatky lávky
přes Mlýnský náhon (dubová prkna
deformována) a uložila je reklamovat
u dodavatele.
byla informována o provedené o prověrce
bezpečnosti práce v mateřské škole
a v souvislosti s tím uložila podat oznámení
o skácet 1 ks jabloně v zahradě školky.
obdržela žádost pana Petra Ramiše, bytem
Záříčí 99 o vyslovení souhlasu s pod−
nájmem Cikorky. Rada souhlas udělila.
odsouhlasila dohodu (obnovenou
z r. 1996) o bezplatném využití veřejného
prostranství pro umístění 3 stolků před
Kavárnou a cukrárnou Bianca (v letní
měsíce) jako protislužbu bude uvedené
zařízení umožňovat využití WC jako
veřejné záchodky.
projednala návrh nabídkových cen
na prodej bytů Masarykova 11, rozhodla
o neuplatnění koeficientu 1,1 vzhledem
ke stáří objektu a uložila rozeslat nabídky
nájemníkům.
schválila žádost Mgr. Natálie Navrátilové
na prodloužení nájemní smlouvy
na pozemek p.č.102/1 a 102/2 o výměře
70 m2 (u domu).
Eva Klašková − místostarostka

Informace Svazu důchodců ČR
O koncepci ve zdravotnictví – stanovisko
MUDr. M. Emmerové, ministryně
zdravotnictví

Čím ve své funkci začnete?
Mám vizi, jak by mělo zdravotnictví
fungovat, aby se naplnily cíle dané ústavou.
Až bude péče zkoordinovaná, kvalitní, tak
teprve pak bych se chtěla vrátit k financování.
Ale všichni vaši předchůdci začínali právě
od financování zdravotnictví.
Předchůdci ano, ale já to chci otočit. Podle
mě musí transformace postupovat
od zkoordinování péče. Musíme si říci,
co vlastně ve zdravotnictví chceme a teprve
potom se zajímat, jak to zaplatíme.
Váš předchůdce Jozef Kubinyi chtěl snížit
odvod zdravotního pojištění a ztrátu peněz
vykompenzovat vyšší spoluúčastí pacienta.
Půjdete také touto cestou?
Až se budu starat o to, co a jak
ve zdravotnictví financovat, tak jeho teze
mohou být pro mne inspirativní. Ale se

spoluúčastí nechci na prvním místě mani−
pulovat. Nevylučuji, že se někdy v budoucnu
nebude muset zvýšit. Avšak nejdřív chci udělat
pořádek ve zdravotnictví a vědět, jak se zaplatí.
Jestli na to bude stačit současný zdroj, tedy
solidární zdravotní pojištění. Jestliže zjistím,
že nestačí, pak budu zvažovat další opatření.

Nechystáte tedy po svém nástupu žádné
zvýšení spoluúčasti pacienta?
Nechystám.
Chcete koncentrovat zdravotní péči?
Ráda bych, aby byl zákon o zdravotnickém
zařízení, kde bude mimo jiné uvedena
kategorizace nemocnic a vymezeny jejich
kompetence. Není možné, aby se veškerá péče
a v celém rozsahu uskutečňovala v kterékoliv
nemocnici. To není ani v zájmu občanů. Tam,
kde dělají nějaké výkony pouze občas,
je nebezpečí, že tyto výkony neumějí a mohl
by na ně doplatit pacient.
V tezích exministra Kubinyiho byla i myšlenka,
že stát by už neměl platit za nevýdělečné
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osoby, především důchod−
ce a děti. Co vy na to?
Zatím bych chtěla nechat stav takový, jaký
je. To znamená, že za nevýdělečné osoby platí
pojištění stát. Nevylučuji však, že do budoucna
by tato myšlenka Kubinyiho mohla být
užitečná. Chybí mi však k ní propočty, kalkulace
modelových situací. Nevím, jestli by tito lidé
nepřišli zkrátka. Až dosud za nevýdělečné
osoby platí stát, i když ne moc. Kdybychom
placení nechali na občanovi, mám strach,
že by to mohlo být více.
Co říci k těmto faktům?
I když trváme na dodržení slibu daného
volebním programem sociální demokracie,
tj. zabezpečit bezplatnou zdravotní péči pro
občany, je nám stanovisko nové paní
ministryně bližší, nežli dřívějších ministrů.
slibujeme Vám, že s ní budeme přímo jednat,
že jí poradíme, kde vzít další peníze
na zdravotnictví a že z tohoto jednání učiníme
věc veřejnou.
Za Krajskou radu Svazu důchodců Brno F. Břoušek
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Pro pamětníky i nepamětníky
Milí čtenáři, v několika následujících číslech se budeme věnovat
školství v Chropyni, a tak na chvíli opustíme hospodářství a zemědělství
(do doby, než se budeme věnovat cukrovaru).
První zmínky o škole v Chropyni sahají do roku 1561, kdy nad
Chropyní vládl Jan z Ludanic. Ten zde založil bratrské gymnázium, do
kterého chodili mladší příslušníci významných moravských rodin. Učili
se zde základnímu vzdělání a také slušnému chování, tzv. móresy. Odtud
pošlo dosud známé pořekadlo: „Chodit do Chropyně na móresy.“
Bratrská škola byla roku 1616 zrušena kardinálem z Dietrichštejna
a byla zde zřízena nižší katolická škola.
Od r. 1787 byla zavedena povinná školní docházka pro děti
od 6 do 12 let. V následujícím roce byla provedena vizitace, při které
bylo zjištěno, že je v ní nevhodná podlaha, předpisům neodpovídající
lavice, tabule bez podstavců a že ve škole není záchod. Roku 1820
bylo školou povinno 250 dětí. V roce 1873, konkrétně 3. září,
byl položen základní kámen nové školy na náměstí. 30. srpna 1874 pak
byla škola vysvěcena. V roce 1882 měla 4 třídy. V roce 1906 začala
stavba školy na ulici Komenského, ale o tom až příště.
Nyní k vyhodnocení soutěže z minulého čísla. Ulice, na které
se nacházejí budovy, ve kterých byl kdysi mlýn a pila, se jmenuje

Masarykova. Ze správných odpovědí byl vylosován
Jakub Přikryl z Moravské ulice a může si na městském
úřadě vyzvednout svou výhru.
Dnes se vás, milé děti, zeptáme na dvě otázky: Jak vzniklo pořekadlo:
„Chodit do Chropyně na móresy“? a Kolik dní uplynulo od položení
základního kamene nové školy na náměstí do jejího vysvěcení?
(počítejme dny v normálním roce, ne přestupném). Své odpovědi
odevzdávejte na městském úřadě do 20. října.
Redakce

Náměstí s budovou bývalé školy (v místě dnešního městského
úřadu); budova fungovala jako škola do r. 1874, pak fungovala
jako radnice.

Povolení Jana z Ludanic k tomu, aby byly ve škole vyučovány i
děti ze širokého okolí.

Ročník 1904 opouští školu; uprostřed pan učitel Adámek.

Klub českých turistů
Vrcholy oblasti KČT Valašsko
– Chřiby – Vsetínské vrchy – Soláň
km podle vlastní volby, kontrola 10 – 15 hodin

2. 10. 2004

Pochod okolo Halenkova
KČT Halenkov; 10, 15 km;
start 8 – 9 hod. Halenkov

9. 10. 2004

POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
Tradiční zájezd pro milovníky Jižní Moravy, čerstvého
burčáku, vína a slovácké písničky; KČT Hodonín;
9, 17, 25 km; start: železniční stanice Rohatec;
odjezd autobusu v 7 hodin z nám. Svobody Chropyně;
Podzimní Chřiby
KČT Napajedla; pěší 17, 26 km, cyklo 60 km;
Inf: Jitka Ingrová, Tyršova 1071, 763 02 Malenovice,
tel.: 577 105 156

23. 10. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
– Vsetínské vrchy – Ochmelov
km podle vlastní volby; kontrola 10 – 15 hodin

24. 10. 2004 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby – Makyta
km podle vlastní volby; kontrola 10 – 15 hodin
Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby
– Javorníky – Stolečný
km podle vlastní volby, kontrola 10 – 15 hodin
28. – 31. 10. Podzimní přechod Jeseníků
KČT Napajedla; informace o volných místech podá
Jitka Ingrová, Tyršova 1071, 763 02 Malenovice,
tel.: 577 105 156
Další informace najdete ve vývěsní skříňce KČT u hlavní brány
podniku Fatra nebo u Jar. Pospíšilové.
– JP –
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Cvičení pro nejmenší − Cvičení rodičů s dětmi
Během školního roku se každé úterý scházejí
rodiče s dětmi v tělocvičně ZŠ Nová. Pod
vedením cvičitele se děti učí jednoduché cviky
(například z jógy pro děti) a seznamují
se s nářadím (švédská bedna, lavička, kruhy,
malá trampolína, žebřiny). Formou dětských
her si rozvíjí pohybové schopnosti i obratnost.
Toto cvičení je určeno pro děti od 2 do 4 let.
Zvykají si tedy i na společnost svých vrstevníků,

i když ještě nechodí do mateřské školy.
Protože jde o tak malé děti, cvičí společně
s rodičem. Hodinu vždy vede jeden cvičitel
(střídají se tři). Každoročně se nacvičuje krátké
vystoupení na sportovní Akademii (viz obrázky),
která uzavírá každý školní rok (obvykle
v červnu).
Letos cvičení začíná v říjnu z důvodu
rekonstrukce v objektu tělocvičny. Datum

bude tedy upřesněno
na tabuli před TJ Chropyně.
Cvičení probíhá vždy v úterý od 17 do 18
hodin.
Pro nováčky je první hodina zdarma.
Zveme všechny sportovně založené maminky
a tatínky s dětmi, ať si přijdou s námi zacvičit.
Aleš Gardavský

Fotbalový turnaj mikroregionu
V pátek 24. září 2004 uspořádalo město
Kojetín první ročník fotbalového turnaje
mužstev v rámci Sdružení obcí mikroregionu
Střední Haná. Hráči byli vybráni z řad
zastupitelů, zaměstnanců úřadů a zřizovaných
příspěvkových organizací. Také Chropyně
postavila své mužstvo, které nás výborně
reprezentovalo. Prvního ročníku se kromě
našeho družstva zúčastnily i týmy Kojetína,
Troubek a Záříčí. Mezi hráči se objevili
starostové a místostarostové Kojetína, Záříčí,
Troubek a Obědkovic (v družstvu Kojetína).

Za naše mužstvo nastoupili: Ing. Svatomír
Tichý (brankář), Ing. Petr Večeřa, Vojtěch Štolfa,
Bořivoj Menšík a Michal Menšík a starosta
František Hrabal (jako trenér).

Předávání cen vítěznému mužstvu
z Chropyně.

Reprezentace Chropyně na I. ročníku
fotbalového turnaje Sdružení obcí
mikroregionu Střední Haná.

Zápasy:
Troubky – Záříčí
Kojetín – Chropyně
Záříčí – Chropyně
Kojetín – Troubky
Záříčí – Kojetín 2:2
Troubky – Chropyně

Konečné pořadí:
1. Chropyně
2. Kojetín
3. Záříčí
4. Troubky

2:4
3:9
2:8
5:2

Pořadatelé byli s průběhem turnaje
spokojeni, jen účast shledali poněkud malou.
Snad se druhého ročníku zúčastní všechny
obce mikroregionu.

1:1

− JiRo −
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Zúčastněná družstva při závěrečném
nástupu.
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Rybářské závody – červen 2004
MRS MO Chropyně uspořádala
26. 6. 2004 pro mladé rybáře své organizace
rybářské závody. Tento den se sešlo
28 mladých rybářů a stejně jako každý
rok soutěžili ve třech kategoriích:
1. největší kapr
2. nejvíce bodů (co cm to bod)
3. prófa rybářského závodu a kroužku (prófa
závodu = tato cena se uděluje po konzultaci
3 dospělých rybářů, pověřených k tomu,
aby si všímali, jak se rybáři chovají během
závodů. Já je pozoruji po celý rok, jak

Vítěz body 2004
Po předání cen ostatním mladým rybářům
popřál pan starosta pěkné prožití prázdnin
a bohaté úlovky. Na závěr všichni mladí rybáři
děkují sponzorům, kteří přispěli na rybářské

se chovají u vody a v rybářském kroužku.
A z každého prófy je dobrý rybář.)
Zahájení bylo tradičně v 6:00 hodin
a všichni lovící rybáři se těšili na záběr
některého z 96 vysazených kaprů. 14 minut
po zahájení zabral první kapr, a to Michalovi
Sanytrákovi. Během závodu se ještě chytilo
12 kaprů a mladí rybáři si užili krásné sluneční
soboty. Ukončení bylo ve 12:00 hodin a po
sečtení bodů a úlovků bylo vyhlášení vítězů.
Ceny, jako každý rok, předával pan starosta
František Hrabal.

Prófa 2004

Kapr
1. Bartoň Petr
2. Janečka Tomáš
3. Patrman Ladislav

Žalkovice
Žalkovice
Chropyně

62 cm
50 cm
47 cm

Nejvíce bodů
1. Láník Jindřich
2. Bartoň Petr
3. Sanytrák Michal
4. Patrman Ladislav
5. Novák Milan

Chropyně
Žalkovice
Chropyně
Chropyně
Chropyně

189 cm
111 cm
85 cm
78 cm
61 cm

Prófa závodů
Hradil Tomáš

Vítěz kapr 2004

závody: p. Ženčák Vojtěch (Žalkovice), MRS MO
(Chropyně), p. Rákoci Jan (Kroměříž), p. Zapletal
František (Postoupky), p. Kuba Marek
(Žalkovice), p. Janečka Pavel (Žalkovice), p.

Pospíšil Miroslav (Stará Ves), p. Tzvetková
Martina (Chropyně), Město Chropyně, Obec
Žalkovice, Magneton a.s. Kroměříž, Čepro a.s.
Loukov.
Řezáč Jiří

Pomozte hledat historii organizace JUNÁK – Skaut v Chropyni
Vážení spoluobčané, pamětníci !
Jako vedoucí střediska JUNÁK – Svaz
skautů a skautek ČR v Chropyni, obracím
se na Vás o pomoc nebo nápovědu.
Nejsem rodilý Chropyňák, ale za léta
od r. 1956 se cítím jako doma. Od roku 1968
jsem, až na malou přestávku, členem
organizace JUNÁK ve funkci vedoucího
střediska. Protože historie této organizace
sahá až do let první Československé republiky,
ale nejsou z těchto let žádné dokumenty,
které by jednoznačně určily respektive
upřesnily vznik organizace v Chropyni, ptám
se: Kdo ví, nebo alespoň napoví, kde a kdy
je pramen vzniku, ze kterého by bylo možno
začít historii?

Pokoušel jsem se od žijících pamětníků
třicátých let získat podklady, které by mě
navedly na stopu počátků historie. Bohužel
bezvýsledně. A že to bylo dříve než
ve třicátých letech je dokladem fotografie
(společná) chropyňských a kojetínských
skautů z výletu na Helfštýn v r. 1922. Potomci
a rodinní příslušníci nic nevědí, nebo již nežijí.
Fotografii vlastním, ale nic neřeší. Vím,
že v Chropyni učil jako odborný učitel Otmar
Zeman, bytem Chropyně č. p. 54 a tento byl
14. dubna 1922 jmenován Sborovým
vůdcem. Již v tuto dobu bydlel v Chropyni.
Legitimaci vlastním.
To jsou nejstarší zlomky z pohledu historie
Skautingu v Chropyni. Nic víc se nedochovalo
(mimo nějaké foto z r. 1938 a let po II. světové
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válce do r. 1947). Ani výpis−
ky z místních kronik nenapo−
vídají nic o vzniku organizace.
Protože dělám a vedu kroniku org. JUNÁK
od r. 1968, rád bych tuto obohatil o začátek,
tj. o vznik. Snažím se o to, jak mohu, ale zatím
bezvýsledně.
Proto se obracím na chropyňskou
veřejnost, pamětníky i ty, kteří by radou
či nápovědou mohli pomoci. Kdo bude
v tomto směru nápomocen (rada, pomůcka,
doporučení, dokument), prosím o informaci
na adresu: Šebestík Václav, Moravská 618,
768 11 Chropyně.
Předem Vám za ochotu a pomoc děkuji!

Václav Šebestík – GUFI, vedoucí střediska
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Podzimní úklid města
Rada města Chropyně
vyzývá občany k provedení
Podzimního úklidu města
který proběhne v sobotu
16. října 2004.
Cílem akce je úklid okolí
domů, parků a parkovišť.
Odvoz odpadu zajistí Správa
majetku města Chropyně.
Upozorňujeme občany,
že neoprávněné zásahy
do veřejné zeleně
(stříhání stromů a keřů)
jsou nepřípustné
a jsou možné jen
na základě povolení !!!
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Co nás zděsilo

Poděkování

Nedávno za mnou přišel Ing. Hrdlička
s upozorněním na fakt, že se v letošním roce
na Zámeckém rybníce neobjevila kotvice plovoucí. Člověk, který
kolem rybníka pouze projíždí, si toho možná v první chvíli ani
nevšimne. Pouze člověk, který přírodu pravidelně pozoruje, začne
hledat příčinu. Ale teď, když čtete toto upozornění, si určitě říkáte:
No ano, vždyť tam letos nebyla. A přitom v tak obrovském množství
se kotvice nevyskytuje prakticky nikde. Zda za to může počasí
letošního roku nebo špatné hospodaření nájemce rybníka
se momentálně prošetřuje.
Lidský člověk vnímá nebe a zem, všechny bytosti
a věci jako součást sebe samého. Není nic, čím by nebyl
on sám. (Hao Tscheng)
V poslední době se opět začal objevovat nemilý nešvar – krádeže
na hřbitově. Možná si řeknete: Od čeho je na hřbitově správce?
Ale bohužel k jeho povinnostem nepatří jen hlídání hřbitova,
ale také jeho údržba. Proto chceme poprosit vás, kteří na hřbitov
chodíte, abyste si více všímali, co se kolem vás děje a případné
podezřelé okolnosti hlásili. Ukrást něco v samoobsluze je špatné,
ale okrádat zemřelé je ještě horší.
Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje
na beztrestnost. (Cicero)

Upozornění

Sportovní klub seniorů – nohejbal−squash Chropyně
děkuje tímto Ing. Polišenskému, majiteli fy Tech−
nosoft, spol. s r.o., za poskytnutí hřiště v areálu
firmy ke hraní nohejbalu v letních měsících letoš−
ního roku.
Za SKS−n−s Antonín Středa

Šipkaři MixClub Chropyně
Šipkový tým Mix club Chropyně ve složení
Michal Ferenc, Roman Houska, Petr Zavadil, František
Langr, Richard Vitík, Mira Míšek, Adam Možný vybojoval 1. místo
v sezóně 2003/2004 ligy Kroměřížska. O vítězi se rozhodlo
v posledních dvou zápasech play off s rivali Myslivnou Kroměříž,
které dopadly stejně 10:8. Po dramatických zápasech,
kde rozhodovala každá šipka, se Mix clubu podařilo získat další pohár
do sbírky a také pohár putovní. Tím se stali mistry ligy. Závěr sezóny
završili účastí na mistrovství Moravy, jež absolvovali úspešně.
I zde jim byly předány poháry. Tým děkuje všem svým fanouškům
a panu Tomáši Řezníčkovi za finanční podporu.
Bližší informace na www.chropynehrajesipky.kvalitne.cz

Správa majetku města Chropyně
upozorňuje občany na tyto termíny:

Roman Houska

9. října – Kontejnerový sběr domovního
odpadu (kontejnery budou připraveny
dle harmonogramu, vyvěšeného ve vývěsních
skříňkách, hlášeného rozhlasem a umístěného
na internetových stránkách)
16. října – Podzimní úklid města – cílem akce
je úklid okolí domů, parků a parkovišť (odvoz
odpadů zajistí po telefonické dohodě SMM –
573 355 324). Upozorňujeme občany,
že neoprávněné zásahy do veřejné zeleně
(stříhání stromů a keřů) jsou nepřípustné
a jsou možné jen na základě povolení !!!
23. října – Železná sobota

Turnaj v nohejbale
Přátelé kulatého nesmyslu (míče)
se rozhodli, že si vyzkouší prohánět balon
nad sítí (i pod sítí) dolními končetinami
a rozhodli se uspořádat turnaj v nohejbale.
Organizátorovi, panu Ivanu Navrátilovi,
se přihlásilo 8 tříčlenných družstev, a to borci
v mladším, středním i v seniorském věku.
Turnaj se uskutečnil na hřišti u fy Technosoft.
Každé družstvo čekalo sehrání 7 zápasů
na dva vítězné sety, ale vzhledem k časové

tísni (pro tmu) se všechny zápasy
neodehrály.
Ale i tak došlo k vyhlášení vítězného
družstva ve složení Navrátil Petr, Zavadil Petr
a Šeděnka Ladislav ml. – družstvo věkově
nejmladší, které vyhrálo 6 zápasů.
Všichni zúčastnění podali velmi dobré
výkony nad sítí (i pod sítí), které byly
přítomnými diváky kladně hodnoceny.
Po celé sobotní odpoledne (18. září) bylo
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pro zúčastněné borce i pro
diváky připraveno velmi
dobré občerstvení a všichni si přáli v tomto
sportovním klání v příštím roce pokračovat.
Poděkování patří nejen organizátorovi,
ale i panu Ing. Polišenskému, který uspo−
řádání turnaje ve svém areálu umožnil.
Na shledanou v příštím roce a ve větším
počtu.
Středa Antonín
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srpen 2004
V měsíci srpnu
se do našeho města přistěhovalo 13 občanů, 16
osob se přestěhovalo v rámci obce, 10 občanů se odhlásilo z trvalého
pobytu, 4 osoby zemřely a narodilo se 5 dětí.

Uzavření manželství
Marian Mokryš, Kojetín – Gabriela Seidlová, Skaštice
Jaroslav Šiška, Kojetín – Monika Hanusová, Přerov
Radek Růčka, Hutisko−Solanec – Věra Vyvlečková, Chropyně

Blahopřání

V srpnu vrcholí každoročně neobvyklý jev noční oblohy, který
v lidovém prostředí nese označení „Slzy svatého Vavřince“. Tak je totiž
nazýváno mimořádné množství „padajících hvězd“, jichž i docela
nezkušený pozorovatel může v některých létech vidět za hodinu i kolem
jednoho sta. V roce 1863 tento přírodní úkaz vyvolal svojí mimořádnou
mohutností jisté všeobecné zneklidnění. Tehdy bylo možno v noci
z 10. na 11. srpna za hodinu napočítat i více než 300 meteorických
svítících stop v atmosféře. Jasnost některých přitom předčila svojí
svítivostí i měsíc v úplňku. Podstatu „slz svatého Vavřince“ přitom vysvětlil
již v předminulém století italský astronom G. Schiaparelli. Objevil totiž,
že jejich příčinou je kometa Shift−Tutle 1862 III. Z jejího jádra se uvolňují
malé meteorické částečky, které zůstávají rozptýleny podél dráhy
komety. Vzhledem k tomu, že planeta Země právě v tomto období
každoročně protíná dráhu této komety, narážejí částice meteorického
prachu rychlostí 220.000 km/hod. na atmosféru Země, v níž
za působivého optického úkazu – slz svatého Vavřince – shoří. Protože
na noční obloze padající meteory zdánlivě vylétávají ze souhvězdí
Persea, jsou nazývány též Perseidy.

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

Pazderna 116

Poslední rozloučení
Liboslav WERNER
František BĚLAŠKA
Alois KOLENÍK
Jiří HRADIL
Jan DVOŘÁK

78 let, ul. Tyršova
60 let, ul. J. Fučíka
58 let, ul. Tyršova
46 let, ul. Masarykova
48 let, ul. Pazderna

Kateřina Lučanová − matrikářka

Průběh teplot - srpen 2004

Z
−
−
−

místního pozorování v měsíci srpnu:
průměrná minimální ranní teplota byla 16 °C
průměrná maximální odpolední teplota byla 23 °C
nejchladnějším dnem byl 23. srpen s ranní teplotou 11 °C
a odpolední 22 °C
− nejteplejším dnem byl 19. srpen s ranní teplotou 18 °C
a odpolední 30 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 6,9 mm/m2
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 989,5 hPa
Pranostiky na měsíc říjen:
5. říjen (Placid) – Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
15. říjen (Terezie) – Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. říjen (Havel) – Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
21. říjen (Uršula) – Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.
22. říjen (Kordula) – Jak den svaté Korduly začíná, tak se i zima končívá.
28. říjen (Šimon, Juda) – Na Šimoniše přikluše zima tiše.

Ing. O. Kment
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