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II. etapa regenerace panelového sídliště
Také v letošním roce Město Chropyně
připravuje realizaci již II. části projektu
regenerace panelového sídliště, která by se
měla dotknout zejména ul. Moravské u domů
č.p. 616, 617 a 618.
Velmi významným nedostatkem v této
lokalitě je absence parkovacích míst. Auta
zaparkovaná na nepříliš široké místní
komunikaci způsobují nemalé dopravní
problémy, neboť tato část je důležitou spojnicí
pro příjezd ke zdravotnímu středisku, lékárně,
hlavní vrátnici areálu firmy Aliachem a.s. a
dalších. Proto zde bude řešeno stání vozidel
jako kolmé, a bude umístěno směrem
k bytovým domům v místě zeleného pásu a
pěší komunikace. Stávající pěší komunikace
bude posunuta blíže k bytovým domům,
doplněna o některé nové části a upravena.
Nedostatečné je zde také veřejné
osvětlení, které projde celkovou rekonstrukcí
a bude doplněno.

Zcela zde chybí dětské hřiště a městský
mobiliář. Proto tato etapa počítá
s vybudováním nového dětského hřiště s
bezpečnostním povrchem, novými hracími
prvky a doplněním mobiliáře.
To vše je doplněno nevhodně umístěnou
zelení se zcela nevhodnou druhovou
skladbou. Alergenní bříza by měla být
nahrazena nově zvolenou dřevinou a
ostatní části doplněny a upraveny
s ohledem na nově vybudovanou
cyklistickou stezku a ostatní úpravy tak, aby
účelově dotvářela celkový odpočinkový
prostor.
Aby výše popsané úpravy mohly
úspěšně proběhnout v celém rozsahu,
požádalo Město Chropyně o dotaci
Ministerstvo ve výši 3,5 mil. Kč. Tato částka
bude doplněna vlastními finančními
prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. Závěry řízení
o přidělení dotace budou však známy

nejdříve v měsíci květnu až červnu, proto
prozatím nebylo přistoupeno k zahajovacím
pracím, jejichž součástí je také kácení bříz.
V případě nepřidělení dotace by totiž zůstaly
prostory po vykácených břízách prázdné,
neboť město by takto muselo rozdělit etapu
do několika částí z důvodu nedostatku
finančních prostředků. V případě přidělení
dotace prosíme obyvatele o shovívavost,
neboť kácení bude bohužel probíhat ve
vegetačním období, náhrada vykácené
zeleně a ostatní výsadby budou provedeny
v podzimních měsících, které jsou pro nové
výsadby nejvhodnějším obdobím.
Bližší informace lze získat, popř.
nahlédnout do dokumentace je možno u
odboru výstavby a životního prostředí
v úřední dny – pondělí,středa, nebo na tel.
číslech 573 500 744−743.
– MA –

Chropyně vás zve na tradiční Pálení čarodějnic a stavění máje.
více v listu
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Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše − okruh játra a žlučník

Na jaře se hlásí ke slovu dvojice játra a
žlučník. Tato dvojice je velmi důležitá,
protože má přímý vliv na alergie, dále na
protinádorovou imunitu a konečně na cévní
problematiku. Toxická zátěž jater plodí
únavu, kterou všichni známe jako jarní
únavu.
Játra jsou dokonalá chemická továrna,
která produkuje obrovské množství
enzymů, důležitých při přeměně potravy.
V jarních buňkách se tvoří žlučové kyseliny,
které ovlivňují trávení, zejména tuků.
V játrech je databanka vitamínů skupiny B,
vytváří se v nich glykogen a také cholesterol.
Energeticky játra přivádějí sílu do srdce,
žlučník plní tenké střevo. Místo na obličeji,
náležící játrům, je uprostřed mezi obočím.
Vztažné orgány okruhu jater:
Žlučník, Langerhansovy ostrůvky, mazové
žlázy, kůra nadledvinek, nehtové lůžko, oční
spojivka, horní víčko, penis, varlata,
pochva, periferní nervový systém, spánkový
a týlní lalok velkého mozku.
Symptomy poruchy okruhu jater:
Slzení očí, zarudnutí očí, záněty spojivek,
oslabování zraku, svědění a vyrážky na
pohlavních orgánech, samomluva,
výbuchy smíchu nebo hněvu, zanícené
praskající bradavky, šourková kýla,
dlouhodobá bolestivá erekce údu,
problémy v podpaží, závratě, zhoršení
čichu, hučení v uších, sucho v krku, hořká
chuť v ústech, ztuhlé trapézy, bolesti hlavy
i krční páteře, migrény, křeče v oblasti hlavy,
bolesti kyčlí, epilepsie, kuří oka a otlaky na
IV. prstu nohy, agresivní urážlivá legrace,
nedostatek odvahy, nerozhodnost.
Játra jsou orgánem, který lze velmi dobře
regenerovat. Je to štěstí, protože toxické
zatížení jater stojí za vážnými zdravotními
problémy. Mají přímý vliv na periferní nervy,
které ovládají motorické i pocitové funkce.
Dále ovládají kůru nadledvinek, které
produkují protistresové hormony – tudíž
zdravá fungující játra znamenají odolnost

vůči stresu. Periferní nervový systém hraje
velkou roli např. při astmatu, který dnes
lze pomocí detoxikačních preparátů
úplně odstranit. V emocionální oblasti
ovlivňují játra agresi, takže ložiska v tomto
orgánu mění lidi v žárlivé, nepružné, zaťaté
a nenávistné. Je−li tato emoce obrácena
dovnitř člověka, pak vznikají autoimunitní
onemocnění. Ucpání mazových žláz
v důsledku poruchy metabolismu tuků vede
k vzniku akné nebo dalších kožních potíží.
Játra mají vliv i na beta buňky slinivky, které
produkují inzulín. Poškozená jaterní buňka
může být potom napadena virem
hepatitidy. Souvislost s chraplavých hlasem
lidí s poškozenými játry vysvětluje vztah
jater s průdušnicí a hlasivkami. Obrazem
jater je rovněž nehet.
Přenosem chybných informací z jater do
mozku je zasažena určitá část mozku, která
má vliv na alergie (týlní lalok), epilepsie,
migrény (spánkový lalok), na tvorbu nádorů
(temenní lalok). Do léčby nádorů proto patří
především detoxikace jater a žlučníku. Česká
republika zaujímá smutné prvenství na světě
v počtu nádorů střev, což je jednoznačně
způsobeno naším chybným stravováním.
Mezi nejškodlivější potraviny pro játra a
žlučník patří překvapivě sýry – hlavně
tavené, ložiska v játrech se vytvářejí
z přebytků živočišných tuků a bílkovin.
Velmi jednoduchá z hlediska naší
medicíny je prevence proti rakovině:
udržení čistého střeva, jater a
mozku. Toho lze dosáhnout 3
kúrami
našich
informačních
preparátů.
Játra poškozuje:
− agrese, zlost, nenávist, hněv, závist….
− tvrdé sýry, zejména smažený sýr, dále
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tavené sýry, zejména
zn. Želetava
přejídání!
přemíra živočišných tuků a bílkovin
setkání se závistivcem, žárlivcem…
smažená vajíčka, uzeniny, škvarky,
ořechy, přemíra koření, alkohol, léky!
sušenky zahušťují žlučník.
Játra posiluje:
mléčně kvašená zelenina (na přání
možno poskytnout návod)
vařené kroupy č. 10, žitné těstoviny,
všechny druhy zelené zeleniny – pórek,
pažitka, salát,
listy česneku medvědího, oves, zelňačka
plzeňské pivo – 1 dcl po jídle
hořké byliny: pampeliška, pelyněk,
ostropestřec mariánský, zeměžluč,
řebříček, třezalka
karlovarská minerálka
zázvor, zázvorový čaj, zázvorový obklad
citron změkčuje játra, odstraňuje cysty
naklíčená semínka, med
olivový olej, mořské řasy
odvar z 3/4 melty a 1/4 kořene čekanky
setkání s přátelským člověkem!

V případě zájmu o návod na
mechanickou očistu jaterních žlučovodů je
jej možné
poskytnout. Na vlastní oči jsem viděla
kameny, kterých se lidé touto kúrou zbavili
v rekordně krátké době 1 dne.
Vyčistit játra, žlučník a ostatní jim
podřízené orgány od ložisek a
toxinů umí preparáty z výzkumu
MUDr. Jonáše. Bližší informace
www.joalis.cz.

Ivana Batůšková − Chropyně

Soukromá
kontejnerová
autodoprava
Robert Lučan
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.)
- složení, naložení materiálu hydraulickou rukou
- rozvoz dubového palivového dříví
bližší informace: mobil 737 316 095 – tel. 573 357 101
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KČT

Na městečku
Na nejlepším místě v naší obci
stojí naše roztomilá fara,
přes celý rynk až ku trati vidí,
jak který vlak sem tam přes den fárá.

A na volném prostranství před parkem
− symbol bolu − matka s hejnkem dětí,
by vděk ubitým za okupace
za svobodu vryl se do paměti.

Stavení jak zámeček se pyšní,
s patra hledí pět oken a dole
čtyři, dveře uprostřed a bokem
chlév a vrata vedou ke stodole.

Tento pomník stojí v středu obce,
kde je hlavních tepen křižovatka,
tak jak křižovatka našich dějin
byla dítko, jež povila matka
v bolesti, když přes rušný běh věků
překřížili trať pro novou éru,
v níž svoboda, krví vykoupená,
vede k velké metě v novém směru.

A když od jara až do podzimku
oleandry před ní v květech planou,
tu se vchází do té naší fary
jako velkolepou slavobranou.
A z té fary pohled na městečko,
jak když s museální rampy v Praze
na Václavské náměstí se díváš,
že hned člověku je pýchou blaze.
Bulvár široký jak šňůra rovný,
přes půl kilometru v dálku pílí,
ku konci se levé rámě vpravo
mírně zatáčí a terén chýlí.
Vlevo od fary náš kostelíček
dominantně na městečku stojí,
za ním starý zámek stráž mu drží
jako bdělý rytíř v plné zbroji.
Pod kostelem kříž a svatí bratři
Cyril s Metodějem pravdě svědčí,
že jen víra svatý pokoj v duši
a mír v celém světě zabezpečí.
Radnice by druhou frontou k zámku
hodně získala na vnějším vzhledu,
jinak čest a chvála všem, kdo obci
péči věnují všech potřeb v sledu.
Stará škola v obnoveném hávu
omládla jak vyšňořená panna,
fronty stavení a pyšných gruntů
pějí chválu obci na Hosana !
Středem městečka se parčík táhne,
a až dál lem cesty bude vroubit,
bude to jak spina v římském cirku,
kolem níž aut závod bude proudit.
a v tom parku pomník Palackého
právem hrdý je na zdejší primát,
patriarchy Vašici to nápad,
začež i po smrti v myslích vivat !
V špici parku stojí pěkná herma
starosty, mu čest, Ant. Homolíka −
tak uctila Chropiň velké dílo
svého o zdar obce pracovníka.

Na tom prostranství je volný rozhled,
tady dýcháš s uvolněnou hrudí,
zde tě vidí zevšad každé oko,
zde tě cosi nahlas zvolat nutí:
− Tož to jsou ty moresy na Hané ! −
Věru, tady slunko stále září,
za pomníkem padlých vděčné květy
slaví je jak oběť na oltáři.
Ano, naše městečko má sólo
originalitou vlastní ráže,
a kdo podle Moresů se řídí,
ten se nikdy se zlou nepotáže.
Náměstí je naše pyšné korso! −
sladký víkend po všedních dnů práci,
neděle a zasvěcené svátky
slouží celé obce k perlustraci.
Neboť v neděli se všecko odvšad
kolem kostela a fary točí,
proudy lidu tíhnou k chrámu Páně
a každému radost jiskří z očí.
Mají jinde náměstí jak mlaty,
bez stromku, kde dlažba výhní sálá,
ale náš rynk to je promenáda
v alejích a parkem okázalá !
Vidím rád ty domy v čistém lesku,
okrášlené girlandami květů,
každé okno koloritem hýří,
jak když barvy sneseš na paletu.
Tak je na městečku na Moresích
se zelení kypící a svěží,
kudy sta aut, traktorů a − busů
přes den přeletí, kam cesty běží...
přes náš bulvár, Komenského třídu,
ku Přerovu autostrádou šedou,
k Olomouci, Kroměříži, Zlínu,
do Říma, kam všecky cesty vedou !

Ze sbírky básní „ O Chropyni „ Huberta
Havránka vybrala Květoslava Dvořáková

-3-

Vyberte si z naší nabídky a
dojděte k cíli veselí a spokojení
se svým výkonem a bohatší o nové poznatky
přírody a historie.
9. 4. 2005

Krajem přerovského pov−
stání
km: 8, 15, 25, 35, 50; start 7 –
9:30 hod., Městský úřad, nám.
T. G. Masaryka Přerov; odjezd
z Chropyně vlakem v 7:46 hod.

16. 4. 2005 Vrcholy
oblasti
KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; Doubrava;
kontrola 10 – 15 hod.; KČT TJ
Sokol Želechovice; info: Ivan
Perůtka, tel. 577 902 178
16. 4. 2005 Vrcholy
oblasti
KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; Klenčov; kontrola
10 – 15 hod.; KČT SK Zlín; info: Jiří
Tomáš, tel. 577 438 539
17. 4. 2005 Vrcholy
oblasti
KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; Holý vrch;
kontrola 10 – 15 hod.; KČT
Bojkovice; info: Božena Křížková,
tel. 572 642 501, 604 330 636
17. 4. 2005 Vrcholy
oblasti
KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; Javorník; kontrola
10 – 15 hod.; KČT Slavičín; info:
Vojtěch
Žalman,
tel.
277 138 251, 605 723 249
23. 4. 2005 Na kole Přerovskem
cyklo: 120 km; start 7 – 9 hod.
sokolovna Přerov
24. 4. 2005 Na kole Přerovskem
cyklo: 40, 60, 80, 100; start 7
– 9 hod. sokolovna Přerov
24. 4. 2005 Za přerovským Zubrem
km: pěší 13, 22, 35; start 7 – 9
hod. sokolovna Přerov; odjezd
z Chropyně vlakem v 7:46 hod.
nebo 6:29 hod.
30. 4. 2005 Morkovské véšlap
km: 7, 10, 18, 25, 35, 50; start 6
– 9 hod. sokolovna Morkovice;
KČT Morkovice; info: Jarmila
Staňová, tel. 573 373 105
1. 5. 2005

Přátelství bez hranic
km 18; Bílé Karpaty; start 8 – 9
hod.; Horná Súča; KČT SK Zlín,
info: Jiří Tomáš, tel. 577 438 539,
737 005 174

Bližší informace najdete ve vývěsní skříňce KČT.
– JP –
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Rada města na svých jednáních:
−

−

−

−

−

−

−

jmenovala, z titulu zřizovatele základní
školy, zástupce do Školské rady základní
školy Chropyně Ing. Petra Večeřu, člena
rady města, Ing. Lenku Macháčkovou,
vedoucí odboru hospodářsko správního
MěÚ Chropyně a paní Lenku Horákovou,
vedoucí sociálního odboru MěÚ Chropyně
k datu 1. června 2005
zamítla žádost pana Miroslava Hýbnera,
bytem Chropyně, Moravská 650, o
zařazení do seznamu uchazečů o obecní
byt z důvodu nesplnění Zásad pro
zařazení do seznamu uchazečů o byt
schválila promlčení dlužné částky za
vyúčtování služeb ve výši 1.014,− Kč po
zemřelé paní Evě Chytilové
rozhodla o přidělení uvolněného bytu na
DPS paní Drahomíře Pospíšilové, dosud
bytem nám. Svobody č. 57
odsouhlasila provedení oprav dětských
hřišť a jejich uvedení do souladu s novou
legislativou Správou majetku města
Chropyně ve výši 15 tis. Kč a
dodavatelskou firmou ve výši 75 tis. Kč
schválila provedení další části rekonstrukce
hřbitovní zdi firmou Ing. Josef Gaja
v celkové výši 345 tis. Kč a současně uložila
navýšit původně rozpočtovanou částku
na tuto akci 300 tis. Kč rozpočtovým
opatřením č. 1
uložila podepsat dodatek ke smlouvě na
zpracování projektové dokumentace další

−

−

−

−

−

−

části rekonstrukce objektů Základní školy
Chropyně s firmou FORMICA Zlín ve výši
80.325,− Kč
rozhodla zveřejnit záměr prodeje
bytového domu č. 98 na Pazderně
s minimální nabídkovou cenou 300 tis. K.
odsouhlasila
nájemní
smlouvu
s Pozemkovým fondem na pozemky u
hřbitova, určené pro výsadbu izolační
zeleně a současně smlouvu o smlouvě
budoucí na odkup těchto pozemků
po předložení nabídky, na zveřejnění
záměru pronájmu nebytových prostor
v objektu na nám. Svobody č. 55, schválila
uzavření nájemní smlouvy s firmou
SYNTELA za cenu 260,− Kč za m2 k 1. dubnu
2005
vyhověla žádosti Pionýrské skupiny
Obránců míru Chropyně na bezplatné
využívání místnosti č. 4 v MKS pro
pravidelnou činnost oddílu Táboráček a
volno časového klubu Klubíčko
schválila změnu ceníku náhrad za služby
poskytované Pečovatelskou službou
Chropyně s platností od 1. března 2005,
v rozdělení do tří skupin dle příjmů
příjemce služby
souhlasila s vypracováním paspartu na
dopravní značení na území celého města
(nové legislativní požadavky) firmou
Dopravní značení Radim Mana za cenu cca
30 tis. Kč
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−
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schválila změnu ceny
stravenky za obědy
odebrané ve školní jídelně cizími strávníky
na výši 40,− Kč od 1. března 2005
udělila souhlas firmě WIN SOFT Company
Olomouc a Chropnet Chropyně
k vybudování metropolitní sítě internetu
v sídlištní části města formou pevného
optického napojení v závěsném systému
rozhodla o přidělení uvolněného bytu na
nám. Svobody č. 247 panu Petru
Přecechtělovi, dosud bytem Drahy 220
odsouhlasila přidělení uvolněného bytu na
Drahách 220 panu Jaromíru Kutějovi a jim
uvolněný byt na Komenského č. 163 paní
Radce Blažkové, dosud v podnájmu
v Kroměříži
uložila zveřejnit záměr prodeje pozemku
p.č. 486/3 o výměře 9.887 m2 přiléhající
k pozemkům odprodaným pro výstavbu
lázeňského zařízení s nabídkovou cenou
37,− Kč za m2 s podmínkou, že uvedený
pozemek bude využit pro realizaci
lázeňského zařízení
udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky,
týkající se zajištění veřejného pořádku při
pořádání veřejných hudebních produkcí,
pro restauraci Racek na dobu jednoho
roku na pátek a sobotu maximálně do
03:00 hodin

Eva Klašková − místostarostka
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Environmentální profil společnosti K.T. Kalttech s.r.o.
Společnost K. T.−Kalttech s.r.o., se sídlem
v Chropyni, se zabývá nákupem, prodejem
a výrobou zboží pro volný čas, reklamu a
průmysl
a
především
výrobou
kempinkových chladniček pracujících na
netradičních principech s využitím
termoelektrického způsobu chlazení. Tento
obor se dostává v posledních letech do
popředí zájmů i výrobců domácích
chladniček, protože výrobní technologie je
založena na zcela ekologických principech.
Společnost si je vědoma rostoucích
požadavků na ochranu životního prostředí,
a proto se rozhodla v roce 2004 zavést
přípravu pro implementaci EMS podle
požadavků
normy
ISO
14001,

s předpokladem certifikace ve druhém
čtvrtletí roku 2005. Tyto požadavky shrnula
ve své environmentální politice:
−

−

−

Trvale ve všech oblastech své činnosti
uplatňovat environmentální přístup a
tento považovat za klíčovou otázku
dalšího rozvoje společnosti.
Respektovat platnou legislativu související
se životním prostředím, spolupracovat
s úřady, zajistit jejich informovanost, jakož
i veřejnosti, zaměstnanců, zákazníků a
dodavatelů včetně dosahovaných
výsledků.
Respektovat státní politiku životního
prostředí.

−
−

Trvale
snižovat
negativní vlivy činnosti
společnosti na životní prostředí
omezováním vzniku odpadů a znečištění,
zajistit bezpečné nakládání s nimi včetně
jejich likvidace.
Soustavně vzdělávat zaměstnance
v oblasti ekologie.
Cílevědomě předcházet vzniku havárií a
nepředvídatelných událostí.

Dodržováním a uplatňováním této politiky
chce společnost vstoupit do kategorie
evropských firem, u nichž je na předním místě
vedle ekonomického růstu i ochrana
životního prostředí.

Oznámení

Informace Svazu důchodců ČR
Do dalšího roku činnosti SDČR
Skončil rok 2004 a je čas, abychom i my
rekapitulovali naši činnost. Vstoupili jsme do
EU a stále více máme možnost sledovat, jak
žijí a jaké problémy mají naši vrstevníci
v Evropě. Víme, že naše Evropa stárne a že
nás bude stále více. Poučili jsme se, že stáří
není jen sociální a zdravotní péče, jak ještě
nedávno si i někteří politici mysleli. 95 %
nás žije ve svých domácnostech a věříme,
že domovy důchodců či penziony budou
jen pro ty, kteří potřebují pomoc
společnosti. Chceme proto v celé Evropě,
aby náš život i v postproduktivním věku měl
svůj smysl a cíl. Je to proto i našim hlavním
cílem – vytvořit pro seniory podmínky
kvalitního života s podílem na kultuře,
společenském životě, či při vzdělání,
internetu a poznávání vlasti na zájezdech,
či cestách do zahraničí. To je náš hlavní cíl:
„Aby nebyl nikdo sám“.
Na druhé straně víme, že musíme
bojovat za valorizaci důchodů – výše
průměrného důchodu je nízká a je již pod
40 % průměrné mzdy. Rovněž musíme
požadovat kvalitní bezplatnou zdravotní
péči tak, aby spoluúčast nesnižovala naši
životní úroveň. Je také potřebné naše
politiky přesvědčit, že i v bytové politice
jsou hranice a že nízké důchody nejsou
v souladu s tržním pojetím nájmů. I zde
máme v Evropě vzory a za byt by neměl
senior platit více než 25 % svého důchodu.
SDČR za tyto požadavky spolu s KVOD
soustavně bojuje a jsme přesvědčeni, že i
politici všech stran si musí situaci českých
důchodců uvědomit.
Velmi potřebná pro seniory je, i přes
finanční problémy, naše alternativní
pečovatelská péče a široká poradenská
činnost. Úspěšná byla naše jednání o
spolupráci s Ochranným svazem
autorským, Českou lékárnickou komorou, o
vzniku Rad seniorů ve městech, či o zřizování

−

Národní rady seniorů,
naše připomínky jsou brány
v úvahu na ministerstvech i v politických
kruzích.
Úspěšná je naše spolupráce se
zahraničím, navštívili jsme naše kolegy
v SRN, oni byli u nás. Poprvé jsme u
příležitosti Mezinárodního dne seniorů
uskutečnili Setkání pěveckých a hudebních
seniorských sborů i za účasti zahraničních
hostů.
Do nového roku – kdy budeme
v organizacích demokraticky volit nové
výbory – si přejeme nejen nové aktivní
funkcionáře, ale také rozšíření počtu členů
a vznik nových organizací. Naši činnost je
potřebné rozšířit, přece není možné, aby
ve velkém kraji byly jen tři malé organizace.
V komunální politice by nám pomohly Rady
seniorů, na jejichž ustanovení musíme více
dbát – osvědčily se v zahraničí. Život
seniorů by se měl odrazit i v médiích, která
nás často opomíjejí. Nelze rovněž nečinně
přihlížet k diskriminaci, ke které v třetím věku
stále více dochází. Národní program
přípravy na stárnutí by měl být i našim
programem.
Ve 4. čtvrtletí 2005 se sejde 6. sjezd,
který by měl zvolit novou Ústřední radu –
sice menší, ale akceschopnou. Těžiště práce
sice vždy zůstane v místních (městských)
organizacích, ale těch by mělo být tolik, že
aby je Krajské rady koordinovali a ne vedly
jen 3 – 5 organizací. Po 15 letech naší
organizace by mělo být také více jednoty a
kázně v organizačních záležitostech.
Věřím, že se nám v novém roce 2005
podaří odstranit nedostatky a Svaz
důchodců
ČR
bude
připraven
spolupracovat se stále stoupajícím počtem
seniorů.

Prof. Dr. Jan Solich – předseda SDČR
(výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR)
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Pionýrský skupina Chropyně oznamuje,
že i v letošním roce se uskuteční
Dětský tábor v Náměšti nad Oslavou.
Termín: 3.7. − 16.7.2005
Přihlášky si můžete vyzvednout
u hlavního vedoucího:
Luděk Helis
1.máje 221, Kroměříž
(pedagogická škola)
nebo
Petr Kunčar , Podlesí 442 , Chropyně
přihlášky je možné si vytisknout na
www.chropyne.cz

Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu Václavu
Cendelínovi a manželům Jedličkovým za
poskytnutí první pomoci dne 21. 2. 2005
v odpoledních hodinách v nákupním
středisku na nám. Svobody při náhlé
nevolnosti a ztrátě vědomí.
Poděkování patří také vedoucí prodejny
a pracovnicím, které mě informovaly, než
přijela záchranná služba z Kroměříže.
Děkuji.
– Joklíková –

Rychlý a snadný úvěr
− od 20.000, bez ručitele, bez
poplatku
− i podnikatelé s DP−0 a začínající
− zaměstnanci (i s nižším příjmem)
− důchodci do 75 let
− možnost sepsání žádosti u Vás
Pondělí – pátek od 9 – 18 hodin
Infolinka – 608 207 716
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Naučná stezka Okolo Chropyně
Příroda se pomalu probouzí a nás
všechny táhne sluníčko ven. Někteří z Vás,
třeba během nedělní procházky, půjdou po
trase obnovené naučné stezky a seznámí
se s pestrostí rostlinné a živočišné říše
v okolí Chropyně.
Naučná stezka je dlouhá přibližně 3,5
km; začíná před městským úřadem a končí
na okraji luk Hejtman. Na trase je celkem
12 zastavení, 1. a 12. tabule je stejná, aby
bylo možné procházet stezku v obou
směrech. Snad Vás přesvědčí o tom, že okolí
Chropyně není jen spousta bzučících
nenasytných komárů, neprostupné
porosty bujné zeleně a neutichající křik
racků. Je to také líně tekoucí voda v Malé
Bečvě, pestrobarevné květy rozkvetlých luk,
skrytý život v tůních a vítr šumící
v korunách stromů. Stezka je vhodná pro
pěší i pro cyklisty, lze ji procházet v kteroukoli
roční dobu, i když nejzajímavější je
bezesporu nyní na jaře.
Nastíníme alespoň kousek z toho, co se
dozvíte při procházce.

mapka
NPP Chropyňský rybník a okolí –
první zmínky o chropyňském (zámeckém)
rybníku se datují do 13. století, kdy byl rybník
součástí vodní tvrze. V roce 1928 byl
vyhlášen chráněným územím především
k ochraně hnízdní kolonie racka
chechtavého a výskytu kriticky ohrožené
kotvice plovoucí. Chropyňský rybník
odedávna přitahoval botaniky nejen svou
bohatou květenou. Ještě v 60. letech 20.
století se zde vyskytovalo velké množství
chráněných vodních a mokřadních druhů
rostlin, např. kriticky ohrožený leknín bílý
nebo voďanka žabí.

kotvice plovoucí
Rybníky lemované pásem bažin a
rákosinami poskytují bezpečné útočiště
nejrůznějším živočichům. Ptáky na rybníce
asi nelze přehlédnout v jakémkoli ročním
období. Rybník je však domovem pro další
živočichy – žáby, hady, hmyz, v minulém
století např. i vydru říční.
Malá Bečva a její obyvatelé – najít
v naší novodobé kulturní krajině vodní tok,
který ještě lidská ruka
neuvěznila mezi rovné břehy či
nespoutala do betonového
koryta, není zrovna lehké. Malá
Bečva se však stále ještě může
pyšnit svými meandry a líně
tekoucí vodou. Při naučné
stezce nahlédnete nejen do
tajů světa pod její hladinou.
Historie Chropyně –
archeologické nálezy potvrzují
existenci osady již kolem roku
1000, první písemná zmínka
pochází z roku 1261. V roce
1535 byla ves povýšena
Ferdinandem I. na městečko a
roku 1970 byl Chropyni udělen
statut
města.
K historii
Chropyně patří neodmyslitelně
i hanácký král Ječmínek, symbol
dobra a spravedlnosti.
Rybníky a rybnikářství
– rybnikářství je s Chropyní
spjato již několik století. Na
přelomu 16. a 17. století se
v okolí Chropyně nacházelo 16
rybníků. Ryby z rybníků na
chropyňském panství putovaly
na stůl např. olomouckých arcibiskupů.
Koncem 18. století byla většina rybníků
vypuštěna a převedena na pastviny a pole.
Zachován byl pouze Zámecký rybník a
v roce 1975 částečně obnoven rybník
Hejtman.
Lužní les, ptáci lesů a polí – obecně
platí, že není les jako les. A u lužního lesa to platí
dvojnásob. Co ukrývají lužní lesy, jaká je jejich
funkce, čím jsou zvláštní, zajímavé a důležité, je
rovněž tématem naučné stezky.
Tůně, kanály a minerální prameny
– Na mapě je mnohdy ani nenajdeme,
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přesto mají v lužní krajině
nezastupitelné místo. Brzy
zjara jsou plné vody, postupně však
vysychají, a proto se i jejich obyvatelé
líhnou z vajíček hned po rozmrznutí vody
při teplotě jen několika stupňů Celsia. V roce
1939 byl na okraji luk Hejtman objeven
pramen minerální vody, který se dlouhá léta
využívaly k léčbě poruch pohybového
ústrojí a chorob souvisejících s vysokým
krevním tlakem v místních lázních.
Louky Hejtman – pestré barvy květů,
vůně čerstvě posečené trávy nebo zvuk
třepotu motýlích křídel lze jen stěží popsat.
Přijďte se sami přesvědčit. Louky Hejtman,
nacházející se na dně bývalého
stejnojmenného rybníka, potěší svou
pestrou paletou květů oko každého
návštěvníka. + obrázek ocún_jesenní.jpg
Uvedli jsme několik témat, kterých se
naučná stezka „Okolo Chropyně“ dotýká.
Využijte krásné nedělní odpoledne a
projděte si tuto stezku. Přejeme Vám
mnoho nevšedních zážitků při procházce
malebnou krajinou Hané v okolí našeho
města.

motýlice obecná
Naučnou stezku „Okolo Chropyně“
obnovilo občanské sdružení Sagittaria –
Sdružení pro ochranu přírody střední
Moravy za finanční podpory Města
Chropyně, Nadace VIA, Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR a Lesů ČR, Lesní správy
Bystřice pod Hostýnem.

– podle textu Lucie Hradecké zpracoval JiRo –

Soukromá inzerce
Prodám
 nepromokavou plachtu 3x4 m, odolná
proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty,
univerzální použití na stavbě, zahradě
apod.; úplně nová v orig. balení; dovoz
Rakousko. Jen za 290,− Kč. I na dobírku.
Tel: 731 785 299
 garáž v Chropyni u hřiště; 21 m2; cena
cca 80 tis. Kč; tel: 573 356 482
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Pro pamětníky i nepamětníky
V minulém čísle měly děti podle indicií
uhodnout název pohádky, kterou hrála
mateřská škola v roce 1923 a ze které byla
uveřejněna i fotografie. Pohádka se jmenovala
Šípková Růženka. Do redakce však nepřišla
žádná odpověď, proto cenu schováme do
dalšího kola.
Co nás však potěšilo, byl zájem dospělých,
kteří se poznávali na fotografii s pí uč.
Šimberovou a buď nám jména napsali, nebo
přišli své spolužáky ze školky identifikovat
osobně. Fotografie zobrazuje ročníky 1941
– 43.
Dnes se budeme věnovat dominantě
Chropyně – zámku. O jeho historii toho bylo
popsáno již mnoho, avšak „opakování je matka
moudrosti“, proto některá data uvedeme
znovu nebo je doplníme tak, aby i mladší
generace věděla, jak to se zámkem bylo.

Dne 12. října 1579 zve Hanuš Haugvic
biskupa Stanislava Pavlovského, že dne 13.
října 1579 zahájí stavbu Nového Haugvicova.
Hanuš prosí biskupa, aby před započetím
stavby sloužil mši svatou.
Když v roce 1615 koupil panství kardinál
Dietrichštejn, byl zámek patrně ve špatném
stavu, neboť jsou zachovány zprávy o
prováděných opravách již z 22. března téhož
roku. V zámku byla zřízena kaple.
Během 30tileté války byla Chropyně
v prosinci roku 1642 obklíčena Švédy a úplně
vydrancována. Zámek byl zpustošen, dveře
rozsekány, okna vytlučena a všechno
odneseno. Tohoto drancování se zúčastnilo
cca 500 Švédů.
Oprava zámku byla provedena až za
vévody Karla III. Lotrinského na jaře r. 1701,
jak to také hlásá nápis na zámecké věži.

Největší oprava byla v roce
1858, kdy byl sál přeměněn
na zbrojnici a strop byl nahrazen dřevěným.
Před I. světovou válkou zde byly vytvořeny
byty pro zaměstnance statku a lesní úředníky.
Dole byly kanceláře lesníků a byty; bydleli zde
Mlčochová Fílinka, Matyáš – hajný, po nich
Říhovi. V patře bydlel klempíř Zahradníček,
dále Chlebníček, Koutný a polesný Ambrož.
Otevřená zůstává také zajímavá otázka
zámeckých sklepů a tajných chodeb, které
by měly existovat. Vchod k nim však nebyl
nalezen.
Soutěžní otázka pro děti: Zmiňujeme
30tiletou válku a ptáme se vás, ve kterých
letech tato válka probíhala. Své odpovědi
odevzdávejte na MěÚ do 20. dubna.

– JiRo –

r. 1908; nádvoří zámku; v pozadí stodoly

r. 1910; vchod do zámku; na levé straně stará dřevěná pumpa

pohled na zámek z roku 1910

r. 1910; hospodářská část zámku
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Přehled úkonů Pečovatelské služby Chropyně včetně úhrady platný od 1. března 2005
Při stanovení výše úhrady se vychází z příjmu:
1) do 6.000,− Kč u jednotlivce a u dvojice do
10.000,− Kč a pro obyvatele DPS včetně
bytového domu na ulici Hrázky;

2) od 6.001,− Kč do 8.000,− Kč u jednotlivce a
u dvojice od 10.001,− Kč do 13.000,− Kč;
3) od 8.001,− Kč a u dvojice od 13.001,− Kč.
Poznámka: do příjmu se nezapočítává dávka

sociální péče, příspěvek při
péči o osobu blízkou nebo
jinou osobu, částka zvýšení důchodu pro
bezmocnost

Upozornění:
Úkony dohled, doprovod na vyšetření nebo
při krátkodobém pobytu mimo domov a velký
úklid jsou poskytovány podle provozních
možností organizace. Dovoz oběda ve městě
je zajišťován z kuchyně Školní jídelny
Chropyně.
Nezajišťujeme podávání léků a aplikace
injekcí.

potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní
stav potřebují ošetření jinou osobou nebo
další osobní péči, pokud jim tuto nemohou
poskytnout rodinní příslušníci. Výše úhrady za
služby je taktéž stanovena s přihlédnutím
k příjmu občana a jeho rodinných příslušníků
dle § 49 Vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení.

Službu je možné dohodnout osobně
nebo telefonicky na tel.:
Dům s pečovatelskou službou,
paní Hrtůsová L. − 573 355 172
MěÚ Chropyně, odbor soc. věcí.,
pí Horáková L. − 573 500 739

Výše uvedené služby jsou poskytovány
v souladu s Vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a to těžce
zdravotně postiženým občanům a starým
občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat
nutné práce v domácnosti a další životní

Nadstandardní služba:
Perličková koupel nohou
ve SOH
10 min.

5,−

Ceník úkonů schválila Rada města Chropyně
na svém zasedání dne 16. února 2005.
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Pečovatelská služba Chropyně, organizační
složka Města Chropyně, je personálně zajištěna
těmito pracovnicemi:
Libuše Hrtúsová – vedoucí pečovatelka
Ivana Pavelková – pečovatelka
Zdena Kovaříková – dobrovolná pečovatelka
Marcela Rejtrová – pracovnice výdeje obědů
na DPS
– Lenka Horáková − vedoucí OSV –
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04/2005
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Přehled kulturních pořadů v MKS
sobota 9. 4. 2005 – 14.30
Na tý louce zelený; česká lidová opereta
pátek 15. 4. 2005 – 8.30 a 10.00
Mrazík; pohádka na motivy proslulého filmu
o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše, zlé
maceše, o Dědu Mrazíkovi a dalších... v roli

Ivánka Jan Révai; v 8.30 hod. představení pro
1. stup. ZŠ, v 10.00 hod. představení pro MŠ a
rodiče s dětmi.
pátek 13. 5. 2005 – 9.30
O statečném Jankovi – pohádka pro MŠ a
rodiče s dětmi

Co nás zděsilo …

pátek 13. 5. 2005 –
19.00
Travesti show − skupina „SCREAMERS“
– nové představení pod názvem „Prdelačka“
Bližší informace a předprodej vstupenek na SMM,
tel. č. 573 355 323 pí Rapantová.
– MR –

Dobrá nálada ve školce

… aneb Jaro je tady.
Tak jsme se konečně dočkali. Dny plné mrazivého
počasí jsou nenávratně pryč, tedy alespoň do doby, než přijde další
zima. Určitě každý z nás miluje slunné dny, rozkvetlé stromy, vůni trávy
a zpěv ptáků. Ano i zima je krásná, ale jaro je jaro.
Tak takhle jsem se těšila na první teplé a slunné dny, ale to, co jsem
spatřila na první jarní procházce mě opravdu zděsilo.
Jdu si takhle se svou malou dcerkou Ječmínkovou ulici a užívám si
teplého počasí. Najednou mě napadne, kdy asi spatřím první jarní
květiny a ejhle! Jediné, co lze najít nejen na trávníku jsou psí výkaly.
Věřte nebo ne, ale na každém metru jsou vidět aspoň dvě psí
hromádky. I já mam velice ráda pejsky, ale co je moc, to je moc.
Nikomu nepřeji nic zlého, ale takovému „páníčkovi“, co neumí po svém
mazlíčkovi sebrat a hodit do koše hromádku, bych z celého srdce přála,
aby na takovém psím výkalu uklouzl a namočil si do něho čumák. Tak,
jak se učí malé štěně, aby nečůralo doma, tak by se třeba majitel pejska
naučil uklidit po svém mazlíčkovi.
Ale buďme optimisti a doufejme, že se vše napraví.
Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení těchto řádků a přeji
vám, abyste po každé procházce nemuseli čistit boty své ani svých
– pH –
děti, které tak rády běhají po trávníku.

„Když všechno sněhem zapadá, popadne děti dobrá
nálada.“ Tak tomu bylo i ve středu 23. února. Odpoledne přišly
děti s rodiči na zahradu mateřské školy a vůbec jim nevadilo, že
vrtkavé počasí hromady sněhu rozpouští. Všichni se s chutí
pustili do práce a na zahradě brzy stála početná rodina
sněhuláků – od mimin až po obry.
– 4. třída mateřské školy –

Jarní úklid města
Rada města Chropyně
vyzývá občany, aby se zapojili
do Jarního úklidu města.
Tato akce proběhne
ve dnech 8. a 9. dubna 2005.
Odvoz odpadu zajistí Správa
majetku města Chropyně.
Děkujeme všem spoluobčanům,
kterým není lhostejný vzhled
města.
1. „Železná sobota“ v roce 2005
bude v sobotu 16. dubna.
Nepotřebné železo nachystejte
před dům,
pracovníci SMM ho odvezou.
V případě většího množství
nepotřebného železa kontaktujte
SMM na tel. 573 355 323.
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Chropyňské počasí

Společenská kronika

únor 2005

únor 2005
V měsíci
únoru se do našeho města přistěhovalo 5
občanů, 10 osob se přestěhovalo v rámci obce, 10 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 1 osoba zemřela a narodilo se 5 dětí.

Uzavření manželství
Petr KOBLIHA, Nová Dědina – Yvona UTĚKALOVÁ, Bezměrov

Blahopřání
V našich přírodních podmínkách bývá únor jako celek asi ve 30 %
případů vůbec nejchladnějším měsícem roku. Chladnějším než leden.
Výskyt nejstudenějších a mrazivých únorů je nejčastěji podmíněn
rozšířením arktických vzduchových hmot do našich zeměpisných šířek,
k čemuž dochází zejména za anticyklonálních situací. Leží−li před
příchodem tlakové výše u nás navíc sníh v období ještě krátkého dne
a intenzivního nočního vyzařování, značně zhoršuje tepelnou bilanci
zemského povrchu. Někdy proto mohou teploty poklesnout velice
drasticky.
Období tuhé únorové zimy u nás v dlouhodobém průměru
nastupuje kolem poloviny první dekády a trvá ve své nejchladnější
části (Valentinská zima), včetně oteplení ve dnech kolem poloviny února
(Juliánská obleva) a dalšího poklesu teplot v tzv. Petrské zimě, až po
dny k polovině poslední únorové dekády.

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci dubnu roku 2005 oslaví své životní jubileum
Goldová Marie
Tovačovská 584

Poslední rozloučení
Ludmila OTÁHALOVÁ, 82 let, Plešovec
S bolestí v srdci vzpomínáme nedávné úmrtí našeho dědečka pana
Karla Lakomého,
který by se 28. února dožil 80 let. Rodina Lakomá a Benešova.

Z
−
−
−

místního pozorování v měsíci únoru:
průměrná minimální ranní teplota byla −5 °C
průměrná maximální odpolední teplota byla −2 °C
nejchladnějším dnem byl 7. a 9. únor s ranní teplotou −17 °C a
odpolední −6 °C
− nejteplejším dnem byl 13. únor s ranní teplotou −4 °C a odpolední
+2 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 50,2 mm/m2 převážně ve
formě sněhu
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 991,4 hPa a je stejný
s dlouhodobým průměrem

Dana Jedličková − matrikářka

Průběh teplot - únor 2005

Pranostiky na měsíc duben:
2. duben (František) – Na svatého Františka přilétá pliska.
6. duben (Celestin) – Na svatého Celestina nemáš−li sedláčku zaseto, je to
tvoje vina.
10. duben (Michal) – Na desátý v dubnu den, setý bývá krásný len.
23. duben (Vojtěch) – Svatý Vojtěch začíná, svatá Anna půlí a svatý Václav
končí cihlářský rok.
24. duben (Jiří) – Hřmí−li před Jiřím, bude sníh po nim.
25. duben (Marek) – Na svatého Marka napijem se z járka (jarního potůčku).
27. duben (Jaroslav) – Na Jaroslava vyrostlá je tuze tráva.
28. duben (Vital) – Mrzne−li na svatého Vitala, zima ještě potrvá čtrnáct
dní.
Ing. O. Kment
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