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Vážení spoluobčané.
Sešli jsme se dnes, abychom si připomněli

obrovskou dějinnou událost, ukončení
II. světové války na evropském kontinentu.
Sešli jsme se zde u tohoto památníku obětí
válek, abychom ve vší pokoře vzpomněli
všechny ty, kteří v průběhu této hrozné
války obětovali to nejdražší, co člověk má –
své životy.

Říkám−li všechny oběti, mám na mysli 55
milionů lidí naší planety, kteří přišli o život
v přímé souvislosti s událostmi této světové
války. Myslím, že není velkého rozdílu, zda
zemřeli na válečném poli, v koncentračním
táboře, na popravišti nebo kdekoliv jinde,
třeba v Hirošimě nebo v Nagasaki.

Samozřejmě, že zvláštní naše úcta patří
těm, kdo se neváhali se zbraní v ruce postavit
agresorovi, ať už kdekoliv na bojištích
Evropy, Afriky, Asie nebo i tichomořských

ostrovů Spojených států amerických.
Se stejnou úctou mysleme i na ty, kteří
bojovali proti nepříteli v rámci národně –
osvobozeneckých bojů po celé Evropě.

V duchu děkujeme našim osvo−
boditelům, bez rozdílu, zda to byli vojáci
sovětské armády, v našem případě třeba
Rumunska nebo kterékoliv ze spojeneckých
západních armád. Oběti všech těchto
hrdinů by pro nás měly mít stejnou
hodnotu.

Mysleme v těchto okamžicích s pokorou
také na skutečnost, že od konce II. světové
války uplynulo 60 let bez zásadního
válečného konfliktu zde v Evropě. Můžeme
být šťastni ,  že ž i jeme v době,
kdy už si světové velmoci konečně nehrají
na závody ve zbrojení, že žijeme v době,
kdy prakticky v celé Evropě jsou ctěny
principy svobody a demokracie. Můžeme

být rádi, že jsme členy Evropské unie, která
vznikla na počátku padesátých let pod
názvem „Evropské společenství uhlí a oceli“
a kladla si za cíl prostřednictvím koordinace
hospodářské spolupráce odstranit jakékoliv
důvody ke vzniku nového válečného
konfliktu. Pro ty z nás, kteří chceme správně
chápat možnosti, které nám členství v EU
skýtá, je toto členství nejen předpokladem
hospodářského růstu, ale spolu se členstvím
v NATO také zárukou naší bezpečnosti
a předpokladu života bez válek.

Přejme tedy nám všem, ale hlavně
generacím budoucím, aby nikdy nemusely
prožít podobnou tragédii, jakou byla
II. světová válka.

Ze srdce Vám děkuji za hojnou účast
na letošní oslavě jubilejního výročí.

František Hrabal − starosta

Fotoseriál − XI. Hanácké slavnosti 2005 v Chropyni
více v listu
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Ohlédnutí za akcí „Březen – měsíc knihy a internetu“

Rada města na svých jednáních:
− schválila obecné podmínky, včetně příloh

k nájemní smlouvě č. 1, 2, 3, pro zařazení
do seznamu uchazečů o byt pro příjmově
vymezené osoby v nově postaveném
bytovém domě  na ulici Tyršova

− rozhodla o přidělení uvolněného bytu 1+1
na náměstí Svobody č.p. 247 paní Věře
Navrátilové, dosud bytem Díly 555

− vyslovila souhlas s umístěním
internetového přijímače na budově
bývalého MNV v Plešovci

− vyhověla žádosti Ing. Josefa Zháněla
na přemístění sloupu veřejného osvětlení,
avšak na náklady žadatele

− souhlasila s provedením staveních úprav,
vybudování samostatné štítové zdi,
v nebytových prostorách na nám.
Svobody č. 55 tak, aby stavební konstrukce
odpovídaly požadavkům požární ochrany
a akustiky staveb firmou Jahl

− udělila souhlas s vybudováním drobné
dřevěné stavby na pozemku města  panu
Milanu Tychlerovi, Komenského č. 163

− na základě žádosti společenství vlastníků
bytových jednotek č.p. 597−599 na ulici
Tyršova souhlasila rada s podáním žádosti
na myslivecké sdružení o provedení
eliminace přemnožených holubů

− uložila provést vhodné úpravy prostoru
výklenku, mezi školní jídelnou a plotem,
manželů Hodanových vzniklého,
přístavbou objektu školní jídelny

Z  jednání rady města
− schválila uzavření nájemní smlouvy s paní

Martinou Kunčarovou na pozemek,
zahrádku, p.č. 485/2 o výměře 150 m2

v lokalitě Podlesí
− po zveřejnění záměru pronájmu

nebytových prostor v objektu MKS byla
předložena jedna nabídka,  respektující
zveřejněnou minimální cenu pronájmu,
rada uložila projednat s žadatelem
upřesnění, zejména denní provoz

− umožnila Základní škole Chropyně
bezplatné využití sálu MKS pro Školní
akademii ke Dni matek

− na námitky obyvatel Plešovce ke špatnému
stavu zadní komunikace uložila provést
opravu na úrovni běžné údržby

− odmítla nabídku Vojenské ubytovací
a stavební správy Olomouc na bezplatné
převzetí  objektů bývalého vysílacího
střediska Chropyně. Pozemky jsou
v majetku soukromých osob

− vzala na vědomí informaci o finančních
prostředcích převedených na účet města
provozovateli výherních automatů na
území města  ve výši 160 tis. Kč a uložila
tento výtěžek použít v souladu s § 4,
odstavec 2 zákona č. 202/1990Sb., tj. na
sociální, zdravotní, sportovní, ekologický
nebo jinak veřejně prospěšný účel

− rozhodla o provedení  průzkumu veřejného
mínění (500 respondentů), firmou Maják,
týkající se  záměru těžby štěrkopísku
v lokalitě louky Hejtman

− uložila provést opra−
vu vodorovného do−
pravního značení na místních ko−
munikacích

− souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou
BESO s.r.o. Zlín na zajištění hlídání
veřejného prostranství v areálu
Hanáckých slavností ve dnech 27.5.
až 29.5.2005

− zamítla žádost paní Obadalové Marty
o prodloužení doby k vystěhování z bytu
na ulici Komenského č. 163

− schválila přidělení bytu Komenského
č. 163 po jeho uvolnění panu Petru
Rábelovi, dosud bytem Nádražní č. 645

− rozhodla o zvýšení ceny nájmu bytů
ve vlastnictví města o 8,6% ,
tj. z dosavadních 15,22 Kč na 16,50 Kč
za m2 s platností od 1. července 2005

− vyhověla žádosti paní Radky Blažkové,
Komenského č. 163, na povolení
 rekonstrukce koupelny na vlastní náklady

− souhlasila se stanovením paušálního
poplatku za užívání veřejného
prostranství ve výši  3 500,− Kč
se splatností do 31.5.2005 majitelce
Květinářství  Ella

− schválila uzavření nájemních smluv
na pozemky (zahrádky) v  lokal i tě
Komenského s paní Zuzanou Horsákovou
a paní Marcelou Střechovou

Eva Klašková − místostarostka

Dárek pro seniory
Pochvalu si zaslouží všichni senioři, kteří
překonali počáteční ostych a přišli se seznámit
s internetem. Naučili se pracovat s myší, zjistili,
jaký je rozdíl v psaní do počítače od psaní
na psacím stroji. Na webových stránkách
si sami zkoušeli vyhledávat informace, které
je zajímaly. Někteří si zřídili elektronickou
adresu a překvapili příbuzné svým prvním
e−mailem. všichni účastníci žasli, jak široký svět
se před nimi otevřel. Jestli jste tentokrát
internet propásli, přijďte to s ním zkusit příště!

Už víš, co je internet?
Že to nejmladší generace s internetem umí
a mnoho o něm už ví, nám dokázali soutěžící
kvízu internetových znalostí. Zúčastnilo se ho
17 žáků 7. – 9. tříd ZŠ, převážně členů
literárního kroužku. Z bezchybných odpovědí
byl vylosován V. Vynnyk, který získal
Internetku – kartičku na 1 hodinu internetu
zdarma.
  Milena Skřivánková − vedoucí knihovny

Když se zamiluje kůň
Při návštěvě ŠD v knihovně v měsíci březnu
dostaly děti od paní knihovnice Mileny

Skřivánkové zvláštní „domácí úkol“. Naučit
se zazpívat jednu z písniček pana Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře z knížky „Když
se zamiluje kůň“ nebo vymyslet a napsat
pohádku či příběh, jak to pro děti dobře umí
sám autor. A jak to dopadlo?
Při následné besedě v dubnu nám ze všech
nejlépe zazpívaly Anička Bláhová a Sylvie
Pýchová. O pohádku se pokusilo více dětí
a zjistily, že to není až tak snadné. Někomu
se dařilo, jiný měl alespoň snahu. Pohádky
se v knihovně četly k obveselení všech
přítomných a sklidily upřímný potlesk. Pobavte
se také s námi.

O žížalce (Tomáš Petlach)
Byla jednou jedna žížala, která se jmenovala
Pampeliška. Jednoho dne hrozně pršelo a byla
velká bouřka. Žížale napršelo do baráku.
Žížalka měla v baráčku bahno, musela tedy
udělat jarní úklid. Potom měla čisto, jako nikdy.
Šla zalévat a udělat pořádek i v zahradě. Měla
tedy co dělat. Bylo tam: bahno, rozfoukané
listí … Jednoho dne šla žížalka na procházku
lesem a potkala kamarády – ježka, hada
a pavouka Smetáka. Spokojeně šli a jestli žijí
dodnes, tak je potkáte v lese.

O třech hruškách (Sofie
Květová)
Byla jednou hruška a ta měla dvě děti. Přišel
podzim a děti opadaly. Ale velká hruška
ne a ne spadnout. Čekala dva měsíce, čtyři,
pět, šest … A když pořád nepadala, tak šla
spát. Jednoho dne byla vichřice. Hruška
se probudí a spadne.
A tak skončil tento příběh.

Helena Lošonská − vychovatelka v ŠD

Bezplatně vyřídím:

HYPOTÉKY, AMERICKÉ
HYPOTÉKY,

stavební i překlenovací úvěry
STAVEBNÍHO SPOŘENÍ,

spotřebitelské úvěry.

Přijedu. Tel. 602 430 138
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Ječmínkova ulice
 Ječmínkova ulice, dřív Dlouhá zvaná,
− díky těm, kdo správně překřtili ji nově
Ječmínkovi, hanáckému králi k slávě −

s náměstím jde Míru v stejné délce rovně.
 

Tato ulice má dvě velké přednosti:
předně, že má první vytoužený hotel,
kde se dobře stravuje a slušně bydlí,

což je pro lázeňské místo značný fortel.
 

A pak neuvěřitelně krásné jesle,
pýchu Chropině jak rajskou růži v sadě,

která rozkvetla tu divem ve skleníku,
v cukrovaru ředitelské ve zahradě.

 
Tato ulice svým křtem se znova rodí,
ne sice tak rychle jak Ječmínek v poli,

ale až ta první vila se tu zdvihne,
pak to bude pogrom všecky na stodoly.

 
Na východní straně pět ulic v ni ústí,
tři z nich šestá středem jako páteř pojí,

všecky jako šňůry paralelně běží
a v nich život kypí a děti se rojí.

 
Tady více méně dělnická se třída

ukládala v sériových pěkných domcích,
Na Ryšavým, jak se tady říkávalo

v uličkách vždy ploty zabedněných v koncích.
 

Tudy vždy já chodím nějak ostýchavě
vědom sobě, že jsem tady cizím hostem,

ale mám ty uličky rád jako z přízně,
vždyť jsme všichni doma tam, kde jednou vzrostem.

 
Ječmínkova ulice je stále živá,

že jí proudí lidé z půl Chropině,
za nákupem, od nádraží, k doktorovi,

do fabriky tam, sem směnné o hodině.
 

A ještě víc živo bývalo zde kdysi,
když se strojem „za humnama“ mlátívalo,

to bylo jak komedie pro sta dětí,
všudybylů, až tu hlukem zaléhalo.

 
Tady tři býky jsme oknem dráždili,

starý Sochor – „Samson“ býkovcem nás honil,
hasiči tu cvičívali na své věži,

všecky dětské rozkoše tu chlapec prožil.
 

Kde teď hotel stojí, bydleli jsme kdysi,
později dva domky jsme tady postavili,

tady náš rod kořeny se zemí srostl,
proto je ten kout mně nadevšecko milý.

 
A tak Ječmínkovou ulicí já vždycky

sebevědomě jak pán si ve svém chodím,
bohužel, že pro ten šťastný dětský život

ještě jednou se tady už nenarodím.
 

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

Prodám

Soukromá inzerce

� do obchodu nebo podobně barevnou
kameru na hlídání se zvukem za 1.500,− Kč.
Tel: 723 961 995

Hledám

� ke koupi byt 1+1 nebo 2+1 v Chropyni.
Tel.777 637 054

� ke koupi RODINNÝ DOMEK v Chropyni
a okolí nebo BYT 3+1. Tel.776 637 053

� PODNÁJEM 1+1 nebo 2+1 v Chropyni.
Tel: 732 868 727

Informace Svazu důchodců ČR
Pověry o důchodové reformě

Neexistuje zázračné opatření, které
by samo zajisti lo, že se i při stárnutí
obyvatelstva budou v budoucnosti vyplácet
všem důchodcům vysoké důchody.
Důchody jsou stejně drahé, ať jsou hrazeny
ze systému průběžného nebo fondového.
A vyžadují při stejných parametrech stejný
objem prostředků. Skutečnost,
že v některých zemích jsou důchody
hrazeny výlučně z pojistného a v jiných též
z j iných zdrojů (výnosy z daní), výši
celkových nákladů také nijak neovlivňuje.
Porovnat je třeba celkové náklady
na důchod ve vztahu k určité relevantní
veličině. Za tu obecně považuje hrubý
domácí produkt. Srovnáme−li prostředky
vynakládané v evropských zemích podle
jejich poměrů k HDP, zjistíme, že pozice
České republiky, která ročně vynakládá
na důchody necelých devět procent HDP,
není nijak výjimečná. Průměr zemí EU je 10,4
%. Náklady na důchody je možné ovlivnit
zvyšováním věku stanoveného pro odchod
do starobního důchodu. Pokud je ale v zemi
větší nezaměstnanost, pak se takový krok míjí
účinkem, protože lidé jsou nuceni více
využívat předčasného důchodu. Stejně
obecně známou pravdou je, že lze provádět
i j iné parametrické změny průběžně
financovaného důchodového systému.
Například omezovat počet náhradních dob,
které se do důchodu započítavají, aniž by
za ně bylo zaplaceno pojistné, avšak účinek
změn je stejný – vyplácený důchod bude
nižší. Objevují se názory, že když státní penze
klesne, důchodové problémy se vyřeší. To
je otázka – sice se sníží náklady státu na
výplatu penze, ale pokud nemá dojít
k poklesu výše důchodů, musí být tytéž
náklady vynaloženy v jiném systému,
například v soukromém. Ale ani v něm
nejsou důchody hrazeny j inak než
z pojistného, které platí zaměstnanci
a zaměstnavatelé, popřípadě z výnosů
investic.

Čas od času padne návrh převést ze
současného systému pět procent pojistného
(13 – 15 mld. ročně) na povinné spoření –
což by mohlo, podle některých, problémy
vyřešit. To by však stát musel současně dnes
vyplácené důchody v uvedeném rozsahu
snížit nebo je financovat z jiných zdrojů.
Nové prostředky tak nezíská a samo toto
opatření důchody do budoucna nijak
obecně nezvýší. To, oč tu běží, je jen jiné
nastavení poměrů pro skupiny budoucích
důchodců a otevření mnohem většího
prostoru pro podnikání v důchodové
oblasti. Soukromý příspěvkově definovaný
důchodový systém podstatně snižuje
solidaritu mezi důchodci. Vede k tomu,
že bohatší budou mít – ve srovnání

se současným stavem –
důchody vyšší a chudší
občané nižší. Vláda si je toho všeho velmi
dobře vědoma. Z hlediska našich
ekonomických možností je nejschůdnější
přechod na systém pomyslných účtů. Dle
mého názoru je tak možné směřovat více
k ekvivalenci a současně v maximální míře
šetřit veřejné zdroje. Česká republika nemá
k dispozici dostatečné prostředky, které by
umožnily přechod na povinné spoření, kdy
je třeba po dlouhou dobu financovat
souběžně dva důchodové systémy.
A společnost není připravena na drastické
škrty v současném důchodovém systému –
jejich financování na dluh by stav českých
veřejných financí dále zkomplikovalo. Často
se rovněž hovoří o tom, že je nutné zvýšit
motivaci občanů k doplňkovému spoření,
k němuž bylo v roce 1994 vytvořeno
penzijní připojištění se státním příspěvkem.
Jistě je možné uvažovat, ale nelze
opomenout, že občané plně nevyužívají ani
současné nabídky. Průměrný příspěvek
účastníka nedosahuje ani 500 korun
měsíčně. Jen málo účastníků využívá
možnost odvádět ročně dalších 12 tisíc
korun, za které náleží daňové odpočty.
Schopnost a vůle občanů si takto spořit
na důchody má své meze. Navíc naprostá
většina prostředků, které byly v penzijním
připoj ištění se státním příspěvkem
účastníkům dosud vyplaceny, nesloužila
k důchodovým účelům, tedy na starobní
penze, ale k okamžité spotřebě – byla
vyplacena ve formě jednorázového
vyrovnání a odbytného.

Na závěr bych chtěl upozornit na to,
že důchodová reforma se nijak nedotkne
současných důchodů. Plně se bude týkat
až dnešních třicátníků.

Dopis napsal Zdeněk Škromach,
I. místopředseda vlády a ministr práce
a sociálních věcí

– Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR –
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NERVOVÝ SYSTÉM se skládá z:
1) centrálního nervového systému

2) periferního nervového systému

3) vegetativního nervového systému.
Z pohledu čínské medicíny ovládá každou
část nervového systému jiný orgán, proto
je likvidace toxinů složitá záležitost. Při
detoxikaci nervového systému jednoznačně
platí, že zdraví a harmonii člověka zajišťuje
rovnováha mezi pěticí funkčních okruhů.
Jakmile je některý ze základních orgánů
zatížen ložisky, přenáší se chybné informace
do nervového systému, kde se fixuje
a zákonitě způsobuje vznik potíží. Proto
na první místo vždy musíme klást psychiku –
myšlenka vždy předchází činu. Negativní
emoce (strach, úzkost, žárlivost, závist,
agrese…) stojí na počátku funkčních
poruch orgánů a tyto potom přecházejí
ve fyzické potíže. Stresem stažené orgány
dokáží nakumulovat toxiny v takové míře,
že dlouhodobý stres vždy způsobí počátek
nemoci.
1. Centrální nervový systém – mozek a mícha.
Mozek je z pohledu čínské medicíny složen
z mnoha částí se specifickými funkcemi, které
jsou dokonale propojeny. Neexistuje
žádný jev v lidském organismu, který
by neprocházel mozkem! Každou část
mozku ovlivňuje bohužel jiný orgán a každá
je nositelem určité funkce: paměť,
rovnováha, centrum řeči, polykání, vitalita,
orientace v prostoru, krevní t lak…
a podobně. Jednotlivé části mozku mají vliv
na imunitní systém, tudíž detoxikací mozku
dojde k obnovení řízení imunity. Odstranění
ložisek v mozku dokáže zkvalitnit život –
zlepšuje se paměť i starším lidem, zbystří
se smysly zrak, sluch a čich a vrátí se jim
chuť do života. V dnešním civilizovaném

Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše – nervový systém
− úzkost, která může mít

charakter strachu až děsu
− smutek, mající charakter zármutku, žalu

či splínu
− hněv, vzbuzující napětí, vznětlivost,

agresi, žárlivost.
Proti těmto emocím stojí slovo RADOST.
Má podobu štěstí, veselosti, nadšení, lásky.
Negativní emoce se většinou dostavují
samy, ale jestliže si chce člověk udržet své
zdraví a tedy rovnováhu, harmonii, měl by
mít zájem na vyhledávání pocitů
radosti.
Vegetativní plexy v jednotlivých orgánech
jsou totiž schopny si pamatovat
a dlouhodobě fixovat negativní emoce
a tyto v nich potom přetrvávají i po vymizení
zdroje. Tyto emoce mají potom za následek
poruchy veškerých orgánů – výkyvy
krevního tlaku, špatné prokrvení končetin,
zácpy, dysfunkce žlučníku, sevření průdušek
při astma. Astma je křeč stejně jako migréna,
je to patologická elektrická aktivita v mozku.
Nadměrná námaha a stres podráždí nervy
a dojde ke křeči. Příčinou je emocionální
poškození orgánových pletení
vegetativního nervového systému.
Všechny části nervového systému je možné
vyčistit unikátními detoxikačními preparáty
z výzkumu MUDr. J. Jonáše. Podrobnější
informace naleznou případní zájemci na
www.joalis.cz nebo na tel. 573 356 432,
732 760 770.

Nervový systém poškozuje:
− stres
− negativní emoce (úzkost, smutek, hněv)
− nedostatek vitamínů skupiny B (ničí jej

alkohol a léky)
− chybné vstřebávání vitamínů a minerálů.

Nervový systém posiluje:
− láska, radost, smích
− vitamíny B6, B12 (zdroj obilné klíčky, ořechy,
banány, sója, tempeh – fermentovaný
sójový výrobek, mořšt í  ž ivočichové,
celozrnné pečivo, ryby, drůbež, sladkovodní
řasa Chlorella)
− třezalka, mateřídouška, dobromysl − čaj
− pobyt v přírodě, dostatečný spánek
− koupele v odvaru řebříčku
− cvičení jógy
− mít rád a vážit si sám sebe!
− žít v přítomném okamžiku!

Léto je krásný čas pro prožívání radosti
a lásky. Je to čas, kdy organismus se sám od
sebe dokáže zbavovat velké části toxinů. Přeji
všem čtenářům krásnou dovolenou
s úspěšným detoxikačním procesem.

Ivana Batůšková − Chropyně

světě téměř neexistuje člověk, který by neměl
v mozku alespoň stopové množství toxické
zátěže.
Mícha je ovlivňována ledvinami, to znamená,
že poruchy okruhu ledvin se promítnou
v toxické zátěži míchy. Hromadění volných
i založiskovaných toxinů způsobuje potom
řadu potíží pohybového systému. Jestliže
se k tomu připojí autoimunitní reakce,
mohou vznikat různé vážné degenerativní
onemocnění např. roztroušená skleróza.
Pokud zahájíme detoxikaci včas, je možné
velmi pozitivně ovlivnit průběh i vážných
chorob, v horším případě alespoň zastavit
degenerativní proces.
2. Periferní nervový systém je přiřazen
k játrům. Patří k němu:
   a) míšní nervy – 32 párů nervů,
vycházej íc ích z míchy mezi každým
obratlem. Stres, který se promítá v páteři za
spoluúčasti toxinů, způsobí vznik ložisek
a následné bolesti páteře.
   b) hlavové nervy – 12 párů nervů, které
vycházejí přímo z mozku. Hrají zásadní roli
např. u astma, nočních křečí, brnění rukou,
u alergických a nervových poruch,
dráždivých kašlů dětí .  Nejdůležitějš í
je bloudivý nerv (nervus vagus), který řídí
dýchání, dále potom sedací, trojklanný,
sluchový, zrakový. Např. chrápání
způsobuje ložisko v hlavovém nervu patra,
hltanu a hrtanu.
3. Vegetativní nervový systém
je autonomní, rostlinný, primitivní (nachází
se u rostlin, proto vegetativní). Je to
nevědomé řízení orgánů bez naší vůle. Začíná
se v mozku, ve stejných centrech jako
se tvoří emoce, mezi vegetativními
a emocionálními centry neustále přeskakuje
vzruch. Dlouhý stres porušuje vegetativní
nervový systém. Stres – to je neustálá
připravenost k boji, nabuzenost k akci, ale
po krátké době by mělo přijít období klidu.
Je−li tělo dlouho ve stresu, už se nedokáže
dostat na druhou stranu houpačky – do
klidu. Většina bolestí páteře je způsobena
dlouhodobým stresem. Bez výjimky
všem vážným onemocněním
předcházelo delší období stresu.
Vegetativní nervový systém ovlivňuje
slezina, emocionalitu ovlivňuje srdce. Vlastní
vegetativní nervový systém se skládá z uzlin
(ganglií) a pletení (plexů), které obalují veškeré
orgány a tkáně v těle.. Ve smyslu dvou
protipólových aktivit (boj – klid, sympatikus
– parasympatikus) tak řídí podvědomě
veškerou jejich činnost. Emocionální část
našeho nervového systému je velice
podstatná, v čínské medicíně je
břicho považováno za druhý mozek.
Za určující je možné pokládat tři emoce:
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Ceník krátkodobých a dlouhodobých pronájmů
nebytových prostor  MKS

Krátkodobé pronájmy:

místnost  (m2) druh akce letní cena zimní cena

Velký sál (346 m2) prodejní akce 2.000,− Kč/ den 2.500,− Kč/ den

schůzová a ost. činnost 250,− Kč/ hod 300,− Kč/ hod

kulturní akce 4.000,− Kč/ den 5.000,− Kč/ den

ples (sál + přilehlé prostory) 12.000,− Kč/den

Přísálí  (129 m2) 500,− Kč/ den 600,− Kč/ den

Archiv  (69 m2) 500,− Kč/ den 600,− Kč/ den

Bufet 1.000,− Kč/ den 1.000,− Kč/ den

Šatna č.1 (26 m2) schůzová činnost 50,− Kč/ hod 50,− Kč/ hod
prodejní akce 250,− Kč/ den 300,− Kč/ den

Šatna č.2  (25 m2) schůzová činnost 50,− Kč/ hod 50,− Kč/ hod
prodejní akce 250,− Kč/ den 300,− Kč/ den

Místnost č.10  (90 m2) prodejní akce 600,− Kč/ den 700,− Kč/ den
schůzová a ost. činnost 100,− Kč/ hod 150,− Kč/ hod
(včetně kuchyňky)
oslavy 700,− Kč/ den 800,− Kč/ den
kuchyňka 100,− Kč/ den 100,− Kč/ den

Místnost č.26  (76 m2) schůzová a ost. činnost 100,− Kč/ hod 150,− Kč/ hod

Místnost č.27  (45 m2) schůzová a ost. činnost 100,− Kč/ hod 150,− Kč/ hod

Dlouhodobé pronájmy: min. nabídková cena  260,− Kč/ m2

Zapůjčení stolů a židlí: židle 10,− Kč/ ks /den
stůl 30,− Kč/ ks /den

Zimní období: od 1.10.  do  15.4.
Letní  období: od 16.4.  do  30.9.

Platnost ceníku od 3.5.2005 Ing. Svatomír Tichý

Šachové okénko

V sobotu 14. května bylo sehráno
v kulturním domě v Chropyni finále
Moravského poháru. Organizátorem byla
Slavia Kroměříž.

Za Slavii Kroměříž A hrál a značně
se podílel na umístění Slavie na 3. místě
Zdeněk Kroupa a za Slavii Kroměříž B hrál
úspěšně Tomáš Grézl. Za Postoupky B
(skončily na 10. místě) hrál velmi úspěšně
Marek Machalík. Všichni tři navštěvovali
šachový kroužek v Chropyni.

– Oldřich Antoš –

Omluva

Pohřební ústav Konkordia se omlouvá
všem smutečním hostům, kteří se zúčastnili
pohřbu paní Jiřiny Soukupové, který se konal
v pátek 20. května ve 12:15 hodin
v Kroměříži. Firma Konkordia se omlouvá za
nedopatření při dopravě.

Autodoprava VACA Kroměříž se tímto
omlouvá všem účastníkům pohřbu ze dne
20. května za přistavení vysokopodlažního
autobusu, kterým bylo způsobeno obtížnější
nastupování a vystupování starších
spoluobčanů a tím i k pozdržení celé akce.

KČT
zve všechny milovníky
pohybu v přírodě, který
přispívá k regeneraci organismu, na akce
pořádané v měsíci červnu 2005.

11.6.2005 Memoriál Františka Říhy
km: 17; start dle propozic Uh.
Hradiště; KČT Uherské
Hradiště; info: Stanislav Horák,
tel: 572 543 813

12.6.2005 Po stopách Podřevnického
maratónu
km – pěší 17, 31, 42; cyklo 31,
42; start Rajnochovice, chata
Troják, 8:00 hod.; KČT SK Zlín;
info: Jiří Tomáš, tel:
577 438 539, 737 005 174

25.6.2005 Pochod za živou vodou
km 17; start Březolupy – zámek,
8:00 hod.; KČT Chřibský
Lenochod Březolupy; info:
Dušan Škrabko, tel:
605 349 932

25.6.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Maruška,
okres Vsetín; kontrola 10 – 15
hod.; KČT Bystřice pod
Hostýnem; info: Bronislav
Goldman, tel: 573 378 859,
608 620 837

25.6.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Pardus;
kontrola 10 – 15 hod.; KČT
Holešov; info: František
Hostaša, tel: 573 394 666,
604 465 413

26.6.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Břestecká
skála; kontrola 10 – 15 hod.;
KČT Uh. Hradiště; info: MUDr.
Miroslava Kopová, tel. 572 570
480

26.6.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Kozinec, okr.
Uh. Hradiště; kontrola 10 – 15
hod.; KČT TOM Draci Kroměříž;
info: Alice Kovářová, tel.
573 332 266

Zdrávi došli.
– JP –
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Den Země

Má zlatá maminko ráda Tě mám...
 V úterý 10. května 2005 přišly maminky

a babičky do mateřské školy na velkou oslavu
– Svátek matek. Ti nejmilejší – jejich děti – jim
připravily sváteční odpoledne s velkým
překvapením: nacvičily pro ně dětský muzikál
„O Sněhurce“. Velká pusa a malý dárek k tomu
potěšil každé přítomné srdíčko. Vždyť
i ti nejmenší umí vyjádřit svou lásku mamince:
Moje maminka je nejlepší, protože mě má ráda

(Jirka)
Nejvíc se mi líbí, jak mi mamka dává pusu

(Patrik)

Moje maminka je krásná
(Monička)

Moje maminka uklízí − máme doma hezky
uklizeno (Tomášek)

S maminkou jsem nejraději, když mě někdy
chová (Honzík)

Ze všeho nejvíc se mi na mamince líbí její jméno
(Petřík)

Nejvíc se mi na mamince líbí její úsměv (Jirka)
Mám ráda, když mě maminka hladí (Danka)
 

– děti 4. třídy mateřské školy –

Den Země je svátek naší planety, která
doposud jako jediná ve sluneční soustavě
umožňuje existenci života. Poskytuje nám
nejen vzduch, který dýcháme, ale také vodu,
kterou pijeme. Tento svátek připadá na 22.
dubna, každého roku. Pro nás všechny je
vhodnou příležitostí, abychom se nad
těmito skutečnostmi zamysleli a abychom si
o nich například společně s rodinou
popovídali. Každý z nás může udělat nějakou
dobrou věc, vykonat záslužný čin. Proto
bychom si alespoň v tento den měli dávat
pozor na to, co a kam dáváme, pohazujeme,
co ničíme, apod.

Den Země v Chropyni
Den Země slavíme jako všechna ostatní

města a vesnice. Obyvatelé města mají
možnost podniknout výlet po naučné stezce,
která měří přibližně 3,5 km. Po cestě navštívíte
nejtišší místa, ale také ta nejhlučnější. Zároveň
uvidíte nejen méně zajímavé a chráněné
rostliny a vzácné živočichy, nýbrž i ty, které
nás nadchnou už při prvním pohledu. Tak
jako všude jinde jsou na trase rozmístěny
naučné tabule, které mají za úkol seznámit
s přírodou, jež se zde nachází. Nejvíce vás asi
nadchne lužní les, kde je nádherně čistý
vzduch a spousta rostlin (od jedlých až po
jedovaté). Dozvíte se zde mnoho zajímavostí
o Chropyni, o její historii a o jejím okolí. Tato
procházka vám určitě prospěje nejen
k pročištění hlavy, ale i k osvěžení paměti.
Přitom si také zopakujete, co jste se učili ve
škole. Všichni, kteří touto trasou někdy šli, byť
i jindy než v tento den, mi dají za pravdu, že
procházka je to nádherná. Nejhezčí je však
na jaře a v létě, kdy všechno kvete, voní
a rodí se mláďata. Výlet po naučné stezce
všem vřele doporučuji.

                        Adriana Machů, třída 9.A

Naučnou stezku prošli všichni žáci 1.–9.
ročníku ZŠ v Chropyni. Byli seznámeni s historií
i  současností, s faunou i f lórou, se
zajímavostmi vyskytujícími se právě zde
v Chropyni.

V současné době, kdy vymírá nebo je
ohroženo mnoho druhů živočichů i rostlin,

chceme, aby si žáci uvědomili, že záleží jen
na nás, zda začneme Zemi chránit, budeme
žít v pěkném prostředí. Doufáme, že se nám
podařilo posílit motivaci dětí v úsilí za udržení
a zlepšení ekologických podmínek v našem

nejbližším okolí. V rámci Dne
Země vysadili žáci 7. ročníku
strom v parku, o který budou všichni
pečovat.

Marie Molčíková

Kadeřnictví Chropyně
Alena Otáhalová

nyní v kadeřnictví Nika, Komenského 348

provozní doba:
po, st – pá  7:00 – 14:00
út 11:00 – 19:00

objednávky
tel: 573 355 371, mob: 732 737 446
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Zprávy ze školních lavic……
22.4. oslavili důležitý svátek Den Země

nejenom ti, kteří mají rádi přírodu, ale i ti, jimž
záleží na zdraví naší planety. Malí i velcí školáci
si v tento den připomněli, jak citlivá a důležitá
je otázka ochrany přírody, zachování
přírodních zdrojů, otázka ekologie a třídění
a zpracování odpadu. Všem těmto a dalším
tématům souvisejícím s přírodou se věnovali
v rámci vyučování, které ale neprobíhalo podle
běžných pravidel, nýbrž formou besed,
rozhovorů nad časopisy a encyklopediemi,
vycházkami do přírody, návštěvou nově
upravené naučné stezky či řešení rébusů,
křížovek a přírodovědných soutěží. Každá
z těchto forem děti zaujala a obohatila.
Doufejme, že budou k přírodě kolem sebe
vnímavější a ohleduplnější.

Jen o týden později, v pátek 29.4. se všichni
žáci školy připravovali na jiný svátek. Tentokrát
sportovní. Konal se druhý ročník „Ječmínkova
běhu“, který pořádá základní škola
ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou.

Počasí bylo sice chladné, ale horlivé nadšení
všech účastníků rozehřívalo k dosažení těch
nejlepších výkonů. Všichni se snažili.
Pořadatelé, kteří připravili výbornou organizaci,
občerstvení  a diplomy pro vítěze, i děti, které
vždy doběhly do cíle v dobré náladě. Běhalo
se u rybníka Hejtman v okolí kynologické chaty
a příští rok se těšíme, že se tam opět setkáme
a že si třeba i mnozí vylepší svůj osobní rekord.

A ještě jedna akce z posledních školních
měsíců stojí za zmínku. Byla jí vernisáž dětských
prací s pohádkovým námětem, konaná
ve dnech 23. – 27. května v budově základní
školy na ulici J. Fučíka. Podobné výstavky

k nějakému tématu už se na škole v minulých
letech konaly a rodiče i přátelé školy už jsou na
ně zvyklí. Tentokrát jsme výstavce dali
důstojnější formu a tak jako tomu bývá při
příležitosti jiných prezentací, zahájili jsme ji
uvítáním hostů a vystoupením žáků. Příprava
podobné akce dá mnoho úsilí nejen dětem
v hodinách výtvarné výchovy či v pracovních
činnostech, ale také jejich vyučujícím
a vychovatelům. Proto nám dělá velkou radost

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

Oznámení o otevření třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky
Ředitelka ZŠ Chropyně oznamuje, že od 1. září
2005 bude ve škole otevřena jedna šestá třída
s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní
techniky. Výuka bude v šestém ročníku
rozšířena o 2 hodiny týdně a v dalších
ročnících o 3 hodiny týdně, řídí se vzdělávacím
programem Základní škola pro třídy

s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní
techniky.
Zájem žáků je větší, než může pojmout kapacita
třídy. Výběr byl proveden na základě přihlášek
žáků a jejich prospěchu.Ostatní žáci šestého
i dalších ročníků mají možnost navštěvovat
kroužky výpočetní techniky v odpoledních

hodinách.
V 7. – 9. třídách bude probíhat
výuka informatiky podle stejného plánu jako
v minulých letech.
Škola má vytvořené materiální i personální
podmínky pro realizaci uvedeného záměru.

– Mgr. D. Zapletalová –

účast široké veřejnosti,
kterou jsme u příležitosti
letošní výstavky oslovili formou osobního
pozvání. Ale tak jako tomu v současné době
bývá v mnoha oblastech veřejného života, čas
na návštěvu si neudělali všichni. Přesto jsme
rádi, že jste přišli,napsali vlídná a pochvalná
slova, protože váš zájem je pro děti i jejich
učitele pochvalou a povzbuzením do další
práce.                                                     – MB –
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Vinotéka Slunko

Nabízíme
− sudové – vin. oblast Mutěnická a

Velkopavlovická
− lahvové – vin. oblast Mutěnická, Kyjovská a

Mikulovská
− pochutiny k vínu
− vakuové pumpy, uzávěry lahví, vývrtky atd.

Lenka Chmelová, Moravská 726, Chropyně

Pro pamětníky i nepamětníky
V dubnovém čísle Zpravodaje jsme položili

dětem otázku: „Ve kterých letech probíhala 30tiletá
válka?“ Bylo to v letech 1618 – 1648. Do redakce dorazily 4 odpovědi
a všechny byly správné. Jako výherce byl vylosován Michal Palík
z náměstí Svobody a v redakci si může vyzvednout svou výhru.

Další otázka a pohled do historie Chropyně bude v příštím čísle.
– JiRo –

Spálili jste svou čarodějnici?
Na sobotu 30. dubna připadla pomalu již tradiční akce Pálení

čarodějnic spojená se stavěním máje. Tak jako v předchozích letech
přichystala Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně růžičky
a ozdoby na máj, který po nazdobení velmi zkušeně postavili místní
hasiči.

Na čarodějnický rej dorazila velmi vzácná návštěva – kandidátka
na předsedkyni Federace čarodějnic v ČR a jedna z nejúspěšnějších
čarodějnic všech dob – Jarmilka Smrdutá. Ta byla hlavním dohledem
nad vykonáním zkoušky dospělosti veškerého místního
čarodějnického dorostu staršího 250ti let. Zkouška dospělosti
se skládala ze 4 částí, a to: letecká zkouška, zkouška zručnosti, projev
patřičné hamižnosti a samozřejmě zkouška čarování.

Zkoušku vykonávalo dohromady 34 čarodějnic a všechny byly
úspěšné. Je vidět, že v Chropyni mají zřejmě dobré podmínky pro
život a studium. Všechny tedy úspěšně prošly zkouškou a získaly
„Osvědčení o vykonání zkoušky dospělosti“.

Jelikož dvěma čarodějnicím „letělo koště do sousední vesnice“,
nemohly být přítomny vyhlašování. Proto bychom je chtěli vyzvat,
aby si pro osvědčení a sladkou odměnu přišly do redakce Zpravodaje.

Jsou to čarodějnice Manuška a Nataluška. Krycí
(rozumí se civilní) jméno nám bohužel neprozradily,
takže pokud je znáte, pošlete je za námi.

Poděkování organizátorů patří pracovníkům SMM Chropyně,
hasičům, pionýrské skupině a pracovníkům MěÚ, kteří pomáhali.
Samozřejmě také dechové hudbě Hanačka, která nám večer
zpříjemňovala veselou písničkou.

Pokud jste na pálení nebyli, podívejte se alespoň na fotky.
– JiRo –

Bohužel májka vydržela jen týden (i když i to je při umístění pod
zámkem úspěch). Původně jsme si mysleli, že ji snad skácel bobr (byl
skutečně spatřen v blízkosti ulice Hrad), ale ten by po sobě nezanechal
tak špinavou práci.

Dne 1. července 2005 od 16:00 hodin se bude v areálu
před zámkem konat Posezení s cimbálovou muzikou
Dubina. Kvalitní víno a občerstvení zajistěno. V případě
nepříznivého počasí se akce uskuteční ve víceúčelovém
sále zámku. Srdečně zvou pořadatelé.

Posezení s cimbálovou muzikou

Zveme Vás
do nově otevřené

prodejny vína
(vedle drogerie TETA)

Provozní doba:
pondělí – pátek: 10:00 – 19:00

sobota: 8:00 – 12:00 a 14:30 – 19:00
neděle: 8:00 – 12:00
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Spálili jste svou čarodějnici?

McDonalds´cup
Základní škola v Chropyni byla opět

pověřena uspořádáním turnaje v malé kopané
nejmladších adeptů tohoto sportu. Turnaj
zahájila a poté i ukončila ředitelka místní ZŠ
Mgr. Zapletalová.

Účast byla 6 družstev, které byly rozděleny
do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo
systémem každý s každým. V semifinále potom
vítěz skupiny „A“ s druhým v pořadí skupiny
„B“ a vítěz skupiny „B“ s druhým ze skupiny
„A“.

Borci ZŠ Chropyně ve skupině porazili ZŠ

Morkovice 3:1, ZŠ Hulín 2:0 v semifinále potom
ZŠ TGM Bystřice p. H. 3:0 a ve finále zvítězili
nad ZŠ Holešov 1:0.

Takže družstvo ve složení Macháček,
Lechner, Panáček, Vávra, Pospíšil, Horák,
Zborek, Loch, Imríšek, Šabík, Němec a Zvardoň
prošlo v turnaji bez ztráty kytičky a postoupilo
do krajského kola.

Zápasy rozhodovalo trio rozhodčích
Šeděnka L. st., Matyáš Jiří ml. a Capanda Pepa.
Rozhodovalo se korektně a nebylo z řad ved.
družstev k jejich počínání žádných připomínek.

Poděkování za organizaci
patří učiteli p. Koncerovi
a žákům 9. tř. za přípravu hřiště.

Jaké bylo celkové pořadí: 1. ZŠ Chropyně,
2. ZŠ Holešov, 3. ZŠ TGM Bystřice p. H., 4.ZŠ
Hulín, 5. ZŠ Morkovice a 6. ZŠ Bratrství Bystřice
p. H.

Přejeme našim representantům hodně
úspěchů v krajském kole. O jejich umístění
bude chropyňská veřejnost informována
v MZ.

McDonalds´cup – Středa Ant. –
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MIX CLUB opět mistry Nohejbal

Florbal – nejprogresivnější sportovní odvětví současnosti se hraje i na ZŠ v Chropyni
Po urputných bojích na sebe ve finále narazila
reprezentace tříd 9.A a 9.B. Výsledek
finálového boje byl očekáván s napětím, ale
nakonec se projevila herní zkušenost
reprezentantů třídy 9.A, kteří získali „zlato“
výsledkem 6:2. Na 3. místo se prosadili žáci
třídy 8.B.

Blahopřejeme vítěznému
družstvu ve složení Marek
Caletka, Tomáš Navrátil, Radek Brázdil,
Jaroslav Hloušek a věříme, že v příštím
ročníku budou boje s děravým míčkem
stejně zajímavé a dramatické.

– Vojtěch Kroupa –

1. dubna se na naší škole uskutečnil již
2. ročník turnaje ve florbalu, kterého se
zúčastnilo osm čtyřčlenných družstev žáků
7. až 9. ročníku. Žáci soutěžili ve dvou
kvalifikačních skupinách, z nichž postupovala
do dalších zápasů ta družstva, která se
umístila na 1. a 2. místě.

Šipkařskému týmu Mix Club Chropyně
ve složení Michal Ferenc, Roman Houska, Petr
Zavadil, Marika Benešová, Richard Vitík, David
Langr, František Langr, Adam Možný se opět
zadařilo.

V sezóně 2004−2005 si během probíhající ligy
tým vybojoval postup na pohár ČMŠS (česko−
moravského šipkového svazu) družstev.
Systémem K.O. ve čtyřech kolech si Mix Club
zajistil velké finále družstev , které proběhlo
27.3.2005 v Mostkovicích u Prostějova, kde tým
za účasti 24 týmů po výborné hře vybojoval

3.místo. Dále se po loňském
vítězství v lize podařilo opět
vyhrát 1. místo v tabulce a tím podruhé v řadě
obhájit putovní pohár. Tým si tímto získal
nominaci na mistrovství Moravy, které proběhne
4.−5.6.2005 ve Veselíčku u Přerova.

Mix Club děkuje všem svým fanouškům
a panu Tomáši Řezníčkovi a Rosťovi Stavinohovi
za finanční podporu.

více informací najdete na
 www.mixclub.mysteria.cz

V den vlády posledního
„zmrzlého“ muže byl uspo−
řádán na kurtech v areálu Technosoftu II.
ročník turnaje v nohejbale. Celkem
se zúčastnilo 7 družstev, která se mezi sebou
utkala „každý s každým“ na dva vítězné sety.
Vítězně vzešlo družstvo „SK seniorů−nohejbal−
squash“ ve složení Štolfa Vojtěch, Novotný
Marek, Krutil Petr a Zborek Michal, když ve finále
porazilo družstvo složené z borců Heger Radek,
Matyáš Jiří ml., Chytil M. a chytil M. ml.

V měsíci červnu bude uskutečněn turnaj
na novém hřišti na sídlišti s povrchem umělé
trávy. Přihlášky se jmény účastníků přijímá
p. Štolfa Vojta na SMM Chropyně.

Tento turnaj co do počtu zúčastněných
družstev je limitován 5 družstvy. Proto
se přihlaste včas. Termín turnaje bude sdělen
týden před konáním.

– Středa Ant. –

Chropyňská liga
v kuželkách

Školský přebor v nohejbale
Koncem měsíce dubna t.r. uspořádala školská
a kulturní komise při MěÚ za spolupráce
Sportovního klubu seniorů (Středa A., Kotas
St., Fiala M. a Novotný Marek) přebor ZŠ
Komenského v nohejbalu. Turnaje se
zúčastnilo celkem 45 žáků ze 6. až 9. tříd. Byli
rozděleni do dvou skupin a to skupina žáků 6.
– 7. tř. do skupiny „A“ a žáci 8. – 9. tř. do
skupiny „B“.
Hrálo se na dva vítězné sety. Ve skupině „A“
zvítězilo družstvo 7.C ve složení Hofírek, Molčík,
Stoklásek, Zoubek a Novák. Skupinu „B“ vyhrálo
družstvo tř. 8.B ve složení Kovařík, Hrabal,
Rehák, Václavík, Novák. Vítězná družstva byla
kromě diplomů odměněna i bonboniérou.

Ve finále o přeborníka školy
se potom utkala družstva 7.C
a 8.B. Přeborníkem se stala tř. 7C. Nejhůře
dopadli žáci 9. tř., kteří prakticky v turnaji hráli
„druhé housle“.
V průběhu turnaje se několikráte přišla na své
sportující žáky podívat pí. ředitelka, učitelky
a učitelé.
Nejlepším hráčem u sítě byl vyhodnocen
Stoklásek Tomáš na zadní čáře Hofírek Jakub.
Poděkování za uspořádání tohoto turnaje patří
příslušníkům Sportovního klubu seniorů, kteří
přislíbili uspořádání přeboru i v příštím roce.

– Středa Ant. –

V dubnu skončil I. ročník „Chropyňské ligy
v kuželkách“. Jak jsme informovali, jednalo
se o soutěž tříčlenných družstev, v disciplině
60 hodů sdružených. V každém družstvu mohl
startovat jeden registrovaný hráč, čehož
většina družstev využila.

Konečné pořadí:
1. FUGAS: 14 bodů (Zapletal Věrek, Vinkler, Holomek)
2. OLD BOYS: 12 bodů (Zapletal Jiří, Havlíček, Mikeš)
3. ČAHOUNI: 10 bodů (Podaný, Blažek Jiří, Křupala)
4. KUKIN: 8 bodů (Vávra Josef, Vávra Stan., Grézl)
5. BERUŠKY: 6 bodů (Pirnosová, Vinklerová, Zlámalová)
6. TRAFIKA: 4 body (Hošek, Alexejev, Blažek Roman)
7. ŠIPKAŘI: 2 body (Míšek, Vitík, Ferenc)
8. TICHÁČCI: 0 bodů (Tichý, Štolfa, Menšík a další)

Po ukončení byla první tři družstva
oceněna balíčky, věnovanými TJ Chropyně.
Vzhledem k dobré sportovní úrovni a vysoké
soutěživosti se II. ročníku zúčastní jistě i další
družstva. Informace o zahájení a možnosti
přihlášek do tohoto turnaje v tradiční
chropyňské sportovní disciplíně budou včas
inzerovány.

S pozdravem „Hodu zdar“
– Jiří Zapletal –
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Vítání nových občánků našeho města

Kristýna Hodulíková 9. 11. 2004

Marek Vítek 30. 12. 2004 Vojtěch Gottwald 22. 1. 2005 Karolína Modlitbová 24. 1. 2005

19. ročník Ječmínkova běhu
Oddíl atletiky, TJ Chropyně a SK Záříčí pořádaly
dne 1. května 2005 již 19. ročník Ječmínkova
běhu. Výsledková listina:

Absolutní vítězové:
Muži – 1. Čotov Ivan (Ewodrill Zlín), 2. Vymazal
Petr, 3. Dedek Aleš (oba AK Kroměříž)
Ženy – 1. Hynštová Iveta (ZŠ LP Vyškov),
2. Paštěková Jana (Atex Tufo), 3. Hynštová Marie
(ZŠ LP Vyškov)

Jednotlivé kategorie:
Muži A: 1. Vymazal Petr, 2. Dedek Aleš (oba

AK Kroměříž), 3. Vlček Jiří (Zlín)
Muži B: 1. Čotov  Ivan (Ewodrill Zlín), 2. Holický

Milan (Brno), 3. Žabíček Václav (SK
Hranice)

Muži C: 1. Kunc Josef (LRS Vyškov), 2. Smutný
Zdeněk (ZŠ LP Vyškov), 3. Šimek Štefan
(Sokol Mořice)

Muži D: 1. Kupec Pavel (Liga 100 Zlín), 2. Kabelík
Jaroslav (Slovácká Slavia UH), 3. Macek
Vojtěch (AK Kroměříž)

Muži E: 1. Tomíšek Jindřich (HK Horní
Moštěnice)

Muži F: 1. Cupánek Josef (SK Přerov), 2. Oškera
Oldřich (Sokol BpH)

Ženy A: 1. Hynštová Iveta (ZŠ LP Vyškov),
2. Paštěková Jana (Atex Tufo),
3. Dřímalová Martina (Přerov)

Ženy B: 1. Antošová Irena (UNI Brno),
2. Málková Anna (AHA Vyškov)

Ženy C: 1. Hynštová Marie (ZŠ LP Vyškov),

2. Tvrdá Zdeňka (TJ Chropyně),
3. Hrozová Milena (ČD LRS Vyškov)

Ženy D: 1. Janečková Anežka (AK Zlín)

Žáci a žákyně roč. 93: 1. Holická Martina (Brno),
2. Novotný Lukáš (Prostějov),
3. Mirvaldová Gabriela, 4. Vágnerová
Markéta, 5. Dočkalová Radka (všechny
Chropyně)

Jako v minulých letech se i letos, a to 29. dubna,
konal i Ječmínkův běh základních škol. Konečné
pořadí:

IX. třída – 1000 m
Dívky: 1. Macháčková Hana, 2. Wlachová

Michaela, 3. Žáková Veronika
Hoši: 1. Caletka Marek, 2. Nezhyba Jiří,

3. Macháček Jakub

VIII. třída – 1000 m
Dívky: 1. Říkovská Iveta, 2. Konrádová Blanka,

3. Vyrobíková Martina
Hoši: 1. Rábel Martin, 2. Gardavský Zbyněk,

3. Novák Martin

VII. třída – 1000 m
Dívky: 1. Říkovská Eliška, 2. Kunčarová Klára,

3. Křupalová Martina
Hoši: 1. Smékal Aleš, 2. Nezdařil Lukáš,

3. Majtán Jiří

VI. třída – 600 m (hoši 1000 m)
Dívky: 1. Polášková Marie, 2. Sedlářová Ivana,

3. Jurtíková Zuzana
Hoši: 1. Lukeš Roman,

2. Kubín Tomáš, 3. Petlach Michal

V. třída – 600 m
Dívky: 1. Vraspírová Lucie, 2. Janoušková

Tereza, 3. Polášková Marta
Hoši: 1. Kroupa Zdeněk, 2. Láník Bořek,

3. Fink Jaroslav

IV. třída – 300 m
Dívky: 1. Kopačková Lucie, 2. Zlámalová

Alena, 3. Bajerová Eva
Hoši: 1. Petlach Martin, 2. Kusý Dominik,

3. Zapletal Jan

III. třída – 300 m
Dívky: 1. Hošková Barbora, 2. Čecháková

Lenka, 3. Vaňharová Kristýna
Hoši: 1. Jurčík René, 2. Okál Michal,

3. Peroutka Jakub

II. třída – 300 m
Dívky: 1. Lindnerová Eva, 2. Suchánková

Gabriela, 3. Ščudlová Marta
Hoši: 1. Beran Rostislav, 2. Kossler Ondřej,

3. Palacký Patrik

I. třída – 300 m
Dívky: 1. Kyselá Nikola, 2. Hofírková Nikol,

3.Uhlířová Zuzana
Hoši: 1. Kusý Patrik, 2. Rutsch Martin,

3. Berky Lukáš.
– oddíl LA –

Příchod nového človíčka je vždy

radostnou událostí. Blahopřejeme všem

rodičům a přejeme jim hodně radosti

a především trpělivosti při výchově svých

potomků.

– Redakce –

Omluva

Redakce Zpravodaje se omlouvá rodičům

Marka Vítka za chybně uvedené datum

narození v minulém čísle. Marek Vítek se

narodil 30. prosince 2004.
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Společenská kronika
duben 2005

Chropyňské počasí
duben 2005

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci
dubnu se do našeho města přistěhovalo
6 občanů, 10 osob se přestěhovalo v rámci obce, 22 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 4 osoby zemřely a narodilo se 7 dětí.
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David SMÉKAL, Holešov – Libuše CHADIMOVÁ, Hulín
Tomáš BARBOŘÍK, Kroměříž – Veronika MORONGOVÁ, Kroměříž

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

Štrbáková Marie Františkov 677

Dne 5. června oslaví své životní jubileum 85 let náš tatínek, dědeček a
pradědeček pan

Vladimír Navrátil.
Přejeme Ti zdraví z ocele, abys s námi byl co nejdéle. Za všechnu lásku a
obětavost Ti štěstí, zdraví přejeme. Dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Hilda Mlčochová, 77 let, ul. Tyršova
Anna Čejková, 77 let, ul. Tovačovská

Jan Zapletal, 57 let, ul. Díly
Martin LOCH, 51 let, ul. Moravská

V dubnu a květnu jsou pro naše území příznačné časté vpády
studených vzduchových hmot, ke kterým dochází v důsledku
převládajícího mezidiálního proudění (= proudění vzduchu přibližně
ve směru poledníků). Důsledkem těchto poměrně pravidelně se
opakujících vpádů studeného vzduchu ze severních zeměpisných šířek
na naše území jsou i tzv. floriánská chladna. Dostavují se od posledních
dubnových dnů a přetrvávají většinou až po dny v prvé květnové
pentádě. Projevují se často dešťovými přeháňkami, sněhovými
přeháňkami s deštěm, sněžením a nezřídka i výskytem mrazíků a mrazů.

Vpády studeného vzduchu ve floriánském období mohou mít již
nepříznivé důsledky v zahradnictví, ovocnářství, ale i v jiných odvětvích
rostlinné výroby. Potom se právem hovoří o tzv. prvých ledových
mužích. Značně nepříznivé situace nastávají tehdy, došlo−li
v předchozím časném jaru k urychlení vegetačního vývoje, a zejména
tehdy, začnou−li v tomto období i ve středních polohách našeho území
kvést ovocné dřeviny.

Z místního pozorování v měsíci dubnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 7 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 13 °C
− nejchladnějším dnem byl 22. duben s ranní teplotou −1 °C

a odpolední +11 °C
− nejteplejším dnem byl 18. duben s ranní teplotou 13 °C a odpolední

17 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo pouhých 51,1 mm/m2

převážně ve formě sněhu
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 989,6 hPa

Pranostiky na měsíc červen:
3. červen (Erasma) – Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští
                                  zimu.
8. červen (Medard) – Prší−li na Medarda a Prokopa, shnije mandel aj kopa.
13. červen (Antonín) – Na Antonína tráva se kosit počíná.
15. červen (Vít) – Prší−li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
24. červen (Jan Křtitel) – Kvete−li réva do Jana Křtitele, bude hojně vína.
27. červen (Ladislav) – Jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest
                                        po sedm neděl.
29. červen (Petr a Pavel) – Když je den Petra a Pavla jasný, bude rok dobrý
                                         a šťastný.

– Ing. O. Kment –

Uzavření manželství

Blahopřání

Poslední rozloučení

Vzpomínáme
Dne 11. dubna 2005 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí paní Aleny
Rygálové. Vzpomínají rodiče, bratr, dcery a syn s rodinami.

Průběh teplot - duben 2005


