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Na březnovém jednání Zastupitelstva města
Chropyně odložili volení zástupci občanů města
rozhodnutí týkající se změny územního plánu
města a vydání předběžného souhlasu
s podnikatelským záměrem „Těžba a úpravna
štěrkopísku s výkonem 300 tisíc tun za rok“
na zasedání v měsíci červnu.

Ihned po prvním projednávání se zvedla
hladina nevole a objevovaly se hlasy, které
takové rozhodnutí odsuzovaly. Ale jedním
z hlavních důvodů, proč zastupitelé rozhodli
o odložení, byla malá informovanost veřejnosti.
Chtěli dát prostor firmě ZAPA, aby doplnila
předložené informace a vedla s občany
rozumný dialog. Ten totiž měla vést již před
samotným podáním žádosti o předběžný
souhlas s těžbou. ZAPA však zvolila postup
opačný – napřed mělo zastupitelstvo vydat
předběžný souhlas a pak teprve chtěla podnikat
takové kroky jako diskuze s občany nebo
zkoumání vlivů těžby na životní prostředí, řešení
dopravy atp. Operovala především tím, že jde
o předběžný souhlas a kdykoli se všechno může
zastavit. Ale jaké jsou možnosti k zastavení
rozjetého vlaku?

Na druhou stranu dostala nemalý prostor
k vyjádření se k tomuto tématu i veřejnost.
A veřejnost tuto šanci využila. Vznikl petiční
výbor, který lidem předložil text petice proti
těžbě štěrkopísku na loukách Hejtman. Tuto
petici podepsalo 1.290 spoluobčanů. Avšak
i přes důležitost tohoto tématu a vysoký počet
podpisů v petici se na červnové jednání
zastupitelstva dostavilo jen 51 občanů.

Pozadu nezůstalo ani město a na webové
stránky byla umístěna anketa, ve které bylo
možné vyjádřit souhlas či nesouhlas s těžbou.
Ankety se do termínu jednání zastupitelstva
zúčastnilo 360 hlasujících, kdy se 91 % z nich
jasně vyslovilo proti. Také do návštěvní knihy
mohli občané napsat svůj názor a ten byl opět
z drtivé většiny proti těžbě.

Město rovněž zadalo firmě Maják
konzultační centrum, s.r.o., divize Průzkumů
trhu, provedení průzkumu veřejného mínění,
kterého se zúčastnilo 500 respondentů. Cílem
průzkumu bylo potvrzení nebo vyvrácení
hypotézy: Souhlasí občané Chropyně
s realizací záměru těžby štěrkopísku? Výsledek
byl zajímavý. Pokud byla položena otázka

„Souhlasíte s těžbou štěrkopísku v oblasti
„Hejtman“ mezi Chropyní a Záříčím?“ bylo pro
ANO 9 % a pro NE 83 % respondentů. Když
však byla položena otázka „Souhlasil/a byste
s těžbou, kdyby došlo k odklonu dopravy
uvedené suroviny?“ bylo pro ANO již 29 %
a pro NE 61 %. Což, jak říká zpráva, ukazuje na
malou informovanost lidí o daném problému
a jejich ochotu o věci diskutovat.

Rozhodování zastupitelů se po zveřejnění
těchto výsledků zdá možná až příliš
jednoduché. Petice, anketa i výzkum veřejného
mínění jasně říkají těžbě NE. Avšak, jak jsme si
mohli přečíst v regionálním tisku příspěvek
nejmenovaného novináře, nemusí být přeci
názor veřejnosti vždy správný. Jeho přirovnání
místní situace k situaci v Německu v období
vlády Hitlera nebo Gottwalda v ČSR, kdy se
později zjistilo, že se veřejnost zmýlila, mi přijde
jako hrubé urážení názoru obyvatel města a
svobody názoru. Nežijeme přeci v době Hitlera
nebo socialismu; žijeme ve svobod−
ném demokratickém státě!

Ale i firma ZAPA se snažila hájit svůj zájem.
pokračování na straně 2
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Požádala zastupitele o odklad rozhodnutí
ve věci udělení předběžného souhlasu
a změnu územního plánu, a to pouhý týden
před červnovým zasedáním. Jako hlavní
důvody uvedla, že musí reagovat na názor
zastupitelů a veřejnosti, na důvodovou
zprávu vypracovanou ing. Pospíšilem nebo
na argumenty členky Sdružení na ochranu
přírody Střední Moravy (zde dokonce
zmiňuje nedodržení termínů předání
oponentních stanovisek z její strany).
Rovněž chtěla uplatnit výhrady proti
vytvoření určitého negativního prostředí
u veřejnosti prostřednictvím novinových
článků, díky kterým údajně veřejnost začala

chápat případné kladné rozhodnutí
zastupitelstva o udělení předběžného
souhlasu s těžbou jako konečný a nezvratný
souhlas.

Čas, který po zastupitelstvu žádala, chtěla
využít na hledání řešení, které by bylo
v souladu se zájmy firmy, vlastníka pozemků,
ochrany přírody, občanů a města. Avšak
zřejmě opomněla uvést, jak velké toto časové
období má být. Jest l i  do příšt ího
zastupitelstva, na půl roku, nebo snad déle?

V tuto chvíli se však nabízí otázka: Co
dělala firma ZAPA od březnového odkladu
až dodnes? Copak na jednání zastupitelstva
v březnu nepadlo dostatečné množství
argumentů, kterými se mohla zabývat?

Dnes už je to zbytečné.
Zastupitelé řekl i  těžbě
jednohlasné NE. A důvody? Ekologie,
doprava, zdraví, bezpečnost, obava o statiku
budov, výšku spodní vody aj. Někteří třeba
důvody ani nehledali a prostě další těžbu
v okolí města nechtějí. Ale je to opravdu
konec? Vždyť v této lokalitě se nachází
zajímavá surovina. Bohužel se nachází
ve velmi vzácném ekosystému. Těžební
společnost stojí před „zlatou žílou“ a není
jí dovoleno ji vytěžit. Snad nenajde jiné
možnosti k otevření těžby, kterými by obešla
rozhodnutí zastupitelů a názor občanů. Pak
by zřejmě městu nenabízela záruky, pomoc
a finance.                                            – JiRo –

Informace Svazu důchodců ČR
Důchodci a patnáct let transformace
ČR

Poslední důchodová reforma realizovaná
komunistickou vládou byla uvedena do života
rok před „Sametovou revolucí“. Posvětila tři
sociální skupiny důchodců s rozdílnými limity
maximálního důchodu podle jejich
předchozího zařazení. Datem realizace také
nově vymezila rozdělení na kategorii
starodůchodců a novodůchodců. Maximální
limit důchodu v základní, zdaleka nejširší
skupině, se otevřel z 2.010,− Kč na 2.425,− Kč
a v první preferenční skupině až na 3.800,− Kč.
Průměrný důchod v prosinci 1989 činil 1.616,−
Kč, průměrná hrubá mzda byla 3.170,− Kč. Za
rok 1990 činil hrubý domácí produkt 626 mld.
Kč, průměrný důchod 1.707,− Kč, průměrný
hrubý plat 3.286,− Kč a inflace 9,7 %.

Za uplynulých 15 let došlo k pronikavému
růstu všech finančních ukazatelů. V roce 2004
dosahuje hrubý domácí produkt v běžných

cenách 2 700 mld., průměrný hrubý plat
18.100,− Kč, průměrný důchod 7.720,− Kč
a souhrnná inflace asi 4,25 %. Myslíme,
že teprve v budoucnu dostatečně oceníme,
že státy EU nám hned zpočátku otevřely svůj
trh, přístup k produktivnějším technologiím
i zahraničnímu kapitálu a umožnily nám posléze
plné členství.

Po několika hlavních číselných
charakteristikách a připomínce našeho
dnešního evropského zařazení, můžeme
se nyní věnovat už plně hlavnímu tématu,
to je situaci a postavení našich důchodců
od r. 1990 do konce r. 2004.

Celé období si můžeme rozdělit na dvě části.
Předěl tvoří r. 1996. Od konce t.r. průměrné
mzdy vyrovnaly propad životní úrovně a trvale
rostly rychleji než inflace. Všichni dosavadní
důchodci se od počátku r. 1996 stali
starodůchodci a noví důchodci podle zák.
155/1995 získali v průměru o více než 500,−

Kč vyšší důchody. Od
r. 1998 začala vláda několika
diferencovanými valorizacemi vyrovnávat
vzniklý rozdíl, ale poslední tři valorizace již žádné
vyrovnání nepřinesly a pro letošní rok zůstává
stále ještě rozdíl 230,− Kč, který důvodová
zpráva trochu pansky hodnotí jako přijatelný.
Když si průměrný starodůchodce spočítá,
oč ho vyřazení z reformy za posledních osm
let připravilo, vyjde mu částka přes 30 tis. Kč.
V celostátním měřítku jde tedy o úsporu na
nejstarší důchodcovské generaci v rozměru asi
30 mld. Kč. Přibližně stejnou částku ztratili titíž
senioři již jednou v první polovině
transformačního údobí, kdy byly sníženy dobře
propočtené a mezinárodními experty
konsultované parametry odvodů na dů−
chodové pojištění a získané prostředky použity
na jiné účely.

Vrátíme−li se k úvodním ukazatelům, pak

Užívání pozemků v blízkosti železničních přejezdů
Upozorňujeme uživatele pozemků

v blízkosti železničních přejezdů, že podle
článku 7.4.4. normy ČSN 73 6380
nesmí být v rozhledovém poli  ř idiče
silničního vozidla nic, co by ztěžovalo rozhled
na trať.

Zejména v něm nesmí být vysazovány
stromy a keře, pěstovány vysoké polní
plodiny, zakládány zahrady, zřizovány ploty
nebo zídky a podobně, pokud by, pro
rozhled nepříznivě, zasahovaly do výše
větší než 0,9 m nad vozovku.

Porušení tohoto ustanovení bude podle
§ 10 zákona č. 266/1994 Sb.
o drahách považováno za zdroj ohrožení
dráhy a rušení drážního provozu.

§ 10
Ochrana dráhy
(1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dráhy

jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích
byla provedena nezbytná opatření
k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů,
lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne−li toto
nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy
nebo přírodními vlivy; vznikne−li toto
nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou
povinni učinit nezbytná opatření na vlastní
náklad. O rozsahu a způsobu provedení
nezbytných opatření a o tom, kdo
je proveden, rozhodne drážní úřad.

(2) Drážní správní úřad zjišťuje zdroje
ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního
provozu na nich. Zjistí−li zdroj ohrožení jiný,
než je uveden v odstavci 1, nařídí drážní
správní úřad jeho provozovateli nebo
vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení.
Nevyhoví−li provozovatel nebo vlastník zdroje
ohrožení, drážní správní úřad rozhodne

o odstranění zdroje ohro−
žení na jeho náklady.

Dále upozorňujeme na § 15 zákona
o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.).

§ 15
Silniční vegetace
(1) Silniční vegetace na silničních
pomocných pozemcích a jiných vhodných
pozemcích tvořících součást dálnice, silnice
nebo místní komunikace nesmí ohrožovat
bezpečnost užití pozemní komu−
nikace nebo neúměrně ztěžovat použití
těchto pozemků k účelům údržby těchto
komunikací nebo neúměrně ztěžovat
obhospodařování sousedních pozemků.

– Dr. Ing. Václav John, vrchní přednosta
Správy dopravní cesty Olomouc –

pokračování na následující straně

dokončení ze strany 1



-     33333     -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně0505050505/2005

Informace Svazu důchodců ČR

Na Pančavě
 Kdybych věděl, kdo to jméno smyslil,

zvolal bych jak Archimedes kdysi
– Heuréka! – žel, nic jsem nevypátral.

Ostatně už padl za kulisy
tento roztomilý název naší
ulice, spíš osady, jíž vbíhá

Chropiň na širokou autostrádu,
která v Kojetíně cíl svůj stihá. –

Rovná ulice a spořádaná,
v jejím středu jakýs parčík sedí,
a kdo přijde sem od Kojetína,
na každého přívětivě hledí.

Domek, sražený na břehu Bečvy,
vypadá však nějak potměšile
zas jakoby hastrmaní klícka,

vidět ho tu všude každé chvíle.
V pozadí se krčí nemocnice,

či snad chorobinec a šesti lůžky?
a dál jatky s literami Š.T.
vystrkují štíty jako růžky.

Tento chorý kout jsem vždycky míjel,
že tam život v nenávratno ústil,
a já pro vlídnou tvář naší obce

střežím se,bych žal k ní nepřipustil.
Vždyť Chropiň se na každého směje

jak ty rybářky a vlaštovice,
tady plyne život rušným tempem,

tož tu není příčin pro tesknice.
Pančava sic jakýs matný nádech
nesmělosti ve svém vzhledu tají,
protože se zřídka kdo tu mihne

ani děti si tu nepohrají.
Tož když tudy jdu, jsem vždycky nesvůj,

nepříjemně viditelný světu,
že ta jedna strana dolů tíhne
a člověk jak na pranýři je tu.

Tady jsem se vždycky smutně loučil
s domovem, když v zimě za tmy co den

sám a sám jsem přes ty lesy chodil
do měšťanky, Dryadami honěn.

Ale cestou zpět mne zas ty domky
vítaly a objímaly smavě

a já zas byl spokojen a šťasten,
vždyť jsem zas byl doma na Pančavě.

Proč se mně zdá,že ta Pančava je
zasněná, jak cosi čekající ?

to, že v starostech mne vyhlížela,
než mne zahlédla zas na silnici,

jako matka bdělá o své dítě,
aby neštěstí je nepotkalo,

když tak chodit potmě hustým lesem
se i dospělému smělým zdálo.

A dnes mít ten poslední tam domek
s tou rozkošnou verandičkou v květech,

šťasten byl bych smět tu cestu hlídat
do té romantiky na záletech.

Jak je to vše krásné u nás, věru,
i ty Hrázky, odkopnuté stranou,

neměnil bych svoji rodnou obec,
i kdybych měl nebe na vybranou.

 
Ze sbírky básní Huberta Havránka „O

Chropyni“ vybrala Květoslava Dvořáková.

 
 
 

Klub českých turistů
přeje čtenářům Zpravodaje pěkné prázdniny
a příjemnou dovolenou. Pokud jste si ještě
nevybral trasy na víkendový výlet, nabízíme
Vám z našeho programu turistické oblasti
Valašsko – Chřiby:

9.−16.7.2005 XV. Mezinárodní týden
turistiky na Valašsku
km: pěší 10, 20, 30, 42; cyklo:
25; start: Vsetín, sokolovna
6:00; KČT TJ MEZ Vsetín; info:
Bohumil Kupka, tel: 571 414
645

16.7.2005 Výstup na Klášťov
km: 8, 15, 24; start: Vizovice,
Masarykovo nám. 8:00; KČT
Vizovice; info: Ing. Miloslav
Vítek, tel: 577 454 373,
603 332 439

16.−17.7.2005Zlín – Trenčín
km: 62 a méně; start: Zlín, nám.
Míru (před radnicí) 6:00 – 8:30
hod.; KČT SK Zlín + KST LO
Trenčín; info: Jiří Tomáš, tel:
577 438 539, 737 005 174

13.−14.8.2005 Když padají hvězdy
                   (noční pochod)

km – 7, 10, 20, 30; start:
Pozlovice, sport. areál 19 – 21
hod.; KČT SK Zlín; info: Jiří
Tomáš, tel: 577 438 539,
737 005 174

21.8.2005 Za vizovskú trnkú
km: 10, 20, 30, 42; start:
Vizovice, sokolovna 6:00 – 9:30
hod; KČT SK Zlín; info: Jiří Tomáš,
tel: 577 438 539, 737 005 174

27.8.2005 Trnkobraní
km: 8, 12, 18; start: Vizovice,
Masarykovo nám., 8:00; KČT
Vizovice; info: Ing. Miloslav
Vítek, tel: 577 454 373,
603 332 439

27.−28.8.2005 Slavičínská
šedesátka
km: 30 + 30; start: Slavičín, hala
SK, 7:00; KČT Slavičín; info:
František Kovařík, tel:
577 343 075

3.9.2005 Turistické odkazy Miloše
Hanáčka
km: 20; start dle propozic; KČT
Uh. Hradiště; info: Tomáš
Temel, 686 02 Uherské
Hradiště, Štěpnická 1259

3.9.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Holý vrch,
okres Zlín; kontrola 10 – 15
hod.; KČT Bojkovice; info:
Božena Křížková, tel:
572 642 501, 604 330 636

3.9.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Javorník,
okres Zlín; kontrola 10 – 15
hod.; KČT Slavičín; info: Vojtěch
Žallman, tel: 577 138 251,
605 723 249

4.9.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Doubrava,
okres Zlín; kontrola 10 – 15
hod.; KČT TJ Sokol Želechovice;
info: Ivan Perůtka, tel.: 577 902
178

4.9.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km: dle volby; cíl: Klenčov, okres
Zlín; kontrola 10 – 15 hod.; KČT
SK Zlín; info: Jiří Tomáš, tel:
577 438 539, 737 005 174

Zdrávi došli.

– JP –

vidíme, že za sledovaných 15 let vzrostly platy
asi 5,7x, ale důchody jen 4,5x,
u starodůchodců to je pouze 4,2x, zůstávají
tedy ještě těsně pod inflací. Ve statistice
rodinných účtů vychází situace důchodců
ještě hůře (zejména pro relativně vyšší náklady
na bydlení).

Závěrem ještě pár vět k přípravám
důchodové reformy. První propočty ukazují,
že systém s dnešními parametry důchodových
odvodů bude ještě více než 15 let přebytkový
a v případě posunu hranice pro odchod

do důchodu na 65 let ještě
o 11 let déle. Změny, které
jsme zažili za uplynulých 15 let, by mohly být
poučením i výzvou. Rozvoj vědy a techniky
dokáže svět pronikavě měnit. I naše nepříliš
racionální společnost dokázala nahradit
transformační a další ztráty v hodnotě kolem
500 mld. Kč. Půjde o to, aby se na nutných
úsporách a změnách podílela celá společnost
a byla na sebe alespoň tak náročná, jak byla
v uplynulých letech na generaci dnešních
důchodců.
– Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR –

dokončení z předchozí strany
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Provoz koupaliště

Koupal iš tě v Chropyni patř í  j iž
k neodmyslitelné součásti prázdnin
a i v letošním roce Vás zve k příjemnému
odpočinku, relaxaci a zábavě.

Provozní doba:
pondělí – neděle 9:00 – 18:30
pátek – sobota 20:00 – 23:00
(večerní koupání dle počasí)

Tobogan (1 jízda) 5,− Kč
Sportovní potřeby (á 1 hod.) 10,− Kč

Večerní koupání 30,− Kč

Permanentky:
dospělí 350,− Kč
děti, studenti 250,− Kč
tobogan (15 jízd) 50,− Kč

Ceník:
děti 5 – 15 let 20,− Kč
dospělí 40,− Kč
důchodci 30,− Kč
studenti (průkaz) 20,− Kč

dospělí po 16 hod. 20,− Kč
děti po 16 hod. 10,− Kč

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
− odsouhlasila svépomocnou opravu

na objektu Cikorky ve spolupráci
se stávajícím provozovatelem

− schválila zřízení Fondu reprodukce
Základní škola Chropyně a převod
finančních prostředků z rezervního fondu
do nově zřízeného fondu reprodukce

− vyhověla žádosti Základní školy Chropyně
na ponechání nevyčerpané částky
na energie, vedené na dohadných
položkách, ve stejné kapitole pro rok 2005

− uložila zveřejnit záměr prodeje pozemků
p.č. 2146/2 o výměře 89 m2 a p.č. 502/
2 o výměře 112 m2 v lokalitě Pazderna za
nabídkovou cenu 150,− Kč/m2

− rovněž tak zveřejnit záměr prodeje
pozemku v lokalitě Drahy p.č. 1577/13
o výměře 96 m2 za nabídkovou cenu 60,−
Kč/m2

− stanovi la výši nájemného v nově
postaveném bytovém domě ve výši
35,− Kč/m2

− zamít la žádost pana Stavinohy,
provozovatele restaurace STOP,
na povolení výjimky pro pořádání veřejné
hudební produkce na středy v měsících
červenec a  srpen.

− schválila uzavření mandátní smlouvy
s firmou S.INPO Kroměříž na provedení
výběrového řízení na zhotovitele akce
rekonstrukce místních komunikací
a chodníků v části ul ice Moravská
a J. Fučíka

− rozhodla o provedení výměny plynových
kotlů v objektů nám. Svobody č. 23 firmou
Pavla Kostury v celkové částce 112 tis. Kč

Hasičskému sboru
Plešovec na den
11.6.2005 u příležitosti oslav 80. výročí
založení tohoto sboru v areálu firmy Prima
Plešovec do 03:00 hodin

− vzala na vědomí petici občanů proti těžbě
štěrku v lokalitě louky Hejtman, uložila
prověřit náležitosti dle platného zákona
a následně zaslat text petice včetně
průvodního dopisu petičního výboru
zastupitelům jako materiál k jednání

− uložila předložit návrh na řešení zvýšené
hlučnosti  nově postaveného hřiště
s umělým povrchem

− schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3000,− Kč Klubu mladých rybářů
Chropyně na konání tradičního
rybářského závodu

− souhlasila s uzavřením mateřské školy
ve dnech 25. července až 5. srpna 2005

− schválila oddělení funkce tajemníka
od funkce vedoucího odboru vnitřních
věcí bez nárůstu zaměstnanců městského
úřadu

− vyhověla žádosti tělovýchovné jednoty
o souhlas s podnájmem prostor
na koupališti na stánkový prodej, prostor
bývalé ledové plochy na poskytování
služeb návštěvníkům a pozemků pod
tenisovými kurty

− vyslovila souhlas  se závěry výběrové
komise na dodavatele stavebních prací
na rekonstrukci Základní školy v roce 2005
a uložila sjednat dodavatelskou smlouvu
s firmou Manďák a.s. Kroměříž

– Eva Klašková, místostarostka –

− uložila zveřejnit záměr prodeje pozemků
na Drahách o výměře cca 1300 m2

za nabídkovou cenu 60,− Kč
− dále uložila zveřejnit záměr prodeje části

pozemku parcelní číslo 180 na Podlesí
za nabídkovou cenu 50,− Kč

− také bylo uloženo zveřejnit záměr
pronájmu nebytových prostor v MKS,
a to místnosti č. 5 za nabídkovou cenu
260,− Kč za m2 a rok

− vyhověla žádosti  Českého svazu
zahrádkářů Chropyně na bezplatné
zapůjčení víceúčelového sálu pro
pořádání výstavy „Květiny našich
zahrádek“ ve dnech 10. až 13. června

− zrušila své rozhodnutí č. 11/65 o přidělení
bytu na Komenského ul ici  č. 163
a rozhodla nově o jeho přidělení paní
Kateřině Měrkové, dosud bytem
Ječmínkova 234

− vyslovi la souhlas města, vlastníka
pozemku, se vstupem na pozemek města
v souvislosti s regenerací bytového domu
č.p. 709−711 na Nádražní ulici

− souhlasila s vybudováním zpevněného
příjezdu ke garáži částečně na pozemku
města dle žádosti   paní Věry
Přecechtělové

− udělila výjimku z OZV č. 3/2003 pro
Pizzerii Porto o zajištění veřejného
pořádku při pořádání   veřejné hudební
produkce na pátek nebo sobotu do 02:00
hodin a současně vzala na vědomí
informaci, že Krajská hygienická stanice
provede měření hlučnosti provozu této
restaurace

− další výjimku z OZV č. 3/2003 udělila
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II. etapa regenerace panelového sídliště
Již v předešlých číslech Zpravodaje jste byli

informováni o přípravě projektu a podané
žádosti pro realizace II. Etapy regenerace
panelového sídliště. Městu Chropyni se opět
podařilo získat z ministerstva pro místní rozvoj
finanční prostředky, které budou použity
společně s vlastními prostředky (celkem 5 mil.
korun) v letošním roce na úpravu části sídliště
na ulici Moravská u domů č.p. 616, 617 a 618.

Velmi významným nedostatkem v této
lokalitě je absence parkovacích míst. Proto
zde bude řešeno stání vozidel jako kolmé, které
bude umístěno směrem k bytovým domům
v místě zeleného pásu a pěší komunikace.

Stávající pěší komunikace bude posunuta blíže
k bytovým domům, doplněna o některé nové
části a upravena.

Nedostatečné je zde také veřejné
osvětlení, které projde celkovou rekonstrukcí
a bude doplněno.

Zcela zde chybí dětské hřiště a městský
mobiliář. Proto tato etapa počítá
s vybudováním nového dětského hřiště
s bezpečnostním povrchem, novými hracími
prvky a doplněním mobiliáře.

To vše je doplněno nevhodně umístěnou
zelení se zcela nevhodnou druhovou
skladbou. Alergenní bříza, která musí

us toupi t  budovanému
parkovišti, bude nahrazena
nově zvolenou dřevinou a ostatní části zeleně
doplněny a upraveny s ohledem na nově
vybudovanou cyklistickou stezku tak, aby
účelově dotvářela celkový odpočinkový
prostor.

Výše uvedené práce budou prováděny od
začátku července do poloviny října. Proto
prosíme občany o shovívavost a spolupráci
zejména při nutnosti odstavování motorových
vozidel a dalších nutných opatření k zajištění
bezpečnosti občanů i majetku.

– MA –

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

Soutěž pro mladé fotografy
Začínají prázdniny – období táborů,

dovolených, zájezdů, výletů, her a dovádění.
Téměř každá rodina nebo „výletník“
si s sebou bere fotoaparát, aby zachytil
okamžiky radosti se svými blízkými nebo
místa, která navštívil, a mohl se tak podělit
o zážitky se svými kamarády.

Rozhodli jsme se, že vyhlásíme soutěž
„Nejkrásnější prázdninová foto−
grafie“. Soutěže se mohou zúčastnit děti
a mládež ve věku 10 – 18 let. Soutěž
bude probíhat po celé prázdniny
a své fotografie můžete do redakce přinášet
až do 16. září 2005. V říjnovém čísle
bychom zveřejnili nejlepší fotografie (a další
třeba v následujících číslech) a ty opravdu
nejpovedenější bychom ocenili zajímavými
cenami. Fotit můžete cokoli – krajinu,
zvířata, předměty, kamarády, budovy …
co vás napadne. Fotky mohou být klidně
pořízeny v Chropyni. Když bude fotografií
hodně, roztř ídíme je do kategori í
a vyhodnotíme nejlepší v každé kategorii.

Klasické fotografie budeme přijímat
v rozměrech 9x13, 10x15 nebo 13x18,
na zadní stranu je potřeba napsat jméno,
adresu, věk, místo, kde byla

fotografie pořízena a datum, kdy
byla pořízena. Fotografie z digitálních
fotoaparátů pak na disketách nebo CD,
u kterých bude přiložen soubor, který bude
výše uvedené údaje obsahovat. Každý může

soutěžit maximálně s 10
fotografiemi.

Po skončení soutěže fotografie a média
soutěžícím vrátíme.

  – Redakce –



- 6  6  6  6  6 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 0505050505/2005

Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše – Lymfatický (mízní) systém

je společně s imunitním hlavním
detoxikačním systémem. Je přítomen ve všech
částech našeho organismu. Zjednodušeně
si jej můžeme představit jako kanalizaci těla
s uzlinami, které mají funkci filtrů. Lymfa omývá
prakticky každou buňku těla a kromě funkce
odvodného systému pro toxiny (vznikající při
trávení nebo které se dostanou do těla
stravou a dýcháním) slouží také jako přívod
živin pro buňky. Za den se v organismu
vytvoří 2 – 3 litry mízy (lymfy).

Lymfatický systém začíná v mezeře mezi
buňkou a tkání. Lymfa má buněčnou a mízní
složku. Buňky mají schopnost likvidace
nepřátel – obsahují fagocyty, které požírají
nepřátele. Stékají se jako řeka do lymfatických
cév, ži l, do krve a tyto poničené
(fagocytované) buňky jsou vylučovány přes
žilní systém střevem, stolicí, močí, plícemi…
Všechny lymfatické cévy jsou přerušeny
lymfatickými uzlinami, kterých je v těle několik
desítek. Jsou to různě velké útvary – filtry, kde
jsou nepřátelé zachycováni. Přefiltrovaná čistá
lymfa pak odtéká mízními cévami z uzlin.
Uzliny jsou zásadní pro čistící
schopnost těla, protože vždy uzavírají
určitý region – krk, hlavu, nohy. Dělí
se na povrchové a hluboké. Celá tkáň
je do hloubky kanalizována, např. v břiše jsou
uzliny kolem každého orgánu.

Regionální uzliny se nachází:
1) pod krkem (hlava, krk)
2) pod paží (horní končetiny, hrudní stěna)
3) třísla (nohy)
4) v orgánech – v místech vstupu cév

a nervů.
Do lymfatického systému můžeme počítat

také okruh mandlí, což je 5 mandlí v oblasti
krku, které zachycují nečistoty ze vzduchu
a jídla. (V případě odoperování mandlí je tělo
oslabeno, neboť funkci filtru přebírá jiný
orgán při své původní práci. Problém tak není
řešen v jeho příčině, pouze je přesunut jinam.
Toto platí obecně u každé operace.)

Velmi složitý lymfatický systém se nachází
v tlustém střevě, kde miliony výběžků

na sliznici sbírají živiny z  rozložené potravy
a vracejí je do organismu. Na lymfatický
systém je napojena i prsní žláza, která
je bohatě zásobena lymfou, protože z lymfy
je vyráběno mateřské mléko.

Lymfatický systém je ovládán mateřským
orgánem slezinou a je porušován toxiny
z  ložisek, které v ní vznikaj í .  S lezina
je z hlediska detoxikace velmi důležitým
orgánem, který ovládá řadu významných
funkcí organismu. Z pohledu klasické
medicíny však není nijak zvlášť důležitá
a je možno ji bez důsledků odoperovat.
Čínská medicína zastává názor naprosto
odl išný. Slezina má největš í  akt iv i tu
v pozdním létě a o ní a dalších orgánech
jej ího okruhu bude řeč v příšt ím
pokračování.

Dojde−li v některém místě lymfatického
sytému k nahromadění toxinů (jedovatých
látek), pohyb mízy se zpomalí a začne
docházet k otokům. Pokud v lymfatickém
systému vzniknou ložiska, toxiny z nich
ho poškozují a navíc se často proti němu
obrací imunitní systém. Vznikají tak záněty,
které za spoluúčasti jiných jevů mohou
nastartovat vážné potíže např. zhoubné
procesy lymfatických tkání.

Záněty lymfy mohou vznikat při různých
toxických zátěžích. V lymfatickém systému
se mohou hromadit jakékoliv látky, protože
k jeho funkci patří odvádět je z těla ven.
Prakticky neexistuje chronicky nemocný
člověk, který by neměl ložisko v lymfatickém
systému (záněty středního uchy, angíny).
V těchto případech míza s nachytanými
toxiny nemůže projít uzlinou, která sama chrlí
do okolí toxiny. Odtud se potom tyto jedy
rozšiřují do celého těla. Ucpané lymfatické
uzliny kolem střeva jsou příčinou bolestí
a poruch bederní páteře. Specifickým
problémem blokády lymfy je místo na přední
a zadní straně krku, kde je hluboký lymfatický
systém hlavy. Při kumulaci toxinů v těchto
místech (např. použití většího množství kovu
k opravě zubů) dochází k zánětům řady
nervů. Potíže se projevují točením hlavy,
ztrátou rovnováhy, špatnou orientací
v prostoru nebo bolestmi krční páteře.
Mechanické poškození lymfatických cest
znamená opět hromadění toxických látek,
otoky, záněty, zhoršené dýchání a únavu.

Jako zátěž se v lymfatických cévách
nejčastěji vyskytují plísně, chemikálie, zbytky
po očkování, radioaktivní látky a těžké kovy.
Jedny z nejhorších zátěží jsou chřipkové viry,
z nichž některé jsou přizpůsobeny k tomu,
aby přežívaly v uzlinách ve smyslu rčení „pod
svícnem je největš í  tma“. Zahlcení
lymfatických cév těmito toxickými látkami
znamená začátek problému. Proto
u každého organismu je třeba vyčistit také
nervovou a mízní tkáň.
Lymfatický systém umí vyčistit přírodní
preparáty z výzkumu MUDr. J. Jonáše. Bližší

informace je možné najít na
www.joalis.cz nebo na tele−
fonu 732 760 770.

Lymfu poškozuje:
− stres a napětí
− přemíra ovoce, cukru a mléčných výrobků
− přemíra živočišné a pečené stravy
− špatný stav ledvin
− dlouhodobé působení strachu a stresu!
− nedoléčená (nevyležená) chřipka

Lymfu posiluje:
− jóga s obrácenými polohami
− pohyb, poskoky na trampolíně
− péče o střevo
− zeleninové a ovocné šťávy (červená řepa
   + mrkev)
− čaje na čištění krve (kopřiva, přeslička, lípa,
  šalvěj, smetanka, dubová kůra)
− reflexní masáže
− manuální lymfatické masáže

Nárazový nápoj pro vyplavení
škodlivin z organismu:
2 citrony nakrájet do 1 litru vody, vařit
6 minut, přecedit a zchladit. Vypít naráz půl
litru, za půl hodiny zase naráz půl litru.

Ivana Batůšková, Chropyně

Pozor
 při jízdě Chropyní !!!

V noci z 21. na 22. června a 22. na 23.
června byly v ulicích Ječmínkova a Míru
odcizeny poklopy z kanalizačních vpustí.
Případ v současné době řeší Policie ČR.
Pokud si někdo z občanů v těchto
dotčených lokalitách a dnech všiml nějaké
podezřelé činnosti, která by souvisela
s touto činností, ať to ohlásí na obvodním
oddělení Policie ČR Hulín nebo
na vyšetřovně v Chropyni.

Zároveň Vás žádáme, abyste při jízdě
na kole nebo pěší chůzi byli opatrní
a pozorně se dívali na cestu.

– JiRo –
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K 60. výročí od ukončení 2. světové války
vydal Svazek obcí mikroregionu

Střední Haná knihu

ABY NEBYLI ZAPOMENUTI

o průběhu války v našem regionu.
Kniha shromažďuje informace
z 23 obcí včetně Chropyně.
Tuto knihu si můžete zakoupit

na sekretariátě Městského úřadu v Chropyni.
Cena 100,- Kč

Pro pamětníky i nepamětníky
V tomto čísle zůstaneme ještě u tématu

II. světové války a konkrétně u obětí této války.
Velmi nás totiž překvapil, avšak velmi potěšil
e−mail, který jsme dostali od pana Lumíra
Hanuše, žijícího v Jeruzalémě. V něm se píše,
cituji: „… již před 14 lety jsem narazil
v Jeruzalémě na hrob vašeho rodáka. Když
jsem dnes na tento hřbitov opět zavítal,
rozhodl jsem se Vám napsat. Na hřbitově stojí
hrob, na kterém je napsáno: Jindra Blažek,
dobrovolník čs. legionu v Polsku a čs.
zahraniční armády na Stř. Východě. Chropyň
ČSR 1914 + Jerusalem 1943 …“ Pan Hanuš
nás požádal o nějaké bližší informace o tomto
muži, které jsme čerpali ze zápisů kroniky

a jiných zdrojů. Stručná zmínka byla i v ZCH
04/05 a tu teď rozšíříme.

Jindřich Blažek se narodil 11. července
1914 v Chropyni. Jeho otcem byl Josef Blažek,
rolník v č.p. 273. Jindřich Blažek byl příbuzným
rodin Blažkových žijících na náměstí Svobody.
Do školy chodil v Chropyni, později se vyučil
karosářem a pracoval v ocelárnách
v Olomouci. Koncem června 1939 dostali jeho
rodiče anonymní dopis, ve kterém pisatel
sděluje, že jejich syn Jindřich odjel s druhy do
Polska na exkurzi. Více se o něm dozvěděli
až po skončení války.

Z Polska odešel Jindřich do Ruska, kde byl
až do doby, kdy Rusko vstoupilo do války. Jaké
okolnosti ho zavedly do Afriky a později
do Palestiny, se neví. Sloužil v britské armádě.
Byl přidělen k vodním tankům a podle úředního
sdělení mu byla při havárii tanku přeražena páteř.
Téměř dva roky žil v bolestech; uvědomoval
si svůj beznadějný stav a stále více toužil
po návratu domů. Důkazem toho jsou slova,
která napsal na první stránce svého zápisníku:
„9. června 1941 v půl 12. v noci stal jsem
se žebrákem, skutečným lazarem, který již 21
měsíců se sám neobrátí na bok. A přeci se chci
podívat domů.“ To mu ovšem dopřáno nebylo.
Zemřel 21. dubna 1943 v Jeruzalémě. Byl
pohřben na Zelený čtvrtek. Nad hrobem
vzpomněl jeho památky generální konsul ČSR
Ing. Novák. Jeho kamarádi uspořádali sbírku
a vybudovali Jindřichovi důstojný památník.
Rodiče pak dostali prostřednictvím ČČK jeho
věci: fotografie, stuhy z věnců, krásné ruční
práce, zápisník aj.

Poté, co jsme panu Hanušovi zaslali tyto
informace, odepsal nám, cituji: „… Byl jsem
opravdu velice potěšen Vaším zájmem a Vašimi
informacemi o panu Blažkovi. Člověka, i když ho
neznal, jaksi zahřeje na duši, že o člověku, jehož
hrob je v daleké cizině zdánlivě opuštěn,
se v jeho rodném městě ví. Když jsem tento
hrob uviděl poprvé, jaksi jsem v duchu řekl:
‚Nazdar Jindro, stojí tu člověk ze stejné hroudy
jako Ty, i já jsem Hanák a zdravím Tě.‘…“

Pan Hanuš byl také tak hodný, že pořídil
i několik fotografií hrobu a okolí, cituji z dopisu,
který připojil: „… Hrob pana Blažka se nachází
v nejnižším patře hřbitova, v pravé spodní části
jeho levé poloviny. V tomto čtverci jsou polské
hroby a mezi nimi i hrob pana Blažka. V podstatě
lze říci, že ostatní hroby na hřbitově jsou hroby
křesťanských Arabů.

Hrob pana Blažka zde mezi ostatními vyniká
svou mohutností (oproti ostatním hrobům).
Náhrobní deska je vyšší a mohutnější, kříž na
něm je, oproti ostatním hrobům, velice tlustý.
Hrob je obrostlý rostlinou, která se jmenuje
kapari – latinsky Capparis spinosa.

Hřbitov, na kterém
se hrob pana Blažka nalézá,
se nachází na svahu hory Sion, která se zde
svažuje ke styku údolí Hinnom a Cedron. Pár
metrů výše po pravé straně od hrobu Jindřicha
Blažka se nachází hrob Oskara Schindlera,

známého z filmu Schindlerův seznam. …“
Dovolte mi na závěr, abych vám částečně

přiblížil člověka, který památce Jindřicha Blažka
věnoval svůj čas. Jmenuje se Doc. RNDr. Lumír
Hanuš, DrSc. (57), vystudoval analytickou
chemii, učil preventivní medicínu na lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Od roku 1990 působí na Hebrejské univerzitě
v Jeruzalémě. Patří ke světové vědecké špičce.
Zabývá se biologickými účinky drog na mozek
člověka a mezi jeho největší objev patří objev
anandamidu – přirozeného mozkového
produktu, který je spouštěcím mechanismem
psychogenního účinku drogy. Nalezení této
látky napomohlo k pochopení závislosti
toxikomanů na hašiši. Na výsledky tohoto
výzkumu navázal např. i nositel Nobelovy ceny
J. Axelrod.

Panu Hanušovi velmi děkujeme
za připomenutí našeho rodáka a za čas, který
nám věnoval, a přejeme mu hodně úspěchů
v jeho velmi zajímavé práci.

– JiRo –

Detail náhrobku.

Hrob z pravé strany; za cestičkou vidíme
hrob Oskara Schindlera s množstvím
kaménků.

Pohled ze spodní terasy, viditelné od
vchodu, na terasu nejspodnější; hrob pana
Blažka je ve spodním levém čtverci třetí
řada, třetí hrob zprava.
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NATURA 2000: Morava – Chropyňský luh
Vláda ČR na svém jednání 22.12.2004

schvál i la národní seznam evropsky
významných lokalit soustavy NATURA 2000,
navržený v souladu se Směrnicí o stanovištích
na základě odborných podkladů. Zástupci
ČR národní seznam předali Evropské komisi
počátkem února v Bruselu. Nařízení vlády
s národním seznamem vyšlo 25.4.2005
ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2005 Sb.
a dnem vydání nabylo účinnosti.

Natura 2000 je soustava lokal i t
chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin,
živočichů a přírodní stanoviště (např.
rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny
apod.) na území EU. Mezi hlavní cíle soustavy
Natura 2000 patří především ochrana
biologické rozmanitosti prostřednictvím
zachování nejhodnotnějších přírodních
lokalit na území Evropské unie, ochrana
nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů
a přírodních stanovišť v rámci Evropské unie,
zachování, popř. zlepšení celkového stavu
přírodních stanovišť a druhů rost l in
a živočichů na území České republiky, sladění
zájmů ochrany přírody s šetrným
hospodařením v příslušných lokalitách
a začlenění cenných přírodních lokalit v České
republice do celoevropského přírodního
dědictví.

Soustava Natura 2000 by měla zajistit
trvalou péči o nejhodnotnější území pro
ochranu biologické rozmanitosti. Tato
ochrana se zpravidla nebude vylučovat
s šetrným hospodařením. Zařazení území do
soustavy Natura 2000 je možným
předpokladem získání finančních prostředků
ze státního rozpočtu, případně z některých
fondů Evropské unie, na šetrné hospodaření,
které zabezpečí uchování, případně obnovu
chráněných fenoménů. Území zařazená do
soustavy Natura 2000 se mohou stát
zajímavými pro rozvoj turistického ruchu
šetrného k životnímu prostředí.

Mezi tyto vzácné lokality byla zařazena
i lokalita Morava – Chropyňský luh (která
by byla dotčená těžbou štěrkopísku firmou
ZAPA). Jedná se o komplex aluviálních luk
a lesů, mokřad a tůní s navazujícím lužním
lesem a lučními enklávami nacházející se mezi
Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží.

Geologicky jde o kvartérní usazeniny řeky
Moravy; Morava zde vytvořila širokou
aluviální rovinu, která je tvořená souvrstvím
naplavených pleistocénních štěrkopísků
a nadložních holocenních povodňových
hlín. Oblast se nachází ve střední části
Hornomoravského úvalu, zvaného
Středomoravská niva. Území je mírně
skloněné k j ihu, nadmořská výška
se pohybuje mezi 190 a 195 m. n. m. Niva
je protkána sítí starých, zpravidla suchých
zazemňovacích říčních koryt a ramen, dále
terénních sníženin převážně s periodicky
stagnující  vodou, odvodňovacích
melioračních kanálů a příkopů.

Převládajícím typem vegetace v oblasti jsou
tvrdé luhy nížinných řek svazu (dále sv.)
Ulmenion, které na vyvýšených místech
přecházejí v západo−karpatské dobohabřiny
sv. Carpinion. Na březích řeky Moravy
se vyskytují fragmenty měkkého luhu
sv. Salicion albae, podél Mlýnského náhonu
též jasanovo−olšové luhy. Primární bezlesí
je zastoupeno častými vodními a bažinnými
společenstvy. Velmi cenné jsou především
makrofytní společenstva asociací (dále as.)
Trapetum natansis a vysoce reprezentativní
rákosiny eutrofních stojatých vod as.
Typhetum angustifoliae a Phragmitetum
communis v NPP Chropyňský rybník. Podél
železniční trati Přerov − Brno a na vyschlých
dnech slepých ramen jsou rozšířena
společenstva eutrofní vegetace bahnitých
substrátů s roztroušeným až hojným výskytem
sterilní formy žebratky bahenní. Podél kanálu
Svodnice se fragmentárně vyskytuje pobřežní
vegetace potoků s dominantní pomněnkou
bahenní.

Vodní toky jsou zpravidla zcela bez
vegetace, jen v Malé Bečvě se místy vyskytuje
stolístek klasnatý. Výjimku tvoří Svodnice,
v níž se poměrně hojně vyskytuje hvězdoš
háčkatý, voďanka žabí a také druhy
charakteristické spíše pro vody stojaté.
V korytě řeky Moravy se na některých místech
vyvinuly štěrkové náplavy, často s velmi slabě
vyvinutou vegetací, výhradně s náletem vrb
a topolů.

Rozsáhlé luční porosty se nacházejí
zejména západně od Chropyně, méně
u hájovny Včelín a mezi Plešovcem
a Bezměrovem. Původně se jednalo vesměs

o aluviální psárkové louky
svazu Alopecurion pratensis.
V důsledku poklesu spodní vody se zde
v současnosti vyskytují pouze ochuzené
a často ruderalizované porosty s přechody
k mezofilním ovsíkovým či střídavě vlhkým
bezkolencovým loukám, ve vlhkých depresích
mozaikovitě též s fragmenty vysokých ostřic
asociace Caricetum gracilis.

Lužní lesy jsou velmi hodnotné po stránce
dendrologické, vyskytují se zde zbytkové
populace topolu černého, jilmu vazu, a jasanu
úzkolistého. Původně, před regulací toků
a rozsáhlými melioračními úpravami, které
vedly k celkovému narušení vodního režimu
krajiny, na lokalitě jednoznačně dominovala
vlhčí společenstva. Aktuální lesní porosty byly
vesměs vysazeny uměle, avšak velká část
starších porostů byla vhodnými pěstebními
zásahy nasměrována k přírodě blízkému stavu.
Tyto porosty jsou výrazně různověké, velmi
dobře je vyvinuta patrovitost. V hlavní úrovni
dominuje dub letní a jasan ztepilý. Velmi hojné
jsou lípy, zastoupeny jsou především v nižších
stromových patrech. Z hlavní úrovně téměř
zcela vymizely jilmy, v současnosti je jilm vaz
pravidelně zastoupen v podúrovni, jilm
habrolistý  je velmi vzácnou dřevinou
a v rozsáhlejších lesních komplexech se ne−
vyskytuje vůbec. Celkově plošně převažující
jsou však lesní porosty určitým způsobem
degradované. Některé staré porosty jsou
druhově ochuzené, v extrémních případech
se jedná až o monokultury s jasanem
či dubem. Nejzachovalejší lesní porosty jsou
chráněné v rámci NPR Zástudánčí.

Morava – Chropyňský luh.

pokračování na následující straně
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NATURA 2000: Morava – Chropyňský luh

Také louky jsou v důsledku absence
pravidelných povodní, poklesu spodní
hladiny, nedostatečného kosení a někdy též
přehnojování silně ochuzeny. Zpravidla ještě
stále výrazně dominuje psárka luční, pcháč
šedý a masově se šíří ruderální pcháč oset.
Na mnohých místech se prokazuje přechod
k střídavě vlhkým jednotkám bezkolencových
luk, který indikuje velmi hojný výskyt pcháč
šedý, svízel severní, koromáč olešníkový,
čertkus luční č i  na sušších místech

k mezofilním ovsíkovým loukám, který
je charakteristický vyšším zastoupením ovsík
vyvýšený, řebříček obecný, kakost luční.
Na pravděpodobný výskyt vegetace svazu
Cnidion se dá usuzovat z přítomnosti druhů
jako česnek hranatý, jarva žilnatá, oman
britský, rozrazil klasnatý, šišák hrálovitý,
rostoucí již jen po okraji kulturních luk nebo
cest. I přes tuto degradaci patří louky v okolí
Chropyně k nejzachovalejším v Dolno−
moravském úvalu.

Velkou neznámou je budoucnost dříve

velmi kvalitních porostů vodních makrofyt
v Chropyňském rybníku. Asi před čtyřmi lety
zde vymizel leknín bílý, populace kriticky
ohrožené kotvice plovoucí vykazuje velmi
velké roční fluktuace. V minulých letech velmi
početně poklesla, ale v roce 2003 zde byla
zj ištěna relat ivně stabi lní populace
(1/5 vodní plochy). Prokázán byl botulismus,
patrně související s nevhodnou manipulací
s hladinou rybníka (dlouhodobé zastavení
přítoku vody…).

Lokal i ta je významná i  z hlediska
biogeografického. Vyskytuje se zde několik
druhů dosahujících v tomto území své
hranice rozšíření. Na severním okraji svého
areálu zde rostou šišák hrálovitý, pryšec
bahenní, řeřišnice Matthioliho, jasan úzkolistý
podunajský, západních hranic rozšíření zde
dosahují ostřice chlupatá, hvězdnatec
zubatý či pomněnka řídkokvětá, z vyšších
poloh sem zasahují silenka dvoudomá,
kerblík lesklý a další druhy se vztahem
ke Karpatům jako lopuch hajní, árón
východní, čistec alpinský, ladoňka karpatská,
zápalice žluťuchovitá. Z dalších významných
druhů, které nejsou výše uvedeny,
se na lokalitě vyskytují rozpuk jízlivý (Cicuta
virosa), nadmutice bobulnatá, mečík
střechovitý, žebratka bahenní, vstavač bledý,
prvosenka vyšší.

I po stránce zoologické je území velmi
cenné. Žije zde typická fauna lužních lesů
a luk. V tůních jihozápadně od Chropyně
se vyskytuje žábronožka sněžní, listonoh
jarní či vznášivka šmolková. Při výzkumu
motýlů ze skupiny tzv. Macrolepidopter bylo
v NPR Zástudánčí zaznamenáno na 300
druhů těchto motýlů, nejvzácnější z nich

ohniváček černočárý a modrásek očkovaný
jsou celoevropsky chráněny. Ze zdejšího toku
Moravy je známo nejméně 12 druhů ryb
především výskyt hrouzka Kesslerova.
V území bylo potvrzeno 11 druhů
obojživelníků např. kuňka obecná, ropucha
obecná, rosnička zelená, skokan zelený, čolek
velký a 2 druhy plazů ještěrka obecná
a užovka obojková. Při ornitologických
výzkumech zde bylo zjištěno přes 170
druhů ptáků, např. čáp černý, včelojed lesní,
slavík obecný, konipas luční. V nere−

gulovaném toku Moravy hnízdí břehule říční,
lednáček říční, kulík říční. V NPP Chropyňský
rybník je chráněna bohatá populace racka
chechtavého a některých pěvců např.
cvrčilky slavíkové, rákosníka proužkovaného,
rákosníka velkého a řady druhů hladinových
a potápivých ptáků např. potápky černokrké.
Lokalita je téměř souvisle osídlena bobrem
evropským.

Zdroj: www.natura2000.cz

– JiRo –

Louky nížin až podhůří.Modrásek Bahenní.

dokončení z předchozí strany

Poděkování
My, staří a invalidní obyvatelé DPS

v Chropyni, chceme co nejsrdečněji
poděkovat za neocenitelnou pomoc při
obnově našich občanských průkazů. Vysoce
hodnotíme bezchybnou organizaci všech
pracovníků městského úřadu, kteří

si vzájemně pomáhali a byli k nám laskaví
a obětaví i s paní fotografkou Janou
Večeřovou z Kojetína.

Neodmyslitelnou vzpomínkou jsou
besídky, které pro nás každoročně pečlivě
připravujete.

Ještě nás hřeje v srdci
Den matek, na který máme
milou vzpomínku – jak na vystoupení dětí
z mateřské a základní školy, tak na dojemné
přivítání paní místostarostky Evy Klaškové.

– DPS –
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Turnaj McDonald’s Cup – zpráva z konce světa?!
Fotbalového turnaje o McDonald’s Cup

se naše škola účastní již léta a svými výsledky
poukazuje na výbornou práci všech těch,
kteří se chlapcům od nejmladších let věnují
ve zdejším fotbalovém oddíle.

Letos vyhráli žáci naší školy „své“ okrskové
kolo v Hulíně, kde za sebou nechali rivaly
z největších – žáky místní školy i žáky všech
kroměřížských škol.

Okresní kolo se již tradičně koná pro svoje
organizační kvality zde v Chropyni. Místní
sportovní oddíl vychází škole maximálně
vstříc a lidé jako pan Středa dokáží udělat
z této akce svátek fotbalu.

I v tomto okresním kole naši žáci zvítězili
a nechali za sebou žáky ze škol z Bystřice
pod Hostýnem, ze škol z Holešova a další.

V pondělí 30. května jsme odjeli na jedno
z krajských kol do fotbalového areálu Vršova
ve Zlíně. Zde je čekali soupeři ze slavných
sportovních škol ve Zlíně, Uherském Hradišti
a další soupeři z Otrokovic a Vsetína.

Snad právě proto dostala neznámá
„nesportovní“ škola nejhorší vylosování –
naši chlapci hráli všechna svá utkání po sobě
(ani zápas „nestáli“) a vždy nastupovali právě

proti škole, která měla jeden zápas volno
a její žáci (hráči) si tak mohli v těch tropických
vedrech odpočinout.

Chropyňští chlapci se však svých velkých
soupeřů nezalekli – toto klišé musím použít,
lépe se to nedá vystihnout. V 1. zápase
remizovali po ohromném bojovném výkonu
s výběrem Zlína 1:1, když ještě několik
okamžiků před koncem utkání „sahali“
po vítězství. V následujícím utkání vydřeli
chlapci remízu 0:0 se snad ještě silnějším
výběrem Slovácka (Uherské Hradiště).

V sekretariátu turnaje nastalo zřejmě
zděšení!? Nějaká neznámá „normální“ škola
bude přehrávat vyvolené a snad
reprezentovat kraj ve finále v Praze?

K dalšímu zápasu s opět odpočinutějším
soupeřem přivedl mužstva na hřiště „jiný“
rozhodčí a změna byla více jak patrná. I když
byl soupeř ze Vsetína opravdu slabší než
první dva, rozhodčí naše hráče téměř
nepouštěl k soupeřově brance. Kromě toho,
že soupeři dával téměř trenérské rady („…
běž tam, chyť si ho, přihrávej …“), odpískal
proti nám ne spornou penaltu, ale penaltu,
která vůbec nebyla – i chlapci ze Vsetína byli

zřejmě touto výhodou
překvapeni (co všechno je ve
fotbale možné?) – a i  j inak rozhodčí
dokazoval, že medial izovaná situace
s rozhodčími u nás není vůbec přehnaná.

Chlapci prohráli 2:1 a se slzami v očích
a pocitem megakřivdy odešli do šaten. Tím
bylo zabráněno tomu, aby se neznámá škola
dostala do boje o metu nejcennější.

Poslední zápas pokračoval ve stejném
scénáři se stejným režisérem – rozhodčím!
Přesto chlapci vybojovali cennou remízu 0:0.

Obsadil i čtvrté „bramborové“ místo
a odjížděli s pocitem nezměřitelné hořkosti
a zklamání. Co takovým klukům říci o
pravdivosti života a spravedlnosti dos−
pělých?

Mě osobně nikdo nepřesvědčí o jiném:
krize v našem fotbalu začíná již s prvními
krůčky chlapců v nejmladších přípravkách,
kde již zde dělají takoví rozhodčí (funkcionáři)
medvědí službu našemu fotbalu a že tato
krize je daleko hlubší, než si všichni myslíme!

Přesto jsem z turnaje odjížděl s pocitem
hrdosti na „svoje“ vaše chropyňské kluky.

– Jan Koncer –

Extraliga v Chropyni
Týmu šipkařů kolem Stanislava Žocha

se podařilo letos vybojovat postup do vyšší
soutěže v České republice.

Vše začalo v září 2003 v restauraci „STOP“.
Do týmu přichází Michal
Ferenc, Petr Zavadil a David
Langr, kteří se stali nejúdernější
silou týmu ŠK „STOP“ Chropyně.
V polovině soutěže tento
trojlístek doplnil Martin Mihók
a Radek Kroupa a tým začíná
pomýšlet na postup z druhé ligy
do první. To se nakonec
podaři lo a tým ve složení
Stanislav Žoch, David Langr,
Michal Ferenc, Petr Zavadil,
Martin Mihók, Radek Kroupa,
Pavel Hořínek a Zdeňa Doležal
postupují z druhého místa.

Nová sezóna začíná a 1. lize
„B“ vévodí dva týmy – Bulldogs
Hodonín a ŠK STOP Chropyně.
V polovině soutěže dochází
ke změně hracího místa,
kdy se tým stěhuje do kavárny
Racek. Po této změně se tým
pouští  do boje o jediné
postupové místo. Tento boj
svádí s „Bulldogsem“ z Hodoní−
na. Díky dokonalé podpoře
personálu a majitele kavárny
pana Zháněla je toto tažení
úspěšné.

Před poslední čtvrtinou bylo pořadí:
1. DC Racek Chropyně, 2. Bulldogs Hodonín
a s velkou ztrátou 3. Uherský Brod 2, přičemž
rozdíl mezi našimi borci a Hodonínem byl

pouhý bod, což znamena−
lo, že každá sebemenší chy−
bička může znamenat změnu pořadí a tím
i konec nadějí. Vše se změnilo v zápase
s Uherským Brodem 2, kdy náš tým prohrával
1:5. V tomto zápase se projevila velká
psychická odolnost a vůle po vítězství,
protože se stalo takřka nemožné a Chropyně
vyhrála 7:5. Dvě velká zaváhání s Brablenci
z Kojetína a Arénou Kroměříž by znamenaly
konec nadějí našeho týmu na postup
do extraligy. A naši borci už dvě kola před
koncem mohli slavit postup mezi ty nejlepší.
Hodonín, který dva zápasy prohrál, ztrácel
7 bodů a v posledních dvou kolech se hrálo
o 6 bodů; jediný bod tedy rozhodl. Jedinou
kaňkou je porážka v předposledním kole
s Uherským Brodem 2 7:5. Po poslední hozené
šipce v letošní sezóně se kavárnou ozývalo
„MI – MI – MISTŘI“ tak, jak jsme skandovali
po vyhraném hokejovém zápase s Kanadou.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
našim sponzorům: p. Zháněl – kavárna RACEK,
p. Matějek – fa TRINOM, p. Vojče – prodejna
plastů a koženek, p. Přehnálek – Moto centrum
YAMAHA Kroměříž.

Doufáme, že tento tým bude pokračovat
v této úspěšné cestě i v extralize. A my
si můžeme jenom přát, aby tito bojovníci
proslavili Chropyni stejně jako „Král Ječmínek“.

Přejeme jim pevnou a přesnou ruku.
Letu zdar
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Náborové turnaje oddílu Národní házené
Oddíl Národní házené ve spolupráci s Mgr.

Zapletalovou, ředitelkou ZŠ v Chropyni,
a učitelským sborem ZŠ, uspořádal dva
náborové turnaje v národní házené. Obou tur−
najů se zúčastnilo celkem 279 žaček a žáků ZŠ
Chropyně a deset žaček kojetínského gymnázia.
Na organizaci se podílelo deset členů
učitelského sboru a deset členů oddílu Národní
házené.

První turnaj probíhal dne 25. května 2005
za účasti 16 družstev 4. až 6. tříd. Do hry bylo

zapojeno 177 dětí. Turnaj probíhal za krásného
počasí na hřišti oddílu Národní   házené.
Družstva byla v jednotlivých kategoriích
rozdělena do čtyř skupin, kde systémem každý
s každým bylo odehráno 27 utkání.

Po úspěšném zakončení, i když nějaký ten
šrám byl, ale v zápalu boje se na něj zapomnělo,
byla vyhodnocena 3 nejlepší družstva chlapců
– třetí místo vybojovala 5.B, druhé místo 5.A
a na prvním místě se umístila třída 6.A. Tři nejlepší
družstva dívek – třetí místo patří 4.C, druhé místo

5.A a první místo vybojovala třída 6.A.
Dále bylo hodnoceno a odměněno 15

nejlepších hráčů a hráček turnaje. Mezi nejlepší
patřili: Bajerová Eva, Horák Zdeněk, Okruhlicová
Dominika, Bajza Martin, Machalíková Kristýna,
Lechner Marek, Houbanová Sandra, Večerková
Karolína, Škorpa Roman, Jurtíková Markéta,
Kopeček Lukáš, Loučka Martin, Přikryl Jakub
a Polášková Marie.

Odměnou pro všechny bylo občerstvení
v průběhu turnaje a bezplatná účast
27. května na koupališti. Jako organizátoři
turnaje velmi dobře spolupracovali všechny
učitelky a učitelé zúčastněných tříd, za což jim
patří poděkování.

Dalším dnem, kdy probíhal náborový turnaj
žaček a žáků, byl čtvrtek 26. května 2005 za
účasti 14 družstev, když do jednotlivých utkání
se zapojilo 112 žaček a žáků 6. až  9. tříd  ZŠ
v Chropyni a 10 žaček kojetínského gymnázia.

Po dobrých sportovních výkonech všech
účastníků turnaje, na kterém bylo odehráno
22 utkání ve čtyřech skupinách systémem
každý s každým, byla na závěr vyhodnocena

a sladkostmi a diplomy
ohodnocena první tři druž−
stva v každé skupině dívek a chlapců s tímto
umístěním: dívky – na třetím místě se umístila
třída kojetínského gymnázia, na druhém místě
pak 9.B a první místo vybojovala třída 7.A,
chlapci – třetí místo obsadila 9.A třída, na
druhém místě skončila 7.C a první místo
vybojovala třída 9.B.

Jako nejlepší jednotlivci byli vyhodnoceni
tito hráči: Janovská Iveta, Kunčarová Martina,

Jurtíková Leona, Šamánková Hana, Žochová
Michala, Vybíralová Marie, Rušarová Nikola,
Vlček Lukáš, Křižan Tomáš, Stoklásek Tomáš,
Rábel Martin, Kovařík Jaroslav, Žáček Lukáš,
Mlčoch Roman, Jurčík Marian.

Jistě se některým hráčům či hráčkám turnaje
hra národní házené zalíbila a přihlásí se do
našeho oddílu posílit členskou základnu a zvýšit
úspěšnost ne jenom našeho oddílu, ale celého
sportu v Chropyni.

Poděkování za spolupráci při organizaci

na obou dnech  patří Mgr. Zapletalové,
učitelskému sboru ZŠ, všem zúčastněným
členům oddílu Národní házené především
Vladislavu Řezníčkovi, Romanu Kopečnému,
Milanu Macháčkovi, Michalu Rybenskému,
Jaroslavu Raškovi a tajemníkovi TJ Chropyně
ing. Otevřelovi.

– Přivřel František – předseda oddílu
Národní házené –
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Dětské závody Chropyně
Cyklistický oddíl Cyklosport V+P Chropyně

pořádal v neděli 5. června na dětském hřišti
v Chropyni cyklistické závody pro děti.

Štěstí na počasí si pořadatelé vybrali při
loňském ročníku a při letošní Chřibské 50.
V neděli, přestože byl červen, vládlo typické
„aprílové“ počasí, kdy sluníčko střídal déšť.
Poslední velký nápor deště přišel těsně před
startem kategorie nejmladších závodníků
(1 – 4 roky). Start byl tedy odložen do chvíle
„až přestane pršet“. Naštěstí byl déšť krátký,
a tak ve 14:30 bylo odstartováno. Nejmladší
jako jediní nejeli trasu kolem rybníka, ale na
asfaltové dráze u hřiště. Vítězkou závodu byla
Adéla Nábělková před Nikolou Colovou,
následované hned dvojicí „závodníků“
Vladimírem Kučerou a Davidem Šebestou.

Pak již šly na start starší děti, jejichž trasa
vedla po škvárové cestě kolem zámeckého
rybníka.

Průtrž mračen z cesty udělala jednu
blátivou kaluž. Malým závodníkům to nevadilo,
ale neznám (naštěstí) názor jejich maminek.
V kategorii 5 – 7 let byl nejrychlejší z kluků Jonáš
Krutil před Ondrou Mrázkem a Dominikem
Colem, mezi děvčaty vyhrála Klára Babická
před Andulkou Bláhovou a Dominikou
Dočkalovou. V nejkvalitněji obsazené kategorii
8 – 11 let, (co do počtu účastníků a počtu
měst, ze kterých přijeli), vyhrál mezi kluky po
nervy drásajícím boji o rozdíl několika
centimetrů Tomáš Zvoníček z Přerova nad
Tadeášem Fojtem z Kroměříže, místní závodník
Jiří Zavadil dojel na třetím místě. Zatímco kluků
bylo v této kategorii na startu patnáct, děvčata

Foto: Milan Mítek

Foto: Milan Mítek Foto: Milan Mítek

byla jen dvě. Vyhrála
Romana Nováková před
Klárou Hlavinkovou. Mezi nejstaršími byl mezi
chlapci nejrychlejší Jiří Jurášek, následován
Alešem Smékalem a Milanem Novákem.
Děvčata byla opět pouze dvě, ale maximální
uznání si zaslouží výkon vítězky Nely
Teufertové, která jezdila vyrovnanou partii
s chlapci. Druhá v cíli byla Radka Dočkalová.

Po vyhlášení výsledků následovala tombola,
ve které byla i dvě kola a spoustu cyklistických
přileb, protože platí: „Na kolo jen s přilbou“.

Škoda deštivého počasí, které odradilo
spoustu malých závodníků (nebo spíše jejich
rodičů).

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
www.cyklosportchropyne.cz.

Redakce

abc
Mučení odstupuje  (fejeton)

Pamatujete s i ,  jak jste nastupoval i
do školy? Už se nemohl i  dočkat,
jak se dostanete mezi nové kamarády,
naučíte se číst, psát a počítat, co teprve,
když jste dostali první jedničku, to bylo
radosti a chlubení. Myslím, že tohle prožívaly
i vaše děti.

Teď se vaše děti a určitě i vy těšíte
na prázdniny, kdy nebudete muset psát
domácí úkoly dětem a vymýšlet  j im
omluvenky, kdy se jim nechtělo do milované
školy za oblíbenými učiteli. Za pár dnů už
nebudete muset poslouchat: „Nechce se
mi do školy, píšeme písemku, bolí mě hlava
a břicho“ a navíc si dva měsíce nepřečtete
poznámky ve stylu: „Držela 10 minut hlavu
v odpadkovém koši … pravidelně chodí do
školy nepravidelně … strká ptáka do topení.“
Jo, tu dostal nedávno bratrův kamarád,

když chtěl usušit zmoklou
vlaštovku.

Určitě si rádi odpočinete od věčného
podepisování špatných známek. Také
s i  rády odpočinou vaše nohy, které
na třídních schůzkách a konzultacích musí
chodit ze třídy do třídy, vaše uši, které musí
z obou stran poslouchat stížnosti na vaše
hodňoučké děťátko. I vaše děti se rády
prospí po večerních „pařbách“ a určitě
se těš í  na dvoutýdenní dovolenou
s rodinou, na které neuvidí žádného svého
nejlepšího kamaráda.

Proto vám radím, nechte je vydechnout
a vydechněte si i vy. Prázdniny mají na to,
aby si užívaly volnosti a nebyly kritizovány
i od vás, ve škole jim to stačí.

– Alena Kunčarová, IX.A ZŠ Kroměříž –

Upozornění

Městský úřad Chropyně, odbor

hospodářsko−správní upozorňuje

občany, že splatnost místního

poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, pře−

pravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních

odpadů za druhé pololetí

letošního roku je

20. července 2005.

Dodržujte termín splatnosti, neboť

včas  neuhrazené poplatky mohou být

navýšeny až na trojnásobek!
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Týden pro radost dětí 
Akce věnované dětem k jejich svátku (MDD)

se v naší třídě konaly nejen 1. června, ale celý
týden od 30.5. do 3.6.
 pondělí  − U KRÁLE JEČMÍNKA: návštěva
chropyňského zámku

úterý  − MINI OLYMPIÁDA: sportovní závody
družstev i jednotlivců − boj o medaile
středa  − CESTA DO PRAVĚKU: výlet
do Kroměříže,návštěva muzea
čtvrtek  − PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU:

orientační hra (šipky) okolo
Chropyně, plnění pohádko−
vých úkolů
pátek  − ZÁVODNÍCI: jízda zručnosti
na koloběžkách                      – 4. třída MŠ –

Vítání nových občánků našeho města

Lukáš Regentík nar. 6.12.2004

Michal Pavlík nar. 10.3.2005 Kateřina Pavlasová nar. 14.3.2005 Matěj Novotný nar. 16.3.2005

Adam Benedík nar. 16.3.2005 Filip Kroupa nar. 4.4.2005 Elen Přecechtělová nar. 29.4.2005

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti

Dominik Večeřa nar. 24.2.2005 David Koláček nar. 3.3.2005

a především trpělivosti při výchově svých
potomků.                                    − Redakce −
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Společenská kronika
květen 2005

Chropyňské počasí
květen 2005

Kateřina Lučanová − matrikářka

V měsíci
květnu se do našeho města přistěhovalo
7 občanů, 18 osob se přestěhovalo v rámci obce, 5 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 6 osob zemřelo a narodily se 2 děti.

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj měsdaj měsdaj měsdaj měsdaj městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně.yně.yně.yně.yně. Vydává město Chropyně. Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
TTTTTelefelefelefelefelefon 5on 5on 5on 5on 573 500 773 500 773 500 773 500 773 500 746, 46, 46, 46, 46, 5555573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732. R R R R Redakedakedakedakedakce: Ece: Ece: Ece: Ece: Evvvvva Klaša Klaša Klaša Klaša Klaškkkkkooooovvvvvá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Rá, Ing. Jiří Roseckýoseckýoseckýoseckýosecký. V. V. V. V. Vyyyyychází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Rchází měsíčně. Regiegiegiegiegissssstrtrtrtrtrační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 1ační číslo MK ČR E 12039.2039.2039.2039.2039.
FFFFFoooootttttooooo: : : : : archiv Zpravodaje, doc. Hanuš, natura2000.cz, archiv oddílu NH, Cyklosport Chropyně, Jana Večeřová, archiv MŠ, J. Kotula. GrGrGrGrGrafafafafafickáickáickáickáická
rrrrrealiealiealiealiealizace:zace:zace:zace:zace: T T T T Tomáš Romáš Romáš Romáš Romáš Rozkozkozkozkozkošnýošnýošnýošnýošný, , , , ,  T T T T Tiiiiisssssk: k: k: k: k: TTTTTiiiiissssskárkárkárkárkárna PRINT - Josef Skna PRINT - Josef Skna PRINT - Josef Skna PRINT - Josef Skna PRINT - Josef Skopal, Kropal, Kropal, Kropal, Kropal, Kroměříž.oměříž.oměříž.oměříž.oměříž. Uzávěr Uzávěr Uzávěr Uzávěr Uzávěrkkkkka ta ta ta ta tohoohoohoohoohottttto čísla o čísla o čísla o čísla o čísla  2020202020. 0. 0. 0. 0. 066666. 2005. Bezpla. 2005. Bezpla. 2005. Bezpla. 2005. Bezpla. 2005. Bezplatná ditná ditná ditná ditná dissssstrtrtrtrtribuce. Názibuce. Názibuce. Názibuce. Názibuce. Názorororororyyyyy
autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.

Ladislav NĚMEČEK, Kojetín – Sylva ZAJÍČKOVÁ, Záříčí

Uzavření manželství

Blahopřání

Poslední rozloučení

Průběh teplot - květen 2005

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci červenci 2005 oslaví své životní jubileum:
GIEBLOVÁ Alena, Tyršova 529; ZEMÁNEK Josef, Moravská 617

Marie SLAVÍKOVÁ, 70 let, ul. Tovačovská; Jaroslava OTEVŘELOVÁ, 77
let, ul. Tyršova; František SEDLÁČEK, 75 let, ul. Palackého; Jiřina
SOUKUPOVÁ, 77 let, ul. Masarykova; Ernest PÁLKA, 61 let, ul. Moravská
Anna MAGDÁLKOVÁ, 54 let, ul. Tovačovská

Dne 18. července oslaví své životní jubileum – krásných 80 let – pan
Miroslav OTEVŘEL.

Přejeme mu zdraví z ocele, aby byl s námi co nejdéle! Za všechnu lásku a
obětavost mu ze srdce děkují a hodně štěstí a spokojenosti přejí jeho děti
s rodinami, přátelé a dobří sousedi.

Květnové rolnické pranostiky a lidová hospodářská pravidla svorně
preferují vlhčí a chladnější, nikoliv však mrazivý vývoj počasí před teplou
a suchou povětrností tohoto měsíce. Základním požadavkem pro
zdárný růst a vývoj plodin v květnovém období je jejich rovnoměrné
zásobení vláhou. To ve většině případů bývá zabezpečeno při
převládajícím cyklonálním vývoji počasí tohoto měsíce. Pravidelné
a dostatečné květnové zásobení vodou je důležité především pro louky
a pastviny, ale i u polních kultur. Další důležitou biologickou skutečností
je, že v tomto období dochází z velké části na vzrostlých vrcholech
obilovin k zakládání budoucích klásků. Bylo dokázáno, že čím je toto
období pomalejší a delší, tím větší množství klásků a kvítků se zakládá.
Ke zpomalování rychlosti vývoje obilovin dochází právě za chladnějšího
a dostatečně vlhkého počasí. Za těchto podmínek se výrazně zvyšuje
pravděpodobnost, že založené odnože obilovin budou plodnější, než−
li by tomu bylo, pokud by převládlo z hlediska lidských pocitů příjemné
teplé májové počasí. Tyto skutečnosti přesně vystihuje známá lidová
pranostika – „Studený máj – ve stodole ráj!“

Z místního pozorování v měsíci květnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 11,7 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 18,2 °C
− nejchladnějším dnem byl 29. květen s ranní teplotou 20 °C

a odpolední 31 °C
− nejteplejším dnem byl 10. květen s ranní teplotou 5 °C a odpolední 8 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 44,4 mm/m2 převážně ve

formě sněhu
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 991,5 hPa, přičemž

dlouhodobý průměr je 989 hPa

Pranostiky na měsíc červenec:
2. červenec (Navštívení Panny Marie) – Navštívení Panny Marie čisté –
    ovoce jisté.
13. červenec (Markéta) – Prší−li na den svaté Markéty, bývají lískové
       ořechy prázdné a červivé.
18. červenec (Kamil) – O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
20. červenec (Eliáš) – Na svatého Eliáše dopoledne léto a odpoledne
        podzim.
22. červenec (Marie Magdaléna) – Máří Magdaléna bývá uplakaná.
25. červenec (Jakub) – Kolik mračen na Jakuba, tolik sněhu v zimě.
26. červenec (Anna) – O svaté Anně sedlák si žito nažne.

– Ing. O. Kment –


