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Zastupitelstvo města svým usnesením
ze dne 18. prosince 2003 schválilo rozpočet
města pro rok 2004. V průběhu roku schválilo
úpravy rozpočtu a vzalo na vědomí zprávy
o průběžném hodnocení hospodaření města.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, byly dány výsledky
hospodaření města za rok 2004
k přezkoumání auditorovi ing. Jaroslavu
Součkovi. Zpráva auditora o provedení
 přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
je součástí  závěrečného účtu města.

Hospodaření města za rok 2004
skončilo příznivějším výsledkem, než
bylo rozpočtováno. Tato skutečnost
je ovlivněna nečerpanou rezervou města,
úsporami ve výdajové části rozpočtu,
vázanými prostředky na výdaje přecházející
k dočerpání do r. 2005 a v neposlední řadě
přijetím dotace ze státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že nebylo nutné zapojit
tolik rozpočtovaných prostředků, dochází
k úspoře rozpočtové rezervy 6 606,3 tis. Kč,
která spolu s nečerpanými prostředky

z minulých let tvoří zůstatek  finančních
prostředků na účtu města k 31.12.
2004 ve výši 9 794 tis. Kč. Tuto částku
je nutné ponížit o nevyčerpané prostředky
určené k odvodu do státního rozpočtu
a takto poníženou částku je možné zapojit
do rozpočtu letošního roku.

Další prostředky jsou uloženy na účtech
peněžních fondů. Jedná se o Fond rozvoje
bydlení, Fond sociální a Fond rezerv
a rozvoje. Město má také část peněžních
prostředků k dispozici na účtech otevřeného
podílového fondu Sporoinvest. Aktuální
hodnota k 31.12.2004 činí 2 253,8 tis. Kč.
Část prostředků ve výši 650 tis. Kč město v r.
2003 investovalo do  životního pojištění W−
konto. Aktuální hodnota k 31.12.2004 činí
665,1tis. Kč. Tyto zhodnocené prostředky
však budou k dispozici v r. 2008.

Příjmová část rozpočtu r. 2004 byla
plněna na 105 %, a to především
díky příznivějšímu vývoji, zejména daňových
příjmů. Proti r. 2003 vzrostly celkové příjmy
o 19,9 %. Rozhodující příjmy pro město jsou

jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové,
kapitálové), které se podílí na celkových
příjmech 48,42 %.

Daňové příjmy byly proti roku 2003 (bez
daně z příjmů právnických osob za obec)
o 1 192,79 tis. Kč vyšší. Největší podíl na tom
mají příjmy ze sdílených daní – daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a daně
z příjmů právnických osob. Nenaplněna
naopak zůstala daň z příjmů fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti
(podnikatelů). Ta byla dokonce nižší než v roce
předchozím.

Nedaňové příjmy byly oproti rozpočtu
vyšší o 2 161,3 tis. Kč. Výše nedaňových
příjmů je ovlivněna položkou Příjmy
z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
částí, na kterou byly v roce 2004 účtovány
příjmy z pronájmu bytů. Ty byly
v předchozích létech součástí příjmů Správy
majetku města Chropyně, ale na základě
požadavku auditora došlo k převodu těchto
příjmů na majitele bytů.

− Cesta na Ukrajinu
− Organizace školního roku 2005/2006 v základních,

středních a speciálních školách
− Klub českých turistů
− Z jednání zastupitelstva města Chropyně
− Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše
− Získejte znalosti s ČČK
− Cykloturistický výlet – Mikulov – Pálava
− Informace Svazu důchodců ČR
− Pionýrské tábory 2005
− Jubilejní „desátá“ Sluneční zátoka
− Tarokářský turnaj
− Soutěž pro mladé fotografy
− Rybářské závody – červen 2005
− Školní olympiáda 2005
− Vítání nových občánků našeho města
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Hospodaření Města Chropyně v roce 2004

Kapitálové příjmy se podařilo zajistit
především  prodejem pozemků v oblasti lázní
a budoucího štěrkoviště. Tyto prodeje nebyly
součástí schváleného rozpočtu, ale byly
během roku upraveny a zrealizovány. Příjmy
z prodejů majetku byly v roce 2004
o 2 605,2 tis. Kč nižší než v roce 2003.

Významný podíl na výši příjmů měly
v roce 2004 dotace, které se podílely
na celkových příjmech 51,58  %. Oproti roku
2003 byly o 10 486,38 tis. Kč vyšší. Měly
hlavní vliv na nárůst celkových příjmů. Kromě
každoročně se opakujících dotací (výkon
státní správy, školství, sociální dávky)
obdrželo město také dotace investiční.
V roce 2004 se městu podařilo získat 10 mil.
na rekonstrukci základní školy, 3,5 mil.
na regeneraci sídliště a z celkové přislíbené
částky 8,8 mil. bylo na bytový dům v roce
2004 vyčerpáno 4,615 mil. Další investiční
dotace byly poskytnuty na rekonstrukci

rozhlasu a požárního vozidla.
V roce 2004 město obdrželo také dotaci

z Úřadu práce  na akt ivní pol i t iku
zaměstnanosti a na volby do Evropské unie,
krajských zastupitelstev a senátu.
 Každoročně se opakující neinvestiční  dotace
se týkají dotace školským zařízením na mzdy
a některé ostatní náklady a sociální dávky.

Všechny tyto dotace musí být
vyúčtovány a nevyčerpané prostředky
odvedeny poskytovateli.

Výdajová část rozpočtu byla
čerpána v objemu 98 342,94 tis. Kč, což
činí 91,49 % rozpočtu. Proti roku 2003
vzrostly celkové výdaje o 15,88 %. Tento
nárůst výdajů je převážně z důvodu
investic, na které byly poskytnuty dotace,
ale tyto akce si vyžádaly i dofinancování
z prostředků města. Kapitálové výdaje byly
v roce 2003 oproti roku 2002 5,5krát větší
a činily 20.856,24 tis. Kč a v  roce 2004 byly
ještě o 5.229 tis Kč vyšší!

Mezi nejvýznamnější
investice roku 2004 patří
zejména rekonstrukce základní školy
(10 732,94 tis. Kč), výstavba bytového
domu na ulici Tyršova (5 481,77 tis. Kč),
regenerace sídliště (5 336,43 tis. Kč), výkupy
pozemků v lokalitě Podlesí (1 365,50 tis. Kč),
rekonstrukce rozhlasu (1 444,73 tis. Kč),
rekonstrukce mateřské školy (819,10 tis. Kč),
rekonstrukce městského úřadu (578,21 tis.
Kč), rekonstrukce hasičského vozidla CAS
(459,98 tis. Kč), rekonstrukce recirkulační
stanice na koupališti (236,02 tis. Kč) aj.

Auditor Ing.  Souček vydal na základě
provedeného přezkoumání hospodaření
Města Chropyně za rok 2004 Zprávu
auditora. Ta byla spolu se Závěrečným
účtem Města Chropyně za rok 2004
projednána a schválena zastupitelstvem
města dne 22. června 2005.

– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí HSO –

dokončení ze strany 1

Cesta na Ukrajinu
Přijíždíte−li do míst, kde žil Nikola Šuhaj

loupežník, zjistíte, že zařazení vyššího
rychlostního stupně vašeho automobilu
je zbytečné. Vyhýbáte se všem dírám
a výmolům a máte z toho trochu zvláštní
pocit, když si uvědomíte, že tento kout
Ukrajiny byl kdysi součástí naší vlasti.
Podkarpatská Rus patří k nejchudší části
Ukraj iny. V tomto kraj i  je 95 %
práceschopných obyvatel nezaměstna−
ných, 8 milionů Ukrajinců musí pracovat
v zahraničí, aby uživili své rodiny. Průměrný
plat se pohybuje okolo 1.400 – 2.400,− Kč
měsíčně, přičemž např. 1 litr benzínu stojí
18,− Kč, chleba 20,− Kč, 1 kg masa 120,− Kč,
1 kg rajčat 15,− Kč.

V letech 1997 – 2001 emigrovalo kvůli
hospodářské kr iz i  90 t is íc l idí
s vysokoškolským vzděláním do zahraničí.
Chce−li dítě studovat, musí rodiče zaplatit 70
% nákladů na vzdělání. Na Poloninách

je dosud větší porodnost než úmrtnost.
Je běžné, že v jedné místnosti se tísní 7 dětí,
na jedné posteli spí dvě děti. Otcové rodin
odcházejí na jaře do ciziny za prací a vracejí
se až na podzim s penězi, které si těžkou prací
vydělali. V této zemi není žádné zdravotní
pojištění ani sociální dávky. Důchody, pokud
ho někdo má, jsou velmi malé. Někdo nemá
důchod vůbec. Luxus je onemocnět,
dokonce i zemřít. Na léky i zabezpečení
pohřbu se musí skládat celá obec.

Podkarpatská Rus je velmi zajímavou částí
Ukrajiny. Rozkládá se na jižním svahu
středních Karpat. Její celková plocha činí
12.656 km2. Poloninské Karpaty jsou pokryté
nekonečnými hvozdy s pralesními
rezervacemi. Žije zde mnoho vzácné zvěře.
Jako obrovské vlny se zde zvedají protáhlé
horské hřebeny pokryté horskými
pastvinami. V horských vesnicích jsou
originální příbytky, koliby a proslulé dřevěné

kostelíky. Je zde mnoho
vzácných minerálních pra−
menů. Podkarpatská Rus je země mimořádné
krásy a určitě stojí za zhlédnutí.

Cílem mé cesty bylo navštívit adoptované
děti a zjistit, jak se jim vede. Jak již bylo výše
uvedeno, žije zde mnoho rodin, které nemají
dostatek peněz na školní pomůcky, oblečení,
léky. Projekt adopce na dálku dává dětem
šanci vystudovat a dozrát v zodpovědné
osobnosti,  které budou v budoucnu
schopny zabezpečit sebe i svoje rodiny.

Touto cestou děkuji  všem l idem
z Chropyně, Kyselovic, Břestu, Žalkovic
a Kojetína, kteří podporují svými finančními
dary děti na Ukrajině. Od rodičů i dětí Vám
všem vyřizuji co nejsrdečnější pozdravy
a velkou vděčnost za Vaši pomoc. Bylo
až dojemné, jakým způsobem ji projevují.

– Pavel Rozsypálek,
předseda Charity Chropyně –
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Klub českých turistůOrganizace školního roku 2005/2006
v základních, středních a speciálních školách

Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne
ve všech základních, středních a speciálních školách ve čtvrtek
1. září 2005. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý
31. ledna 2006. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v pátek 30. června 2006.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek
27. října 2005.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince
2005 a skončí v pondělí 2. ledna 2006. Vyučování začne v úterý
3. ledna 2006.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února
2006.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:

 6.2.  – 12.2.2006 Praha 1 až 5, Blansko, Brno−město, Brno−venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo, Domažlice,
Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

13.2. – 19.2.2006 Praha 6 až 10,  Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,
Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek−Místek

20.2. – 26.2.2006 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín,  Praha−
východ, Praha−západ, Mělník, Rakovník, Plzeň−
město, Plzeň−sever, Plzeň−jih, Hradec Králové,
Teplice, Nový Jičín

27.2. –  5.3.2006 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál

6.3.  – 12.3.2006 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,
Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most,
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk,
Opava, Jeseník

13.3. – 19.3.2006 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice,
Klatovy, Český Krumlov, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, Ostrava−město

Poznámky k tabulce :
1) Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha

9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19,
Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha  Kolovraty, Praha−Běchovice,
Praha−Benice, Praha−Březiněves, Praha−Čakovice, Praha−Ďáblice,
Praha−Dolní Chabry, Praha−Dolní Měcholupy, Praha−Dolní Počernice,
Praha−Dubeč, Praha−Klánovice, Praha−Koloděje, Praha−Královice,
Praha−Křeslice, Praha−Lysolaje, Praha−Nebušice, Praha−Nedvězí, Praha−
Petrovice, Praha−Přední Kopanina, Praha−Satalice, Praha−Suchdol,
Praha−Štěrboholy, Praha−Troja, Praha−Vinoř.

2) Praha 1 až 5 jsou městské části : Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4,
Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha−Kunratice,
Praha−Libuš, Praha−Lipence, Praha−Lochkov, Praha−Řeporyje, Praha−
Slivenec, Praha−Šeberov, Praha−Újezd, Praha−Velká Chuchle, Praha−
Zbraslav, Praha−Zličín.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna
a pátek 14. dubna 2006.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2006
do pátku 1. září 2006.

Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007
začne v pondělí 4. září 2006.

V Praze, 2. listopadu 2004
– JUDr. Petra Buzková, v.r., ministryně –

„Mlha padá, bude krásný den …“ slibuje básník
v Baladě o jitru v září. Věřme, že tomu tak bude i letos
a vyberme si některý termín výletu z nabídky turistické oblasti Valašsko
– Chřiby:

10.9.2005 Rusavskými kotáry na kole i pěšky
km: pěší 15, 25, 35, 50; cyklo 25, 50; start: Holešov,
sokolovna, dle propozic; KČT Holešov; info: Ing. František
Hostaša, tel. 573 394 666, 604 465 413

10.9.2005 Zlínská nejen padesátka
km: pěší 10, 17, 25, 35, 50; start: Zlín, volejbalové hřiště
„U přehrady“, 6 – 9 hodin; KČT Zlín; info: Ivan Minář,
tel. 577 212 697

17.9.2005 Podzimní putování Valašskem
km: pěší 10, 25, 35; cyklo 45, 95; start: Valašské Meziříčí,
hvězdárna, 7 – 9 hodin; KČT TJ Valašské Meziříčí;
info: Ladislav Hojgr, tel. 605 215 879

17.9.2005 TO Rožnovsko − Cáb
km: dle volby; cíl: chata na Cábu, 9 – 13 hodin; KČT TJ
Rožnov pod Radhoštěm; info: Jan Kubáček,
tel. 571 652 586, 604 685 786

28.9.2005 Javorina na kole
km: 65; start: Napajedla, čas dle propozic; KČT
Napajedla, info: Karel Janošek, tel. 577 944 817

1.10.2005 Chřibská 33
km: 15 – 33; start: Buchlovice, 7 – 9 hodin; KČT Uherské
Hradiště, info: Vladimír Plch, tel. 572 556 093,
608 624 631

– JP –

P O Z O R !!!
KČT Chropyně připravuje i v letošním roce zájezd

na již XXIX. ročník PUTOVÁNÍ

SLOVÁCKÝMI VINOHRADY,

které se koná v sobotu 8. října 2005.

Autobus z Chropyně bude vypravený,

pokud bude dostatek zájemců.

Přihlášky se zálohou 140,− Kč

přijímají do 25. září 2005

Jar. Pospíšilová, tel. 573 357 287

nebo Svat. Horáková, tel. 573 356 452.
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Ve středu dne 22. června se konalo
13. veřejné plenární zasedání Zastupitelstva
města Chropyně. Při schvalování programu
jednání informoval starosta přítomné
o žádosti firmy ZAPA, aby na tomto jednání
nebyla projednávána jejich žádost o změnu
územního plánu a předběžný souhlas, týkající
se těžby štěrku v lokalitě louky Hejtman.
Zastupitelé jejich žádost o odložení vzali
na vědomí, avšak neakceptovali j i
a odsouhlasi l i  jednání dle programu
uvedeného na pozvánce.

Na programu byly následující hlavní
body:
Složení slibu nastupujícího zastupi−
tele

Na funkci člena zastupitelstva rezignoval
pan Miroslav Horák. Na jeho místo nastupuje
náhradník ze stejné kandidátky, tj. Mgr. Igor
Štěpánek, který na tomto jednání složil
předepsaný slib zastupitele.
Projednání záměru změny územního
plánu města a vydání předběžného
souhlasu s podnikatelským záměrem
„Těžba a úprava štěrkopísku s vý−
konem 300 tis. tun za rok“

Tímto bodem se již zastupitelstvo zabývalo
na jednání 30. března letošního roku, kdy bylo
přijetí stanoviska odloženo na dnešní jednání.
V průběhu těchto tří měsíců proběhla anketa
na webových stánkách města, průzkum
veřejného mínění, který zpracovala firma
Maják Holešov a občané města předali petici
proti uvažované těžbě. Zastupitelé, právě tak
jako přítomní občané, vyjádřili svůj nesouhlas
s těžbou v lokalitě luk Hejtman. Žádost firmy
ZAPA byla zamítnuta. Podrobněji se touto
problematiku zabýval článek ve Zpravodaji
číslo 7.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
za 2. čtvrtletí 2005

Kontrolní výbor prověřil plnění volebního
programu v oblasti výstavby, bydlení
a bezpečnosti. Dále provedl kontrolu plnění
obecně závazných vyhlášek a při své činnosti
nezjistil žádné nedostatky. V diskusi navrhl ing.
Otevřel prodej bytů Masarykova č. 11
i s nájemníky. Místostarostka odpověděla, že
v město nemá zatím dobré zkušenosti
s takovým prodejem. Dále byla znovu
diskutována otázka rušení nočního klidu.
K této záležitosti starosta konstatoval, že policii
osobně neustále bombarduje žádostmi
o častější kontroly. Policii byl také předán
přehled povolených výjimek z OZV, týkající
se zajištění veřejného pořádku při pořádání
veřejné hudební produkce.
Zpráva o činnosti finančního výboru
za 2. čtvrtletí 2005

Finanční výbor projednal veškeré
ekonomické materiály předkládané
zastupitelstvu, včetně změn obecně
závazných vyhlášek, a doporučil jejich
schválení.

Závěrečný účet Města Chropyně včet−
ně zprávy auditora

V číselném vyjádření hospodaření Města
Chropyně v loňském roce se nic nezměnilo
proti informaci, která byla předložena
zastupitelstvu na jednání v březnu 2005.
Proto pouze zopakujeme, že v roce 2004
činily celkové příjmy 100,498 tis. Kč a výdaje
100,191 tis. Kč. Auditor vydal na základě
provedeného přezkoumání hospodaření
Města Chropyně za rok 2004 „Zprávu
auditora“. Tato zpráva ve svém závěru
konstatuje, že při přezkoumání hospodaření
auditor nezjistil takové skutečnosti, které by
naznačovaly, že účetní záznamy, na jejichž
základě byla účetní závěrka sestavena,
by nebyly úplné, průkazné a správné ve všech
významných souvislostech. Zjištěné
nedostatky jsou v převážné míře
metodického charakteru a nemají významný
vliv na plnění rozpočtové kázně.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas
s hospodařením za rok 2004 bez výhrad.
Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací města za pět měsíců
letošního roku

Informaci o hospodaření základní školy
přednesla ředitelka školy Mgr. Zapletalová.
Čerpání rozpočtovaných výdajů z příspěvku
města bylo za těchto pět měsíců ve výši 1,354
tis. Kč na 37,93 %, což je méně než činí
alikvotní podíl z ročního rozpočtu, což je 41,9
%. Vyšší čerpání než činí alikvotní podíl bylo
pouze u cestovného (vyúčtován lyžařský kurz
žáků ) a služby zpracování dat . Mateřská škola
čerpala za stejné období prostředky ve výši
622 tis. Kč, tj. 43,66 % ročního rozpočtu.
Nerovnoměrné čerpání vykazuje pouze

položka teplo a pro−
gramové vybavení. Při
předkládání tohoto materiálu informovala také
ředitelka Ratúzná o uzavření MŠ od 25.7.2005
do 5.8.2005. Také hospodaření příspěvkové
organizace Školní j ídelna Chropyně
se v období od ledna do konce května
vyvíjelo dle schváleného ročního
rozpočtu.Čerpání výdajů se pohybuje na 40
% ročního rozpočtu. U této organizace došlo
k některým změnám vyvolaným novou
legislativou. Jedná se o změnu ve stanovení
ceny pro pracovníky školských zařízení a dále
se ŠJ od 1.5.2005 stala plátcem DPH.
Vyhodnocení vlivu změn na cenu stravenky
pro cizí strávníky provedou pracovníci
organizace do konce měsíce července.
Hospodaření Správy majetku města
za 5 měsíců uvedl ing. Tichý. Zde bylo
dosaženo výše vlastních příjmů 2,352 tis. Kč
(49 %), dotace od města 3,500 tis. Kč (46 %)
a celkové výdaje výše 5,809 tis. Kč (46 %).
Nerovnoměrné čerpání vykazuje středisko
městského rozhlasu (úmyslné poškozování na
ulici Nádražní), veřejného osvětlení
(vybudováno osvětlení na ulici Pazderna

a osvětlení zadního traktu DPS). Nejvyšší
čerpání vykazuje středisko komunikace
z důvodu vysokého nákupu posypového
materiálu a recyklátu na zpevnění komunikace
na Podlesí − zahrádkářská kolonie, okolí
Zámeckého rybníka.
Rozpočtová opatření příspěvkových
organizací města

1. rozpočtovým opatřením v roce 2005
navrhla základní škola upravit jejich rozpočet
o celkovou částku 85.900,− Kč. Z toho
25 000,− Kč řeší úpravu způsobu financování

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
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obědů pro pracovníky základní školy dle
nového zákonného opatření a bude o tuto
částku zvýšen příspěvek od města, 21.500,−
Kč obdržela škola od pojišťovny na plnění
pojistné události , tato částka bude použita
na nákup nových předmětů, které byly
zcizeny a opravu poškozených dveří a plotu,
39.400,− Kč jsou nevyčerpané prostředky
v kapitole energií, které byly vedeny
v dohadných položkách a tato částka
je ponecháno pro použití v roce 2005 ve
stejné kapitole.
Rozbor hospodaření města za pět
měsíců letošního roku

V oblasti příjmů dosáhlo město za uvedené
období výše 38,946 tis. Kč což je 76,04 %
z ročního rozpočtu. Největší vliv na přeplnění
příjmů má přijatá dotace na výstavbu
bytového domu, která byla poukázána ve 2.
čtvrtletí, avšak úprava rozpočtu bude
provedena dnes předkládaným rozpočtovým
opatřením. Celkové výdaje za toto období
činily 32,554 tis. Kč, tj. 41,44 % ročního
rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že výdaje
jsou plněny rovnoměrně. Plánované akce
opravy místních komunikací, pokračující
rekonstrukce rozhlasu, rekonstrukce ZŠ a další
etapa regenerace sídliště budou realizovány
ve 2. pololetí letošního roku.
Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2005
Města Chropyně

Na základě hospodaření za 5 měsíců
a z důvodu nově vzniklých požadavků
předložila vedoucí hospodářsko správního
odboru návrh rozpočtového opatření č. 2.
Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje
rozpočet v obou oblastech , tj. zvyšuje se o
3,504 tis. Kč. Rozhodující položkou je
investiční dotace na výstavbu bytového
domu ve výši 3,662 tis. Kč, která se projevuje
jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů.
Rovněž tak se v obou oblastech projevuje
snížení daně z příjmů právnických osob za
obce o 519 tis. Kč. Ve výdajích dochází
k úpravě, kromě již uvedených dvou položek,
u našeho podílu na výstavbu bytového
domu, kde se rozpočtovaná položka zvyšuje
o 714 tis. Kč. V původním rozpočtu bylo
uvažováno s doplacením této částky až v roce
2006. Dále se také zvyšuje náš podíl na
regeneraci sídliště o 100 tis. Kč, na svoz
nebezpečného odpadu o 100 tis. Kč, na sběr
a svoz komunálního odpadu o 90 tis. Kč.
Po těchto úpravách byla snížena rozpočtová
rezerva o 905 tis. Kč, takže nyní činí 1,020 tis.
Kč.
Majetkoprávní záležitosti

V rámci majetkoprávních záležitostí
schválilo zastupitelstvo vykoupení pozemků od
Pozemkového fondu České republiky parcelní
číslo 1253/4 o výměře 45 m2 a parcelní číslo
1253/11 o výměře 51 m2 za cenu, kterou
vypočte znalecký posudek vyhotovený
Pozemkovým fondem. Tyto pozemky město
vykupuje pro možnost vybudování chodníku

na Františkově. Dále byl schválen prodej
pozemku parcelní číslo 1577/13 o výměře
96 m2 v lokalitě Drahy firmě Studio Piranha,
s.r.o. za cenu 60,− Kč za m2. Zastupitelstvo
také projednalo a schválilo, že smlouva
se Zl ínským krajem na oboustranné
vypořádání pozemků po provedených
rekonstrukcích krajských komunikací bude
ve formě směny pro vzájemnou výhodnost,
a to místo původně schválených smluv
darovacích.
Obecně závazné vyhlášky

Obecně závaznou vyhláškou (dále OZV)
č. 1/2005 se ruší OZV č. 3/1998, neboť její
obsah musí být dle nové legislativy řešen
jinou formou. Obsáhlý Tržní řád je nyní řešen
formou Nařízení města, jehož schvalování
je plně v kompetenci rady města, ta jej
schválila dne 1.6.2005. Nově zpracovaný
Tržní řád zahrnuje nejen tuto změnu, ale
veškeré úpravy vzniklé během uplynulých let,
a to včetně trvalého zapracování Tržního
řádu pravidelně konaných Hanáckých
slavností. Obecně závazná vyhláška č. 2/
2005 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství stanoví komplexní
výši poplatků, které až dosud byly součástí
starého (nyní zrušeného) tržního řádu.
Projednání návrhu změny č. 3
územního plánu Města Chropyně –
cyklotrasy v úseku Chropyně –
Plešovec

Návrh změny územního plánu byl
předložen v souvislosti se záměrem zřízení
cyklostezky spojující Chropyni s místní částí
Plešovec. Změna spočívá v zapracování
značené dálkové cyklotrasy Moravská stezka,
která je umístěna v katastrálním území
Chropyně a Plešovec. Nově navrhovanou
cyklotrasou řešenou v souběhu se silnicí

II/435 bude rozšířen dopravní koridor mezi
zastavěným územím Chropyně a Plešovce.
V závazné části změny územního plánu
Města Chropyně je cyklotrasa definována
jako veřejně prospěšná stavba. K návrhu
změny přijal stanovisko nadřízený orgán
územního plánování Krajského úřadu
Zlínského kraje dne 8.6.2005.
Diskuse

V rámci diskuse vystoupil pan Šimek
s požadavkem na f inanční příspěvek
Kynologickému klubu – je nutno podat
písemnou žádost na radu města. Paní
Paňáková vyjádřila obavy z možného
poškození jej ich bytového domu při
budování zasíťování část i  města
internetovou sítí za pomoci optických kabelů
zavěšených mezi jednotlivými panelovými
domy. Rada města vydala souhlas firmě na
budování tímto způsobem, ale žádným
způsobem nebude nikoho nutit, aby
se na tuto síť napojil. Vedení kabelu v zemi
je nereálné. Dále zazněly připomínky
k nedobrému stavu chodníku k ZŠ – je
podána žádost o dotaci na opravu místních
komunikací a oprava tohoto chodníku
je zahrnuta do připravované rekonstrukce.
Špatné dopravní značení, zejména týkající
se zákazu vjezdu nákladních automobilů do
sídliště, bude řešeno v rámci zpracovaného
paspartu dopravního značení, který
je v současné době před dokončením.
Kontrola porušování dopravních předpisů je
neustálým předmětem jednání s Policií ČR.

Termín konání dalšího řádného
zasedání Zastupitelstva města
Chropyně byl předběžně stanoven na
pondělí 26. září 2005.

– Eva Klašková, místostarostka –

Z jednání zastupitelstva města Chropyně

Fotoateliér „Jana“
nabízí starším občanům focení
na průkazky přímo v budově
s pečovatelskou službou nebo

v domovech důchodců umístěných
na území města Chropyně. Tuto

službu nabízím i ostatním starším
občanům bydlícím v Chropyni

a je možné ji objednat telefonicky,
nebo prostřednictvím matriky MěÚ.

Focení bude provedeno dne 21. září
2005 v době 9 – 12 hodin

na MěÚ v Chropyni.

Cena: 100,− Kč, zhotovení fota
                             do jednoho týdne.

Kontakt: Jana Večeřová – fotografka
    Masarykovo nám. 33, Kojetín

Telefon: 581 762 250,
  mobil: 736 465 405

Firma Bena
obchodní a zprostředkovatelská činnost

výroba klíčů

zahájení činnosti od 5.9.2005

v Městském kulturním středisku –

přízemí (vchod bočními dveřmi)

− regulátory komínových tahů

− klimatizační zařízení do bytů

a malých provozoven

− vzduchové opony

− prodej stáčené drogerie za akční ceny

− výroba klíčů FAB (á 15,− Kč)

− doprodej ND na kola (slevy až 50 %)

otevřeno: po, út, st – 9:30 – 11:30

a 13:00 – 16:00 hodin
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Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše – Okruh sleziny (slinivky a žaludku)

zahrnuje výjimečně  tři orgány, zatímco
v jiných okruzích se setkáváme jen se dvěma.
Klasická medicína nepřikládá slezině žádnou
zvláštní důležitost a zastává názor, že je
možné v případě nemoci nebo úrazu tento
orgán klidně odoperovat. Celostní čínská
medicína je názoru naprosto
opačného. Seznam potíží vzniklý oslabením
sleziny je velmi dlouhý a prakticky je v dnešní
době velmi těžké najít člověka s harmonickým
působením sleziny.

Slezina patří svým působením
do imunitního systému a její nejdůležitější
funkcí je likvidace odumírajících krevních
buněk. Podílí se tak na krvetvorbě. V čínské
medicíně řídí protivirovou imunitu, tudíž
každá viróza, opar nebo např. infekční
žloutenka znamená její poruchu. Obaly kolem
infekčních ložisek jsou ve slezině tvořeny
hleny z bílé mouky, cukru a mléka
(pozorní čtenáři poznali buchty a koláče).
Sladká chuť sice slezinu posiluje, ale přebytek
sladkostí a hlavně rafinovaného cukru vytváří
v organismu hleny, do nichž se zabalují
infekce.

Slezina ovlivňuje následující orgány:
Žaludek, slinivka břišní, lačník, kyčelník,

bránice, brzlík, dásně, hypothalamus,
hypofýza, epifýza, jazyk, jícen, koutky úst,
vegetativní nervy, vazy, svaly, řitní otvor, slinné
žlázy, štítná žláza, podkoží, povázka, mízní
cévy, ozubice, patro, meniscus, dno pánevní,
kostní dřeň, dřeň nadledvinek, hltanové
mandle.
Příznaky poruchy okruhu sleziny:

Obezita, nadměrná štíhlost, srdeční
neuróza, hemoroidy, časté noční močení,
chuť na sladké, suché nebo slabé rty, otok
kloubu palce u nohy, mnoho hlenu
na sl iznicích, hormonální poruchy,
nepravidelná menstruace, vodnatá rýma,
záněty vedlejších nosních dutin, únava
a slabosti končetin, chladné končetiny,
krvácení z dásní, zarudnutí v hrdle, brnění
v končetinách, problémy na víčkách očí,

zarudnutí kůže na krku a v oblasti klíčních kostí,
bolesti v podpaží, velká únava po jídle, bolesti
hrudní páteře, svědění pod levou lopatkou,
potíže příušních žláz a středního ucha, pálení,
bolest nebo křeče v lýtkách, bolesti v oblasti
lymfatických uzlin, bolesti a zduření prsů,
otoky dásní, otoky spodního víčka, polypy
v nose, zatínání zubů, bolesti zubu v horní
čelisti, vytékání sliny v koutku, paradontóza,
rozpraskané rty, afty, herpes, záněty dutin,
povislá ňadra, křivé zuby u dětí, zvětšování
prsů u mužů, pocit na zvracení, chorobný
hlad, chorobné nechutenství, vidiny jídla ve
snu, nezvládání točivých pohybů např. při
jízdě na kolotoči, potíže tenkého střeva,
žaludku, slinivky břišní, jícnu, ústní dutiny, rtů,
onemocnění hypofýzy, hypothalamu, šišinky
mozkové, štítné žlázy, lymfatického systému
a vegetativního nervového systému, ztráta
paměti, chladné ruce a nohy, neplodnost.

Přímý vliv má slezina na žaludek
a slinivku – znamená to tedy, že nelze trpět
např. žaludečními vředy, pokud je v pořádku
slezina. V praxi proto nejde vyléčit žaludeční
potíže, pokud nebude zdravý mateřský orgán
– slezina.U slinivky ovládá slezina pouze
produkci trávicích enzymů. Beta – buňky,
které produkují inzulín, jsou pod přímým
vlivem toxinů z jater. V tomto případě je tedy
třeba vyčistit oba orgány – játra i slezinu.

Velmi důležitým orgánem pod vlivem
sleziny je dvanácterník. V tomto orgánu
je podle čínské medicíny centrum energie
a dále zde probíhá trávení veškerých vitamínů
a minerálů. Ložisko ve slezině je tak příčinou
chudokrevností, oslabení vitality, poruch
vstřebávání např. hořčíku – při křečích.

Slezina ovládá všechny sliznice v těle,
jejich onemocnění je tedy rovněž známkou
poruchy sleziny. Např. paradontóza
je příkladem slezinových potíží. Přestože zuby
jsou ovládány ledvinami, dásně jako všechny
měkké tkáně patří pod nadvládu sleziny. Sem
patří rovněž tvorba aftů v ústní dutině.

Ložisky ve slezině velmi trpí vegetativní
nervový systém. Tento má své pleteně
prakticky v celém organismu (viz předminulý
článek) a jeho poškození je přímým viníkem
nastolení nepříjemných pocitů v organismu.
Je úzce spojen s mozkovými centry a dokáže
spustit jakoukoliv nemoc, protože se do něj
velmi často promítají stresy a negativní
emoce.

Rovněž lymfatický systém je přítomen
všude v organismu. Chceme−li, aby náš
drenážní systém pracoval efektivně
a dokonale, je třeba udržovat v čistotě
mateřský orgán – slezinu. Tomuto tématu byl
podrobně věnován minulý článek.

Největší dopad, týkající se rozsahu,
má slezina na hormonální hospodaření.
Žlázy, které produkují hormony, jsou slezinou
přímo ovládány. Patří sem např. štítná žláza,
hypofýza (ovlivňuje pohlavní žlázy, růstový

hormon), hypothalamus
(přijímání potravy, regulace
teploty) a šišinka mozková (mj. distribuce
pigmentu). Zátěž sleziny tak způsobuje např.
poruchy a bolesti menstruačního cyklu,
neschopnost donosit plod, neplodnost podílí
se na zánětech sliznic všech pohlavních
orgánů, dále sliznic střev a i sliznic dýchacího
ústrojí, je příčinou přílišné hubenosti nebo
naopak přibývání na váze. Pro ženy je důležitá
informace, že slezina má rozhodující vliv
na velikost a kvalitu prsou. Malá nebo
příliš ochablá prsa znamenají existenci ložiska
ve slezině.

Typickou vlastností, která souvisí
s poškozením sleziny, je přílišná
starostlivost. Ten, kdo hodně přemýšlí, stále
všechno zvažuje, zabývá se pořád problémy
a neustále situace posuzuje, oslabí slezinu do
té míry, že se v ní vytvoří ložiska. Potom
už je záležitostí jeho genetiky, kterým směrem
se další poruchy budou ubírat.

Slezinu a všechny její vztažné orgány umí
vyčistit od toxických zátěží unikátní přírodní
bylinné preparáty z výzkumu MUDr. J. Jonáše.
Podrobnější informace naleznou případní
zájemci na www.joalis nebo na tel. 573 356
432, 732 760 770.

Slezinu poškozuje:
− rafinovaný bílý cukr
− koláče, sladkosti, čokoláda, zmrzlina
− přílišná starostlivost
− kritičnost, nedůvěra, skepse
− nedostatek lásky a rodinné pohody.
Slezinu posiluje:
− jáhly, rýže, květák, kedlubna, dýně
− fenykl, sléz, šalvěj, přeslička, divizna
− žlutá, oranžová barva
− lékořice (pendreky)
− bezinková šťáva a čaj
− melta
− schopnost být nad věcí.

Pálení žáhy odstraní směs ze stejných
dílů fenyklu, heřmánku, meduňky, lékořice
a listů ibišku. 1 čajovou lžičku směsi spařit půl
litrem vody, nechat 5 minut vyluhovat.

Ivana Batůšková, Chropyně

Sbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičů

v Chropyniv Chropyniv Chropyniv Chropyniv Chropyni

VVVVVás zvás zvás zvás zvás zve k návštěvěe k návštěvěe k návštěvěe k návštěvěe k návštěvě

svých webových stránek,svých webových stránek,svých webových stránek,svých webových stránek,svých webových stránek,

které najdete na adresekteré najdete na adresekteré najdete na adresekteré najdete na adresekteré najdete na adrese

www.hasici-chropyne.wz.czwww.hasici-chropyne.wz.czwww.hasici-chropyne.wz.czwww.hasici-chropyne.wz.czwww.hasici-chropyne.wz.cz
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Cykloturistický výlet – Mikulov – Pálava
Ve dnech 14. − 17. července 2005

uskutečnilo Farní společenství Chropyně, Břest,
Kyselovice cykloturistický výlet do oblasti
Mikulova, Pálavy a Novomlýnských jezer na jihu

Moravy. Akce, určená pro zájemce zdatné jak
v jízdě na kole, tak v pěší turistice, se perfektně
vydařila.

První den jsme se všichni, tzn. 12 statečných,
sjeli na vlakovém nádraží v Hulíně, odkud jsme
s nápisem na tričkách: „od Šumavy k Tatrám
po vinných sklepech pátrám“, pokračovali
vlakem do Břeclavi. Z Břeclavi jsme se vypravili
na kolech přes Valtice do Mikulova. Už po
prvním kilometru nás překvapil defekt jednoho
z účastníků, ale po krátké opravě v cykloservisu
v Poštorné jsme mohli pokračovat, aniž bychom
nabrali velkou ztrátu času. Defekt byl naštěstí
první a zároveň poslední.

Ve Valticích jsme si prohlédli náměstí, kostel,
zámek a pokračovali jsme přes Sedlec
do Mikulova. K naší smůle se však během
prohlídky zámku ve Valticích přihnala menší
bouřka, která nás chytila po cestě do Mikulova.
Nebylo to nic velkého a naštěstí víckrát během
našeho výletu nepršelo. Ubytovali jsme se
v internátě Praktické školy v Mikulově. Ještě první
den jsme stihli velmi krásnou procházku na
Svatý kopeček. Po prudkém a namáhavém
stoupání nám byl odměnou nádherný výhled

na všechny strany s krásnou dohledností po
dešti. Ještě tentýž den jsme si stihli domluvit
posezení ve vinném sklípku „U sudu“ na páteční
večer, čímž byl po večeři v jedné z příjemných

m i k u l o v s k ý c h
hospůdek den zakon−
čen.

V pátek nás čekal
nejnáročnější prog−
ram z celého pobytu.
Nejprve jsme museli
zdolat nepříjemné
stoupání na Pálavské
vrchy, ale opět nám byl
odměnou překrásný
rozhled na všechny
strany. Pak jsme po
konzultacích s místními
starousedlíky zamířili na
jeden z pálavských
vrchů – na Dívčí hrady
neboli Děvičky. Kola
jsme ovšem museli
nechat zaparkovaná a

pokračovali jsme pěšky na Děvičky, odkud je
nejkrásnější výhled na
Novomlýnské nádrže,
ale také na celou
podstatnou část jižní
Moravy až po Brno. Po
absolvování turistické
vložky jsme pokračo−
vali do Dolních Věs−
tonic a podél Nových
mlýnů II jsme přejeli do
Pasohlávek, kde jsme
se v kempu Merkur
vykoupali. Počasí bylo
nádherné, takže
to přišlo velmi vhod.
Z Pasohlávek jsme se
vrátili přes Brod nad
Dyjí a Dolní Duna−
jovice zpět do Mi−
kulova. Večerní prog−
ram byl jasný: útokem do sprchy a úprkem
do sklípku, kde nás čekala večeře a dobré víno.
Den jsme zakončili písničkou a s veselou
náladou jsme odcházeli uložit se k zas−

louženému odpočinku.
Třetí den jsme zahájili

prohlídkou pamětihodností historického centra
Mikulova – zámek, Kozí hrádek, Ditrichštejnská
hrobka, kostel sv. Jakuba. Odpolední program
vyplnila jízda po vinařské cyklostezce směr Březí,
Novosedly, Nový Přerov a zpět do Mikulova.
Výlet to byl hezký, ale neměli jsme odvahu
absolvovat ochutnávání vína ve sklípcích kolem
nichž jsme projížděli, což byla možná škoda, ale
kdoví … Večer jsme za veselé nálady strávili
příjemným posezením v zahradní restauraci
s pizzerií až téměř do půlnoci.

V neděli ráno už nás čekal návrat do Břeclavi
přes Lednici, kde jsme ještě absolvovali prohlídku
zámku, zámeckého parku a minaretu. Cesta do
Hulína vlakem a z Hulína domů do Chropyně
už proběhla bez problémů a ke vší spokojenosti
všech účastníků.

Celá akce se vydařila jak organizačně, tak
i prakticky, nedošlo k žádným problémům ani
ke zranění.

Všichni jsme vzorně reprezentovali náš
region a snažili se prodat to, co můžeme
nabídnout my u nás. Děkujeme firmě

TECHNOSOFT Chropyně za sponzorský dar
a nejmenované firmě za krásná jednotná
trička.

– KM –

Získejte znalosti s ČČK
Český červený kříž jistě není pro většinu

našich spoluobčanů neznámým pojmem.
Jeho více než 80tiletá tradice působení
na území našeho státu v souladu
s ustanoveními Ženevských úmluv je vedena
snahou předcházet a zmírňovat utrpení,
chránit zdraví a úctu k lidské bytosti,
podporovat vzájemné porozumění, přátelství
a mír. Poskytuje také účinnou pomoc
v případě katastrof a jiných mimořádných
událostí, k čemuž zajišťuje propagaci,
organizaci a výcvik první pomoci, organizuje
a registruje síť záchranných týmů.

Naši občané se mohli právě díky živelným
událostem z let 1997 a 2002 přesvědčit o tom,
jak je důležitá podaná pomocná ruka v pravý
čas. Život nás však staví do situací, kdy je třeba
reagovat okamžitě a neprodleně a každé
zpoždění pomoci může mít osudné následky.
Aby každý z nás dovedl správně poskytnou
první pomoc, přichází Český červený kříž
s nabídkou školení a kurzů první pomoci pro
veřejnost, školská zařízení i organizace dle
směrnic Evropské komise pro první pomoc
v Bruselu.

Tyto kurzy budou probíhat v měsících

říjnu a listopadu 2005
a to v těchto odbornostech:
1. Základní norma zdravotnických znalostí
2. Zdravotník zotavovacích akcí
3. Zdravotnická příprava uchazečů o ŘP

Dle individuálních potřeb a v různém
rozsahu jsme schopni připravit školení i v jiných
termínech.

Písemné i telefonické objednávky přijímáme
na naší adrese: ČČK, Nitranská 4092, Kroměříž,
tel. 573 334 767, e−mail: cck−km@volny.cz

Na setkání se zájemci se těší zkušený
instruktorský tým Českého červeného kříže.
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Informace Svazu důchodců ČR
Poznámky k důchodcům!

Naše společnost prochází hlubokými
změnami. Už se prvňáčkům nepíše velká
jednička, ale několik malých. Co však
s důchodci?

Často se nezveřejňuje, že důchodový
fond si penzisté sami ze svého zaplatili a že je
na něm přebytek 10,5 mld. Padesát miliard
korun už z důchodového fondu pro
rozpočet před lety použila vláda minulá.
Ostatně, co by se dalo vytunelovat, kdyby
předchozí generace něco nevytvořily?

Asi 25 % mladých si myslí, že důchodci
jsou už nanic. Tolik průzkum. Metoda číhat
na důchodce na poště, když si odnáší rentu
a pak ho okrást, případně zabít, je hrůzná.
Lepší je neustálé mediální strašení. Není
na valorizace, bude se připlácet
na zdravotnictví, okamžitě se dereguluje
nájemné. Pokud jde o léky, už se sáhlo lidem
do kapsy. Je asi trapné, obcházet s receptem
lékárny a zjišťovat, kde je přípatek nejmenší.
Jak vlastně žijeme, naše sdělovací prostředky
neukazují. Naše generace má většinou
handicap, že neovládá svižně počítač
a internet. Tuto dovednost nedokážeme
mladší generaci předávat, leda životní

zkušenosti a etické prin−
cipy, které jsou už leckomu
jen pro smích.

Chybí nám často sebevědomí, že jsme
něco vytvořili, někoho vychovali, vyučili.
Necháváme si vnutit mediální obraz starých
lidí – roztřesených stařenek, podivínských
dědečků, lidí nudných a zbytečných. Kolik
důchodců na významných místech ještě
pracuje, nebo na méně důležitých za lacino?
Kolik mladších rodin by nefungovalo bez
čiperných babiček a dědečků? Někdo si sám
zavinil, že pro potomky zůstal jen jakousi
záložnou, kam se chodí jen vybírat. Trapné
jsou návštěvy rodiny v domovech
důchodců a penzionech v den, kdy se tam
bere důchod. Přinesené banány se návštěvě
mnohokrát rentují.

Společnost ztrácí úctu k odlišnosti,
schopnost mluvit s druhými. Chybí nám
opravdu větší  sebevědomí. Vždyť
se dovedeme sdružovat, pomáhat si,
kulturně žít. Dovedeme i z mála ušetřit na
pobyt někde v krásnu s dalšími zajímavými
lidmi. Věřme si! Jsme ještě potřební. Jsme
nezbytnou součástí společnosti.

– Výpis ze Zpravodaje SD ČR –

Vandalismus na zeleni
S vandalismem se setkáváme téměř

každý den − budovy pořízené nežádoucím
barevným nástřikem, poškozené osvětlení,
oplocení, aj. V posledním období se nám
začíná rozmáhat vandalismus na zeleni.
Stejně jako spousta ostatních investic,
ani zeleň není pro město levnou záležitostí,
proto upozorňujeme, že také na její ničení
myslí naše zákony. Při přistižení, popř.
usvědčení takového hříšníka, mu hrozí
pokuta až do výše 10.000,− Kč.

A jak takového hříšníka nejlépe usvědčit
?? Pro každého z nás je nejjednodušší
a neúčinnější, zejména pokud se jedná
o odpolední, večerní, popř. noční hodiny,
přivolání policie, která je povinna událost
sepsat a tento zápis potom slouží jako
důkaz, který je možno použít při řízení
o pokutě. Samozřejmě, že je také velmi
účinné osobní svědectví, popř. pořízení
fotodokumentace.

NEBUĎME LHOSTEJNÍ, VŠÍMEJME SI
DĚNÍ KOLEM NÁS.

RODIČE, VÍTE, CO DĚLAJÍ VAŠE DĚTI
VE VOLNÉM ČASE ???

– MA –
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Za nepříznivého počasí byl 13. srpna 2005
zahájen druhý letošní letní pionýrský tábor
na Skavsku.

Bláto a déšť jako kdyby zapadaly
do celotáborové hry Lovci mamutů. Jeden
veliký chobotnatec vítal účastníky i hosty
hned u vstupní závory. Nezadali si s ním ani ti
mladší, které zobrazily jednotlivé rody:

Vlci, Huňáčci, Veverčáci, Tchoři a Lišáci
vedení dvěma Zdenkami, Zuzkou, Pavlem
a Vladimírem, poradci Viktorem, Jakubem,
Martinem, Gabčou, Vláďou a jejich
pomocníky – nejstaršími účastníky tábora
Martinou, Hanou, Veronikou, Zdeňkem
a Petrem.

Hodně úsilí si od všech vyžádala stavba

Pionýrské tábory 2005
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně

uspořádala o letošních prázdninách opět dva
letní dětské tábory.

Ve dnech 3. – 16. července se uskutečnil
v blízkosti Náměště nad Oslavou ten první pod
vedením Luďka Helise. Zúčastnilo se ho 55 dětí
ve věku 8 – 16 let. V celotáborové hře

Za egyptským pokladem stavěli pyramidy,
budovali starověké město, vytvářeli mumie,
přesunovali kvádry po kulatinách, uspořádali
závod všestrannosti, dovednosti, závod
na vodě aj. Kromě vedoucích jednotlivých
oddílů bděli nad jejich pohodou ostatní
členové vedení tábora a samozřejmě ke

spokojenosti přispíval
i personál kuchyně vedený
Jarkou Krčmovou. Přes letošní nepříznivé
počasí navštívili tábor představitelé města
vedení starostou Františkem Hrabalem a velký
počet rodičů. Děkujeme jim za dárky, které
účastníkům předali.

chýší, lov na medvěda, hledání Posvátného
stromu a další povinnosti jednotlivých rodů.
Všechny překážky, včetně těch, které lovcům
kladlo počasí, zvládali ve zdraví a bez potíží.
Nad hodnocením výsledků důsledně bděla
programová vedoucí Markéta Opravilová.
Připravovala program tábora poprvé a hned
na jedničku. Tu si zaslouží jistě i personál
kuchyně vedený Hanou Paňákovou.

Přes nepříznivé počasí, které tábor
na Skavsku letos postihlo poprvé, se snažili
účastníci udržovat pořádek na pokojích,
v chatkách i ve stanech vybavených novými
celtami. Ocenili jsme možnost ubytování,
vaření i stravování v objektu Městského úřadu
Morkovice. Prostorná zděná jídelna poskytla

útočiště i pro práci oddílů a pro společné
večerní programy.

Vedení Pionýrské skupiny Chropyně děkuje
pracovníkům obou táborů, sponzorům, kteří
tábor podpořili finančně nebo materiálně,
příslušníkům Policie ČR z Kroměříže za přípravu
a provedení soutěžního odpoledne. Vážíme
si zájmu a podpory představitelů města
Chropyně a děkujeme za návštěvu na Skavsku
paní místostarostce Evě Klaškové a starostovi
Františku Hrabalovi.

Za slunečného dne, v sobotu 20. srpna
se 62 dětí s táborem Lovců mamutů rozloučilo
s přáním „Nashledanou o příštích
prázdninách“.

– JP –
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Jubilejní „desátá“ Sluneční zátoka chropyňských skautů v zajetí deště a bláta
Dlouholetá tradice skautského stanového

tábora neminula ani letošní jubilejní – desátý ve
Sluneční zátoce u Jeřmaně v okrese Olomouc.

V našem Středisku Junáka zapustila kořeny
tradice stanového tábora již v r. 1969
na Čeladné. Od té doby v nucených
obměnách organizačního charakteru
pokračujeme v této činnosti s výchovným
posláním nepřetržitě až do současnosti.

A v této letos slavíme malé skautské jubileum –
desátý tábor na jednom místě – ve Sluneční
zátoce.

Malebné prostředí nedaleko pohádkového
hradu Bouzova, kde krásnou louku ve stínu
lesního podhůří obepíná říčka Třebůvka, má
dvojí tvář. Když alespoň trochu přeje počasí
a deštivé příděly jsou mírnější, je to fantazie
a pohoda. Když však počasí nevyjde a příděly
dešťových kapek převyšují normál, projeví se
to na louce i na hladině říčky. To již nelze hovořit
o nějaké pohodě, ale naopak o „zlé“
nepohodě. A tu jsme prožívali na letoším
táboře. V jakém rozsahu? K tomu postupně.

Přípravy letošního tábora, jak po stránce
organizační, tak i materiálové, probíhaly podle
stanoveného časového plánu téměř od
počátku roku. Opravy táborového vybavení
poškozeného na táboře minulém, vylepšení
některého specifického materiálu, doplnění
stanových konstrukcí pro dospělé a další
a další. To vše, aby vybavení tábora připravilo
pro táborníky ty nejlepší podmínky
odpovídající přísným hygienickým normám
a požadavkům kontrolních orgánů. Některý
materiál – inventář stárne – si vyžaduje stále
větší podíl opravných prací. Jde o úkol trvalého
charakteru, který si vyžaduje nejen usilovnou
práci, ale zejména finanční náročnost.

Vlastní příprava tábora, respektive budování
a přeprava materiálu na tábořiště, to vše
započalo v pátek 1. července u skladu
v Cikorce. Naložením materiálu a zavazadel,
zeleniny a přesunem pracovního konvoje
na táborovou louku. Tam nás očekávala

pracovní skupinka, která předem rozebírala
skládku táborového materiálu z plechového
skladu a v rámci možností přemísťovala tento
na předem určené místo na louce.

Již tady byla práce ztížena pozůstatky
zaplavené louky a skladu na jaře t.r.
Zanedlouho po příjezdu na louku a složení
materiálu začal se svážet materiál ze skladu
v nedalekém Svojanově.

Oblačné počasí jen
místy sporadicky
provázané sluníčkem
se pomalu zhoršovalo
a oblačnosti přibývalo.
Oprávněné byly obavy
z deště, což by práce
určitě narušilo. Obavy
se naplnily. Ve 14 hodin
se spustil déšť. A jaký!
Dvouhodinová bouřka
s přívalovým deštěm až
do 16. hodiny. Pak se
déšť zmírnil, ale vytrval
až do 11. hodiny
následujícího dne,
tj. do soboty!

Podmínky v budo−
vání tábora se značně
zhoršily, stejně tak
prostředí na louce.

Spadlo moc vody, z toho značné mokro
a pohybem lidí a aut i bláto. I když zbytek
soboty a v neděli již nepršelo, hnal všechny
budovatele úkol připravit do neděle
dopoledne, tedy do příjezdu hlavní skupiny
táborníků, tábor tak, aby byl obyvatelný.

Se značnými potížemi a pracovní námahou
se úkol podařilo splnit. Byl to v takovýchto
podmínkách nadlidský
výkon nejen pro
dobrovolné pomoc−
níky z řad rodičů
a přátel, ale i pro ostatní
táborový personál,
mladé vedoucí a vy−
brané děti. Obdiv
a poděkování všem.

Příjezd hlavní
skupiny přivítal téměř
beze zbytku postavený
tábor, ale již mokré
a blátivé prostředí
na louce. Voda v řece
rychle opadla do
normálu a protože bylo
i poměrně teplo, našli
se odvážlivci, kteří
okusili koupání.

Po zabydlení ve
stanech a vybalení osobních věcí započal
táborový život. Pro letošní tábor byl počet
táborníků slabší než v roce minulém. Skladba
oddílů však zůstala stejná – 2 chlapecké a 2
dívčí s přiměřeným věkem. Všechny oddíly
měly odpovídající vedení a samostatně

postavenou programovou
náplň. Mimo společné akce
(táboráky, celodenní výlety) pracoval každý
oddíl zcela samostatně. Zavládla euforie
etapových her a soutěží, které zaplnily čas
v každém oddíle zajímavou, rozdílnou náplní.
Program byl výtvorem mladého vedení,
korigovaný zkušenostmi a byl sestaven v duchu
zvyklostí skautské výchovy a skautských zásad.

Do toho všeho dění nešetrně zasahovalo
počasí, zejména v prvním týdnu – kdy různě
a s různou intenzitou pršelo téměř každý den.
To vše udržovalo namoklou a rozbahněnou
louku. Táborový program byl dostatečně
bohatý. Předsevzetí vedoucích bylo veliké,
kdyby do toho nemilosrdně nezasahovalo
počasí. Přívalové deště a vytrvalé bouřky
vynucovaly změny, což bylo velmi obtížné
realizovat. Mokro a bahno se přenášelo i do
stanů a proto udržení alespoň trochu
odpovídajícího pořádku bylo skoro nemožné.

A když se již zdálo, že by mohlo dojít
k umoudření počasí (druhý týden), ve středu
odpoledne znovu vytrvalý déšť a v noci
obrovská bouřka s přívalem vody.

Naštěstí to bylo poslední dešťové běsnění,
které pomalé vysychání znovu rozbahnilo.
Když v sobotu 9. července navečer dojela
do tábora hlídka hasičů ze Šumperka
s varováním, abychom hlídali vodu v řece, že
je nebezpečí možné záplavy, rychle si pamětníci
vzpomněli na rok 1997, kdy jsme museli tábor
velmi rychle evakuovat. Žádná radost, naštěstí
se voda zastavila cca 20 cm před vrcholem –
tím bylo nebezpečí záplavy zažehnáno.

Jak bývá zvykem, nemohly ve sledu
táborového života chybět ani momenty
slavnostnějšího rázu. Patří mezi ně i táborové

ohně, kdy ten úvodní bývá obsahově zahajovací
a ten druhý, na závěr slavnostnější, rozloučení
s táborem, skládání skautských slibů a předávání
ocenění za splnění skautských odborností.

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky.

Za pokladem bouzovské bílé paní „Evelíny“

pokračování na straně 11
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Výzva ke spolupráci

Obracím se na muže – ženy starší 18 let
a mající vztah k mládeži o pomoc ve
výchovné činnosti chlapeckých oddílů ve
věku 6 – 10 a 11 – 15 let.

Podmínka: morální, mravní a politická
bezúhonnost.

Pokud se najde zájemce o tuto
spolupráci, nechť se obrátí na vedoucího
střediska Junáka v Chropyni: Václav
Šebestík, Moravská 618, Chropyně.

– GUFI –

Jubilejní „desátá“ Sluneční zátoka chropyňských skautů v zajetí deště a bláta
kontroly velkou radost.

Nechyběla ani kategorie zdvořilostních
návštěv, kde nás navštívi la delegace
představitelů města Chropyně – starosta
František Hrabal, místostarostka Eva Klašková
a členka rady Věra Sigmundová. Tuto
návštěvu zachytilo pěkné, slunečné počasí.
Prohlédli si tábor a přesvědčili se, co nepřízeň
počasí natropila. Aktivně se zapojili do soutěže
ve vaření na kotlíku, kterou zrovna prováděly

chlapecké oddíly.
Radou a nápovědou
objektivně pomohli
u obou pracovišť. Při
malém občerstvení
jsme pohovořil i
o problémech, které
nás trápí nejen
na táboře, ale zejména
doma (střecha skladu
v Cikorce). Věříme, že
se najde pochopení
pro řešení tohoto
vážného problému.

Pro všechny mladé
táborníky přivezli
sladké občerstvení, za
což vedení tábora
děkuje. Po dobrém,
klasickém obědě –
vepřo − kned lo − ze lo

jsme se rozloučili a delegace se spokojená
vracela domů.

Ani nepřízeň počasí neodrazila vlnu
drobných návštěv rodičů. Byly to návštěvy
jen na krátkou dobu a víceméně užitečné,
neboť v mnoha případech došlo k obměně
i doplnění prádla u dětí.

Nevyzpytatelná rozmanitost počasí
zasáhla i do  mimořádných událostí pro

nás neobvyklých. Pro nemoc a úraz
opustily předčasně tábor dvě

vedoucí. Pro nezvládnutí
dešťového počasí v prvním
týdnu si dvě starší děvčata
zavolala rodiče a předčasně
opustila tábor. Nepomohlo ani
vysvětlování a rozmluva. A také
událost, první v historii našeho
táboření, která však spadá do
kompetence našeho vnitřního
řešení. Žádná z těchto událostí
však zásadně nenarušila průběh
tábora.

Kvapem se blíži l závěr
dvoutýdenního pobytu. Netrpělivě

jsme vyhlíželi a poslouchali
předpovědní zprávy, jaký ten konec

tábora skutečně bude. Ještě naposled nás
vyplašila téměř suchá avšak hlučná bouřka
v noci z pátku 15. na sobotu 16. července.
Důležité však bylo, že v sobotu ráno se
ukázalo i sluníčko a to nás provázelo po celý
den, kdy se balilo a bouralo. To bylo to
nejcennější po dešťových a blátivých

Počasí neovlivnilo ani plnění povinností – denní
a noční služba. Noční hlídky oddílů za pomoci
i dospělejších vedoucích v pravidelném
rozdělení střežily tábor ve dvoučlenném
obsazení od večerky do budíčku. Nedošlo
k žádnému narušení ani ve dne ani v noci.

Každý týden (vždy ve středu) absolvovaly
oddíly celodenní výlety. Počasí ovlivnilo trasy
(původně plánovaný výlet na Mírov), a tak

se volily trasy známé, kratší – např. Bouzov,
koupaliště v Lošticích a okolí. Celodenní výlety
byly absolvovány v pohodě a bez problémů.
Mimořádnou akcí byla účast na Dětském dnu
ve Vlčicích, kam jsme zváni již několik let
za sebou. Tentokrát to bylo ve sváteční den
5. července odpoledne. Ani zde se to však
neobešlo bez deště. V průběhu
rozběhnutých soutěží začalo
pršet a pršelo až do
nočních hodin.

Další akcí byla
účast speciální
jednotky hasičů
z Bouzova (někteří se
zúčastnili naší evakuace v r.
1997). Akce byla dohodnuta
za sluníčka, vlastní provedení
ukázkové akce bylo za vy−
trvalého deště. Ale i tak
předvedli našim táborníkům
při praktických ukázkách
speciální techniku. Vše ovšem
bylo omezeno kvůli dešti. Účel
to však splnilo.

V kategorii kontrol nás letos
nevypustila hygienická kontrola
Krajské hygienické stanice z Olomouce.
Přiznávám, že s přihlédnutím na vývoj počasí
byla tak trochu obava a strach. Ale opak je
pravdou. Kontrola, velmi podrobná a přísná,
vyzněla na „jedničku“, o čemž svědčí kontrolní
záznam a také článek v regionálním tisku
„Moravský sever“. Měli jsme z výsledku

Slavnostní zapalování táboráku.

útrapách.
Jako vždy pozname−

náváme, že naše organizace tábora nemá
žádného sponzora, abychom mohli řešit
různé problémy a materiálové ztráty. Jediným
živým pokladem je obětavost, pracovitost,
ochota, nezištnost nejen vedoucích
a personálu, ale zejména mnohých rodičů,
vyspělejších dětí a přátel naší organizace.

Všem patří vřelé a upřímné poděkování
nejen za úspěšné zlikvidování tábora, ale
zvláště za budování v doslova nelidských
a krutých podmínkách. Jen těžko se to
vyjadřuje slovy, ale byla to opravdu velmi
cenná a obětavá pomoc. Bez pomoci v této
formě se nemůžeme obejít.

Ještě několik vět na závěr. Po léta letoucí,
ať je pěkně, či škaredě, si zakládáme na tom,
že náš nábor neprovází žádná zdravotní,
vleklá, epidemická či hygienická onemocnění.
Jak děti na tábor dovážíme, tak je zdravé
domů přivážíme. Výjimky jsou jen velmi
nepatrné. O tyto hodnoty se za každých
podmínek neúnavně a úspěšně stará naše
zdravotnická dvojice pí Lida Staňková a ses.
Jiřa Šebestíková, kterým patří mimořádné
poděkování a uznání za nás za všechny.
Letošní podmínky byly opravdu mimořádně
nepříznivé a o to je zdravotní péče cennější!

Na adresu rodičů zúčastněných dětí:
Vážení rodiče! Jestli máte pocit, že v daných
podmínkách, povětrnostně nepříjemných,
značně ovlivňujících táborový život
ve stanovém prostředí, jsme neučinil i
maximum, tak se za všechny moc a moc
omlouvám. Mám však pocit opačný, ale …

Po letošním složitém průběhu tábora
nebude zamýšlení nad táborem v roce 2006
jednoduché.

Závěrečné motto:
„Buď připraven na úkoly a službu,
jež zoceluje a jež vychovává.
A nos ve svém srdci jednu krásnou tužbu:
se ctí vést a vychovávat!“

– Václav Šebestík – GUFI – vedoucí střediska –

dokončení ze strany 10
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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

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

Tarokářský turnaj
Dne 2. července 2005 se v prostorách Restaurace „STOP“

uskutečnil pátý ročník turnaje v tarokách. Turnaje se zúčastnilo
64 soutěžících ze Zlína, Ostravy, Brna, Moravské Třebové, Kroměříže,
Přerova, Chropyně, Lipníka nad Bečvou a okolních obcí.

Prezentace hráčů proběhla od 8 do 8:45 hodin. Každý hráč dostal
před začátkem lehkou snídani, aby nesedal ke stolu s prázdným
žaludkem. Po ukončení třetího kola přišel na řadu dobrý oběd.
Po obědě se začalo naostro.

Celkovým vítězem turnaje se stal pan Oldřich Vyskočil z Přerova,
na druhém místě skončil pan Jan Mazálek z Brna a na třetím místě
skončil favorit, odchovanec chropyňské líhně, pan Lubomír Fiala ze
Záříčí.

Turnaj sponzorovalo 55 sponzorů z Chropyně, Kojetína, Měrovic,
Záříčí, Plešovce, Hulína, Litovle a Brodku u Přerova.

Pořadatelé děkují všem sponzorům za finanční a věcné dary,
kterými byli odměněni všichni zúčastnění hráči turnaje a přispěli
k propagaci našeho turnaje na Moravě.

– Vladimír Lučan –

Josef Filgas − významná osobnost Chropyně
Významným chropyňským rodákem

je Emil Filla. Toho všichni znají. Ale jsou i další
osobnosti, které se v Chropyni narodily
a o nichž toho mnoho nevíme.

Jednou z těchto osobností je autor knih
pro děti, básník, prozaik a publicista JOSEF
FILGAS, který se narodil 16. října 1908
v Chropyni v domku č.p. 43 na náměstí Josefu
Filgasovi (dělníkovi) a jeho manželce Anežce
roz. Krejčířové (ze Záříčí). Krátce po jeho

narození se rodiče odstěhovali do Ostravy. Josef zde vychodil měšťanskou
školu a učil se pekařem. V době nezaměstnanosti vykonával různé práce,
hledal uplatnění ve světě. Ale ani po návratu nenacházel trvalou práci.

Věnoval se drobné publicistice, začal spolupracovat s ostravským
rozhlasem, přispíval do různých novin (Havíř, České slovo, Duch času,
Mateřídouška ...), je také autorem řady knih pro děti. Na podzim roku
1944 byl nasazen na nucené práce. Po roce 1945 působil jako spisovatel,
redaktor závod. časopisu „Jiskra“, vedoucí kulturní rubriky aj.
Josef Filgas zemřel v Ostravě 11. března 1981.
 
Z jeho bohaté literární činnosti:
Stín šachty (1940), Mezi brášky (1940), Koníček Ivánek (1942), Chléb
ze železa (1944), Cesta do neznáma (1948) a mnoho dalších.

– Zdeněk Dolníček a Květoslava Dvořáková –

− domácí potřeby
− železářství
− hutní materiál
− vodo−topo

− zámečnická výroba
− instalatérské, topenářské práce
− dodávka včetně materiálu
!!! nově zavedená výroba klíčů FAB !!!

Berniska 311, 768 11 Chropyně
tel./fax. 573 355 289

Železářství
Miroslav Raška
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Předprodej vstupenek na Správě majetku města Chropyně.
Cena vstupenek sál - 150,-Kč, přísálí - 100,-Kč
Pořadatelé slibují kvalitní občerstvení

Přehled kulturních programů na měsíc září 2005
sobota 17.9.2005 ve 20.00 hod.
Vzpomínkový večer ke 40. výročí založení
tanečního orchestru

DISKANT
Předprodej vstupenek na Správě majetku
města Chropyně, tel. 573 355 323 pí.
Rapantová. Vstupné činí 150,− Kč (sál) a 100,−
Kč (přísálí).

čtvrtek 22.9.2005 v 10.00 hod
„Čert a Káča“ − pohádka pro MŠ a rodiče
s dětmi

sobota 23.9.2005 v 19.00 hod
„Láska brány otevírá“ − hudebně zábavný
pořad, ve kterém vystoupí sólisté
Moravskoslezského národního divadla

v Ostravě. Pořad je
věnovaný Dni seniorů.
Důchodci a zdravotně postižení mají vstup
zdarma, ostatní vstupné činí 100,− Kč.

Připravujeme na měsíc říjen 2005

úterý 11.10.2005 − „Klíče na neděli“ −
komedie o tom, jak se dva manželské páry
sejdou na nepovedeném mejdanu … účinkují
herci divadelní společnosti HÁTA)

pondělí 17. 10. 2005 − „Jak si
princezna vzala draka“ − pohádka pro MŠ
a rodiče s dětmi

Redakce

Oddíl sportovní gymnastiky pořádá

N Á B O R
děvčátek narozených
v letech 1999 – 2001.

Můžete si zkusit s námi zacvičit
každé pondělí od 15:30 od 16:30 nebo
pátek od 17:00 do 18:00
v tělocvičně TJ Chropyně na Moravské ulici.

(Cvičení na nářadí, rozvoj síly, flexibility,
správného držení těla, koordinace, cvičení
s hudbou, vhodné i jako průprava
k ostatním sportům – pro všechna děvčátka,
která mají o tento sport zájem, zvláště však
pro ty, se kterými „šijí všichni čerti“).
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Soutěž pro mladé fotografy

Představujeme Vám firmu Semadeni, s.r.o.
Firma Semadeni AG je švýcarská firma působící mj. i v Německu

a Rakousku. V roce 2003 vstoupila na trh v České republice, zřídila
obchodní společnosti Semadeni s.r.o. a jako místo své výroby
si vybrala Chropyni. Firma se zabývá zpracováním plastických hmot
a tato výroba bude v Chropyni probíhat na nejmodernějších
vstřikovacích lisech Krauss Maffei.

Dne 23. června 2005 byla uvedena do provozu hala v areálu
Fatra a.s. v Chropyni. Tohoto slavnostního uvedení do provozu
se zúčastnil sám předseda představenstva a majitel pan Patrick

Výrobní hala v areálu Fatra a.s.

Semadeni, dále jednatelka společnosti paní Marie
Rychetská a zástupci města, hlavního dodavatele
a subdodavatelů.

Velmi působivé úvodní slovo, ve kterém poděkoval všem, kteří
se jakkoli zasloužili o uvedení haly do provozu, přednesl pan
Semadeni. Určitě to pro něj nebylo lehké, protože celý proslov měl
napsán v češtině. Tím ovšem neopakovatelně vyjádřil dobré úmysly
firmy Semadeni AG v České republice.

– JiRo –

Paní Marie Rychteská, jednatelka společnosti spolu s paní
místostarostkou. Patrick Semadeni, majitel společnosti

Nejmodernější vstřikovací lisy Krauss Maffei

Redakce Zpravodaje upozorňuje na
probíhající soutěž

„Nejkrásnější prázdninová fotografie“
pro děti a mládež

ve věku 10 – 18 let.

Uzávěrka soutěže 30. září 2005 !!!

Na fotografii může být cokoli – krajina,
zvířata, předměty, kamarádi, budovy …

Klasické fotografie přijímáme 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 fo−
tografiemi. Po skončení soutěže fotografie
a média soutěžícím vrátíme a výherce
odměníme hodnotnými cenami.
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Rybářské závody – červen 2005
MRS MO Chropyně uspořádala 25. června

2005 pro mladé rybáře své organizace
rybářské závody. Ty se v letošním roce
uskutečnily z technických důvodů na Malém
pískáči u Záříčí (na soukromém rybníku
p. Dragona). Tento den se sešlo 22 mladých

rybářů a tak jako každý rok soutěžili ve třech
kategoriích – největší kapr – nejvíce
bodů (co cm to bod) – prófa na rok 2005
(prófa závodu – toto ocenění uděluje

vedoucí rybářské mládeže při MO Chropyně
za celoroční přístup a chování mladého
rybáře v kroužku i u vody a na rybářských
závodech).

Zahájení bylo už jako vždy v 6 hodin
a všichni přítomní rybáři se těšili na záběr
některého z 90 vysazených kaprů. Během
závodu se mladým rybářům podařilo ulovit
8 mírových kaprů a mnoho jiných malých
ryb. Ukončení bylo ve 12 hodin a po sečtení
bodů a úlovků bylo vyhlášení vítězů. Ceny
v letošním roce předával majitel Malého
pískáče p. Cyril Dragon, který povolil mladým
rybářům chytat na tomto místě ryby ještě
celý další týden po závodech. Během tohoto

týdne se pod dozorem
dospělých rybářů podařilo
mladým rybářům chytit dalších 40 kaprů.

KAPR
1. Jindřich Láník Záříčí 68 cm
2. Milan Novák Chropyně 48 cm
3. Dominik Kusý Chropyně 46 cm
4. Tomáš Janečka Žalkovice 45,5 cm

Nejvíce bodů
1. Tomáš Petrželka Chropyně 833 cm
2. Tomáš Navrátil Chropyně 576 cm
3. Marek Žižlavský Chropyně 477 cm

Prófa závodů
Milan Novák

Po předání cen popřál pan Dragon
mladým rybářům krásné prožití prázdnin
a bohaté úlovky.

Na závěr všichni mladí rybáři děkují
sponzorům, kteří přispěli na rybářské závody
a panu Dragonovi za povolení lovit na jeho
rybníku.

Na rybářských závodech se podíleli:
Vojtěch Ženčák (Žalkovice), MRS MO
Chropyně, Jan Rákoci (Kroměříž), František
Zapletal (Postoupky), Pavel Janečka
(Žalkovice), Miroslav Pospíšil (Stará Ves),
Město Chropyně, Obec Žalkovice, Magneton
a.s., Jan Bureš (Kroměříž).

– Jiří Řezáč –

Vítězové kategorie KAPR.

Nejvíce bodů nasbíral Tomáš Petrželka
z Chropyně

Prófa závodů – Milan Novák z Chropyně.

Největšího kapra (68 cm) chytil Jindřich Láník
ze Záříčí.
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abc
Školní olympiáda 2005

Stejně jako v minulém roce uspořádala i
letos TJ  Chropyně ve spolupráci
s vedením ZŠ Chropyně již druhý ročník
„Školní olympiády“ pro všechny chropyňské
žáky.

První  část  soutěž í  se uskutečni la
ve středu 15.6., kdy soutěžili žáci 6. – 9.
tříd, kteří změřili své síly v běhu na 60 metrů,
skoku do dálky a v hodu kriketovým
míčkem, dále ve vybíjené dívek a minikopané
chlapců. Těchto soutěží se zúčastnilo více
než 220 žáků.

Druhá část proběhla v pátek 17.6.
za účasti 310 žáků 1. – 5. tříd. Soutěžilo

Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. Blahopřejeme všem
rodičům a přejeme jim hodně radosti a především trpělivosti při výchově svých
potomků.                                                                                            − Redakce −

Matěj Okruhlica        nar. 11.5.2005 Miloš Blažek        nar. 14.5.2005

Martin Zikos nar. 30.3.2005 Leontýna Kubošová      nar. 22.4.2005

Jana Bartošková         nar. 28.4.2005Jakub Ivan        nar. 24.4.2005

se nejen v běhu na 60
metrů, skoku dalekém
a hodu kriketovým míčkem, ale i ve vybíjené
a skákání přes švihadlo.

Nejlepší jednotlivci a třídní kolektivy byli
odměněni diplomy a drobnými cenami.
Po oba dny  přálo soutěžícím pěkné počasí
a když k tomu připočteme některé kvalitní
sportovní výkony a dobrou práci všech
rozhodčích a pořadatelů, za což jim patří
upřímné poděkování, lze hodnotit tuto akci
jako velmi zdařilou a v příštím roce ji budeme
chtít určitě zopakovat.

– VP –

Na Hrázkách
 

Na „Hrázkách“ je půlulička,
skrčená a splihlá k zemi,

jednostranně postavená,
ale přece líbí se mi.

 
Druhou stranu ryčná stružka

od mlýnské pily vroubí,
s ní se stodoly a humna

podsedků a gruntů snoubí.
 

Soukáš se tou úzkou škvírou
jak žížala myší dírou

a nějak se člověk stydí,
že tu jda po něčem slídí.

 
Zde bývali věkovití

dva ctihodní kostelníci,
jeden sedlák,druhý švec sic!

a dva další obuvníci.
 

Šídlem píchat,klepat cvočky,
klidně sedět na verpánku,
potěhem být přibit k zemi,
dýchat kůži,přát si spánku,

nervy šetřit, stříc se líně
pohybu,což na tuk žene,
fajka dodá chuti k jídlu,

k tomu džbánek piva denně,
 

to je osvědčený recept
na trvalé dobré zdraví,
a mít nadto ženu−metr,
tak se nikdy nechuraví.

 
Na „Hrázkách“ je němé ticho,

voda teče,život stojí,
proto se zde dobře žije,
aniž kdo tě znepokojí.

 
Neb ta ulička je stranou
vyřazena z ruchu světa

a tak v pokoji a míru
lze tu dožít dlouhá léta.

 
A ten elixír života

jda tu vždy si sugeruji,
jak mne k tomu kostelníci,

obuvníci inspirují.
 

A to by tak bylo všecko,
co lze o těch „Hrázkách“ říci,

jak jsou v sebe uzavřeny,
o svém tichém štěstí snící.

 
 

Ze sbírky Huberta Havránka „O Chropyni“
vybrala Květoslava Dvořáková
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    Blahopřání
V měsících červnu a červenci se do našeho města přistěhovalo
7 občanů, 61 osob se přestěhovalo v rámci obce, 25 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 7 osob zemřelo a narodilo se 5 dětí.

Společenská kronika   červen − červenec 2005

Uzavření manželství

Michal ABRAHÁMEK, Přerov – Marie CALETKOVÁ, Horní Moštěnice

Michal ŠPAČEK, Březová – Renata LUŇÁKOVÁ, Kyselovice

Tomáš OŠŤÁDAL, Kojetín – Pavla RICHTROVÁ, Kojetín

Ing. Radovan SOUŠEK, Chropyně – Ing. Judita KUJALOVÁ, Broumov

Radek SKÁCELÍK, Kojetín – Mgr. Eva KUPČÍKOVÁ, Chropyně

Alois GAŠPÁREK, Chropyně – Jitka ROZSYPALOVÁ, Záříčí

Tomáš JEDLIČKA, Znojmo – Veronika LOUČKOVÁ, Chropyně

Jaroslav ŠUMBERA, Chropyně – Mgr. Hana MACUROVÁ, Havířov

Ivo JURÁNEK, Kroměříž – Jana JURÁŠKOVÁ, Kroměříž

Lubomír KARÁSEK, Chropyně – Irena DVOŘÁKOVÁ, Chropyně

Kateřina Lučanová − matrikářka

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

Otáhalová Marie Tovačovská 228

Metoděj STOKLÁSEK, 75 let, ul. Tovačovská
Otilie PAPEŽÍKOVÁ, 82 let, ul. Moravská

Antonín NAVRÁTIL, 87 let, Plešovec
Antonín ZAHRADNÍČEK, 78 let, ul. Podlesí

Bedřich HRUBÝ, 56 let, ul. Tyršova
Jaroslava BŮŽKOVÁ, 67 let, ul. Tovačovská

Anna PLEVOVÁ, 88 let, ul. Masarykova

Poslední rozloučení

Pěstitelům ovoce
Dozrávající ovoce nutí zahrádkáře
k zamyšlení, jak účelně a spolehlivě
úrodu uskladnit nebo zpracovat.
Základní organizace č. 1 Českého
zahrádkářského svazu nabízí
stejně jako v minulých letech
následující služby:

1. Drcení jablek a lisování
šťávy pro domácí zpracování –
každé pondělí od 13:00 do 16:00
hodin; poplatek 3,− Kč/litr.

2. Výroba moštu –
příjem ovoce vždy ve
středu a pátek od 13:00
do 16:00 hodin; prodej
moštu proti dodanému
ovoci: 6,50 Kč za 1
láhev, za 10 kg jablek 8
lahví o obsahu 0,7 l,
záloha 3,− Kč; prodej
moštu bez dodaného
ovoce: 8,50 Kč za 1
láhev + záloha 3,− Kč.

Průběh teplot - červen 2005 Průběh teplot - červenec 2005

3. Sušení ovoce  –
poplatek 8,− Kč á 1 kg syrového
ovoce, minimálně 130,− Kč za 1 přepravku.

Všechny požadované služby je nutno
předem dohodnout v moštárně nebo na tel.
čísle 573 357 287 nebo 573 357 375.
Přijímáno bude jen ovoce čisté, bez příměsi
listí, trávy, hlíny aj. Rovněž vracené láhve musí
být čistě vymyté. Přesný termín zahájení
sezóny bude oznámen městským rozhlasem
a ve vývěsních skříňkách ČZS.                 – JP –
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Chropyňské počasí
červenec 2005

Chropyňské počasí
červen 2005
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Z průběhu dlouhodobých průměrů denních úhrnů srážek je patrné,
že červnové medardovské deštivé období se rozpadá na pět až šest
vln, které jsou od sebe odděleny relativně suššími „mezidešťovými“
časovými úseky. Medard v dlouhodobém průměru začíná ve dnech
na přelomu 1. a 2. červnové dekády tzv. vítskými dešti a doznívá
poslední „monzunovou“ vlnou – petrskými dešti v prvé dekádě srpna.

Podle měření meteorologické observatoře v pražském Klementinu
se vůbec srážkově nejbohatší Medard vyskytl v roce 1815. Tehdy za
celé medardovské období v Praze napršelo úctyhodných 342 mm
srážek, což je 2,25krát více, nežli naprší v průměrných létech a odpovídá
to 73 % celoročního normálu této stanice. Extrémně
„nemedardovskými“ roky byla naopak léta 1816, 1840, 1865 a 1893.
V těchto rocích nepřevýšil srážkový úhrn za celé medardovské období
ani 5 mm.

Z místního pozorování v měsíci červnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 15,4 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 19,9 °C
− nejchladnějším dnem byl 6. červen s ranní teplotou 10 °C a

odpolední 12 °C
− nejteplejším dnem byl 25. červen s ranní teplotou 20 °C a odpolední

26 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 65,5 mm/m2

− 4 dny v měsíci jsme zaznamenali bouřkovou činnost
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 992,4 hPa

Pranostiky na měsíc srpen:
10. srpen (Vavřinec) – Prší−li na Vavřince nebo Bartoloměje, je mokrý
podzimek.
15. srpen (Nanebevzetí Panny Marie) – Panna Maria dává první oříšky.
24. srpen (Bartoloměj) – Hřmí−li po svatém Bartoloměji, je podzim
krásný a pěkný.
28. srpen (Augustin) – Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na
Kateřinu.
29. srpen (Stětí Jana Křtitele) – Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

– Ing. O. Kment –

Červenec je v pranostikách také velice často spojován s dešti,
kroupami, bouřkami a krupobitím. Statistická hodnocení
meteorologických pozorování vskutku potvrzují, že nejvíce dnů
s bouřkou připadá ze všech měsíců v roce opravdu na červenec. Teprve
další místa zaujímají měsíce v pořadí květen, červen a srpen. V mohutných
bouřkových oblacích se navíc mnohdy vyskytují podmínky ke vzniku
krup. Jsou jimi silné vzestupní vzdušné proudy, kterými jsou strhávány
tvořící se vodní kapky a ledové krystalky do velkých výšek, kde dochází
k jejich spojování a někdy k narůstání krup i do značných rozměrů.

Cituji Kosmovu kroniku: „… Dne 2. července roku 1250 odpoledne
spadly veliké kroupy, které způsobily mnoho škod na osení zimním
i jarním, na vinicích, na stromech ovocných i jiných a způsobily velkou
záhubu dobytka, ptactva rozličného druhu, též mnoho lesní zvěře pobily.
Na mnohých místech v Českém království a nejvíce v okolí Prahy se utopilo
také mnoho lidí a potahů a velmi mnoho stavení a stodol bylo rozbořeno
povětřím. Kroupy byly podivné velikosti a tříhranné a někdy byly smíchány
s mechem a potom následoval také velký déšť a povodně …“

Z místního pozorování v měsíci červenci:
− průměrná minimální ranní teplota byla 17,5 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 22,3 °C
− nejchladnějším dnem byl 6. červenec s ranní teplotou 10 °C a

odpolední 14 °C
− nejteplejším dnem byl 29. červenec s ranní teplotou 25 °C a odpolední

33 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 84,9 mm/m2

− 7 dní v měsíci jsme zaznamenali bouřkovou činnost
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 989,4 hPa

Pranostiky na měsíc září:
8. září (Marie Narození) – Na Panny Marie narození – vlaštovek
shromáždění.
15. září (Marie Sedmibolestná) – Od Marie Sedmibolestné teplota rychleji
poklesne.
21. září (Matouš) – Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
28. září (Václav) – Po svatým Václavu beranici na hlavu.
29. září (Michael) – Je−li svatý Michael jasný a krásný, bude tak ještě po
čtyři neděle.

– Ing. O. Kment –


