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Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 se uskutečnily
volby do krajského zastupitelstva a I. kolo voleb
do Senátu PČR a ve dnech 12. a 13. listopadu
2004 následně II. kolo voleb do Senátu PČR.

Věnujme se nyní účasti u voleb, nejprve
voleb do zastupitelstva krajů, konkrétně
do zastupitelstva Zlínského kraje. Celková
volební účast ve Zlínském kraji dosáhla
na 30,36 % voličů. V Chropyni byla v těchto
volbách 23,02 %, což je v porovnání
s celorepublikovým průměrem (29,62 %) spíše
podprůměrná účast. Ve srovnání s volbami
do Evropského parlamentu je účast ve volbách

do zastupitelstev krajů o 0,08 % vyšší. Největší
volební účast byla jako obvykle v okrsku
č. 1 – Městské kulturní středisko, kde dosáhla
27,35 % a nejnižší (stejně jako u voleb do EP)
v okrsku č. 3 – Tělocvična TJ, kde dosáhla 19,6
%. Další údaje o počtu voličů, odevzdaných
obálkách aj. najdete v následující tabulce.

V I. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR byla
celorepubliková volební účast 28,97 %.
Ve volebním obvodu č. 76, tedy okres Kroměříž
+ východní část okresu Vyškov, byla volební
účast 28,28 %, tedy téměř celorepublikový
průměr. V Chropyni volilo senátora 22,39 %

               Vážení chropynští občané!

Dovolte, abychom Vám a Vašim rodinám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně

hezkých okamžiků pod stromečkem v rodinném kruhu a do nadcházejícího roku 2004 hodně

zdraví a úspěchů.

místostarostka Eva Klašková       starosta František Hrabal

pokračování na další straně
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oprávněných voličů, což je opět spíše
podprůměr. Ve srovnání s posledními volbami
do Senátu PČR (ve volebním obvodu č. 76)
byla účast v těchto volbách o 18,23 % menší

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva a do Senátu PČR
než v roce 1998, kdy k senátním volbám přišlo
40,62 % voličů. Další údaje o počtu voličů,
odevzdaných obálkách atp. jsou opět
uvedeny v tabulce.

Ve II. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR
byla celorepubliková volební účast 18,41 %.
Ve volebním obvodu č. 76 byla 19,56 %,
tedy malý nadprůměr. V Chropyni přišlo
k volebním urnám 14,27 % voličů, což je
opět ve sférách podprůměru. Ve srovnání

s rokem 1998 byla letošní účast ve II. kole
voleb do Senátu PČR o 8,67 % menší. Tehdy
přišlo ve druhém kole volit 22,95 % voličů.
Nejnižší účast byla v Plešovci, kde přišlo
k volbám jen 15 voličů. Podrobné údaje jsou
uvedeny v tabulce.

Nyní již k výsledkům voleb. Po sečtení hlasů
do zastupitelstva kraje vyšly tyto celkové
výsledky za město Chropyně (uvedeny jen
strany, které získaly více než 5 % hlasů): KSČM
26,27 %, ODS  24,68 %, ČSSD 16,48 %,
US−DEU, 15,53 %, KDU−ČSL 8,08 %.

V jednotlivých volebních okrscích se volilo
takto:

Okrsek č. 1 – Městské kulturní středisko:

volební účast 27,35 %, nejvíce hlasů obdržela
strana KSČM, a to 32,01 % hlasů.

Okrsek č. 2 – Městská knihovna, dětská
pobočka Tyršova: volební účast 22,09 %,
nejvíce hlasů obdržela strana KSČM, a to 30,84
% hlasů.

Okrsek č. 3 – Tělocvična TJ: volební účast
19,60 %, nejvíce hlasů obdržela strana ODS,
a to 26,22 % hlasů.

Okrsek č. 4 – Základní škola, J. Fučíka:
volební účast 22,83 %, nejvíce hlasů obdržela
strana ODS, a to 34,93 % hlasů.

Okrsek č. 5 – Plešovec: volební účast
23,73 %, nejvíce hlasů obdržela strana ČSSD,
a to 41,46 % hlasů.

Údaje o počtu hlasů pro jednotlivé volební
strany v rozlišení Zlínský kraj, Chropyně
a jednotlivé okrsky jsou v následující tabulce.

Mandát v krajském zastupitelstvu
získali:
ODS (16 mandátů):

Libor Lukáš, Pitín; Ing. Bronislav Fuksa,
Hulín; Mgr. Josef Slovák, Vsetín; Mgr. Martin
Vacek, Zlín; Ing. Libor Karásek, Uherské
Hradiště; Mgr. Hynek Steska, Zlín; Ing. Pavel
Josefík, Uherský Brod; Ing. Tomáš Šimčík,
Přílepy; Ing. Vladimír Oplt, Valašské Meziříčí;
Mgr. Roman Hoza, Hulín; Ing. Jaroslav
Končický, Slavičín; Květoslav Tichlavský,
Uherské Hradiště; Rudolf Bill, Rožnov pod

Radhoštěm; Mgr. Štěpánka Mikulenková,
Vidče; Ing. Zbyněk Kudera, Luhačovice; Mgr.
Vladislava Bělíková, Bystřice pod Hostýnem
KDU−ČSL (11 mandátů):

František Slavík, Staré Město; Jiří Čunek,
Vsetín; Vojtěch Jurčík, Holešov; Ing. Pavel
Studeník, Slavičín; Ondřej Benešík, B.B.S,
Strání; Ing. Petr Hradecký, Slušovice; Ing.
Jindřich Ondruš, Nový Hrozenkov; Jaromír
Kopřiva, Hulín; Ing. Bohdan Mikušek, Valašské
Meziříčí; Marie Hrnčiříková, Štítná nad Vláří−
Popov; Ing. Pavel Botek, Ostrožská Nová Ves

KSČM (8 mandátů):
RSDr. Vladimír Křemeček, Kroměříž; MVDr.

Stanislav Dolenský, Slavičín; Mgr. František
Krpal, Uherský Brod; Mgr. Vlastislav Antolák,
Vsetín; RSDr. Leo Goiš, Biskupice; Ing. Jaroslav
Adamík, Kroměříž; Ing. Jiří Varga, Valašské
Meziříčí; Ing. Milan Měska, Bojkovice
ČSSD (7 mandátů)
MVDr. Stanislav Mišák, Otrokovice; Ing. Jaroslav
Drozd, Bystřice pod Hostýnem; Bc. František
Novosad, Nový Hrozenkov; Ing. Ladislav

pokračování na další straně
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Kryštof, Uherský Brod; PhDr. Zdeněk Szpak,
Zlín; JUDr. Milan Matula, Valašské Meziříčí;
Ing. Hana Příleská, Uherský Ostroh
Evropští demokraté a Nezávislí starostové
pro kraj (3 mandáty)

Ing. Rostislav Gargulák, Valašské Klobouky;
Ing. Jiří Vařecha, Kunovice; MUDr. Olga
Gröschlová, Zlín

V I. kole voleb do Senátu PČR
ve volebním obvodě č. 76 měli voliči na výběr
ze 7 kandidátů. Přestože do II. kola postoupili

jiní kandidáti, v Chropyni vyhrál Ing. František
Kroupa (SNK – bezpartijní), kterého volilo 27,65
% voličů.
Jednotlivé volební okrsky:

Okrsek č. 1 – Městské kulturní středisko:
volební účast 22,39 %, nejvíce hlasů získala
Ludmila Štaudnerová (KSČM), a to 30,76 %.

Okrsek č. 2 – Městská knihovna, dětská
pobočka Tyršova: volební účast 22,09 %,
nejvíce hlasů získala Ludmila Štaudnerová
(KSČM), a to 29,70 %.

Okrsek č. 3 – Tělocvična TJ: volební účast

19,60 %, nejvíce hlasů získal Ing. František
Kroupa, a to 28,65 %.

Okrsek č. 4 – Základní škola, J. Fučíka:
volební účast 21,38 %, nejvíce hlasů získal
Ing. František Kroupa, a to 27,89 %.

Okrsek č. 5 – Plešovec: volební účast 19,21
%, nejvíce hlasů získal Mgr. Miloš Malý,
a to 36,36 %.

Údaje o počtu hlasů pro jednotlivé
kandidáty v rozdělení volební obvod
č. 76, Chropyně a jednotlivé okrsky jsou
v následující tabulce.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva a do Senátu PČR

Do II. kola postoupili PaedDr. Zdeněk Janalík
(ODS) a pí Ludmila Štaudnerová (KSČM).
Ve volebním obvodě č. 76 se tak svedl
pomyslný „souboj“ mezi pravicí a levicí.
Z tohoto souboje nakonec vyšel vítězně
kandidát ODS PaedDr. Zdeněk Janalík (65,58
% hlasů).
Jednotlivé volební okrsky:
Okrsek č. 1 – Městské kulturní středisko:

volební účast  17,69 %, zvítězila Ludmila
Štaudnerová s 59,3 % hlasů.
Okrsek č. 2 – Městská knihovna, dětská
pobočka Tyršova: volební účast 14,24 %,
zvítězila Ludmila Štaudnerová s 52,81 %
hlasů.
Okrsek č. 3 – Tělocvična TJ: volební účast
11,81 %, zvítězil PaedDr. Zdeněk Janalík
s 57,14 % hlasů.

Okrsek č. 4 – Základní škola, J. Fučíka: volební
účast 14,27 %, zvítězil PaedDr. Zdeněk
Janalík se 66,45 % hlasů.
Okrsek č. 5 – Plešovec: volební účast 8,52 %,
zvítězil PaedDr. Zdeněk Janalík s 60 % hlasů.
Údaje o počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty
v rozdělení volební obvod č. 76, Chropyně
a jednotlivé okrsky jsou v následující tabulce.

Ing. Jiří Rosecký

Redakce Zpravodaje města Chropyně
se omlouvá politické straně Česká strana
sociálně demokratická za nedopatření
v minulém čísle, kdy došlo k záměně jmen
u fotek kandidátů. Věřte nám, že nešlo o úmysl.

redakce

OMLUVA

Redakce Zpravodaje upozorňuje čtenáře
a pravidelné dopisovatele, kteří budou chtít
otisknout příspěvky ve Zpravodaji č. 1/2005,
že vzhledem k vánočním svátkům bude
uzávěrka lednového čísla již v pátek
17. prosince 2004 !!!

UPOZORNĚNÍ
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Rada města na svých jednáních:
− schválila přidělení uvolněného bytu na ulici

Komenského č. 163 manželům Hor−
sákovým ke dni 1.11.2004 za základní
nájem ve výši 15,22 Kč za m2;

− uložila zveřejnit záměr prodeje pozemku
p.č. 1193/47 o výměře 430 m2

za nabídkovou cenu 100,− Kč/m2;
− zamítla žádost manželů Olivových

na odkup pozemků v lokalitě Podlesí;
− nevyhověla žádosti pana Hanáka Jaromíra

na odkup části pozemku p.č. 1002;
− udělila výjimku z vyhlášky č. 3/2003

o zajištění veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí pro paní
Mihókovou v MKS na den 4. prosince od
20.00 do 03.00 hodin, v restauraci STOP
31.12.2004 od 20.00 do 04.00 hodin
a 22.1.2005 v MKS od 20.00do 04.00
hodin;

− požádala vedoucího odboru výstavby
o projednání nepovoleného záboru
veřejného prostranství s majitelem domu
č.p. 344 na Masarykově ulici a dále
s majitelem objektu č.p. 89 na Masarykově
ulici špatný stav objektu a nepořádek
ve dvorním traktu;

− vyhověla žádosti místní organizace KDU−

ČSL o bezplatné zapůjčení víceúčelového
sálu pro předvolební setkání na den
12.10.2004;

− schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000,− Kč pěveckým sborům
na přípravu vánočního koncertu;

− projednala a schválila změnu v obecně
závazných podmínkách pro zařazení
do seznamu uchazečů o byt, kdy se
dvouletá nájemní smlouva postupně
prodlužuje maximálně na 10 let a před
uplynutím této doby se znovu prověří
sociální potřebnost nájemníka;

− odsouhlasila ceník krátkodobých
a dlouhodobých pronájmů v městském
kulturním středisku s rozdělením na letní a
zimní období;

− přidělila uvolněný byt na ulici Nádražní 645
panu Michalu Harišovi, dosud bytem
Moravská 663, za základní nájemné ve výši
15,22 Kč/m2;

− nevyhověla žádosti pana Zawadského,
který po výměně bytu požádal o slevu na
nájmu za jeden měsíc pro nevhodný nátěr
po předchozí nájemnici, avšak uložila SMM
uhradit náklady na vymalování do výše
500,− Kč a tyto následně uplatňovat v rámci
vymáhání dluhu po předchozí nájemnici;

Z jednání rady města
− odsouhlasila provedení

rekonstrukce a doplnění
osvětlení ve vnitrobloku v rámci
regenerace sídliště v hodnotě 155 tis. Kč;

− schválila nákup sekačky pro SMM za 237
tis. Kč ještě v letošním roce;

− jmenovala hlavní inventarizační komisi
ve složení – předseda Ing. Pavel Jurtík,
členové – Ing. Lenka Macháčková,
Eva Klašková, Hana Večeřová;

− umožnila bezplatné využití sloupů
veřejného osvětlení pro volební kampaň
pro krajské a senátní volby všem
kandidujícím stranám a hnutím;

− stanovila pro rok 2005 dny určené
k oddávání vždy na 1. a 3. sobotu v měsíci,
současně schváli la výši poplatků
za svatební obřady v zámku na 1500,.− Kč
v období od 1.4. do 31.10. a 2000,− Kč
ve zbývající část roku;

− uložila provést opravu chodníku před
domem č.p. 669 – 671 na ulici J. Fučíka
a rovněž tak deratizaci v tomto prostoru;

− rozhodla o zvýšení poplatku za komerční
inzerci ve Zpravodaji, celá stránka za 1400,−
Kč, menší inzerce vždy alikvotní podíl.

 Eva Klašková − místostarostka
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Vánoční přání
Redakce Zpravodaje si dovoluje

poděkovat všem dopisovatelům
a autorům příspěvků, které byly
ve Zpravodaji otištěny v roce 2004
za to, že díky nim není Zpravodaj
jen informačním listem Městského
úřadu, ale široká veřejnost se tak dozvídá
i informace, které by jim jinak unikly.

Chtěli bychom také poděkovat našim
nejbližším spolupracovníkům – korek−
torce paní Marii Vašákové a grafikovi
panu Tomáši Rozkošnému za výbornou
spolupráci při redakčních pracích.

Výše uvedeným, ale také Vám,
čtenářům, přejeme krásné vánoční
svátky 2004 − ať jsou plné pohody, štěstí,
lásky a klidu. Dále Vám přejeme dobré
vykročení do roku 2005 a celý rok
ať je takový, že budete mít úsměv
na rtech každý den.

Eva Klašková, Ing. Jiří Rosecký

Pionýři a Základní škola Chropyně
Vás zvou na výstavu

KOUZLO VÁNOC
pořádanou

ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku

ve dnech 15. – 17. prosince 2004

Výstava je otevřena denně
od 8:00 do 17:00 hodin

Vstupné: děti 1,− Kč,
dospělí dobrovolné

POZVÁNKA❅
❅
❅

❅Po železničních kolejích celé republiky budou
putovat plamínky, které od věčně hořícího světla
u jesliček v izraelském městě Betlémě zapálí rakouští skauti. Ti budou
rozdávat světlo milionům lidí s jediným poselstvím: Vánoce nejsou
dny hojnosti jídla, pití a dárků, ale nejkrásnější svátky víry, naděje
a lásky.

Do naší republiky přivezou světlo v 52. týdnu brněnští skauti
a z Brna bude rozesíláno do celé republiky, určitými vlaky
a dle časového rozpisu.

Naše středisko Junáka v Chropyni nestojí stranou a již několik
let se úspěšně zapojuje. Stejně tomu bude i v roce letošním.
Pro všechny občany našeho města i blízkého okolí bude Betlémské
světlo připraveno k předání

ve  č t v r t e k  23.  prosince  2004
v odpoledních hodinách

u vánočního stromku na náměstí v Chropyni.

Chropyňští skauti a zvláště roverský kmen již nyní podávají tuto
informaci a předpokládají, že občané našeho města této skautské
služby využijí a přinesou do svých domácností to nejhřejivější světlo.

Václav Šebestík – GUFI − vedoucí střediska

„Betlémské světlo 2004“ v Chropyni

Záře betlémské hvězdy kdysi překvapila pastýře
při noční stráži a přiměla perské učence
k dlouhému hledání narozeného Krále.

Proměna do plaménků svíček dokáže dodnes
rozzářit oči dětí i prosvětlit všednost našich dnů

připomínkou zrození nové naděje.

Nepodařilo se ji uhasit mečem Herodových vojáků,
utopit v krvi betlémských dětí. Nezadržel ji ani hrob.

Prohořela se bolestí pronásledování i slávou sobeckých úspěchů.
Dokáže rozehnat stíny úzkosti a strachu,

prozářit temnotu beznaděje.
Světlo Boha, který se pro lásku k lidem vzdal sám sebe.

Záře oběti, vykupující život svých milých.

Jedno světlo nad miliony jiných.
Světlo věčné, ale ve své jemnosti tak často přehlušované

září pomíjivých bludiček.

Chceme je připomínat.
Chceme je nabídnout,

i když je naše ruka možná příliš zkřehlá.

Kdosi zapálil tento plamínek v Betlémě,
v místě zrození Božího Světla v těle dítěte.

Ruce plné lásky jej pak starostlivě opatrovaly
a nesly na mnoho míst světa – i sem.

Plamínek, který má rozzářit nejen knot svíčky,
ale i srdce všech lidí.

Plamínek lásky, vděčnosti a pokoje.

Není jen pro Vás, je i pro Vaše blízké, sousedy a známé.
Přineste jim jej s úsměvem a otevřeným srdcem.

A nenechte jej uhasnout.
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V souvislosti s množícími se dotazy k zahájení
provozu nové čerpací stanice pohonných
hmot v Chropyni, která byla dokončena před
časem na ulici Drahy, byla městem oslovena
firma Studio Piranha s.r.o. Tato firma výstavbu
čerpací stanice zainvestovala a je vlastně tím,
kdo nese ztráty, jež plynou z prostojů
benzinky. Firma byla požádána o vysvětlení
situace okolo stavby s tím, že bylo písemně
sděleno následující: „Především naprosto
vylučujeme názor, že se město jakkoliv podílí

na nezprovoznění naší čerpací stanice.
Naopak si ceníme korektního a vstřícného
přístupu ze strany města. Otevření ČS zabránilo
na počátku odstoupení zákazníka od smlouvy,
posléze reklamace nekvalitní dodávky
a následné prošetřování sporu na zmíněné
stavbě. Tímto se Vám zároveň omlouváme,
že jste určitým způsobem rovněž obtěžováni
v této nepříjemné kauze. Sdělujeme Vám,
že se domníváme, že byla odstraněna většina
překážek bránících uvedení ČS do zkušebního

Čerpací stanice v Chropyni
provozu případně její
kolaudaci. V nejbližší možné
době předložíme písemnou žádost a doufáme,
že nám pomůžete urychlit v rámci možností
a zákona správní řízení. Věříme, že další
spoluprací prospějeme občanům Vašeho
města a okolí.“
My se přikláníme k optimistickému náhledu
vlastníka benzinky a věříme, že tato bude
zprovozněna co nejdříve.

Ing. Jiří Pospíšil − vedoucí VaŽP

Vážení čtenáři a inzerenti.
Rada města Chropyně na svém zasedání dne 25. 10. 2004 schválila

novou výši poplatku za zveřejnění komerční inzerce ve Zpravodaji.
Od doby, kdy se Zpravodaj vydává, se cena inzerce neměnila, avšak

náklady na výrobu a tisk se změnily několikrát. Při stanovení návrhu
na zvýšení ceny jsme tedy vycházeli ze skutečných nákladů, které při tisku
14tistránkového Zpravodaje dosahují částky 1.396,− Kč na jednu stranu.

S platností od čísla 1/2005 (tedy prakticky od data uzávěrky tohoto
čísla – od 20. 11. 2004) je základní poplatek za otištění komerční inzerce
stanoven na 1.400,− Kč za celostránkovou inzerci. Menší rozměry jsou
pak stanoveny jako odpovídající poměr z této částky. Na obrázku jsou
vidět jednotlivé rozměry inzerce a ceny za inzerci. Inzerci představuje
černé pole na stránce.

Reklamu otiskneme dle Vámi zaslaných podkladů nebo Vašich
požadavků včetně obrázků, fotografií a log. Je možné dodat vlastní
grafické zpracování nebo si nechat reklamu zpracovat naším grafikem
a domluvit si i termín případné korektury.

Soukromou řádkovou inzerci – prodám, koupím, vyměním – lze
zveřejnit zdarma, stejně jako blahopřání nebo vzpomínka v rubrice
Společenská kronika. Uvedené ceny se týkají pouze KOMERČNÍ inzerce.

redakce

Úprava poplatku za inzerci
ve Zpravodaji

V minulém čísle Zpravodaje jsme se zaměřili
na vytříděné složky komunálního odpadu. Dnes
se pokusíme proniknou do problematiky nebezpečných odpadů.

Co je to nebezpečný odpad ???  Dle zákona o odpadech
je jakýkoliv odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností. Obecně jsou to některé odpady z domácností, které
ohrožují jakost vody  a půdy a působí velmi nepříznivě  nejen
na naše zdraví, ale i na všechny rostliny a živočichy kolem nás.
Jsou to jedovaté odpady, se kterými musíme zacházet odlišně
od běžného domovního odpadu, neboť se v přírodě velmi těžko
odbourávají.

O jaké odpady se jedná??? Jsou to zejména zbytky domácích
chemikálií, léků, staré bateriové monočlánky s obsahem rtuti
a kadmia, zbytky syntetických barev, štětce a nádoby od těchto
barev, dále ředidla, mořidla, spreje, textilie znečištěné škodlivinami,
staré zářivky, výbojky, kyseliny, louhy, pesticidy, televizní
obrazovky, chladničky, akumulátory, motorový olej; taktéž
pneumatiky, oleje z domácností, izolační materiály aj.

A jak se lze v našem městě těchto odpadů zbavit?
V lékárně u zdravotního střediska na ul. Moravská lze odložit

veškerá nepoužitá léčiva a to v provozní době lékárny.
V provozovně sběrny nebezpečných odpadů na ul. K.H.Máchy

je možno odložit veškerý ostatní nebezpečný odpad pocházející
z domácností popř. z činnosti fyzických osob nepodnikajících.

Výše uvedené služby jsou prováděny pro občany trvale hlášené
na území Města Chropyně včetně části Plešovec zdarma.

Provozní doba sběrny: úterý, čtvrtek− 14:00−16:00 hodin;
sobota 9:00−11:00 hodin.

Nebezpečný odpad pocházející z podnikatelské činnosti lze
v provozovně odložit pouze za finanční úhradu dle platných tarifů.
Osoby právnické a fyzické podnikající se mohou taktéž přímo obrátit
na firmu Biopas s.r.o., Kroměříž.                           – MA –

Nebezpečný odpad v Chropyni

PROČ??? – teploty hoření jsou nízké, proto
dochází k nedokonalému spalování odpadu, tím
se do ovzduší uvolňují škodlivé látky , které dýcháme my a také naše
děti: čpavek, fenoly, kyanidy, dehet, ftaláty, dioxiny, těžké kovy,
oxid uhelnatý, oxid síry.

Navíc se vystavujete nebezpečí projednávání přestupku
v přestupkové komisi za nedovolené nakládání s odpady
s následným uložením pokuty.

CO ROZHODNĚ DO KAMEN NEPATŘÍ: veškeré plasty, novodur,
linoleum, ubrusy, hadice, polystyren, dřevotříska, překližka, guma,
umělá textilní vlákna …..   – MA –

Prosíme − Nespalujte odpad!!!!
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V sobotu 23. října se na loukách před
železničním náspem uskutečnil již 13. ročník
„Skautské drakiády“. S přihlédnutím na termín
uzávěrky Zpravodaje, nebylo možno se za tou−
to akcí ohlédnout dříve.

To však nic nemění na skutečnosti, že tato
akce se stává tradiční na našem středisku
a tradičně se na organizaci podílí roverský
kmen skautů a skautek AMULET. Vyžádá si vždy
velké úsilí a trpělivé čekání – jak se přírodní živly
zachovají, zda bude počasí přát, či bude
bezvětří. To je vždy rozhodující pro zdařilý
průběh celé akce, a nebo také pro její nezdar.
Při přípravě akce nikdy dopředu nevíme,
jak dopadne.

Ne každý ročník byl právě z tohoto pohledu
zdařilý a právě letošnímu ročníku, obdobně

Ohlédnutí za 13. ročníkem „SKAUTSKÉ DRAKIÁDY“

jako předchozímu, moc větrné počasí nepřálo.
Ale i tak je možno říci, že se akce vydařila,
drakiáda proběhla a soutěžně se naplnily
všechny kategorie, jak byly naplánovány.

Oficiální zahájení bylo v 15 hodin a pak
už se všichni účastníci pustili s nadšením
do pouštění draků rozličných barev, tvarů
a velikostí a naší porotě nastaly krušné a obtížné
chvíle vybrat opravdu toho nej… z každé
kategorie. Nakonec se vyhodnocení podařilo,
a tak mohlo dojít k vyhlášení nejlepších,
předání diplomů a drobných cen.

Oficiální kategorie:
Drak LETEC − 1. místo – Dominik Večerka

2. místo – Vojta Smékal
3. místo – Ondřej Herzán

Drak OBR − 1. místo – Ondřej Herzán
2. místo – Dominik Večerka
3. místo – Kristýnka Navrátilová

Drak KRASAVEC − 1. místo – Hanka Kociňáková
2. místo – Marek Mikeš
3. místo – Dana Horová

Neoficiální kategorie:
Drak „Mrňous“ – Nikolka Colová
Drak „Neletec“ – Dana Horová
Drak „Oráč“ – Martin Hora

Snad se v příštím roce dočkáme lepších
povětrnostních podmínek.

Jarka Soukupová − roverský kmen AMULET

Přestože modeláři nemají na růžích ustláno,daří se činnost klubu
i přes nedostatek finančních prostředků rozvíjet. Zúčastňujeme
se aktivně modelářských akcí v České republice i v Evropě a svými
vystoupeními přispíváme k jejich výborné úrovni. Jako každý rok
jsme začátkem září uspořádali podzimní polétání na našem letišti
v Chropyni.

V loňském roce naše modelářské letiště přešlo do soukromých
rukou a přestože nám nový majitel vychází vstříc, rozhodli jsme
se pořídit si vlastní letiště, a tak jsme zakoupili z vlastních prostředků
pozemek na místních loukách.V letošním roce jsme zaseli trávu
a začali pravidelně sekat trávníkovou plochu.V příštím roce začneme
používat již toto nové letiště, na kterém nás čeká hodně práce,
aby bylo tak kvalitní, jak to startovací dráha vyžaduje.

Letecké modelářství je sport, který patří mezi nejméně státem
dotované sporty. Výše dotací se blíži i pro reprezentanty ČR nule.

Přesto dosahuje náš člen, Ing. Aleš Zapletal, na mistrovstvích světa
a Evropy stále lepších výsledků. Létá jednu z nejobtížnějších
a nejprestižnějších kategorií v leteckém modelářství za vysoké účastí
pilotů většiny vyspělých států. Jedná se o kategorii F3A – rádiem
řízené akrobatické modely. Na letošním ME konaném v Portugalsku,
kterého se zúčastnilo 21 států a 60 pilotů, skončil Aleš na krásném
24. místě a družstvo našich reprezentantů ve složení Ing. A. Zapletal
(24.), D. Souček(37.), Ing. Matula (41.) skončilo na pěkném 11. místě.
Jedná se o historicky nejlepší umístění našeho reprezentanta v této
kategorii na všech světových a evropských soutěžích, kterých
se česká reprezentace kdy zúčastnila (i v bývalém Československu).

V příštím roce chceme nadále pokračovat v naší činnosti
a reprezentovat naše městečko v celé Evropě, i když výjezdy
do zahraničí budou z finančních důvodů omezeny.

      Jednatel LMK Chropyně

Modeláři v Chropyni jsou stále aktivní

Nástup a slavnostní zahájení ME Podzimní polétání v Chropyni 4.září 2004.



- 8  8  8  8  8 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 1111122222/2004

Celé dva roky jsme se, ve farnosti sv. Jiljí,
těšili na návštěvu našich přátel z rakouského
města Seekirchen. Dočkali jsme se o záři−
jovém víkendu, konkrétně ve dnech
24. až 26. září.

Původní počet návštěvníků – 33 – se na−
konec zmenšil na číslo 26 + jejich pan farář
Graber. Přijet měli v devět hodin večer
ke kostelu v Chropyni. Vůbec nikomu však
nevadilo, když přijeli až o půl jedenácté.
Každý si svůj program nějak krátil. Někteří
se v kostele modlili za dobré počasí na druhý
den, kdy je čekal výlet, a za to, aby dobře
a ve zdraví dojeli. Jiní venku vzpomínali
na zážitky z naší poslední návštěvy
v Seekirchen v roce 2002.

Na sobotu byl pro ně připravený bohatý
program. Jelikož v pátek přijeli později,
posunuli organizátoři odjezd na 9 hodin.
Jejich první cesta vedla na Velehrad, kde
si prohlédli baziliku Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje a nedaleko zřízený
archeoskanzen v Modré, který je velmi zaujal.
Z časového hlediska vynechali prohlídku
zámku v Buchlovicích, přesto však
Buchlovice navštívili a prošli si alespoň
zámecký park. Dále navštívili lázeňské město
Luhačovice, kde byli v restauraci Elektra

Návštěva ze Seekirchen
na obědě, prohlédli si nový kostel a ochutnali
některé minerální prameny. Kousek
od Luhačovic, na poutním místě Provodov,
pak slavili mši svatou. Kolem půl osmé
se vrátili do Chropyně, kde pro ně byla
v kavárně Bianca připravená večeře. Zbytek
večera strávili se svými hostiteli a přáteli
v Městském kulturním středisku, kde pro
ně bylo připraveno občerstvení a zábava.

Během večera v MKS také předali naší
farnosti dar – krásný nástěnný koberec,
na kterém je přehled našeho 14letého
přátelství. Obraz bude v nejbližší době
vystaven v kostele, abyste vy všichni mohli
ocenit jeho krásu a originalitu nápadu.

Na slavnostní nedělní mši jsme
se připravovali dlouho. Především tím,
že jsme už od května nacvičovali latinské
ordinarium. Pan farář nás později potěšil tím,
že mše bude ve třech jazycích – sloužená
česky se čteními v obou jazycích a latinskou
modlitbou Otče náš. Mše svatá byla
opravdu troj jazyčná (česky, německy
a latinsky), ale kvůli onemocnění otce
Františka s podstatně větším podílem
němčiny. Přesto byla velmi krásná a myslím,
že se všem návštěvníkům tato mše líbila.
Samotného pana faráře pak nejvíce těšila

účast mladých na této mši.
Po mši svaté čekala naši

návštěvu ještě prohlídka chropyňského
zámku nebo individuální program od hos−
titelů, pokud tam již byli, a oběd v hostitel−
ských rodinách.

Ve 14 hodin se pak vydali na cestu
k domovu. Ještě předtím nás však všechny
pozvali do Seekirchen. Návštěva by se měla
uskutečnit v roce 2006. Pan farář Graber
především apeloval na mladé, aby pomalu
tuto spolupráci vzali na svá bedra.

Dovolte mi, abych nyní, jménem
přípravného výboru, poděkoval všem
organizátorům a pomocníkům, kteří
se nějakou měrou podíleli na přípravě
a organizaci tohoto setkání. Především
za aktivní účast paní Miroslavě Doleželové,
panu starostovi Františku Hrabalovi a také
panu senátorovi Ing. Františku Kroupovi.
Dále bych nerad vyjmenovával. Každý totiž
víme, jak jsme se na tomto setkání podíleli
a já bych nerad na někoho zapomněl.

Není přece nic lepšího, než vidět radost
v očích našich přátel a mít radost v srdci při
setkání s nimi. A osobně vám mohu říci,
že já z každého setkání s nimi radost mám.

Pavel Rozsypálek

Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- přepravu odpadu kategorie ostatní a nebezpečné

- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3-11 m3

NA ODVOZ STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
A DOMOVNÍHO ODPADU

!!! včetně zneškodnění !!!
- krátkodobý i dlouhodobý pronájem kontejnerů

- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- rozvoz dubového palivového dříví

bližší informace:
Mobil 737 316 095 – Tel. 573 357 101

Soukromá
kontejnerová
autodoprava
Robert Lučan

Senioři a léky
Výkonná rada Svazu důchodců ČR velmi

kladně zhodnotila spolupráci s Českou
lékárnickou komorou uzavřenou v roce 2003.
Desítky besed lékárníků na shromážděních
seniorů jsou tho důkazem a také zájem
o pokračování těchto setkání svědčí o jejich
vhodnosti. Zvláště na menších místech
se vytvořila dobrá spolupráce a je zejména na
lékárnících, jak se k seniorům budou
v profesionálním životě chovat. Bohužel jsou
zaznamenány případy diskriminace seniorů
i ve zdravotnických zařízeních. Jde zejména
o nevhodné chování ze strany pracovníků,
a to převážně v lůžkových zařízeních.

Z průzkumů prováděných mezi seniory
(spolupráce Svazu důchodců a FaFUK)
je zřejmé, že se zdravotní péčí je spokojeno
74 %, nehodnotilo 18 % a nespokojenost
projevilo 8 % seniorů. Seniorům se v lékárenské
péči nelíbí zejména doplatky na léky,
a to především jejich nejednotnost. Překvapilo,
že 40 % dotazovaných si ověřuje výši doplatků
v lékárnách a preferuje lékárny s nižšími
doplatky, 15 % pak uvedlo, že odmítlo lék pro
výši doplatku. Z výsledku je rovněž zajímavé,
že 22 % respondentů za rok doplatilo do 100,−
Kč, 64 % do 1.000,− Kč a 14 % doplatilo více
než 1.000,− Kč za lékařem předepsané léky.
Za volně prodejné léky zaplatí ročně do 100,−
Kč 29 % respondentů, 56 % vynaloží do
1.000,− Kč a více než 1.000,− Kč pak 15 %. Více

jak 50 % respondentů má svoji stálou lékárnu.
Z dalších zajímavých ukazatelů je sku−

tečnost, že 55 % respondentů ži je
osamoceně, 40 % s manželem nebo
manželkou, 4 % u dětí a 1 % v domově
důchodců. Na dotaz, kde by senioři nejraději
prožili své stáří, odpovědělo 34 % v rodině,

28 % ve svém bytě s po−
mocí domácí a ošetřova−
telské péče, 35 % v penzionech a jen 3 %
v domovech důchodců.

Uvádíme tyto údaje proto, že vycházejí
z objektivních podkladů a šetření.

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců

Informace Svazu důchodců ČR



-     99999     -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně1111122222/2004

Vážení čtenáři, v dnešním čísle odbočíme
od školství (příště se k němu zase vrátíme),
protože v průběhu roku přišla Chropyně
o jednu ze svých dominant, podle kterých
ji lze poznat ze širokého okolí. Byl zbourán
nepotřebný tovární cihlový komín. Ten dříve
sloužil jako hlavní komín cukrovaru a byl
postaven v důsledku rekonstrukce kotelny.

Komín měřil 80 m, nahoře měl průměr
3 metry. Betonový základ měl průměr 12,20
metrů a výšku 1,60 metru. Celá stavba měla
být hotová za 80 dní, jestli tomu tak bylo,
nevíme. Stavbu provedla firma Erhard
a Ermann Teplice – Šanov a původní rozpočet
byl 320.000,− čsl. korun. Stavba však nakonec
stála 450.000,− Kčs. Do podezdívky komína

Pro pamětníky i nepamětníky
byl zazděn pamětní zápis:

Cukrovar byl založen v roce 1868 a roku
1896 byl v dražbě koupen od dřívější firmy
nově založenou Chropyňskou cukro−
varnickou akciovou společností v Chropyni,
se sídlem ve Vídni. Prvním prezidentem nové
společnosti byl zvolen pan baron August
Stummer von Tavarnok a po jeho smrti
v roce 1909 druhým prezidentem pan
dr. Richard von Skene, který je až do dneška
prezidentem společnosti. Při založení nové
společnosti v roce 1896 byl jmenován
ředitelem nové společnosti pan Franz Liegrt
a řídí podnik až do dnešního dne.

Podívejte se tedy na fotografie ze stavby
i demolice komína, který byl součástí historie

Chropyně.
Na soutěžní otázky z mi−

nulého čísla správně odpověděla jen vítězka
minulého kola Romana Kroupová z Moravské
ulice a tudíž si může opět v úředních hodinách
přijít pro svou výhru.

V dnešním čísle se ptáme: Kdy byl
komín postaven? Jelikož v textu odpověď
nenajdete, zde je malá nápověda: komín byl
postaven v pátém roce následujícím po roce,
ve kterém byla ukončena I. světová válka.
Jelikož je uzávěrka Zpravodaje posunutá,
posuneme i uzávěrku soutěže. Své odpovědi
odevzdávejte na MěÚ do čtvrtka 16.
prosince 2004.

redakce
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Možná málokdo věděl, že v polích na ulici Drahy, v lokalitě zvané
„Nová role“, se nacházel pomník, který připomínal pozemkovou
reformu v roce 1923. Tento pomník potřeboval nejen opravu,
ale také důstojnější lokalitu. Pomník byl v průběhu měsíců září
a října opraven a přemístěn a vy si dnes můžete tento pomník
prohlédnout při svých procházkách u chodníku mezi zámkem
a kostelem.

V kronice jsem k tomuto tématu našel odpovídající zápis,
z něhož vybírám:

Památník pozemkové reformy 1923
„V neděli 21. října 1923 bylo městečko svědkem vzácné slavnosti.

Dostavil se půdě oddaný lid z dalekého okolí. Na „Nové roli“, vyvlastněné
z držení knížete arcibiskupa olomouckého a rozparcelované mezi
domkáře, postaven po levé straně silnice do Kyselovic kamenný
památník pozemkové reformy, do něhož jsou vtesána významná slova:
‚Hanácká půda vrácena Hanákům 1923‘. …

… Slavnosti zúčastnil se zástupce správního výboru Státního
pozemkového úřadu rada Machovík, šéf Obvodové úřadovny
v Olomouci rada Werner, zástupce polit.−okres. úřadu v Kroměříži
tajemník Řezáček, správce přiděleného komisariátu komisař Bradík,
přísedící zem. výboru Stoupal, dále agrární poslanci Marcha a Haupt.

Na nádraží přivítal je starosta městečka Ant. Homolík a zástupce
nabyvatelů půdy domkář Ant. Hánoš. Průvod za zvuků místní hudby
bral se městečkem, u měšťanské školy brána s nápisem nad silnicí:
‚Bez práce nejsou koláče‘ a odtud přímo na místo slavnosti,
kde se konal tábor lidu. …

… Světová válka každého státníka přesvědčila, že půda dobře
obdělávaná jest základem státu. Bída za války každému oči otevřela,
jak důležita je práce zemědělstva. Beznáročný zemědělec v bídě
a práci přečkal 300letou hnusnou porobu cizích vrchností,
jsa konservativní, zůstal věren řeči svých předků, za dob zoufalých
udržoval plamínek národního života. Když panstva a města se odcizila
národu a poněmčila, ze zemědělských chaloupek venkova vyšlo
světlo našeho probuzení k osvobození.

Republika následuje příkladu Francie a jiných států, které provedly
pozemkovou reformu, věříc, že tímto činem utvrzuje československý
stát a v něm vládu lidu; neboť půda v rukou milionů znemožňuje,
aby ruka jednotlivcova ovládala miliony. Kamenný pomník ať hlásá
našim potomkům z věků do věků veliké chvíle, které prožíváme: stát
dal se na cestu k lidu a ty český lide, dej se na cestu k státu. Ať tento

Památník pozemkové reformy 1923
pomník v tobě i v budoucím pokolení vzbuzuje
občanské ctnosti: pracovitost, poctivost, české
sebevědomí, staročeský houževnatý charakter… Bohužel i u nás
je dosti českého lidu na prodej pro každou špatnost, na prodej
do služeb proti vlastnímu státu. …

…Český zemědělský lide, tvým však příkazem budiž postavit
významem a moci český stát do řady hned po velmocích v Evropě.
Připomínej sobě i dětem, že k tomuto velkému úkolu třeba mravní
síly, charakteru, práce a vzdělání. Legionáři pro svobodu vlasti umírali;
ty drobný český lide čestně ve svornosti žij, pracuj pro své blaho
a rozkvět osvobozené vlasti.

Všeci uchazeči o půdu nebyli uspokojeni, do služeb cizích statkářů
dala se často závist, hloupost, prodejnost, ba i pero prodejného
inteligenta. Bohdá teprve příští pokolení ocení, co republika učinila
pro drobný český lid, pro životní sílu národa a státu parcelací latifundií.

Půdu podle zákona dostali ti, u kterých byl předpoklad, že bude
v rukou povolaných. Byliť to především staří drobní nájemníci
velkostatkářské půdy, kteří ji sami již dříve obdělávali, potom legionáři
za své zásluhy a domkáři, práce polní znalí, mající potřebný inventář.
Mnozí bezzemci vyšli na prázdno. Do této doby přešlo 40 %
zemědělské půdy panství kroměřížského do rukou lidu.“

– JiRo –

Co nás zděsilo
Zatímco se Městský úřad v Chropyni snaží

o zkrášlení města a o zdraví občanů, najdou se různá
individua, která ničí bezohledně vše, na co přijdou. A nejsou to jen
sprejeři, ale darebáci, pro které nenalézám slov. Vždyť ulomili i trubku
u léčivého pramene, která umožňovala občanům pohodlně plnit své
láhve nebo i kanystry vodou.

V létě kouří cestou ze školy děvčata i chlapci v parku na náměstí
Svobody, mnozí fetují drogy a je velmi málo těch, kteří dovedou
pozdravit starší občany. Jak je to pěkné, když mladá maminka vede
za ruku své dítě, které nechodí ještě ani do školky a už umí pozdravit.

Výchova záleží nejen na rodině, ale také na škole a na všech učitelích.
Oldřich Antoš

V sobotu 13. listopadu bylo sehráno druhé kolo
žákovské ligy jednotlivců mladších i starších žáků
ve Zborovicích. Celkem se ho zúčastnilo 56 žáků.

Zdeněk Kroupa ze 4. třídy se umístil s 5 body na 8. místě, ve své
kategorii na 1. místě, za které dostal diplom a sladkou odměnu.

Marek Machalík, navštěvující gymnázium v Kojetíně, se umístil
na 10. místě s 5 body. Tomáš Grézl na 22. místě se 4 body,
ve své kategorii na 6. místě. Michael Zawadski se umístil na 30. místě
se 3,5 body, ve své kategorii na 20. místě.

Všichni jmenovaní začali hrát v předminulém a minulém roce
v šachovém kroužku na ZŠ Fučíkova v Chropyni. Machalík a Zawadski
hrají za Sokol Postoupky, Kroupa a Grézl za Slavii Kroměříž, kam pravidelně
každý čtvrtek jezdí.

V letošním školním roce nebyl šachový kroužek pro nezájem žáků
a rodičů obnoven.

Oldřich Antoš

Šachové okénko

1. kolo: Kroupa – Kejnar 1:0
Grézl – Zawadski 1:0

2. kolo: Dvořák – Kroupa 1:0
Svašek – Grézl 1:0

3. kolo: Kroupa – Totek 1:0
Grézl – Salvadori 1:0

4. kolo: Grézl – Prachař 0:1
Kroupa – Vodica 1:0

5. kolo: Kroupa – Stachoň 1:0
Grézl – Totek 1:0

6. kolo: Kroupa – Večeřa 0:1
Grézl – Pavlík 0:1

7. kolo: Kroupa – Jonášková 1:0
Grézl – Ryšavý 1:0
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Klub českých turistů

Navzdory počasí, které nás vrhlo předčasně
rovnou do zimy, se sešlo na startu večerní
vycházky Podzimním lesem 279 zapsaných
účastníků. Akci zajišťovalo 15 pořadatelů a 15
žáků základní školy.

Pochodující účastníci se na trase vyhýbali
kalužím, místy šlapali bláto, ale všichni došli
úspěšně do cíle. Nejpěknější úsek je čekal opět

Šli jste na večerní vycházku?

na lesní cestě podél Malé Bečvy – krásně
osvětlený i strašidelně vyhlížející „hřbitov“
připravený velmi pečlivě M. Gašpaříkem a T.
Fialou. Malá strašidla a nadšení jejich malých
představitelů neměla šanci jim konkurovat.
Srdečné poděkování patří jim všem.

V cíli čekal na účastníky nejen horký čaj
a rozdělaný oheň, ale i Perníková chaloupka

s tradičními perníčky.
Výbor KČT děkuje všem

dospělým i malým pořadatelům, Městskému
úřadu a Svazu kynologů v Chropyni za pomoc
při organizaci.

Doufáme, že se nás opět sejde nejméně
300 i při dalším pochodu.

– JP –

Ježečkova soutěž o podzimní obrázek
Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 33 dětí ze školní družiny

a 46 dětí z I. stupně ZŠ.
18. nejzdařilejších obrázků je vystaveno ve vitrínách na chodbě

knihovny a jejich autoři obdrží pěknou odměnu. Jsou to:
− ze školní družiny: Kateřina Marádová (3.A), Sofie Květová (3.A),

Ondra Herzán (2.A), Daniel Drexler (3. tř.), Adélka Blažková (1. tř.), Maruška
Rosulková (1. tř.), Patrik Kusý (1. tř.), David Drexler (1. tř.), Nikol Hofírková

Týden knihoven 4. – 10. října 2004
Soutěž „Čtecí babička“

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 „babiček“ v nápaditém převleku.
Číst krásné pohádky uměly všechny, ale jen ty nejlepší byly odměněny

knížkou – Zuzana Jurtíková, Dominika Polišenská
a Klára Ligurská. Malý dárek čekal v knihovně i pro Kláru
Horákovou a Evu Bajerovou.

Pohádky čtecích babiček si na pobočku přišly poslechnout i děti
ze školní družiny a mateřské školy

(1. tř.) a Barborka Balášová (1. tř.);
− z I. stupně ZŠ – Marta Ščudlová (2.B), Gabriela Suchánková (2.B),

Jiří Rudolf (2.A), Martin Suchý (2.B), Kateřina Vlachová (2.A), Jana
Kučeříková (2.A), Karolína Hýsková (3.A), Diana Kopečná (2.B).

Všem jmenovaným účastníkům soutěží blahopřejeme a zároveň
je žádáme, aby se dostavili do knihovny pro svou odměnu.

Milena Skřivánková

Výbor KČT Chropyně přeje všem svým členům a spoluobčanům,
kteří mají rádi pobyt v přírodě, spokojené Vánoce a v novém roce
hodně turistických zážitků, radostí a zdraví.

V prosinci Vás zveme na:
26. 12. 2004 Turistický pochod „Buď fit“

            Bystřice pod Hostýnem; start 8:00 hodin z nádraží ČD

30. 12. 2004 BRDO – Chřiby – setkání turistů okresů
                         UH a KM

             Vyvrcholení kolem 10. hodiny; trasu si volí každý sám

Podrobné informace najdete ve vývěsní skříňce KČT.

– JP –
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Aneta Nováčková nar. 2. 8. 2004

Dominik Sázel nar. 3. 6. 2004 Adéla Rašková nar. 16. 6. 2004 Martin Pokoš nar. 13. 7. 2004

Vítání nových občánků našeho města

Dominik Donát  nar. 22. 7. 2004 Lukáš Bukový nar. 23. 7. 2004 Kateřina Krejčiříková  nar. 28. 7. 2004

Šárka Procházková nar. 7. 8. 2004 Matěj Dočkal nar. 7. 8. 2004

Ellen Borková nar. 29. 8. 2004 Lenka Velešíková nar. 30. 8. 2004 Jiří Štefek nar.1. 9. 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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Vítání nových občánků našeho města

Tadeáš Juřena nar. 11. 9. 2004 Vendula Stoklásková   nar. 19. 9. 2004 Lucie Láníková nar. 24. 9. 2004

Markéta Lipnerová nar. 26. 9. 2004

Pozvánka
Město Chropyně Vás zve

na VI. Městský ples
který se uskuteční 8. ledna 2004

ve 20:00 hodin
v Městském kulturním středisku

v Chropyni

K tanci i poslechu hraje
hudební skupina Classic

a cimbálová muzika Dubina
jako host vystoupí zpěvačka Leny

Program bude zpestřen
tanečními vstupy

dětský traneční soubor Krůčky
a taneční skupiny

KST Swing Kroměříž

Zajištěno občerstvení,
teplá i studená kuchyně

Vstupné 150,− Kč
v předprodeji v MKS

Tak jako každý rok, tak i letos uspořádala
Komise pro výchovu, vzdělání, kulturu a sport
Rady města Chropyně přebor žáků 4. a 5. třídy
v kuželkách. Sešlo se celkem 20 žáků, kteří mezi
sebou bojovali o přeborníka třídy. Každý žák
měl 10 zkušebních hodů a 20 hodů, které
se počítaly do konečného výsledku.

Přeborníkem 4. třídy se stal žák Mišurec
se 38 body, na druhém místě se umístil žák
Přikryl se 36 body a se 35 body se na třetím
místě shodně umístili žáci Matějek a Vitík Petr.

Přeborníkem 5. třídy se stal žák Vitík Radek
se 71 body, druhé místo obsadil Vávra Josef
se 68 body a na třetím místě se umístil žák Lev
s 66 body.

Po ukončení přeboru si
všichni účastníci vyzkoušeli,
jak se hraje tzv. dorážka a byli hrou tak zaujati,
že se jim nechtělo jít ani domů.

Přebor poctil svoji návštěvou i tajemník
místní TJ Ing. Ladislav Otevřel, který byl
překvapen, jaký je zájem mezi žáky o tento
sport.

Poděkování za organizaci patří panu Středovi
a za technickou pomoc panu Zapletalovi.

Podle zájmu žáků o tento sport lze
předpokládat, že v příštím roce bude účast
dvojnásobná. Tak tedy v příštím roce
na shledanou.

Antonín Středa

Přebor v kuželkách

TJ Chropyně oddíl kuželky pořádá na kuželně v Chropyni
turnaj 3členných družstev na 60 hodů.

Hrací dny: pondělí a středa od 15,30 − 19,00 hod.
Startovné: 150,− Kč/družstvo na jeden zápas
Rozlosování dle počtu přihlášených družstev

Přihlásit se můžete na tel. čísle 603 545 984 p. Jiří Zapletal,
573 355 139 Ing. Otevřel nebo osobně

na Tělocvičně v Chropyni u Ing. Otevřela.

Zahájení v lednu 2005.
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Společenská kronika
říjen 2004

Chropyňské počasí
říjen 2004

Průběh teplot - říjen 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

Poměrně značný počet podzimních pranostik si všímá úrody žaludů a
bukvic. Žaludy a bukvice měly totiž v dřívějších dobách, zejména před
všeobecným rozšířením brambor, velice důležité krmivářské, ale i potravinářské
uplatnění.

V podobě šrotů a mouček soužily jako krmivo pro hovězí dobytek, drůbež,
prasata a ovce. V čerstvém stavu byly využívány nejčastěji tzv. přímým lesním
žírem v doubravách a lučinách, jako pastva pro vepřový a někdy i pro ovčí
dobytek. Především do 18. století, a později ještě v létech neúrody a nouze,
se žaludy používaly i k výrobě chleba. Žaludy se nejprve usušily, pak pražily a
vyluhovaly vápennou vodou, aby se zbavily hořkosti. Potom se opět sušily a
mlely na mouku. Zikmund Winter např. uvádí, že „za krále Jiřího uměli u nás
péci šestnáctero chlebů: žemlový, žitný, nakyslý, mazancový, ječný, prosný,
jáhlový, pohankový … a mimo jiné i žaludný.“ Žaludový chléb byl prý ceněn
více nežli sedláky dosti běžně dříve připravovaný chléb hrachový.

Bohaté plodné roky se u dubu opakují každý třetí až šestý rok, u buku pátý
až desátý rok. Již tato nápadná nepravidelnost v plodnosti obou dřevin na
sebe váže řadu nereálných a pověrečných pranostik. V lidovém prostředí
nadúrody žaludů a bukvic platí za tzv. nezlověstná znamení (na rozdíl od tzv.
znamení zlověstných, kterými byly např. různé nebeské úkazy – polární zář,
komety, některé meteority apod.).

Z místního pozorování v měsíci říjnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla +8 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +13,1 °C
− nejchladnějším dnem byl 20. říjen s ranní teplotou −1 °C a odpolední +10 °C
− nejteplejším dnem byl 30. říjen s ranní teplotou 15 °C a odpolední 20 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 56,8 mm/m2
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 991,1 hPa

Pranostiky na měsíc prosinec:
  4. prosinec (Barbora) – Prší−li na svatou Barborku, budou příští rok roje na

med bohaty.
13. prosinec (Lucie) – Svatá Lucie ukazuje nám svou moc, neb nám dává

nejdelší noc.
21. prosinec (Tomáš) – Pravil svatý Toma: Všude dobře, nejlíp doma.
    Doba předvánoční, Vánoce – Zelené Vánoce – bílé Velikonoce,
       bílé Vánoce – zelené Velikonoce.
− Na Vánoce vichr od půlnoci – rok bude úrodný.
− Jasné Vánoce, mnoho vína i ovoce!
− Je−li na Štědrý den sníh, urodí se len, padá−li na Štědrý den v noci sníh,

urodí se chmel.
− Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
31. prosinec (Silvestr) – Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje,

není na vína valná naděje.

Ing. O. Kment

V měsíci říjnu se
do našeho města přistěhovalo 11 občanů, 8
osob se přestěhovalo v rámci obce, 8 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 1 osoba zemřela a narodily se 2 děti.

Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Blahopřání

Radek Spáčil, Lipník nad Bečvou – Naděžda Gavrikova, Rusko
Jaroslav Šiška, Kroměříž – Martina Dostálová, Kroměříž

Josef Cieslar, Chropyně – Jana Smolinková, Hulín
Josef Bubeník, Horní Moštěnice – Jitka Chrastinová, Chropyně

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci  prosinci roku 2004 oslaví své životní jubileum
Krpec Duchoslav Díly 562
Slavíková Marie Tovačovská 365

Marie RYGÁLOVÁ, 59 let, Plešovec
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