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V hlavách nacistických pohlavárů Německa,
fašistických vůdců Itálie a Japonska se válečné
plány rodily mnohem dříve, nicméně oficiální
začátek II. světové války byl stanoven na 1. září
1939, kdy německá vojska vtrhla bez formálního
vyhlášení války do Polska.

Pro mnohé, včetně obyvatel Československa
začal jakýsi nádech války již podstatně dříve.
V březnu 1938 vyhlásil Hitler „anšlus“ Rakouska,
v říjnu 1938 následovalo na základě
mnichovských „dohod“ obsazení Sudet.
V březnu 1939 byl obsazen také zbytek českých
zemí a vytvořen protektorát Čechy a Morava.
Slovensko se odtrhlo a vytvořilo samostatný
stát a stalo se prakticky spojencem Hitlera.

Už za dva dny po přepadení Polska vyhlásila
Německu válku Francie a Velká Británie. Během
téměř šestiletého trvání stoupl počet protivníků
Německa na 51 států, postupně se k nim
přiřadily i původní spojenci Hitlera  (Itálie –
1943, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko –
1944).

Původně „evropská válka“ (1939 – 1941),
jež začala bleskovým tažením německé armády
proti Rakousku, Polsku, Dánsku, Norsku, Belgii,

Lucembursku, Holandsku a Francii, se v roce
1941 rozšířila na světový konflikt. K tomuto
rozšíření vedly především dvě události: útok
německých vojsk na Sovětský svaz (22. června
1941) a překvapivý útok japonského letectva
na havajskou námořní základnu Pearl Harbor
(7. prosince 1941), na  základě čehož vstoupily
do války Spojené státy americké.

K základnímu obratu ve vývoji II. světové
války došlo v roce 1943, kdy Hitler v prohrané
bitvě u Stalingradu ztratil čtvrt milionu mužů.
Britské letectvo zahájilo kobercové
bombardování německých měst. Připočteme−
li k těmto událostem velmi zásadní porážku
Japonců v námořní a letecké bitvě u Midwaye,
možno říci, že toto bylo období nejdůležitějších
zvratů. K těmto zvratovým faktům lze
připočítat skutečnost, že německo−italská
vojska byla přinucena ustoupit v severní Africe.

Vyloděním Spojenců v Normandii
(6. června 1944) začala poslední fáze druhé
světové války, na jejímž konci čekala Německo
a Japonsko naprostá porážka. (Itálie změnila
svou pozici již  v červenci 1943 po pádu Benita
Mussoliniho.) Německo bylo hospodářsky

i vojensky zcela na konci svých sil.
Bezpodmínečná kapitulace byla neodvratná.
Definitivní ukončení  této dosud největší
válečné katastrofy pak znamenal akt podepsání
kapitulace Japonska na americké lodi Missouri
dne 2. září 1945.

II. světová válka trvala 70 měsíců, vyžádala
si zhruba 55 miliónů obětí a nezměrné utrpení
stamiliónů obyvatel této planety.

Oblast Kroměřížska byla osvobozena
počátkem května 1945 a to především
rumunskou armádou, převážná část naší vlasti
pak armádou sovětskou, která přinesla největší
oběti ze všech účastníků tohoto hrůzného
konfliktu.

Na závěr této stručné připomínky
neslavného období mi dovolte, abych Vás,
občany Chropyně, pozval na oslavu 60. výročí
ukončení II. světové války na evropském
kontinentu. Ta se uskuteční 7. května
v podvečer. Detailní pozvánku si můžete
přečíst na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje
nebo vyslechnout v hlášení městského
rozhlasu.

František HRABAL − starosta města
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Pro pamětníky i nepamětníky
Od ukončení II. světové války uplyne

za pár dní 60 let. Přestože se tato doba může
zdát dlouhá, v lidech, kteří tuto válku prožili,
zanechala pořád živé stopy. Věnujme
se proto v tomto čísle právě událostem
II. světové války. Podívejme se na to, jaké
byly poměry během války, jaké byly poslední
dny války v Chropyni a připomeňme si ty,
kteří byli za války vězněni nebo obětovali
to nejcennější – svůj život.

Kulturní poměry v obci a hospodář−
ství v době války

Naše školy byly krutě post iženy
nacistickou ideologií. Od první třídy obecné
školy se děti učily němčině, ve vyšších třídách
až 8 hodin týdně. Z předmětů školního
vyučování zmizel dějepis a literatura. Veškeré
vyučování bylo prostoupeno učením
o představitelích nacismu, o německých
organizacích, armádě apod. Učitelé měli
nařízeno vstupovat do třídy s arijským
pozdravem (zvednutí pravice). Naši školu
postihla i rasová teorie nacismu. V červnu
1942 byla totiž na trvalý odpočinek dána
velmi oblíbená učitelka Anna Kohnová
z Počenic, která v obci působila nepřetržitě
od roku 1928. Některý z jejích prarodičů
nebyl árijec. Po celou dobu války byly každou
zimu prázdniny, protože nebylo čím topit.
V roce 1942 trvaly dokonce až do 9. dubna.
Žáci museli během roku hromadně pomáhat
při sklizni brambor a řepy na arcibiskupském
velkostatku, který byl v rukou Němců. Roku
1944 byli učitelé totálně nasazeni do práce
u fy Studeník v Hulíně.

V dubnu 1941 byla zastavena činnost
Sokola, protože byl nositelem národní
myšlenky, a byly také rozpuštěny spolky Orel
a Junák. Jako náhrada byla zř ízena
organizace Kuratorium pro výchovu
mládeže, které u nás zahájilo činnost
v červenci 1943. Vedoucím Kuratoria byl
Oldřich H. Po osvobození si pak odpykal své
provinění ve vazbě a v pracovním táboře.

V kině se promítaly filmy, v nichž hřměla
děla a letadla německé branné moci. Divadla
se nehrála, protože činnost spolků byla
zastavena. Obecní knihovna byla podrobena
přísné revizi a všechna díla o české historii,
zvláště díla Palackého a Jiráska, byla
vyloučena. Zásluhou knihovníka a učitele
Antonína Žampacha bylo několik svazků
zachráněno před zničením. V domácnostech
ukrývali lidé knihy, obrazy prezidentů, vlajky,

spolkové odznaky
aj. jako vzácný
poklad.

Lidé museli ode−
vzdat zbraně. Pokud
byla u někoho na−
lezena zbraň, zna−
menalo to j istou
smrt pro několik lidí.
V naší obci byly dva
případy, kdy ges−
tapo vyšetřovalo
ukrytí zbraní: v do−
mě p. Ladislava H. na
náměstí a u pí Žofie
H.. V prvním pří −
padě se jednalo
o starou a nepotřeb−
nou zbraň, hozenou
do záchodové žum−

py. Ve druhém případě měla majitelka
nějakou ozdobnou zbraň na památku. Obojí
vyšetřování se naštěstí obešlo bez vážných
následků. Přestože hrozila smrt na každém
kroku, lidé zbraně schovávali. Mnoho jich
však bylo zničeno nebo vhozeno do Bečvy
nebo rybníka.

Na rozkaz německých úřadů byly
odstraněny pomníky – busta p. Homolíka,
bývalého starosty, a pomník Františka
Palackého (obě byly ovšem důkladně ukryty
a po válce obnoveny). Prapor Tělocvičné
jednoty Sokol byl po částech složen
v zavařovacích lahvích a zakopán do země.
Zvony z kostelní věže byly sneseny dolů
a určeny rovněž na výrobu německých
zbraní. Ze zámku z Ječmínkova sálu odvlekli
Němci kachlová kamna, která byla vzácnou
ukázkou keramické práce.

Jediným duchovním požitkem občanů
v době války byl poslech zpráv zahraničního
rozhlasu. Čerpali z nich odvahu, vytrvalost
v boji a naději ve šťastnou budoucnost
národa. Nikdo z obce však pro poslech
těchto zpráv nebyl vyšetřován.

K duchovnímu útisku se připoj i lo
hospodářské vykořisťování, které se často
zvrhlo v úplné drancování. Veškerá
průmyslová i zemědělská výroba byla
zapojena do výrobního procesu „třetí říše“,
který všemi silami podporoval armádu na
frontách. Postrachem občanů byl
kroměřížský „arbeitsamt“, jehož přednosta
Peregrin P. posílal lidi na práci do Německa.

Nutno poznamenat,
že mnozí z občanů Chro−
pyně se na práci do Německa přihlásili
dobrovolně. Lákaly je vysoké mzdy, avšak
všichni utrpěli újmu na zdraví.

Zemědělci museli odvádět hospodářské
plodiny, mléko, vejce a maso. Hospodářské
komise předepisovaly odevzdávané dávky
a rolníci z obavy o svůj život  je odváděli.
Kdo neplnil dodávky, vystavoval se přímé
prohlídce gestapem. Nejvíce byly trestány
domácí porážky prasat načerno.

Příděly potravin byly hubené a omezené
potravinovými lístky. Největší nedostatek byl
v přídělu masa a tuků. Nebylo oblečení
a obuv. Lidé, chtějíce si uchovat svůj život,
museli shánět životní potřeby a za ně byli
ochotni zaplatit přehnané ceny. Např. mouka
stála 80,− až 90,− Kčs, maso 200,− až 300,− Kčs
za 1 kg a 1 q pšenice až 2.000,− Kčs).

Lidé vařili také pivo. Místo sladu používali
kávové náhražky a různé směsi. Na pri−
mitivních destilačních přístrojích se po−
domácku vyráběl líh a z něho různé likéry.
Obsahoval však methylalkohol a velmi škodil
zdraví. Říkalo se mu „lavorovica“. Nedostatek
kuřiva byl nahrazen pěstováním tabáku.

Těžko se shánělo oblečení. Látky se vy−
ráběly z buničiny, rovněž prádlo bylo
z umělých vláken. Boty se vydávaly
na poukazy. Někdy trvalo celý rok než žadatel
dostal poukaz. Jutové pytle trhaly ženy na
nitě a z nich pak pletly svetry, které, přestože

„kousaly“, chránily proti zimě. Lidé hojně
chovali králíky. Nejen pro maso, ale pře−
devším pro kůže, které se podomácku
vyčiňovaly. Z angorských králíků se spřádala
vlna, ze které se dělaly čepice, rukavice
a svetry.

dřevěný most přes mlýnské rameno Bečvy u dnešních sádek
vyhozený koncem války

most přes Moštěnku mezi Plešovcem
a Kroměříží

pokračování na straně 3
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Válka podlomila charaktery lidí. našlo
se mnoho udavačů, kteří vháněli své
spoluobčany do spárů gestapa. Udávali pro
poslech cizího rozhlasu, pro ukrývání zásob
aj. Mnozí těžili za války z nedostatku obyvatel
a provozovali černý trh. Také v Chropyni jich
bylo několik. Jednoho občana udali sousedé,
že má ukryté zásoby. Přišla policie a přesně
označila místo úkrytu. Obviněný musel zásoby

odevzdat a byl odsouzen k peněžité pokutě.
Případy krádeží a loupeží časté nebyly, protože
se trestaly koncentračním táborem a smrtí.

Peníze neměly žádnou cenu, protože
si za ně nemohl nikdo nic koupit, proto je li−
dé prohrávali v kartách. Přitom pili i lihové
nápoje. Nejednou došlo k událostem, které
mohly mít kruté následky pro celou obec.
Cituji z kroniky: „Na Silvestra r. 1940 sešla
se v tovární restauraci společnost. Zdejší
Němec s jedním občanem v podnapilosti
si ukazovali odznaky na svých klopách: jeden
měl hákový kříž, druhý oznak Národního
souručenství s písmeny NS. Obrátil jej
naopak a povídá Němci: ‚Víš, co to znamená?
Smrt Němcům!‘ Ráno přijelo gestapo a milý
občan si dlouho pobyl ve vězení. Naštěstí
se vrátil.“

Nejhorší byli zrádci, kteří pro trochu
lepšího bydla zapomněli, že jsou Češi a stali
se přisluhovači Němců. Vstupovali do Vlajky
nebo do Strany zeleného hákového kříže,
kterou založil zrádce M. z Kroměříže. A tak
zatímco mnoho občanů platilo za své
vlastenecké přesvědčení daní největší, jiní
zradili, aby se měli dobře.

Osvobozovací boje v okolí Chropyně
Osvobozovací boj v okolí Chropyně začal

hned 29. dubna, Chropyně však byla
osvobozena až 7. května 1945.

Již 29. dubna bylo slyšet dunění děl
směrem od Vyškova a v Chropyni se objevily
autokolony ze zásobovacích oddílů
německých vojsk, které byly v bojových
postaveních za Kojetínem. Brzy na to přijelo

německé dělostřelectvo a zaujalo v okolí
Chropyně palebná postavení. Stříleli nejvíce
ke Kojetínu, o který se vedl boj. Německé
pěchoty bylo v Chropyni málo; nastěhovali
se do soukromých bytů. I škola byla po
1. květnu obsazena stále procházejícími
vojenskými oddíly. Do uzavřených bytů
ve školní budově a do kanceláří
se nastěhovali po vypáčení dveří; co se jim
hodilo sebrali. Tankové oddíly projížděly

v těchto dnech spo−
lu s obrněnými vozy
směrem ke Kojetínu,
zatímco boj, alespoň
podle dělostřelby
soudě, postupoval
směrem na Tova−
čov.

V době, kdy se
schylovalo k bitvě
o Kojetín, nastalo
velmi deštivé počasí,
které zmařilo plány
Němců a zároveň
ochránilo Chropyni
od bombardování;
ruské letectvo totiž
přes mraky nemohlo

pozorovat rušný život na chropyňských
ulicích a do bojů nezasáhlo. Těžké zbraně
Němců, připravené v okolních lesích nebyly
v rozbředlé půdě schopné jakéhokoli
pohybu a hrozilo nebezpečí, že se Němci
z Pomoraví vůbec nedostanou. Proto zahájili
ústup jediným možným směrem – Záříčí,
Troubky, Olomouc. V Dubu však byli
přepadeni ruskými
letci.

V Chropyni zůs−
talo jen pár vojáků,
kteří měli za úkol
zničit chropyňské
mosty a zapál i t
cukrovar. První úkol
splnili do důsledku –
brzy po půlnoci na 8.
května otřásly Chro−
pyní silné výbuchy.
Byly vyhozeny oba
mosty v dnešní Ma−
sarykově ulici a po
nich i další – želez−
niční most přes
Bečvu, betonové
mosty přes Svodnici
(jak na Pazderně, tak u Hejtmana), dřevěný
most přes mlýnské rameno Bečvy u Haltýřů
a silniční most přes Moštěnku na silnici
ke Skašticím. S mostem v Masarykově ulici
(u dnešní knihovny) byl stržen i břeh a s ním
kus stavení dr. Hubíka. Také dům p. Kováříka
na druhém břehu byl silně poškozen.
Kameny z dlažby byly rozházeny po celých
Hrázkách, u radnice a jeden se dokonce

zabořil do země těsně před vchodem
do kostela. Událost se naštěstí obešla bez
zranění a obětí.

Druhý úkol – zničit cukrovar – se však díky
obětavosti několika zřízenců a úředníků
provést nepodařilo. Ti s vědomím nebezpečí
a nasazením vlastních životů vynesl i
ze skladiště nastražené nálože. Po válce byli
za svůj čin tito zaměstnanci odměněni.
Především pak Jaroslav Winkler a Josef Havlík.

Brzy ráno 8. května se roznesla zpráva,
že z Kroměříže jdou směrem ke Chropyni
partyzáni. V 10 hodin přišlo 5 ozbrojených
partyzánů v doprovodu místních občanů
k obecní radnici. Pro místní obyvatele byli
posly míru, kteří přinesli zprávu o konci války.
V domácnostech se narychlo šily vlajky, aby
se domy mohly vyzdobit na oslavu vítězství.
Brzy po poledni prošla obcí 3. brigáda
osvobozenecké čsl. armády. Byli to Slováci
a byl i  místními obyvatel i  př ivítáni
s obrovským jásotem (Rusové do Chropyně
vůbec nepřišli). Lidé s velkou radostí zpívali
hymnu Kde domov můj a Nad Tatrou
sa blýska. Málokteré oko zůstalo suché.

Ve středu 9. května pak byl ustanoven
národní výbor v čele s Františkem Bůžkem.
V podvečer se konala slavná bohoslužba
na poděkování Panně Marii za záchranu
obce. Kázání měl dr. Hlouch, kněz
z Olomouce (*1902 v Lipníku, okr. Třebíč, od
r. 1945 a r. 1968 českobudějovický biskup,
v  letech 1950 – 1963 internován
komunistickým režimem, +1972 v Českých
Budějovicích), který strávil poslední týdny
války v zámku v rodině Ing. Krejčího.

Ve dnech, kdy se občané strachovali o svůj
život, klečel tento oddaný kněz v kostele
a modlil se za uchránění městečka před
hrůzami skomírající války.

Podle nařízení vyšších okresních orgánů
byly jednotlivé rodiny, které se v době
okupace přihlásily k německé národnosti,
zajištěny. Byla to rodina Emila M., rakouského

dům dr. Hubíka po vyhození mostu u dnešní knihovny na
Masarykově ulici

most přes Svodnici na loukách za Pazdernou

dokončení ze strany 2

pokračování na straně 4
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státního příslušníka Alfréda M. a bývalého
úředníka finanční stráže v cukrovaru Adolfa S.
Byl zajištěn i bývalý lékárník Zdenko V. se svým
synem, který vykonával funkci předsedy
okresní organizace Vlajka. Také byl zajištěn
ředitel cukrovaru Vašek a úředníci Hyka
a Höfer. Všichni byli převezeni do sběrného
tábora a někteří z nich lidovým soudem
odsouzeni.

Na podnět radnice v Chropyni byla ještě
v roce 1945 uspořádána sbírka na pomník

Svobody. Už koncem května bylo vybráno přes
92 tis. korun.
Nezapomeňme !!!
Po vpádu fašistů na naše území se začal
formovat domácí i zahraniční odboj. Mezi těmi,
kteří se odmítali podrobit fašistickému násilí,
byli i naši spoluobčané. Byli členové ilegální
odbojové organizace, která byla prozrazena a
její členové zatčeni. Byli to:
− Vilém Dolníček (zatčen 4.4.1940,

odsouzen na 2 a půl roku, vrátil
se 17.5.1945)

− František Pekař (zatčen 18.3.1940,
odsouzen na 10 let, vrátil se 11.6.1945)

− Josef Vráblík (zatčen 4.4.1940,
odsouzen na 5 let, vrátil se 15.5.1945)

− František Bůžek (zatčen 13.4.1940,
odsouzen na 2 roky, vrátil se 23.3.1944)

− František Pleva (zatčen 13.4.1940,
odsouzen na 1 rok, vrátil se 19.1.1942)

− Josef Pohla (zatčen 20.8.1943, vrátil
se 18.5.1945)

Především je však třeba zmínit jména těch, kteří
rozpoutání celoevropské agrese zaplatili svými
životy:
− Jindřich Blažek – sloužil v britské armádě

u vodních tanků; při havárii tanku mu byla
přeražena páteř a prožil téměř 2 roky s velmi
bolestivým zraněním; zemřel 21. dubna
1943 v Jeruzalémě ve věku 28 let

příchod osvobozující armády na cestě ze Skaštic

příchod osvobozující armády – spojař

− Vojtěch Lukaštík – bojoval v cizinecké
legii, později parašutista britské armády;
v březnu 1942 seskočil v jihozápadních
Čechách; skrýval se v lesích v okolí
Chropyně a na Drahách, později – pro čím
dál větší nebezpečí pro své blízké – odešel
do buchlovských lesů; byl zrazen
a postřelen; 27.12.1942 se při
pronásledování zastřelil; zemřel ve věku
21 let

− Cyril a Filoména Rozsypalovi
s dcerou Marií Sochorovou – Vojtěch

Lukaštík byl jejich
blízký příbuzný;
za pomoc Lukaštíkovi
byli ve dnech 12. – 14.
ledna 1943 zatčeni
gestapem a dne
17.3.1942 jim byl
ve velkém sále soudní
budovy v Uherském
Hradišti přečten
rozsudek smrti; byli
převezeni do Vídně,
kde byli 30.6.1943
popraveni. Cyrilu R.
bylo 57 let, Filoméně
R. 58 let a Marii
Sochorové 31 let
− Alois Dlouhý
– v roce 1941 byl
vyšetřován kvůli

letákům ilegálního
obsahu a byl
odsouzen na 7
měsíců do vězení
na Mírově; po
heydrichiádě byl
znovu souzen
a převezen do
koncentračního
tábora v Gross
Rosen ve Slezsku
kde 28.1.1943
ve věku 45 zemřel

− S t a n i s l a v
Novák – pracoval
v závodě Tesla
v  Pardubic ích;
v září 1941 vypu−
kla v závodě stáv−
ka dělníků a on byl
spolu s 24 dělníky zatčen a odsouzen
za sabotáž; z koncentračního tábora
v Grübo byl propuštěn s těžkou
tuberkulózou a přeraženýma nohama;
zemřel v Pardu−bicích 23.5.1943 ve věku
21 let; stal se držitelem válečného kříže In
memoriam

− Josef Chmela – v roce 1940 odešel
na práci do Německa, kde pracoval v chemické
továrně v Swinemünde; 12.3.1945 bylo
město bombardováno; byl v krytu, který dostal

plný zásah; zemřel ve věku 30 let
− Antonín Klein – v roce 1942 byl totálně

nasazen na práci v Německu; po útěku
z říše byl v pracovním táboře v Moravské
Ostravě, kde pracoval na huti
ve Vítkovicích; 29.8.1944 byl spolu
s 28 kamarády zasypán v krytu při
leteckém útoku; zemřel ve věku 31 let

− Ferdinand Pořízek – jedna z prvních
obětí gestapa v Chropyni; po sporu
s Němcem Smilovským (finanční úředník
cukrovaru) byl zatčen gestapem; zemřel
21.1.1941 v Oranienburgu – Sach−
senhausenu ve věku 33 let;

− Antonín Jurtík – v dubnu 1942 poslán
na nucené práce do Würgburgu
v Bavorsku, kde pracoval jako posunovač
nákladních vlaků; 29.11.1942 se při
železničním neštěstí zřítil do řeky Mohanu,
odkud byl vytažen po dvou hodinách bez
známek života; zemřel ve věku 44 let

− Jan Sykita – zemřel při bombardování
Chropyně

− dále se z totálního nasazení nevrátili Milada
Pekařová (19 let), Josef Blažek, Alois
Běhálek, Jindřich Hradil (26 let) a Jan
Ježek (25 let)

− výbuchem miny byl zabit 9.5.1945
Jaroslav Šefránek (15 let) a těžce zraněn
jeho kamarád Ladislav Kubíček (10 let)

− František Štěpaník – přihlásil
se k partyzánskému oddílu; dne 7.7.1945

explodovala ve služební místnosti časovaná
nálož, která byla ukryta v rádiovém přijímači
a Štěpaníka zabila; zemřel ve věku 22 let

−  těžké zranění utrpěl výbuchem miny
Miroslav Slezák; v nemocnici mu musela
být amputována noha

– podle zápisů Z. Dolníčka a kronikářky
B. Vrtělové zpracoval JiRo –

Vyhodnocení soutěže z čísla 04/05
bude v čísle 06/05.

dokončení ze strany 3
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Lípa u kostela

Ke každému městu patří neodmyslitelně
veřejná zeleň a stromy, které dotvářejí
vzhled města a oživují veřejná prostranství.
Stromy jsou navíc spjaté ať přímo nebo
nepřímo i s historií města. K takovým
stromům můžeme přiřadit i lípu u kostela.
O jejím stáří můžeme jen spekulovat, avšak
historické prameny mě dovedly až k roku
1780, kdy byl kostel vysvěcen a kdy měla
být vysazena i lípa. Na lípě byl v minulosti
štítek „Památkově chráněný strom“, avšak
tento štítek na ni připevnil někdo svévolně.
Žádný záznam o tom, že by lípa byla
opravdu památkově chráněným stromem
není.

V poslední době však lípa viditelně

usychala. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR posoudila zdravotní stav tohoto

stromu a do vyjádření
uvedla, cituji: „Vzhledem ke
snížené vitalitě doporučujeme odstranění
proschlé větve až k živým větvím. Při řezu
by měl být prověřen rozsah centrální dutiny
kmene a podle toho bude vhodné zvolit
buď seřezání stromu na torzo nebo kácení.“

Pracovníci firmy, která byla pověřena
zásahem, však během prací  z j i s t i l i ,
že v centrálním kmeni stromu je velká dutina
a ořezání na torzo by strom nezachránilo.
Proto bylo přistoupeno k pokácení. Na konci
dubna byla vysazena nová lípa. Její historii
budeme počítat od roku 2005.

– redakce –

Vzpomínka na poslední dny války
skončil sebevraždou. Bylo už vlastně po válce.
6. května večer se k nám do domu č. 3 přihnalo
7 ozbrojených německých vojáků, později
jsme se dovtípili, že jsou na útěku a mají za
úkol vyhodit všechny mosty. Obsadili všechny
místnosti v domě, my byli odkázáni na ulici
a v noci jsme s maminkou a sousedy
Kytlicovými a Skalíkovými i s dětmi tajně chodili
do sklepa. Vojáci o nás nevěděli. Počasí nebylo
příznivé, byli jsme však ušetřeni bombardování.
Kuchyně byla obsazena mokrými vojáky
(pršelo). Vyšla jsem tiše ze sklepa, vzala kyblík
na vodu a rozběhla jsem s k Bečvě, co nám
tekla přes zahradu od koryta ke mlýnu. Nahnula
jsem se k vodě. Třeskla rána – výstřel a kulka
spadla do vody těsně vedle mojí hlavy. Ten,
kdo střelil, byl asi jeden z vojáků, co hlídali most
přes Svodnici. Měla jsem štěstí, že mne ta kulka
snad jenom o pár centimetrů minula. Miliony
mrtvých však takové štěstí neměly. Tu noc
Němci most vyhodili. Celé železné zábradlí
vrazilo sousedům do síně; naštěstí byli všichni

u  nás ve sklepě.
Pokud žije naše generace

pamětníků, nesmíme zapomenout, život máme
přece jen jeden.

Děkujeme představitelům našeho města
a zároveň všem, co se této smuteční
vzpomínkové slavnosti zúčastní.

Naší další generaci přejeme šťastný život v míru
a vzájemném porozumění.

– L. Zhánělová –

Na temné okamžiky našich dějin bychom
neměli zapomínat. Před 60 lety skončila
nejhorší ze světových válek. Válku jsme
nechtěli, ale bránit jsme se museli. Nechtěli
jsme podlehnout Hitlerovu plánu v ovládnutí
celého světa. Kdo nesouhlasil, byl odsouzen
k smrti nebo skončil v koncentračním táboře,
v plynové komoře nebo útěkem, dokud byl
ještě čas odejít a bylo kam.

Zlu k vítězství stačí, když se proti němu
nezasáhne včas. Přes všechnu snahu pana
prezidenta Dr. Edvarda Beneše přišel
Mnichov a trpké zklamání. Mocnosti
připraveny nebyly, a tak jsme se ocitli mezi
prvními obětmi. Válka pokračovala dál a v ní
padesát milionů nevinných, obětovaných
lidí.

Jako každý rok stojíme i dnes s představiteli
našeho města před pomníkem našich
spoluobčanů, abychom uctili jejich památku.
Přidávám k tomu svůj osobní příběh:

5. května byla osvobozena Praha. Hitler

MY BYLI.
Včera nám svítilo Slunce
          a stříbrně zářily hvězdy.
DNES – tma a nic.

VY JSTE !
Dnes nad Vámi zlatě plá Slunce
          a stříbrné svítí hvězdy.
Vám světlo a mír!
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Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše – okruh srdce a tenké střevo

Dvojice srdce – tenké střevo má největší
aktivitu v letních měsících. Tato dvojice
je v současné době velmi riziková. Podle čínské
medicíny je srdce sídlo citu, proto veškeré
emoce mají na kvalitu srdeční energie velký
dopad.

Srdce je také pumpa, která neúnavně dnem
i nocí rozvádí do těla hektolitry krve.
Je mateřským orgánem pro tepenný systém,
proto při jeho onemocnění je ložisko v srdci
přítomno vždy (spolu s kombinací poruchy
metabolismu tuků). Stejný nález provází záněty
osrdečníku. Zajímavost je, že žíly jsou podle
čínské medicíny podřízeny dvojici plíce – tlusté
střevo, o které bude řeč na podzim. Zdravé
srdce je zdrojem radosti a aktivity, při jeho
poruše však dochází vždy ke změně emocí:
strachu, úzkosti, smutku, prázdnoty,
až tzv. „vyhoření“. Tyto emoce se fyzické úrovni
mohou projevovat pocity tlaku, bodání,
bušení, nepravidelnosti tepu a podobně.

Konec dráhy osrdečníku je přibližně
uprostřed dlaně. Nepřímé znaky poškození
srdce a osrdečníku též signalizuje špatný stav
zubů moudrosti, obratlů v dolní části lopatek,
bolesti v podpaždí a hlavně stav nosu. Červený
nos značí zánět osrdečníku, bradavice na nose
prozrazují slabé srdce, vystupující cévy
znamenají poškození srdečních cév, drobné

žilky poukazují na vysoký tlak. Nateklý tvrdý
konec nosu je varováním před tukovými
nádory kolem srdce. Také namodralý jazyk
je důsledkem selhávající srdeční činnosti.
Při angině pectoris je vždy varovným
příznakem ztrácení síly v levé ruce.

Tenké střevo je orgán, ve kterém
se odehrává trávení vitamínů a minerálních
látek, dále prostřednictvím tzv. Peyerských
plaků spolupůsobí na imunitu. Nedostatek
vitamínů a minerálů může dlouhodobě
vyčerpávat tělo, aniž by byl zpozorován,
protože organismus je dokáže odebírat
z ostatních orgánů. Karence se projevuje
až později s vážnými důsledky, např. porucha
vit. sk. B se může podílet na různých
degenerativních onemocněních. Poruchy
trávení vitamínů a minerálů se týkají téměř
90 % občanů naší republiky díky chybným
stravovacím návykům (málo zeleninových
salátů, hodně omáček, buchet…).

Největší síla detoxikační medicíny podle
MUDr. J. Jonáše spočívá v této oblasti
v prevenci, protože v poškozených tepnách
později vznikají záněty, usazují se tam
borreliové, chlamydiové či jiné infekce a jejich
vyčištění je potom dlouhodobý proces.
Případní zájemci si více mohou přečíst
na www. joalis. cz.
Orgány tohoto okruhu:

Srdce, tenké střevo, tepny, střední ucho,
osrdečník, jazyk, tváře.
Příznaky poruchy tohoto okruhu:

Bušení srdce, nepravidelnosti rytmu, tlaky
v srdci, angina pectoris, mozková skleróza,
ucpávání tepen v nohách, chorobná touha
mluvit, strach ze smrti,  zadýchávání po krátké
námaze, zapomnětlivost, škubání svalstva,
předčasný výron semene, modrání rtů
a nehtů, pálení v dlaních, záněty očních
koutků. změny na špičce jazyka, sucho v nose,
neschopnost ovládat city, krvavé žilky v očích,
na nose, bolesti na lopatce, ztmavnutí moče,
nadměrné pocení, řečové vady, nechopnost
učit se cizí jazyky, omdlívání při pohledu na
krev.

Osrdečník (perikard) neboli srdeční obal
pokládá čínská medicína za ochranný val, který

brání proniknutí negativ−
ních vlivů k srdci. Jeho toxické
zatížení způsobuje kromě fyzických pocitů také
silný pocit strachu, nejistoty, neklidu a ztráty
přirozené intuice.

Srdce patří k létu, proto různé letní aktivity
mohou srdce posilovat, ale zároveň při jejich
přehánění jej mohou snadno přehřát. Fyzické
zatížení krevního oběhu horkem je možné
pocítit na otékajících nohou. Nejvíce problémů
se srdcem bude od 11 – 13 hodiny, hlavně
v létě.
Srdce poškozuje:
− záření, vibrace
− nošení kovových šperků na prsou (nebo

mobilů!)
− kouření
− solanin z brambor způsobuje tlak a bolesti

u srdce
− obezita
− chemické sýřidlo v sýrech škodí srdeční

přepážce
− nedostatek pohybu
− strava chudá na antioxidanty
− přejídání
− přemíra radosti, hlasitý bujarý smích
− zbytečné a plané řečnění.
Srdce posiluje:
− zpěv, zejména společný
− červená barva: paprika, rajče…
− vyvážená dávka radosti a aktivity
− ostré potraviny usnadňují pocení

a povzbuzují krevní oběh: zelená cibule,
pažitka, petržel, hřebíček, koriandr

− hořké potraviny zmírní tělesné horko:
mořské řasy, chřest, štěrbákový salát

− sprcha vlažnou vodou, zvláště v létě
− úsměvný pohled na svět.

Rakovina srdce se nevyskytuje, protože
srdce potřebuje ke své činnosti optimální tlak.
Jestliže by došlo ke snížení energie tak, aby
vznikl předpoklad pro vznik rakoviny, dávno
už by muselo dojít k infarktu.

Posílení krevního oběhu: 2 čajové lžičky
medu rozmíchat ve sklence jablečného moštu,
užívat 3x denně.

− 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

Rychlý a snadný úvěrRychlý a snadný úvěrRychlý a snadný úvěrRychlý a snadný úvěrRychlý a snadný úvěrKvašená zelenina
šťavnatou (např. kapusta). Směs se zamíchá
a nechá 2 hodiny odstát. Pak se plní do
sklenic Omnia a velmi těsně se napěchuje.
Nelze užívat sklenice se šroubovacím
uzávěrem. Zavřít zavíračkou a vyrovnat
na plech nebo tác. Po asi 2−3 dnech
nastane bouřlivé kvašení, šťáva bude
vytékat otvorem mezi dírkami, pak bude
kvašení pomalu ustávat. Po 14 dnech je
zelenina vhodná ke konzumaci. Sklenice lze
skladovat v ledničce libovolně dlouho po
otevření – nekazí se. Regeneruje játra!!!

– IB –

se dá vyrábět ze všech druhů zeleniny nebo
směsí. Doporučuje se však míchat nejvíce
5 druhů surovin, aby je naše tělo dovedlo
zpracovat. Zelenina se nastrouhá
na struhadle s většími slzičkami (mrkev, celer,
ale i květák, zelí, cuketa..) nebo najemno
pokrájí (cibule, paprika, rajčata…), přidá se
2 dkg soli na 1 kg zeleniny, pak se může
ještě přidat podle chuti různé koření nebo
bylinky (česnek, petrželová nať, bazalka,
křen, do červené řepy třeba fenykl… podle
vlastní chuti. Vhodné je míchat šťavnatou
zeleninu (např. červená řepa) s míně
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Program:

Jízda králů: trasa – Ječmínkova, Komenského, nám. Svobody a zpět
           průběh 9:30 – 10:00 hodin

dětské soubory v programu věnovanému přírodnímu živlu – větru, větérku, větříčku
                 průběh 10:00 – 12:00 hodin

dospělé soubory v programu „Rok na vsi“ věnovanému 80. výročí úmrtí Aloise Mrštíka
                   průběh 14:00 – 17:00 hodin

zajímavý celodenní program na Malé scéně

Město Chropyně
ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska

si Vás touto cestou dovoluje pozvat na

XI. Hanácké slavnosti
− tradiční folklórní festival a jarmark řemesel

konat se budou v neděli 29. května 2005

Celodenní vstupné: 50,− Kč dospělí, 30,− důchodci, 20,− děti

V areálu chropyňského zámku budou připraveny stánky
s občerstvením a ukázkami lidových řemesel.

Všichni jste srdečně zváni
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Ve středu dne 30. března 2005 se uskutečnilo

12. řádné zasedání Zastupitelstva města
Chropyně ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Chropyně, kterého se kromě zastupitelů
zúčastnilo také 42 našich spoluobčanů.

Na programu byly následující hlavní body:
− Složení slibu nastupujícího zastupitele
− Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1.

čtvrtletí 2005
− Zpráva o činnosti finančního výboru za 1.

čtvrtletí 2005
− Zpráva Policie České republiky o bezpečnostní

a dopravní situaci ve městě
− Změny zřizovacích listin školských zařízení
− Záměr změny územního plánu města a vydání

předběžného souhlasu s podnikatelským
záměrem „Těžba a úpravna štěrkopísku „

− Majetkoprávní záležitosti
− Výroční zpráva Správa majetku města (SMM)

Chropyně za rok 2004 a Rozpočtové opatření
č. 1/2005 SMM

− Výroční zpráva Základní školy Chropyně,
Mateřské školy Chropyně a Školní jídelny
Chropyně za rok 2004

− Informace o hospodaření Města Chropyně
za rok 2004

− Rozpočtové opatření č. 1/2005 Města Chro−
pyně

− Návrh na odepsání pohledávky – TOMMIX
s.r.o.

− Statut, Zásady a rozpočet na použití Sociálního
fondu Města Chropyně na rok 2005

− Diskuse

Složení slibu nastupujícího zastupitele
Na základě přijetí poslední novelizace zákona

č. 238/1992 Sb. o střetu zájmů odstoupil z funkce
člena zastupitelstva ing. Svatomír Tichý, který
zastává funkci ředitele příspěvkové organizace
našeho města − Správa majetku města Chropyně.
Jeho nástupcem se dle volebních výsledků stal
pan Miroslav Bakaj, který složil předepsaný slib
člena zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
za 1. čtvrtletí 2005

Kontrolní výbor v tomto období provedl
kontrolu plnění usnesení ze všech před−
cházejících plenárních zasedání a kontrolu plnění
volebního programu. Při své činnosti nezjistil
žádné nedostatky kontrolované oblasti
a konstatoval, že způsob plnění kontrolovaných
úkolů je dostatečný. V krátké diskuzi k tomuto
bodu byly vzneseny připomínky občanů Podlesí
ke špatnému stavu a tím k velké prašnosti místní
komunikace. Bylo uloženo zvýšit četnost
prováděných úklidových prací do doby její
definitivní opravy. K dotazu na termín plánované
opravy vozovky za prodejnou Albert byl uveden
konec měsíce května.
Zpráva o činnosti finančního výboru
za 1. čtvrtletí 2005

Finanční výbor se na svých jednáních zabýval
všemi ekonomickými materiály, tzn. hodnocením
závěrečného účtu Města Chropyně, výsledky
hospodaření příspěvkových organizací města
za rok 2004, hodnocením inventarizace majetku
města a jeho příspěvkových organizací

a návrhem rozpočtového opatření č. 1/2005
Města Chropyně. Finanční výbor navrhl jiné
rozdělení kladného hospodářského výsledku
za rok 2004 než navrhla rada města.
Zpráva Policie České republiky o bez−
pečnostní a dopravní situaci ve městě

S touto zprávou vystoupil zástupce velitele
Obvodního oddělení Policie ČR Hulín nadporučík
Svatomír Zelenka.

Ve srovnání s rokem 2003 došlo
na Obvodním oddělení PČR Hulín k nárůstu
přestupků proti zákonu o 15,25%. V samotném
Městě Chropyně bylo v roce 2004 spácháno
celkem 98 trestných činů. Více jak polovinu tvoří
trestné činy proti majetku, kde převažují trestné
činy krádeže, zejména vloupáním
do zaparkovaných vozidel
a do objektů. Z celkového zaevi−
dovaného počtu trestných činů
na teritoriu Města Chropyně bylo
objasněno 75 trestných činů, což
činí 75,53 %. Toto číslo není úplné,
protože i v letošním roce jsou ještě
objasňovány trestné činy
spáchané v loňském roce. Během
celého roku byly prováděny
bezpečnostní akce se zaměřením
na veřejný pořádek – podávání
alkoholu v restauracích mla−
distvým občanům, dále na úseku
silniční dopravy – požívání
alkoholu řidiči před a během jízdy
motorovým vozidlem, další akce,
s pozitivním výsledkem, byly
zaměřeny na vloupání do motorových vozidel a
krádeže jízdních kol. V rámci diskuse vznesli
zastupitelé připomínky zejména k oblasti dopravy
– parkování v bezprostřední blízkosti příčného
retardéru (ohrožení přecházejících školáků),
neustálé parkování několika nákladních
automobilů v blízkosti sběrny odpadu,
porušování zákazu vjezdu a parkování na trávníků
u vrátnice podniku Fatra. Na druhé straně bylo
konstatováno, že došlo k určitému zlepšení
situace v parkování nákladních automobilů
a traktorů v sídlišti, konkrétně za prodejnou Albert.
V odpovědi na dotaz, zda je možno zvýšit výskyt
příslušníků policie především v exponovaných
dnech, nadporučík Zelenka konstatoval, že noční
službu pokrývají 2 policisté, kteří musí postihnout
celý obvod (Chropyně−Hulín) a ještě přitom
rozhodnout o prioritách jednotlivých zákroků.
Bylo uloženo svolat schůzku se zástupci PČR
k řešení aktuálních dopravních a bezpečnostních
problémů.
Změny zřizovacích listin školských zařízení

Předložené změny byly vyvolány novým
školským zákonem, který vstoupil v platnost
dnem 1.1.2005 a řešil stravování pouze žáků
a studentů a dále novou vyhláškou o nákladech
na závodní stravování, která řeší stravování
zaměstnanců školských zařízeních a vstoupila
v platnost dnem 1.3.2005. Proto byly zřizovací
listiny základní školy, mateřské školy a školní jídelny
doplněny o jeden druh činnosti, a to zajištění
závodního stravování.
Projednání záměru změny územního
plánu města a vydání předběžného
souhlasu s podnikatelským záměrem

„Těžba a úprava štěr−
kopísku s výkonem 300
tis. tun za rok“

Firma ZAPA BETON požádala Město
Chropyně o změnu územního plánu a udělení
předběžného souhlasu k záměru těžby a úpravy
štěrkopísku na loukách Hejtman o ploše 68,7
ha. Podrobnější informace k tomuto záměru jste
obdrželi formou přílohy k předcházejícímu číslu
Zpravodaje. Do rozsáhlé diskuse se zapojili
i přítomní občané. Největší připomínky byly
k velkému nárůstu automobilové dopravy
a nepříznivým vlivům vyvolaným touto dopravou
– zástupci firmy ZAPA odpověděli, že , pokud si
město dá tuto podmínku, zřídí obchvat kolem
města, dále firma zajišťující přepravu zakoupí nové

moderní vozy se značně sníženým nebezpečím
vzniku prašnosti. Úvahy o obchvatu občany
neuklidnily. Bylo také připomenuto, že budou
dotčeny i okolní obce, protože vytěžený materiál
se bude dovážet do betonárek u Olomouce
a Hranic.V písemném materiálu firma uváděla,
že materiál bude vožen i do Hulína, Vyškova,
Prostějova – firma se ohradila, že není pro ni
ekonomické vozit materiál do Hulína, když hned
vedle betonárky je ložisko. Velké obavy jsou také
z poklesu spodní vody, znečištění města a přitom
nejsou garantovány přísliby (obchvat, 2,− Kč
do rozpočtu města za každou vytěženou tunu),
o částka 600 tis. Kč je z hlediska rozpočtu
zanedbatelná, tím spíš, že vzniklé škody by tato
částka zřejmě nepokryla. Také byl připomenut
vliv na bývalou skládku Smeťák – firma nabízí
spolupodílení na rekultivaci, dle stále
probíhajícího monitoringu však nebude nutno
provádět složitou rekultivaci. Celou řadu
odborných připomínek vznesla členka sdružení
na ochranu přírody, ty se týkaly skutečnosti,
že dotčená lokalita je místem výskytu vzácných
ba přímo ohrožených druhů rostlin a živočichů,
tato lokalita je dokonce navržena vládou mezi
evropsky významné lokality soustavy Natura
2000. Z pohledu ochrany ŽP se jedná o velmi
rozsáhlé a bohužel nevratné poškození krajiny a
neodhadnutelné poškození ekosystému lužních
lesů. Další připomínky byly k neslučitelnosti těžby
s plánovanou obnovou lázeňského areálu
včetně rozsáhlého parku. Dotčenou lokalitu
shodně označili občané za jedinou hojně
navštěvovanou oblast, která se v kterékoliv roční

pokračování na straně 9
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně

době využívá k oddychu a relaxaci. Další
připomínky se týkaly rozporů mezi územním
plánem města (zde je tato lokalita vymezena jako
klidová zóna) a územním plánem kraje (lokalita je
uvedena jako místo současné těžby). Firma ZAPA
navrhovala, že po udělení předběžného souhlasu
udělá vše pro odstranění nedostatků územních
plánů. Po odhlasování ukončení diskuse navrhli
někteří členové zastupitelstva odložení
rozhodnutí na příští plenární zasedání. Pro tento
návrh hlasovalo 10 zastupitelů, 5 bylo proti.
Majetkoprávní záležitosti

Na březnovém zasedání v roce 2004 schválilo
zastupitelstvo směnnou smlouvu na pozemky
ve vlastnictví Pozemkového fondu, které budou
použity na výsadbu izolační zeleně u hřbitova.
Ve směnné smlouvě byl stanoven doplatek
ve prospěch Pozemkového fondu ve výši
79.266,− Kč. Po projednání v orgánech fondu
byl doplatek upraven na výši 81.900,− Kč. Ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
Zastupitelé nové znění smlouvy schválili.

Zastupitelstvo schválilo prodej domu čp.
98 na ul. Pazderna s pozemkem p.č. 532 o
výměře 169 m2 a pozemkem p.č. 528/3 o výměře
59 m2 za cenu 310 tis. Kč paní Ludmile Hrubé,
bytem Tyršova 630, Chropyně. Náklady spojené
s prodejem hradí kupující.

Dále zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
p.č. 253/5 o výměře 35 m2 panu Vlastislavu
Adamíkovi, bytem Plešovec č. 64 za cenu 70,− Kč
za m2 s tím, že náklady spojené s prodejem hradí
kupující.

Dále byl schválen odkup pozemku p.č.

1928/2 o výměře 4843 m2 v lokalitě bývalé
skládky za cenu 5,− Kč/m2, pozemku na veřejném
prostranství p.č. 1039/12 o výměře 49 m2

a p.č. 1039/15 o výměře 136 m2 za cenu
50,−Kč/m2 od paní Mileny Konrádové s tím, že
náklady spojené s prodejem hradí prodávající.
Výroční zpráva SMM Chropyně za rok
2004 a Rozpočtové opatření č. 1/2005
SMM

Správa majetku města Chropyně hospodařila
v roce 2004 s prostředky schválenými
rozpočtem a rozpočtovým opatřeními ve výši
12,972.900,−Kč. Po započtení odpisů, které
se nerozpočtují, bylo dosaženo v hospodaření
celkového ztráty ve výši 27 tis. Kč. Tato ztráta
bude uhrazena z dosaženého zisku v roce 2005.
Největšího překročení ve výši 222 tis. Kč bylo

dosaženo ve středisku veřejné osvětlení. V roce
2004 byla také poprvé změněna metodika
vykazování výsledků střediska bytového
hospodářství a nebytových prostor, kde
se příjmy i skutečné výdaje přeúčtovávaly na
Město Chropyně. V diskusi bylo vysvětleno, že
k překročení u veřejného osvětlení došlo
z důvodů nutnosti provést nové rozvody
veřejného osvětlení v souvislosti s prováděnými
pracemi JME na rozvodech elektrické energie ve
staré části města.

Rozpočtovým opatřením č. 1/2005 bylo
provedeno pouze sloučení středisek 71 – čištění
města a 81− veřejná zeleň s následným
zachováním střediska 71 s názvem údržba
města. Toto nové uspořádání je jednodušší
a výrazně přehlednější než dosavadní stav.
Výroční zpráva Základní školy Chropyně,
Mateřské školy Chropyně a Školní jídelny
Chropyně

Základní škola hospodařila v roce 2004
s prostředky ze státní dotace ve výši 12,254 tis.
Kč a s prostředky od města ve výši 3,236 tis. Kč.
Prostředky ze státního rozpočtu byly vyčerpány.
U příspěvku z města bylo dosaženo úspory
a včetně příjmů z doplňkové činnosti činil lepší
hospodářský výsledek 367 tis. Kč. Zastupitelstvo
schválilo následující využití těchto uspořených
prostředků: příjmy z doplňkové činnosti ve výši
89 tis. Kč jsou ponechány pro další využití
základní školou, 165 tis. Kč z úspory na energiích
vrátí ZŠ městu a 104 tis. ostatních úspor jsou
ponechány ZŠ pro využití v roce 2005.
O zbývajících 9 tis. Kč bylo již rozhodnuto
v předcházejícím období.

 Mateřská škola obdržela
ze státního rozpočtu 3,756 tis. Kč,
z rozpočtu města 1,291 tis. Kč
a na školném 225 tis. Kč.
Prostředky ze státního rozpočtu
byly vyčerpány. Na ostatních
položkách došlo k úspoře ve výši
122 tis. Kč a příjmy z doplňkové
činnosti činily 7 tis. Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo o vrácení
úspory z energií ve výši 60 tis. Kč
městu, ostatní úspory včetně
příjmů z doplňkové činnosti jsou
ponechány pro využití mateřskou
školou v dalším roce.

Činnost školní jídelny se dělí
na hlavní a doplňkovou. Hlavní

činnost je zajištění stavování žáků a zaměstnanců
školských zařízení. U této činnosti byla vykázána
ztráta ve výši 2 tis. Kč. Doplňková činnost
zahrnuje stravování cizích strávníků a v této části
dosáhla ŠJ zisku ve výši 4 tis. Kč. Zastupitelstvo
rozhodlo o úhradě ztráty z hlavní činnosti ze zisku
z doplňkové činnosti a zbytek , tj. 2 tis. Kč jsou
ponechány ŠJ pro další využití.
Informace o hospodaření Města Chropyně
za rok 2004

Celkové příjmy za rok 2004 dosáhly výše
100,497.580,− Kč, a to představuje 105% splnění
upraveného rozpočtu. Z této částky činí daňové
příjmy 40,946.680,− Kč, nedaňové příjmy
5,266.800,− Kč, kapitálové příjmy 2,443.410,− Kč
a přijaté dotace 51,840.690,− Kč. Největší podíl
u dotací představuje dotace pro školská zařízení,

na investice se městu v roce 2004 podařilo získat
10 mil. Kč na rekonstrukci základní školy, 3,5 mil.
Kč na regeneraci sídliště a na výstavbu bytového
domu bylo z přislíbené dotace vyčerpáno 4,6
mil. Kč. Výdaje dosáhly 98 mil. Kč, což je 91,49%
schváleného rozpočtu. Podle odvětvového
členění přišel největší podíl finančních prostředků
do oblastí vzdělání – 35 mil. Kč, dále pak následují
bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 22
mil. Kč, státní správa a samospráva – 13 mil. Kč,
dávky a podpory v sociálním zabezpečení – 11
mil. Kč. Hospodaření města bude předloženo ke
konečnému schválení ve formě Závěrečného
účtu po provedeném auditu na dalším zasedání
zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 1/2005 Města
Chropyně

Předloženým rozpočtovým opatřením
se zvyšuje schválený rozpočet v oblasti příjmů
i výdajů o částku 3,5 mil. Kč. Největší položku
v oblasti příjmů tvoří převod zůstatku z roku
2004, který byl o 2,6 mil. Kč vyšší než bylo
počítáno při schvalování rozpočtu pro rok 2005.
Dále se zvyšuje dotace na bytový dům o 523
tis. Kč. V oblasti výdajů se zvyšují výdaje na
výstavbu bytového domu – 523 tis. Kč z dotace
a 500 tis. Kč prostředků města. Dle nových
požadavků bylo určeno 100 tis. Kč na dopravní
značení, 100 tis. Kč na výkupy pozemků a o 110
tis. Kč se zvyšuje náš podíl na regeneraci sídliště.
Do rezervy se převádí částka 1,7 mil. Kč. V diskusi
byl připomenut požadavek TJ na zvýšení
příspěvku na opravy na koupališti o 100 tis. Kč.
Zastupitelé rozpočtové opatření včetně úpravy
dle diskuse schválili.
Návrh na odepsání pohledávky –
TOMMIX s.r.o.

Firma TOMMIX s.r.o. Chropyně dluží městu
57.235,60 Kč. Byly vyčerpány všechny možnosti
vymáhání včetně rozhodnutí soudu, následném
rozhodnutí o exekuci, ale dle vyjádření exekutora
je tato pohledávka města nevymahatelná.
Současný majitel se nevyskytuje na území naší
republiky. Další pokračování by pouze
navyšovalo náklady na řízení a vymahatelnost je
mizivá. Zastupitelstvo schválilo odepsání
pohledávky z účetnictví jako nevymahatelnou.
Statut, Zásady a rozpočet na použití
Sociálního fondu Města Chropyně na rok
2005

Zastupitelé schválili předložené materiály,
kterými se bude v roce 2005 řídit tvorba a čerpání
sociálního fondu, který je určeno pro
zaměstnance Městského úřadu Chropyně
a uvolněné členy zastupitelstva. Celková výše
schváleného rozpočtu sociálního fondu činí 247
tis. Kč.
Diskuse

V této diskusi bylo znovu otevřeno téma těžby
štěrku a dál byl zodpovězen dotaz na řešení
dopravního značení dle nových předpisů –
v současné době je rozpracován paspart
dopravního značení ve městě, kam bude zařazen
i požadavek na vytvoření obytné zóny na ulici
K.H.Máchy.
Termín konání dalšího řádného zasedání
Zastupitelstva města Chropyně byl
stanoven na pondělí 22. června 2005.

Eva Klašková − místostarostka

dokončení ze strany 8
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Informace Svazu důchodců ČR
Dopis KVOD panu prezidentovi:

Vážený pane prezidente,
jak jste zajisté informován, je Koor−

dinační  výbor organizací  důchodců
a zdravotně postižených České republiky
koordinačním a sjednocujícím orgánem pro
15 celostátních organizací důchodců s cca
800.000 členy. Naším základním posláním
je prosazovat s lušnou životní úroveň
seniorů a její vývoj přiměřeně k vývoji
životní úrovně ekonomicky aktivní částí
populace.

V posledních letech je důchodcovská
obec silně pobouřena stále se rozevírajícímu
nůžkami svého sociá lního postavení
ve vztahu k ekonomicky akt ivní část i
populace, které se propadá nejen hluboko
pod úroveň evropských tradic, ale dokonce
i pod úroveň mezinárodních vztahů české
republiky. Po nedostatečné valorizaci penzí
v roce 2004, a to v průměru o 144,− Kč,
pokles lo sociá lní  postavení seniorů
ve společnosti na nejnižší úroveň za celé
období ekonomické transformace. Měřeno
v reálných hodnotách vývoje kupní síly
důchodů (index 2004/1989 – 99,3 %)
a mezd (index 2004/1989 – 139,1 %)
dosáhne rozdíl již cca 39,8 procentních
bodů. A měřeno v hodnotách nominálních
poklesne re lace (náhradový poměr)
průměrného starobního důchodu sólo
k průměrné nominální mzdě brutto ze 44,2
% v roce 2003 na 39,9 % v roce 2004.
Rozhodnutí vlády o valorizaci penzí pro rok
2005 tento nepřijatelný vývoj nejenže
nezastavuje, ale naopak další zhoršení
sociálního postavení seniorů zakládá. Nůžky
mezi reálnou kupní silou průměrného
starobního důchodu sólo a průměrné
reálné mzdy se dále rozevřou až na 40,5 %
a relace průměrného starobního důchodu
k průměrné nominální mzdě se meziročně
propadne z 39,9 % v roce 2004 na 39,3 %
v roce 2005. V této souvislosti je nezbytné
dodat, že minimální, pouze zákonnou,
valorizaci penzí neuskutečnila, kromě
současné, žádná jiná vláda České republiky.

Odsouvání seniorů na vedlejší kolej české
společnosti pokládá důchodcovské hnutí
České republiky za ponižující a nepřijatelné.
Dle oficiálních dat ministerstva práce
a sociálních věcí již 9,5 % seniorů žije pod
hranicí životního minima, zachytili jsme též
případy exekucí a stěhování důchodců na
ulici, projevy bezdomovství seniorů a také
u věkově starší části populace vybírání
popelnic. Stanovisko k vážné situaci včetně
návrhů k nápravě jsme usilovali tlumočit
bývalému i  současnému premiérovi .
Dr. Špidla si na důchodce čas nenašel
a setkání se současným premiérem se také
dosud neuskutečnilo.

Organizacím důchodců tedy nezbývá nic
jiného, než poprosit o setkání nejvyššího
ústavního činitele státu, tj. prezidenta
republiky, do kterého vkládají poslední
naděje. Kromě uvedeného bychom Vás,
pane prezidente, rádi informovali též o stavu
realizace Národního programu přípravy na
stárnutí, diskriminace generace třetího věku
a zejména o záměrech důchodcovského
hnutí konstituovat Národní radu seniorů
České republiky, respektive též Rady seniorů
v kraj ích a ve statutárních městech.
V zemích Evropské unie je tato praxe běžná.
V této souvislosti bychom uvítali Vaše
stanovisko a personální návrhy.

Věříme, pane prezidente, že autorita Vaší
osobnosti i funkce, řešení naléhavých
problémů seniorů nastartuje, což Vám
senioři nikdy nezapomenou. Omlouváme
se, že jsme si Vás dovolili oslovit, přes velkou
zaneprázdněnost doufáme v prezidentské
přijetí reprezentativní delegace českých
seniorů.

Z odpovědi na dopis:
„Pan prezident se s obsahem Vašeho

dopisu seznámil. Postavení seniorů v naší
společnosti je závažné téma a je třeba
k němu otevřít diskuzi. Proto Vám sděluji,
že pan prezident Vaší žádosti vyhoví a Vaše
připomínky si rád vyslechne. Pověřil mě,
abych s Vámi toto setkání zorganizoval“ –
Ladislav Jakl, ředitel sekretariátu prezidenta
republiky.

Jednání dne 25. ledna 2005 v kanceláři
prezidenta:

Osmičlenná delegace KVOD více jak 90
minut jednala s kancléřem Dr. J. Weiglem

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

Soukromá
kontejnerová
autodoprava
Robert Lučan

o všech problémech se−
niorů v ČR. Hovořeno bylo
o diskriminaci, životních podmínkách,
osamocení, mezigeneračních problémech,
bytech a problémech regulace nájemného,
zdravotní péči a nejednotných doplatcích
za léky a o valorizaci důchodů. Pan kancléř
s pochopením přijal všechny náměty a slíbil,
že schůzku považuje za předběžné setká−
ní  a s l íb i l  zaj i š tění  setkání  delegace
s prezidentem.

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců v ČR

Fotoateliér „JANA“ z Kojetína
nabízí občanům focení na prů−
kazy přímo v budově s pečova−
telskou službou. Tuto službu nabízí
i ostatním starším občanům bydlícím
v Chropyni, je možné ji objednat
telefonicky nebo prostřednictvím
matriky MěÚ v Chropyni.

Cena : 100,− Kč, zhotovení fota do
jednoho týdne.
Telefon : 581 762 250
Mobil : 736 465 405
Telefon matrika : 573 500 741

Dne 11. 5. 2005 od 9.00 do 12.00 hod.
bude paní fotografka Jana Večeřová fotit
na průkazy přímo v budově Městského
úřadu v Chropyni. Možnosti pořídit
si fotografie na průkazy přímo v místě
bydliště mohou využít všichni občané
bez rozdílu věku.

– Kateřina Lučanová, matrikářka –
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SALVATOR 2004 i v Chropyni

„Na kolo jen s přilbou“ − 2. ročník kampaně
V loňském roce byla v našem městě

zahájena kampaň „Na kolo jen s přilbou“. Podnět
k této kampani dal její hlavní iniciátor, MUDr.
Martin Sedlák, dětský lékař z Nemocnice
v Kroměříži. Finančně tuto kampaň podporuje
Město Chropyně.

Na základě § 58 Zákona č. 361/2000 Sb.
o dopravě na pozemních komunikacích jsou
děti do 15 let povinny nosit při jízdě na kole
cyklistické přilby. Ve městech, kde tato kampaň
probíhá, je 4x nižší počet hospitalizovaných
mladých cyklistů pro úraz hlavy než v jiných
částech okresu.

Děti navštěvující Mateřskou školu a Základní

školu v Chropyni obdrží kupony s 15% slevou
na zakoupení cyklistické přilby. Tuto slevu
mohou uplatnit v prodejně jízdních kol –
CYKLOSPORT V+P, Komenského 348, Chropyně.
Pokud již přilbu děti mají, kupon na slevu
mohou uplatnit i jejich rodiče nebo kamarádi.
Ve školách bude vyhlášena výtvarná soutěž na
téma kampaně a budou vyvěšeny plakáty
propagující kampaň.

V měsíci červnu pro−
běhne opět velký cyklistický
závod pro děti.

Vážení rodiče, pomozte i vy vytvořit
prostředí, kde je normální jezdit na kole s přilbou.
Upozorňujte své děti i jejich kamarády, aby na
kole nosili přilbu, protože jedinou překážkou
nošení cyklistických přileb je nezvyk.

Horáková Lenka − vedoucí OSV

Zdroj: web cenasalvator.cz

Pozorným čtenářům mo−
ravských deníků určitě neunikla
informace o ceně SALVATOR,
kterou od roku 2003 udílí hejtman
Zlínského kraje členům In−
tegrovaného záchranného sys−
tému, ale i řadovým obyvatelům
Zlínského kraje, za čin v oblasti
ochrany zdraví, majetku
a bezpečnosti obyvatel a to nad
rámec služebních a občanských
povinností. Pořadatelem jsou
studenti Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně Fakulty multimediálních
komunikací. Vše se odehrává
v rámci předmětu Komunikační
agentura. Obě komise, které
vybírají kandidáty na ocenění a pak
i samotné „nositele ceny“, jsou
složeny jak ze studentů, tak
pedagogů univerzity. To zaručuje
nestrannost a politickou ne−
zaujatost celého udělování cen.

Letos se uskutečnil druhý ročník
předávání cen. Cílem bylo stejně
jako v předchozím roce vyz−
vednout ty, kteří jsou mnohdy
ochotni riskovat svůj vlastní život
pro záchranu života svých
spoluobčanů, aniž by očekávali

cokoli na op−
látku. Ceny se
udělují v kategoriích Policista,
Hasič, Zdravotník a Občan. Letos
byla navíc udělena i Cena čtenářů.

Mezi nominovanými v kategorii
Hasič byl i chropyňský občan pan
Martin Ivan, který byl no−
minován za pohotový zásah
v březnu 2004, kdy ihned poté, co
zpozoroval kouř v činžovním
domě, se dostavil na místo požáru,
odkud zachránil 73letou ženu
a oheň uhasil.

K naší radosti se pan Martin Ivan
stal nositelem ceny SALVATOR
2004 v kategorii Hasič. Cenu mu
předal hejtman Zlínského kraje pan
Libor Lukáš na slavnostním
vyhlášení výsledků ankety, které se
konalo ve středu 30. března.

Představitelé Města Chropyně
si touto cestou dovolují
poblahopřát panu Martinu Ivanovi
k získání tohoto ocenění a zároveň
mu popřát hodně úspěchů v jeho
životě a další práci.

– Redakce –
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Kultura / Společnost

Rada města na svých jednáních:
− schválila nákup informačního systému

Podací deník od firmy Bach systém,
s.r.o. Olomouc včetně souvisejícího
vybavení za cenu cca 107 tis. Kč

− odsouhlas i la  nájemní  smlouvy
na zahrádky s paní Věrou Hýbnerovou
v lokalitě Podlesí, panem Radkem
Nováčkem v  lokal i tě Mlýn a paní
Zuzanou Horsákovou v  loka l i tě
na ul. Komenského

− vzh ledem k odk l i zení  nánosu
z Mlýnského náhonu a dočasného
uložení  odtěženého bahna
na zahrádkách v blízkosti Mlýnského
náhonu v lokalitě Mlýn, rozhodla rada
o upuštění  od p lacení  nájmu
u dotčených zahrádek za rok 2005,
uložila provést nové zaměření zahrádek
a připravit nové nájemní smlouvy dle
tohoto zaměření na rok 2006

− vyhověla žádosti Společenství vlastníků
bytového domu č.p. 594−6 na ulici
Tyršova na vykácení 2 kusů sakury
a 1 d ivoce rostouc ího nespe−
cifikovaného stromu za domem 596
s tím, že na podzim bude zajištěna
náhradní výsadba sakur na vhodném
místě u domu a kácení stávajících bude
provedeno v příštím mimovegetačním
období

− v rámci připravované akce na předlažbu
v části ulice Nová, části ulice Křižní,
vybudování chodníku na Františkově
a vybudování dalších bezbariérových
přístupů vybrala pro realizaci firmu
Dlažba Dragon Chropyně

− rozhodla o přidělení uvolněného bytu
na ulici Díly č.p. 563 panu Milanu Fialovi,
dosud bytem Komenského 350

− vyhověla žádosti Svazu postižených
civil izačními chorobami Chropyně
na 2 bezplatné pronájmy ročně sálu
v MKS na konání výročních schůzí

− udělila výjimku z OZV č. 3/2003 panu
Rostislavu Stavinohovi, provozovateli
restaurace MIX, na konání veřejné
hudební produkce dne 27. března 2005
do 03. hodin následujícího dne

− rozhodla o přidělení uvolněného bytu
Drahy 220 panu Jiřímu Macháčkovi,
dosud bytem Hrad 396, na dobu
určitou, do doby uvolnění vhodného
bytu na DPS

− po projednání informací z jednání
s  f i rmou Czechinvest o možnost i
realizace průmyslových zón rada,
s ohledem na finanční možnosti města,
předpokládanou velkou f inanční
náročnost záměru spojenou s ne−
j i s totou návratnost i  f inančních
prostředků, rozhodla tuto problematiku
zatím neřešit a odložit ji na pozdější
období

− schválila přidělení uvolněného bytu
č. 5 na náměstí Svobody č. 247 paní
Michaele Šiškové, dosud bytem Díly 623

− projednala předložené nabídky
na pronájem nebytových prostor
na ul. Komenského č. 348 o výměře 31,1
m2 (dříve Secondhand) a schválila
uzavření nájemní smlouvy s paní Ivou
Buráňovou, bytem Krátká 708

− rozhodla zveřejnit záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu MKS
(dosud Fitcentrum) s předpokládaným
termínem uzavření nájemní smlouvy
k 1.8.2005 za minimální navrhovanou
cenu 260,− Kč za m2 na rok

− souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na část parcely č. 99/4 o výměře 176
m2 v lokalitě Mlýn (zřízení zahrádky)
s panem Vladislavem Sedlaříkem,
Tyršova 630

− povol i la  využ ívání  veře jného
prostranství kolem domu č.p. 617
v souvislosti s plánovaným zateplením

objektu
− na zkušební  dobu

do konce měsíce května udělila výjimku
z OZV č. 3/2003 slečně Petře Pohlové,
provozovatelce Pizzerie PORTO, pro
konání veřejných hudebních produkcí
v pátek nebo sobotu do 02:00 hodin.
V případě stížností občanů bude tato
výjimka okamžitě odebrána

− povolila Pionýrské skupině Obránců
míru Chropyně bezplatný převoz
potřebného materiálu a části vybavení
do objektu tábora v Morkovicích−
Skavsko

− rozhodla poskytnout Diakonii Broumov
finanční příspěvek ve výši 1.000,− Kč
na úhradu nákladů souvisej íc ích
s převozem sesbíraných textil i í při
humanitární sbírce

− schválila poskytnutí mimořádného
příspěvku ve výši 4.000,− Kč organizaci
Junák Chropyně na úhradu část i
pojistného Junácké klubovny

− pro realizaci výměny oken jižní strany
objektu mateřské školy na Tyršové ulici
v hodnotě 525 tis. Kč vybrala firmu
Ing. Josefa Gaji Chropyně

− uložila zveřejnit záměr prodeje pozemků
části parcel č. 1236/1,1231/7,1231/
2,1235 a parcelu č. 1231/3 o celkové
výměře cca 1300m2 za cenu 100,− Kč
za m2

− vys lov i la  souhlas  v las tn íka s  vy −
budováním středotlaké přípojky plynu
přes pozemky města k budovanému
podnikatelskému objektu na Drahách

− rovněž tak udělila souhlas vlastníka
s vybudováním vodovodní přípojky
přes pozemek města k objektu č.p. 76
na Ječmínkově ulici

– Eva Klašková, místostarostka –

Poděkování

Dne 16. 3. 2005 daroval na Transfúzní
stanici v Kroměříži již po   p a d e s á t é
svou krev pan

Vlastimil Otáhal
z Chropyně.

Za dobu svého dárcovství obětoval pro
záchranu životů nebo pomoc v nemoci
svých spoluobčanů a spolupracovníků již
25 litrů své krve a to bez nároku na finanční
náhradu.

Město Chropyně by chtělo touto
cestou panu Otáhalovi vyjádřit své
poděkování.

Velikonoce v mateřské školeKladení věnců

Město Chropyně si Vás při příležitosti
60. výročí ukončení II. světové války
dovoluje pozvat na

Kladení věnců k pomníku padlých

které se uskuteční 7. května 2005
v 19:30 hodin v Plešovci a
ve 20:30 hodin v Chropyni

součástí kladení věnců v Chropyni
je i vystoupení pěveckého sboru Cantinella
ZŠ a ohňostroj

Srdečně Vás zveme

V úterý 22. března se sešli rodiče a děti
při výrobě velikonočních dekorací. Nálada
byla výborná a všichni byli rádi, že si z jarní
dílny odnesli vlastní výrobky.
 

– 4. třída mateřské školy –
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Fatra ukončila v Chropyni likvidaci starých ekologických zátěží
Nákladem 3,5 milionu nové vedení firmy

odstranilo následky neodborné manipulace
s chemickými látkami v dřívějším období. Část
ze 435 t kontaminované zeminy a stavebního
materiálu byla předána k odborné likvidaci
na skládku nebezpečných odpadů a část je
určena k biodegradaci. Odčerpáno a vyčištěno
bylo 44 m3 kontaminované vody. Práce
probíhaly od roku 2002 a v lednu Městský úřad
Kroměříž konstatoval, že sanace v areálu Fatry
v Chropyni byla ukončena a provedená
nápravná opatření mají trvalý charakter.

Rozsah znečištění byl zkoumán hyd−
rogeologickým průzkumem znečištění v letech
1995 – 1996 a určil stupně rizik ve čtyřech
lokalitách tehdejší akciové společnosti
Technoplast.

Vedení závodu Fatra požádalo v roce 2002
společnost AQUATEST o vyhodnocení stavu

kontaminace zemin v těchto lokalitách
a na základě její zprávy rozhodlo o sanaci.

V první etapě byla odtěžena kon−
taminovaná zemina, odstraněny zasažené
objekty a celý prostor vyplněn ne−
kontaminovanou zeminou a inertním
materiálem.

V roce 2004 pokračovala druhou etapou
sanace bývalých tras podzemního rozvodu
změkčovadel v Chropyni. Při sanaci bylo
vytěženo 10 t kontaminovaného materiálu,
odčerpáno 32 m3 kontaminované vody
a oficiálně byla ukončena předáním díla 30.
11. 2004, v souladu s termíny pro ukončení
prací stanovenými Městským úřadem
v Kroměříži. I po ukončení náročných prací,
na kterých se spolu se zaměstnanci Fatry
podíleli odborníci externích firem, bude  kvalita
podzemních vod v areálu závodu stále

sledována.
Snaha Fatry především

o preventivní přístup k ochraně životního
prostředí v regionu je dlouhodobá a vyústila
již v roce 2000 certifikací systému řízení kvality
a ochrany životního prostředí. Jen v posledním
desetiletí investovala Fatra do přímé ochrany
životního prostředí přes 160 milionů korun,
část z toho po převzetí Technoplastu i v areálu
závodu v Chropyni. Ochrana životního
prostředí zaujímá v podnikové strategii přední
místo. Výrazem je orientace na moderní
bezodpadové technologie i aplikace plastů
s důrazem na ochranu životního prostředí.
Skutečně odpovědný vztah k regionu však
vyjadřuje právě činnost spočívající v nápravě
starých chyb a zbavující životní prostředí
starých  ekologických zátěží.

Ing. Zdeněk Horák, Fatra Napajedla

sanace v areálu Fatry v Chropyni

Přehled kulturních programů na květen 2005

pátek 13.5.2005 – 9.30
„O statečném Jankovi“ – pohádka pro
MŠ a rodiče s dětmi

pátek 13.5.2005 – 19.00
Travesti show − skupina „SCREAMERS“
– nové představení pod názvem

„Prdelačka“

(předprodej vstupenek od 11.4.2005
na SMM, tel. č. 573 355 323 pí.Rapantová)

Travesti show − skupina „SCREAMERS“

pátek 13.5.2005 – 19.00
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Klub českých turistů
zve všechny milovníky pohybu v přírodě, který

přispívá k regeneraci organismu na akce pořádané
v měsíci květnu 2005.

7. 5. 2005 100 jarních kilometrů
km: 27; start dle propozic
Napajedla; KČT Napajedla; info:
Ferdinand Janoštík, Komenského
1157, 763 61 Napajedla

7. 5. 2005 Pochod osvobození –
„Memoriál br. Vojáčka“
km – pěší: 12, 15, 20, 27, cyklo:
20, 30; start 7:15 – 8:00 Val.
Klobouky, sokolovna; KČT a Sokol
Valašské Klobouky; info: Jaroslav
Šanovec, tel. 577 320 706,
732 256 463

8. 5. 2005 Světový den chůze
KČT Chropyně; start 9:00
od kavárny Bianca; info: ve skříňce
KČT

14. 5. 2005 Makyta
km – 15, 20; start 8:00 – 8:30
Ranč „U Zvonu“ Francova Lhota;
KČT Francova Lhota; info: Karel
Sucháček, tel. 571 458 224,
737 447 588

14. 5. 2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Makyta; kontrola
10 – 15 hod.; KČT Francova Lhota;
info: Karel Sucháček, tel.
571 458 224, 737 447 588

14. 5. 2005 Vrcholy
oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Stolečný, u
hotelu Portáš; kontrola 10 – 15
hod.; KČT Nový Hrozenkov;
info: Ing. Jaroslav Tydlačka, tel.
571 451 851, 602 789 124

15. 5. 2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Ochmelov, TV
stožár; kontrola 10 – 15 hod.;
KČT Halenkov; info: Vlastislav
Trličík, tel. 571 457 387,
605 119 320

15. 5. 2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Soláň, hotel
Biocel; kontrola 10 – 15 hod.;
KČT Velké Karlovice; info: Jiří
Mičkal, tel. 571 444 331

27. 5. 2005 Za králem Ječmínkem
start v 16 hodin u zámku; KČT
Chropyně; info: ve skříňce KČT

28. 5. 2005 Putování za Loštickým
tvarůžkem
autobusový zájezd z Chropyně;
přihlášky a informace: Svatava
Horáková, Nádražní 722, tel.
573 356 452 nebo Jaroslava
Pospíšilová, Krátká 429, tel.
573 357 287

– JP –

Prodám

Soukromá inzerce

� anténu na televizní programy ČT1−2,
Nova, Prima, STV, Markíza atd.; kompletní
sada vč.výkonného zesilovače a koaxiálu.
Nepoužitá. Cena 850Kč. Tel.: 723 961 995.

� autosedačku pro děti 0−36kg, nastavení
výšky ramenních pásů, 5bodový
bezpečnostní pás, tm.modrá, užívaná
pouze 6x, cena 1.690,− Kč (nová 3.200,−
Kč). Tel.: 606 230 001.

Vzpomínáme

V měsíci květnu 2005 si připomeneme
nedožité 70. narozeniny

pana Stanislava Punčocháře.

Vzpomíná manželka a děti.

Květen je měsíc, ve kterém si připomeneme
nedožité 70. narozeniny

pana Jana Krajči.

Vzpomíná manželka a děti.

Naši hoši
My jsme vojsko Ječmínkovo!

Až bude zle na Hané,
my půjdeme v prvních řadách

na ty hosty nezvané!
 

Až se náš voj s jejich srazí
na té širé rovině,

to poznají všeci ďábli,
co jsou hoši z Chropině!

 
Budou plakat samou pýchou

maminka i tatínek,
až uvidí, jak nás vede
do boje král Ječmínek!

 
Na zámku nám dají páni

naše staré prapory,
pod kterými odrazíme

všech nepřátel nápory!
 

Kdo uvidí Ječmínka a
jeho vojsko, uteče,

neboť tenkrát místo vody
v Moravě krev poteče!

 
Co je slovo, to je pravda!

Ejhle, pomník hrdinů,
padlých za svobodu vlasti,

hlásá každou hodinu,
kolik krve náš syn prolil

pro svou drahou otčinu!

Ze sbírky básní „O Chropyni“ Huberta
Havránka vybrala Květoslava Dvořáková
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Vítání nových občánků našeho města

Přání pro maminky

− moje maminka chodí pěkně upravena, protože chodí ke

kadeřnici, na pedikúru a na masírování nohou ……

− maminka je jako včelička, ráda pracuje ….

− maminka je šikovná, má bloňdaté vlasy a rezavý melír ….

− maminka vypadá mladě, porodila dvě děti ….

− maminka je docela chytrá, ale matematika ji taky

moc nejde …..

− moje maminka je dobrá kamarádka a taky moc

dobrá kuchařka ….

− naše maminka se nejvíce věnuje naší rodině ….

− někdy když jde do práce, vypadá jak Červená Karkulka, protože

má červené vlasy, kalhoty i svetr …

Milé maminky,

přijměte k Vašemu krásnému a zaslouženému svátku přání šťastných a spokojených dnů a malou kytičku „o Vás“ ,
kterou jsme uvili na hodině slohu při vzpomínce na Vás:

− moje maminka vystudovala střední školu a když mám těžký

úkol, tak mi s ním pomůže….

− moje maminka je moc krásná a i její jméno je krásné ….

− divím se, že má s námi takovou trpělivost …

− moje maminka se o mě stará a to je někdy těžké, protože se

stará i o domácnost a ještě chodí do práce ….

− mám svoji maminku moc ráda, protože se mnou hraje hry a

chodí na zmrzlinu …

− maminka nosí běžné oblečení podle současné módy …

− mám ji rád, protože se o mě dobře stará ….

– Za žáky páté třídy M.Blažková –

Karolína Nováková 8. 10. 2004 Natálie Nováková 8. 10. 2004

Vendula Bártová 11. 11. 2004 Jan Macháček 17. 11. 2004 Lucie Žemličková 2. 12. 2004

Petra Zabilová 8. 12. 2004 Jakub Polišenský 21. 12. 2004 Marek Vítek 3. 5. 2003

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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Společenská kronika
březen 2005

Chropyňské počasí
březen 2005

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci
březnu se do našeho města přistěhovalo
12 občanů, 12 osob se přestěhovalo v rámci obce, 10 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodilo se 5 dětí.
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Václav LUKA, Chrášťany – Martina VÁVROVÁ, Chropyně
Marek ROŽNOVJÁK, Vsetín – Iva SVOBODNÍKOVÁ, Chropyně

Uzavření manželství

Blahopřání

Poslední rozloučení

Průběh teplot - březen 2005

Jaro je pro svou příslovečnou křehkou zranitelnost a opojnost vždy
považováno za nejkrásnější období v roce. I u moderního člověka pouhé
vyslovení tohoto jména navozuje směsici těch příjemnějších životních
pocitů, uvozovaných očekáváním. Očekáváním na jarem prostoupené
teplé dny a probouzející se novou obnovu života. Pro své pronikavé
vazby k přírodnímu času bylo jaro právem našimi předky spojováno
s opravdovým začátkem roku.

V současném občanském životě doznalo nejdelšího rozmachu tzv.
astronomické vymezení jara. Rozumí se jím časový úsek od ranní
rovnodennosti (20. nebo 21. března) do letního slunovratu (21. června).
Zcela zvláštní členění roku používají bioklimatologové. S ohledem na
bioklimatický rytmus a průběh a povahu fyziologických procesů v lidském
organismu zahrnuje tzv. biologické jaro období již od 16. února do 31.
května. V zemědělství má značný význam tzv. aktuální vegetační
vymezení jara. Počátek vegetačního jara je dán nástupem období
s průměrnými denními teplotami vzduchu nad 5 °C a jeho konce je dán
dosažením průměrné denní teploty vzduchu 15 °C.

Z místního pozorování v měsíci březnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla −2,6 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +3,4 °C
− nejchladnějším dnem byl 3. březen s ranní teplotou −16 °C a

odpolední −7 °C !
− nejteplejším dnem byl 18. březen s ranní teplotou +8 °C a odpolední

+14 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo pouhých 10 mm/m2 převážně

ve formě sněhu
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 991 hPa

Pranostiky na měsíc květen:
Májová kapka za dukát stojí.
Studený máj – v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Chladný máj – pro ovoce ráj.
Padá−li sníh v máji, bude hojně trávy.
Když v máji kvete hojně bílý bez, prohnou se větve ovocem.
Májová voda vypije víno.
Který roj se v máji rojí, za plný vůz sena stojí.

– Ing. O. Kment –

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci květnu 2005 oslaví své životní jubileum:

Staňková Ludmila − Nádražní 386, Žáková Anna − Díly 628,
Kuchař Václav − Moravská 614, Gašpařík Ladislav − Tyršova 597

Bohumila ZELÍKOVÁ, 76 let, ul. Tyršova
Ladislav HANÁČEK, 66 let, ul. U Hejtmana


