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Prvního září, stejně jako každý rok, spěchali
mladší i starší žáci zpátky do školy. Na ulici
J. Fučíka je čekala krásně zrekonstruovaná
budova pavilonu B, šaten a spojovacích
prostor. Materiální vybavení tohoto
odloučeného pracoviště se dostalo na vysokou
úroveň. Doufám, že krásné prostředí bude
pravou inspirací pro dobrou práci i chování
žáků.

Ani budova Komenského nezůstala beze
změny. I zde přes prázdniny probíhaly běžné
údržbářské práce tak, aby i ona svým
příjemným prostředím motivovala žáky k lepším
výkonům. I tuto budovu čeká rekonstrukce.
Obě školy mají velmi dobré bezbariérové
vybavení. Všechny třídy jsou zařízeny novým
školním nábytkem (lavicemi).

Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, má
letos 475 žáků a 21 tříd, z toho 8 tříd
na pracovišti v budově J. Fučíka a 13 tříd
v budově Komenského. Obě pracoviště mají

tělocvičnu a odborné pracovny včetně
počítačových..

V letošním školním roce nastoupilo
do 1. tříd 48 žáků, 17 žáků má odklad školní
docházky o 1 školní rok. Byly utvořeny 2 první
třídy, po jedné na každém pracovišti. Na obou
budovách je ŠD. Na Komenského s ranním
provozem od 6,45 hod. a poledním do 13,00
hod. tak, aby bylo o žáky postaráno
do odjezdu autobusů do okolních vesnic.

Žáci, kteří zůstávají v družině déle, jsou
převáděni na pracoviště na ulici J. Fučíka. Zde
je provoz ŠD ráno od 6,30 hod. a odpoledne
od 11,45 do 15,30 hod.

Všichni žáci mají možnost stravování
ve školní jídelně. Na škole působí 30 pedagogů,
2 vychovatelky, 9 správních zaměstnanců
a 1 asistentka integrované žákyně.

Při škole jsou i v letošním školním roce
zřízeny zájmové kroužky, ve kterých žáky rádi
přivítáme. Škola opět nabízí nepovinné

předměty − cvičení z jazyka českého
a matematiky pro žáky 9. tříd, náboženství
a sborový zpěv pro všechny ostatní žáky.
Žákům s výukovými problémy je nabízena
logopedická péče a budou otevřené
dyslektické kroužky.

Významnou změnou je zavedení
vzdělávacího programu Základní škola
s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní
techniky v VI.A třídě. Novinkou je i rozšíření
výuky v obou šestých třídách o 1 hodinu
dějepisu týdně.

Přejeme si, aby pěkné prostředí, příjemné
klima a vzájemné vztahy mezi školou
a veřejností přinesly v zahájeném školním roce
jen samé dobré výsledky.

Den otevřených dveří se uskuteční
8. listopadu 2005 od 7,45 na budově
Komenského a od 8,00 hod. na budově
na ulici J. Fučíka.
– Mgr. Danuše Zapletalová, ředitelka –

Oznamujeme občanům, že 10. listopadu bude v MKS Miroslav Donutil.
Předprodej a rezervace vstupenek na SMM Chropyně.
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Rada na svých jednáních:
− odsouhlasila přidělení bytu po školníkovi na

ulici Komenského Mgr. Marii Černé na dobu
1 roku;

− rozhodla o přidělení uvolněných bytů
na nám. Svobody č. 247 ( startovací) Jitce
Uhlířové, Soni Volcové, Lucii Formanové,
Ivě Rožnovjákové, Marii Kubáňové
a Michaele Krajčovičové;

− schválila uzavření dodavatelské smlouvy
s firmou Zdeňka Němce na provedení
opravy otopného systému v budově MěÚ
v hodnotě 470 tis. Kč;

− vyslovila souhlas se zřízením bytové komise
jako poradního orgánu rady města;

− jmenovala Ing. Jiřího Roseckého do funkce
vedoucího odboru vnitřních věcí od
1.7.2005;

− uložila převést vlastnictví rozvaděče
u likusových objektů na Drahách na SMM
a dle odpočtových elektroměrů provádět
přeúčtování na jednotlivé uživatele objektů

− v souvislosti s kácením dřevin na ulici
Moravská schválila prodej palivového dříví
zájemcům za cenu 200,− Kč za m3;

− na základě předložených nabídek vybrala
jako dodavatele části „zeleň“ při II. etapě
regenerace sídliště firmu ing. Zábojníka
z Bystřice pod Hostýnem v celkové
hodnotě zakázky 400 tis. Kč;

− odsouhlasila návrh dodavatelské smlouvy
s. firmou Vegacom a.s. na realizaci II. etapy
výstražného informačního systému občanů
(městský rozhlas) ve výši 520 tis. Kč;

− doporučila k projednání na zastupitelstvu
prodej pozemků (zahrádek) v ulici Řadová
stávajícím uživatelům;

− vyhověla žádosti Kynologického klubu
o finanční příspěvek ve výši 5.200,− Kč
na opravu střechy objektu na cvičišti;

− udělila souhlas města, vlastníka pozemku,
k umístění reklamní tabule panu Jaroslavu
Odstrčilíkovi, bytem Plešovec 8, před tímto
domem;

− rozhodla zadat zpracování Plánu
odpadového hospodářství města
Chropyně (ukládá zákon) firmě Ekologické
audity a posudky s.r. za cenu 48 tis. Kč;

− udělila výjimku z OZV o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejných hudebních
produkcí panu Rostislavu Stavinohovi pro
restauraci MIX na dny 4. a 5. července vždy
do 03.00 hodin;

− uložila, na základě opakovaných stížností
na nepořádek, písemně vyzvat
provozovatele sběrny druhotných surovin
k vyklizení pozemků před pronajatým
objektem s termínem do 31. 7. 2005;

− po vyslechnutí informace o postupu při
odklízení autovraků pověřila odbor
výstavby a životního prostředí provedením
potřebného správního řízení ve smyslu
zákona o obcích včetně uložení sankcí;

− schválila zřízení bytové komise, jako
poradního orgánu rady města, ve složení

Z jednání rady města
ing. Hloušek Jaroslav, paní Magda
Rapantová, paní Iva Zlámalová, MUDr. Vítek
Jiří a paní Marie Zikosová;

− vyslovila souhlas s provedením stavebních
úprav, spočívajících v osazení nových dveří
a zásahu do nosného zdiva, manželům
Tzvetkovým, bytem nám. Svobody č. 23;

− souhlasila, jako vlastník pozemku,
s umístěním stavby na pozemku města při
regeneraci domu č.p. 709−711 na Nádražní
ulici. Po realizaci bude stavba zaměřena
a pozemek odprodán;

− rovněž souhlasila s provedením plynové
přípojky přes obecní pozemky na Drahách
ke Kamenictví pana Seiferta;

− dále vyhověla žádosti SBD Svornost
Kroměříž na využití veřejného prostranství
po dobu plánované regenerace domu
č.p. 714 na Moravské ulici;

− po souhlasu s předběžnou koncepcí
III. Etapy regenerace sídliště pro rok 2006
uložila podepsat smlouvu na zpracování
projektové dokumentace s Ing. Arch.
Vraníkovou ve výši cca 120 tis. Kč;

− vyslovila souhlas s doporučení výběrové
komise na zakázku na dodavatele
rekonstrukce místních komunikací na ulici
Moravská a J. Fučíka a přidělila uvedenou
zakázku ve výši 6,267 tis. Kč firmě Manďák
a. s. Kroměříž;

− udělila výjimku z OZV o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejné hudební
produkce paní Mihókové pro restauraci
STOP na zahrádce na den 30. 7. a den
12. 8. vždy do 02.00 hodin;

− uložila využít výtěžek z výherních automatů
ve výši 64 tis. Kč zaslaný firmou Vallotas
Plus Olomouc ve smyslu zákona č. 202/
1990, tj. na sociální, zdravotní, sportovní,
ekologický, kulturní nebo jinak veřejně
prospěšný účel;

− uložila objednat projektovou dokumentaci
v ceně 60 tis. Kč pro vydání územního
rozhodnutí k akci cyklostezka Chropyně−
Plešovec;

− vyslovila souhlas se stavbou pana Kunčara
na pozemcích města za podmínky zaplacení
ceny těchto pozemků formou zálohy před
vydáním stavebního povolení;

− zamítla žádost pana Jiřího Bednáře, majitele
Autodopravy B−Trans, o odprodej pozemků
v lokalitě Drahy, neboť prodej není
v souladu se záměry města;

− v souvislosti se záměrem vybudovat sběrný
dvůr v lokalitě bývalé Cikorky uložila
zpracovat investiční záměr rekonstrukce
dotčeného objektu a oslovit České dráhy
za účelem odkoupení malého pozemku
v téže lokalitě;

− souhlasila s vykácením 3 ks ovocných
stromů u domu č.p. 597−599 na ulici
Tyršova, protože tyto překáží při prováděné
rekonstrukci;

− vyslovila souhlas s využitím veřejného
prostranství při prováděných rekonstruk−

čních pracích pro domu
č.p. 650 na ulici Moravská
a č.p. 660 – 665 rovněž na ulici Moravská;

− na základě podané informace o průběhu
prací na rekonstrukci základní školy uložila
nechat zpracovat projektovou doku−
mentaci pro další etapu v příštím roce;

− vyhověla žádosti organizace Junák
na poskytnutí finančního příspěvku ve výši
cca 15 tis. Kč na opravu části střechy na
objektu bývalé Cikorky využívané touto
organizací;

− rozhodla poskytnout finanční příspěvek
3000,− Kč Občanskému sdružení Korálky
Kroměříž na provoz auta zajišťujícího
přepravu postižených dětí;

− udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky,
týkající se zajištění veřejného pořádku při
pořádání veřejné hudební produkce,
restauraci STOP a farnosti Chropyně
na pořádání hodové zábavy dne 3. září
32005 do 02.00 hodin;

− schválila Směrnici č. 2/2005 k ochraně
majetku;

− umožnila bezplatný vstup seniorům
a zdravotně postiženým na divadelní
představení „Láska brány otevírá“ konané
dne 23. září v MKS jako dárek ke dni seniorů;

− uložila provést vodorovné označení
parkovacích míst na parkovišti na ulici
Nádražní (u sáňkovacího kopce);

− rozhodla o přidělení uvolněného bytu
na nám. Svobody č. 247 paní Pavle Šperlové
ke dni 15.9.2005;

− vyslovila souhlas s provedením stavebních
úprav na vlastní náklady v nájemním bytě
č.p. 562 pro pana Karla Brožíka;

− vyhověla žádosti na vykácení 4 ks modřínů
na ulici Nádražní v souvislosti s výstavbou
rodinného domu;

− na základě žádosti a.s. Vodovody
a kanalizace Kroměříž udělila souhlas se
zvýšením průtoků z čističky odpadních vod
v Plešovci;

− povolila vstup na veřejné prostranství
v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí
domu č.p. 769−771 na Nádražní ulici;

− udělila výjimku z OZV pro zabezpečení
veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí restauraci STOP
na říjen až duben 2006 v pátek nebo
sobotu vždy do 02.00 hodin ve vnitřních
prostorách restaurace;

− souhlasila s bezplatných pronájmem plochy
sokolského stadionu na pořádání Hodové
zábavy dne 3. září 2005 Římskokatolické
farnosti Chropyně;

− schválila návrh nájemní smlouvy s firmou
Agroječmínek Chropyně na pronájem
pozemků v lokalitě Hrad v celkové výměře
4473 m2;

− odsouhlasila dodatek pojistné smlouvy
na majetek města včetně aktualizace
na pojištění ve výši 171 tis. Kč za rok;

– Eva Klašková, místostarostka –
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Mrlének
 

Mrlének, zas taká ulička,
ztracená, slepá a němá,
takový zakletý kouteček

zas každá obec hned nemá.
 

Tři jenom chaloupky stlačené,
proti plot sveřepý s hroty,

− přehrada fabrické zahrady −
na konci do hravé noty

bublavá stružka na šalmaje
šveholí a děti vábí

k koupeli, až je tu hastrman
pod vodou polibky zdlábí.

 
V létě zde bývává veselo,

když se tu pradleny sejdou
a s prádlem kdekoho zmáchají

tou svojí všezvědnou vědou.
 

V zimě však bývá tu nevlídno,
tma jako v pytli strach hutní,

v rákosí rybníka straší to
a dnové vlekou se smutní.

 
Jen když se úplněk usmívá,

kvikají sýčci a sůvy
a psíci bolestně zavyjí,

toť řeč, jíž Mrlének mluví.
 

Ale když na smrtnou neděli
hoši tu smrťáka ztopí,
to je tu křiku a jásotu,
který tu rybářka tropí !

 
Tak z této poťouchlé uličky,
zimy když pouta se zlomí,
jara dech k životu probudí

lidi a omládlé stromy.
 

Na ten náš rozmilý Mrlének
teplým se vzpomínkám daří,

jak jsem tam s maminkou tahával
prádlo jak kůň na trakaři.

 
Za plotem fabrické zahrady

táhla se olšová alej,
vysoká,

se stružkou souběžná,
dlouhá a rovná jak kolej.

 
Stružka zde hlubá a široká,

rybníčky po levé straně −
tož ti ta alej jak bájný most

připadla na mysl maně.
 

Na největším ze čtyř rybníčků
labutí párek plul bílý

tiše jak sen a tě vábily
k sobě jak milostné víly.

 
Za stružkou rybník jak jezero

a nad ním tvář luny snivá,
labutě, milenci, hastrman −

to byla pohádka živá.
 

Maminka prala, já ve snění
rajskou tu idylu viděl −

„Nespadni do vody !“ − volala
na mne − a já se pak styděl.

 
Tento kout v Chropini vykouzlil
čaroděj magickým proutkem,

by nymfy lásky zde slavily
zásnuby a amorem − šotkem.

 
To bylo dávnými před lety,

že už to pravda ni není,
tak jako duhová bublina

zhasne a v slzu se změní.
 

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

Klub českých turistů
Vyberte si některý termín výletu z nabídky
turistické oblasti Valašsko – Chřiby:

8.10.2005 Podzimními Chřiby
km: pěší 17, 36; cyklo: 60;
start: Napajedla 7:45; KČT
Napajedla; info: Jitka Ingrová,
577 105 156

15.10.2005 Okolím Valašského Meziříčí
– memoriál Jaromíra Dvořáčka
km: 12; start: Valašské
Meziříčí, sokolovna, 8 −10
hod.; KČT TJ Valašské Meziříčí;
info: Ing. Bronislav Zachrdla,
tel: 571 611 297, 604 723 110

22.10.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km – dle volby; Vsetínské

vrchy, cíl:
Ochmelov,
TV stožár; kontrola 10 – 15
hodin; KČT Halenkov; info:
Vlastislav Trličík,
tel: 571 457 387, 605 119 320

22.10.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km – dle volby; Vsetínské
vrchy, cíl: Soláň, hotel Biocel;
kontrola 10 – 15 hodin; KČT
Velké Karlovice; info: Jiří Mičkal,
tel. 571 444 331

23.10.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km – dle volby; Bílé karpaty,
cíl: Makyta; kontrola 10 – 15
hodin; KČT Francova Lhota;
info: Karel Sucháček,
tel: 571 458 224

23.10.2005 Vrcholy oblasti KČT
Valašsko – Chřiby III
km – dle volby; Javorníky, cíl:
Stolečný, u hotelu Portáš;
kontrola 10 – 15 hodin; KČT
TJ Sokol Nový Hrozenkov;
info: Ing. Jaroslav Tydlačka,
tel. 571 451 851, 602 789 124

26.–29.10.2005 Podzimní prázdniny –
Súľovské vrchy
km – 75; Slovensko; dle
propozic, KČT Napajedla; info:
Jitka Ingrová,
tel: 577 105 156

– JP –

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

8.10.2005 XXIX. ročník Putování
slováckými vinohrady
km: pěší 17, 25; cyklo 25, 50;
info: Jaroslava Pospíšilová, tel.
573 355 287 nebo Svat.
Horáková, tel. 573 356 452
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Ohlédnutí za školním rokem 2004 – 2005

 SOŠ včetně
 konzervatoře    

SOU, U
        

OU, PrŠ

Přihl. Přijat. Přihl. Přijat. Přihl. Přijat.
  25   24   23   24    2    2

V letošním školním roce byli přijati všichni
žáci 9. tříd na gymnázium a na zvolené školy
v prvním nebo druhém kole přijímacího řízení.
Na učební obor byli přijati všichni zájemci.
Na OU a PrŠ odešli 2 žáci (1 ze 7. třídy, 1 z osmé
třídy).

Aktivity pro žáky školy:
Kulturní akce:

divadelní představení v MKS (Za branou
je drak, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Mrazík),
společenské akce v MKS (karnevalová
diskotéka pro žáky 1. – 5. p. r., soutěžní
diskotéka pro žáky 6. – 9. p. r.), výchovné
koncerty (vánoční koncert, koncert P. Nováka,
adventní zpívání u jesliček), školní akademie
(vystoupení pro žáky a veřejnost −
vystupovalo 250 žáků ZŠ).
Spolupráce s městskou knihovnou:

práce se čtenářským kroužkem (žáci 6. –
9. tříd), besedy nad knihou pro jednotlivé
třídy a ročníky (všechny třídy školy i školní
družina − podle požadavků učitelů), činnost
knihovny, technika v knihovně, nabídka
knihovny (žáci II. stupně), Internet v knihovně
a výtvarné soutěže (všechny třídy ZŠ),
špolečné výlety pro členy čtenářských
kroužků
Besedy žáků s odborníky:

sexuální výchova (6 .tř. Dospívání a zázrak
života, 7. tř. Jak si nenechat ublížit,
8. tř. Chodíme spolu, 9. tř. Láska a sexualita),
výchova k ochraně životního prostředí, flóra
Chropyně a její zvláštnost – UP Olomouc
Dopravní výchova:

vedení dopravních kroužků – 4. třídy,
dopravní testy – žáci 6. – 9. p.r., akce Na kole
s přilbou (zapojeno 515 žáků), dopravní
dopoledne (říjen , duben) , žáci 1. – 5. p.r.,
dopravní hřiště v KM (jaro, podzim 4. třídy),
průkaz cyklisty, AJAX tematické vzdělávání
v dopravě
Sportovní akce:

lyžařský výcvikový kurz Čenkovice, dětský
den, mikulášský turnaj ve stolním tenise, školní
turnaj v nohejbalu, soutěže ve florballu, turnaj
v házené, turnaj ve vybíjené, fotbalový turnaj
McDonald Cup (organizace okresního kola),
soutěž v pouštění draků, Ječmínkův běh,
olympijský den
Třídní akce:

Školní výlety (24 výletů 1 – 3 denní), vánoční
besídky, Mikulášování, exkurze (Invex Brno,
Hvězdárna Brno, Fatra a.s. v Chropyni),
Matematický, fyzikální a chemický jarmark
Olomouc, Muzeum Přerov.
Výstavy:

Návštěva a velký podíl na přípravě výstavy
s vánoční tematikou na zámku v Chropyni,

Počet žáků ZŠ Chropyně na začátku školního
roku 2004 – 2005 byl 530. Během školního
roku docházelo k postupnému ubývání žákům
z důvodu stěhování. V měsíci červnu měla
škola již jen 513 dívek a chlapců.

Na budově na ulici J. Fučíka bylo 10 tříd
1. – 5. p.r. Na budově Komenského 14 tříd
1.− 9. p.r.

Školská rada byla zřízena 15. 6. 2005 a má
9 členů. Při škole působilo SRPŠ.

Zájmové kroužky ve školním roce 2004
− 2005:

dyslexie (53 žáků), logopedický (15), ruční
práce a šití (6), volejbal (12), pohybové hry
(6+21), sportovní hry (13+24), dopravní
kroužky (28), stolní tenis (12), výtvarné
dovednosti (19), matematický (13), dobrý start
(8), výpočetní technika (20), internet (10),
dramatický (12), čtenářský (26), pěvecký (23),
rybářský  (30), florball (6).

Všechny kroužky mimo informatiku byly pro
žáky zdarma.

Školní družina:
Provoz školní družiny probíhal celoročně

v ranních i odpoledních hodinách ve třech
odděleních, 2 oddělení na pracovišti na ul.
J. Fučíka, 1 oddělení na pracovišti Komenského.
Doba ranního provozu pracoviště Fučíkova
od 6,30 – 7,45 hod. a od 6,45 – 7,30 hod. na
pracovišti Komenského. Odpolední provoz byl
na pracovišti Fučíkova od 11,45 – 15,30 hod.,
v úterý do 16,00 hod. a ve čtvrtek
do 16,15 hod. Provoz na pracovišti
Komenského od 6,45 – 13,00 hod. denně.
Do školní družiny bylo zapsáno 65 žáků.

Vychovatelky splnily plán výchovně
vzdělávací činnosti, který byl zaměřen na
společenskovědní, sportovní, turistické,
výtvarné, literární a dramatické oblasti.
Od 1. 1. 2005 byl stanoven úplatek za školní
družinu podle vyhlášky č. 108/2005 a zákona
č. 561/2004 Sb.

Celoroční akce ve ŠD:
pravidelné besedy v knihovně (měsíční),

soutěž o nejhezčího draka, vánoční besídka,
velikonoční výstavka, výtvarná soutěž
ve spolupráci se ZŠ Kojetín, turnaj ve vybíjené,
vystoupení na školní akademii (dramatizace
pohádky), přírodovědná sazka (úkoly
ze zoologie, botaniky, topograf. značek),
pěvecká soutěž SuperStar, turnaj
v minikopané, tělovýchovná soutěž s točícími
kruhy, naučná stezka – turistika.

Počty žáků přijatých ke studiu
do středních škol ve školním roce 2004
– 2005:
                    Gymnázium
     8leté      6leté      4leté
Přihl. Přijat. Přih. Přijat. Přihl. Přijat.
  22   11     2     1    3    3

výstava v zámku – Osobní
hygiena na šlechtických
sídlech, výstava žákovských prací 1. – 9. p.r.
pro rodiče a veřejnost.
Ekologická výchova:
Výsadba stromu EU v parku, prohlídka
a výklad na obnovené Naučné stezce
Chropyně, výtvarné soutěže s ekologickým
zaměřením, péče o prostory kolem školy,
ukázka kynologického výcviku Policie ČR
Školní parlament:
Pravidelné měsíční schůzky – seznámení
s plánem práce školy, měsíční plány,
celoškolní aktivity (soutěž o nejlepší třídu,
soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu, soutěž
o nejzdaři lejší námět na velikonoční
pohlednici)

Soutěže a přehlídky, počty zúčastněných
žáků v roce 2004 – 2005:

(vysvětlivky –ŠK/OKK/OBK −  ŠK – školní kolo;
OKK – okresní kolo; OBK – oblastní kolo)

olympiády: v ČJ (18 žáků/2/0), AJ (10/0/0),
literární (3/0/0), biologie (40/4), chemie (2/2/
0), matematika (12/5/0), zeměpis (4/4/0) fyzika
(6/2/0), pythagoriáda (31/4/0);

klokan (85), klokánek (147) školní sportovní
soutěže (všechny ročníky), stolní tenis (82/5),
florball (32/3.místo), halová kopaná (10/10),
atletický čtyřboj (38/38), výtvarné soutěže
(412), Kostelecký slavíček (2/1.místo),
O Hanácký koláč (24/21), Duhové zpívánky
(3/1. místo), Hostýnská píšťalička (2/2. místo),
Svátek poezie (23), O Hanáckého kohóta (1/
3.místo/3.místo), sálová kopaná (120/8), pohár
AŠSK – finále Eurotým (25/10/10)

Základní škola Chropyně dosahuje
výborných výsledků v pěveckých soutěžích
a je velmi aktivní v zapojení do kulturního života
města. Poděkování za aktivní a obětavou práci
patří vedoucímu pěveckého sboru Cantinella
p. učiteli Koutnému. Jeho zásluhou je naše škola
velmi úspěšná nejen v rámci regionu, ale i kraje.

Každoročně pořádá Město Chropyně
a ZŠ Chropyně ve spolupráci se sborem Schola
Melodica vánoční koncerty, na jaře pásmová
vystoupení na školní akademii pro maminky.
Vánočními koncerty se škola prezentuje
i v okolí.

Významné aktivity:
Sedmidenní lyžařský kurz v Čenkovicích 21.

− 27. února 2005 – 32 žáků, plavecký výcvik
žáků 3. a 4. tříd (116 žáků) v Plaveckém bazénu
Kroměříž v měsíci březen – červen 2005, Den
otevřených dveří školy 2. 11. 2004 – volný
vstup rodičů do vyučování – od 8,00 do 13,15
hod. (velká účast rodičů i prarodičů zejména
na I. stupni, v 1. třídách až 100% rodičů),
Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v zámku
Chropyně za přítomnosti zástupců města
a veřejnosti i rodičů.

– Mgr. Danuše Zapletalová, ředitelka ZŠ –
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Informace Svazu důchodců ČR
Senioři a zdravotnictví

Všeobecně je známo a statistiky zdravotních pojišťoven to potvrzují,
že nejvíce potřebují zdravotní péči občané nad 60 let, kterých v posledních
letech díky zlepšujícímu se zdravotnímu stavu a dobré životosprávě přibývá.
I orientační průzkumy, které provedl náš Svaz důchodců ČR, dokumentují,
že 90 % členů užívá pravidelně léky a navštěvuje lékaře.

Z toho 74 % dotazovaných dále potvrdilo, že s poskytováním zdravotní
péče je plně spokojeno – je zajímavé, že jsou to především obyvatelé
mimo velkých měst, nespokojeno je 8 % dotázaných a 18 % tuto otázku
nezodpovědělo. Méně jsme již byli spokojeni s odpovědí na lékovou politiku.
I když 40 % na léky nedoplácí, 54 % doplácí do 100,− Kč měsíčně a jen 6 %
doplácí více, a to i částky dosahující 1.000,− Kč měsíčně, což je při
průměrném důchodu 7.400,− Kč na osobu jistě hodně. Téměř 40 %
občanů uvedlo, že si ceny léků a doplatky předem zjišťují a 15 % již odmítlo
pro vysoký doplatek lék přijmout. Projevuje se zde neschopnost úřadů
stanovit jednotné ceny léků tak, jak je tomu ve všech zemích EU.

Ústřední rada SDČR proto neustále sleduje problémy zdravotní péče
a dopady na seniory a upozorňuje nejen Koordinační výbor
důchodcovských organizací, ale také přímo Ministerstvo zdravotnictví na
názory seniorů. Ministryni zdravotnictví byl osobně předán dopis, ze kterého
uvádíme podstatnou část:

„Vážená paní ministryně, k naší osobní návštěvě dovolujeme si Vám
jménem Ústřední rady SDČR písemně předložit problémy, které české
seniory v současné době v oblasti zdravotní politiky nejvíce trápí:

1. Obavy ze zvýšení spoluúčasti na zdravotní péči. Podle údajů MPSV
klesl v roce 2005 průměrný důchod, přes proběhlou zákonnou valorizaci,
pod 40 % průměrného výdělku. Životní náklady stále stoupají a tak zejména
osaměle žijící důchodci se dostávají pod životní minimum.

2. Poplatky za léky. Senioři uznávají spoluúčast, ale měla by být
systematická. V lékárnách by měly být jednotné ceny a jednotné doplatky,
které by se měly měnit 1x ročně. Konečně skutečnost, že farmaceutické
firmy často během několika dnů upraví ceny a sníží doplatky, svědčí
o nesystematičnosti celého procesu.

3. Často nepodložené diskuze o změnách ve zdravotnictví, které půjdou

Co nás potěšilo
Jako v předchozích letech se i v tom letošním

pokračovalo v rekonstrukci budovy základní školy na
ulici J. Fučíka, kde proběhla výměna oken a zateplení pavilonu B (jídelna
aj.) a D (šatny). Také se pokračovalo v rekonstrukci mateřské školy, kde
došlo k výměně oken v části, ve které školka byla i dříve.

Je zde třeba ocenit práci dělníků, kteří rekonstrukci provedli,
že nedošlo k žádnému prodlení a tudíž práce, které mohly nějakým
způsobem ovlivnit začátek školního roku nebo prodloužit dobu,
po kterou musela být uzavřena školka, byly provedeny v řádných
termínech.

Co nás zděsilo
Na prázdninové období se k pravidelné docházce

do mateřské školy přihlásilo 30 dětí. Avšak počty dětí,
které opravdu školku navštěvovaly, byly menší. Když byla školka během
prázdnin a naplánované rekonstrukce na dobu 14 dní uzavřena, chodilo
po jejím opětovném otevření do školky dětí podstatně méně (v průměru
8) a dokonce se stalo, že jich přišlo jen 6.

Možná se to nezdá jako problém, ale je nutno si uvědomit, že kdyby
ředitelka MŠ o skutečných počtech věděla, mohla být školka zavřená
o týden déle a na rekonstrukční práce by bylo více času. S nízkým
počtem dětí ve školce souvisí i ztráty ve školní jídelně, která více provařila,
neboť vařila pro přihlášený počet dětí.

Jestli to, že přihlášené děti do školky nechodily, bylo způsobeno
lehkovážným přístupem rodičů v přihlašování svých ratolestí do školky
nebo náhlou a neočekávanou dovolenou, nevíme. Víme však,
že je nutno připravit takové opatření, aby k podobným situacím
nedocházelo.

– JiRo –

zejména na vrub seniorů, kteří jsou pochopitelně
největšími klienty zdravotní péče. Pomoci by zde měla
nejen schválená koncepce, ale i častější vystoupení politických představitelů
k otázkám zdravotní péče. Senioři uznávají zpřísnění kontroly, předpisů,
ekonomického dohledu např. na pojišťovny. Můžeme Vás ujistit, že zvláště
senioři by přivítali možnost osobního dohledu na poskytování zdravotní
péče, vyúčtování poskytnuté péče či zavedení zdravotních průkazů.

Víme, že jistě všechny problémy seniorů ČR znáte. Rádi bychom jen
připomenuli, že právě třetí generace všechny, i diskutované problémy ve
zdravotní péči těžce nese. Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší náročné
práci.“ – Prof. Dr. Jan Solich, předseda SDČR

– Výpis ze Zpravodaje SDČR –
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Nový zvon zasvěcen sv. Anežce
Dne 4. září 2005 byl během hodové mše

svaté posvěcen a na kostelní věž zavěšen
nový zvon, zasvěcený sv. Anežce.

Zvon byl odlit 2. srpna 2005 ve zvonařské
dílně paní Marie Tomáškové – Dytrychové
v Brodku u Přerova. Bronzový zvon, znějícího
tónu D2, váží 220 kg, spodní průměr zvonu
je 700 mm a celková cena (zvon, výtvarná
výzdoba, technické vybavení a elektro−
pohon) dosáhla částky 200 tisíc korun.
Výtvarnou výzdobu zvonu provedla Leticie
Vránová – Dytrychová, technické vybavení
zvonu a elektropohon firma BOROKO –
Rostislav Bouchal.

Náklady na zvon byly hrazeny z částky,
kterou farnost dostala z Německa jako
odškodnění za zvony odvezené během války,
ale především z finančního daru milého
farníka, který si nepřál být jmenován.

Zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova
založi l i  v roce 1950 Josef a Laetit ia
Dytrychovi. Po patnáctileté činnosti, na
vrcholu své tvůrčí práce, Josef Dytrych ve
věku 53 let zemřel. Jeho žena paní Laetitia
však v započatém díle manžela sama
odvážně pokračovala. Je třeba konstatovat,
že tak náročné řemeslo začali empiricky na
základě vlastního studia. Vyrobili stovky
kostelních umělecky ztvárněných zvonů,
které chyběly v našich věžích po válečných
rekvizicích. V osmdesátých letech přebírá

rodovou štafetu pokra−
čovatelka roku Marie
Tomášková – Dytrychová ve své nové dílně,
která pod jej ím vedením dosahuje
největšího rozmachu za posledních 15 let.
Roční produkce je okolo 150 – 300 zvonů
všech velikostí.

– dle údajů farnosti JiRo –
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Chropyňské hody
V neděli 4. září jsme se na pozvání

římskokatolické církve zúčastnili poutní
slavnosti v našem kostele. 1. září si totiž
připomínáme památku sv. Jiljí, patrona
našeho kostela, a tudíž nejbližší neděli slavíme
v Chropyni a přifařených obcích (Záříčí
a Plešovec) hody. Poutní slavnost byla letos
obohacena o svěcení nového zvonu.

Slavnost byla po všech stránkách dobře
organizovaná. Zvon byl v předchozím týdnu
vystaven v kostele a každý si tak mohl
prohlédnou náročnou uměleckou práci
rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova.
Po slavnostní fanfáře na začátku hodové mše
svaté a posvěcení zvonu, byl za zpěvu písně

Poděkování

V sobotu 3.9.2005 se uskutečnila pod
záštitou Římskokatolické církve v Chropyni
Hodová zábava. Při této akci byla Charita
Chropyně pověřena uspořádáním tomboly.
Jménem charity jsme oslovili několik firem
i soukromých podnikatelů. Rád bych touto
cestou za Charitu Chropyně poděkoval za
pěkné a hodnotné sponzorské dary těmto
f i rmám a dárcům: ALIACHEM a.s ,
Chropyňská strojírna a.s., K.T.−Kalttech,
s. r .o. ,  Energet ika Chropyně, a.s . ,
Hanhatplast s.r.o.,  Technosoft spol. s.r.o.,
AUTTEP, spol. s.r.o.,  Městský úřad Chropyně
− pan starosta František Hrabal, SMM − Ing.
Svatomír Tichý, AUTOVEST − pan Večeřa,
Autoopravna − pan Vaníček, Autoopravna −

pan Zsemberi, Kavárna Bianka − paní
Hrabalová, ECHO – paní Mekysková, Elektro
− pan Hrabal, FERDUS − opravné materiály,
Ing. Josef Gaja, Ing. Vladimír Blažek, Instala−
pan Raška, Klempířství − pan Otáhal,
KONEXPO −  paní  Jurč íková, Kožená
galanterie − paní Malinková, Květiny ELLA −
paní Škarpová, Malířství − pan Batěk, Maso −
uzeniny − pan Majtán, MVDr. Stanislav Frkal,
Obuv −  paní Vymětalíková, Ovoce a zelenina
− paní Mlčochová, Pneusevis − pan Mika,
Pizzerie PORTO, prodejna Plastů − paní
Nováková, Prodejna RENTA −  paní
Chrastinová, Restaurace Racek − pan
Zháněl ,  Stavoplast ,  −  pan Hanák,
Zámečnictví − pan Kotásek, paní Konrádová

a ostatní nejmenovaní
dárci. Výtěžek z tomboly
(4.150,−) Kč bude využit na školní potřeby
pro děti na Ukrajinu a část bude použita na
vybavení Senior klubu, který bude v brzké
budoucnosti k dispozici nejen seniorům.
O dění, chodu a akcích v Senior klubu vás
vážení spoluobčané, budeme informovat
nejenom na stránkách Zpravodaje města
Chropyně, v městském rozhlase, ale i jinými
sdělovacími prostředky. Těšíme se na set−
kání s Vámi a případnou spolupráci při
organizování některých akcí.

– Pavel Rozsypálek,
předseda Charity Chropyně –

„K nebesům dnes zaleť písni…“ vyzdvižen
na kostelní věž, kde byl během mše upevněn.
Zvon je zasvěcen sv. Anežce.

Při mši svaté zmínil pan farář Beníček
ve svém kázání některé údaje ze života
sv. Jiljí a také z historie našeho kostela. Kostel
byl postaven v roce 1772 a dne 10. září 1780
byl arcibiskupem Coloredo−Waldsee
vysvěcen. V roce 1890 pak byla přistavena
kaple Panny Marie Lurdské. Obraz patrona
našeho kostela sv. Jiljí, umístěný za hlavním
oltářem, vymaloval malíř Adolf Heller
z Kroměříže v roce 1912. Za oltářem,
v rozích, jsou umístěny sochy sv. Mikuláše

a sv. Prokopa. Ozdobou
kostela je kazatelna
a zejména mistrovsky vytvořená křtitelnice
od neznámého autora, která zachycuje křest
Ježíšův sv. Janem Křtitelem (sochy jsou
v životní velikosti).

Po ukončení mše svaté nám nový zvon
dlouho krásně vyzváněl, vyhrávala dechová
hudba Hanačka a Hanáci roznášeli malé
koláčky… byly přece hody.

Poděkování patří P. Františku Beníčkovi,
všem dárcům a obětavým lidem, kteří se
snažili o to, aby se tato důstojná a milá
událost uskutečnila.                               – LZ –

,
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Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše – Okruh plíce a tlusté střevo

Tento okruh v sobě zahrnuje dva velmi
důležité detoxikační orgány, které mají
hluboký dopad na celý organismus.
Vzhledem k široké problematice si tento
okruh rozdělíme a dnes se budeme věnovat
pouze dýchacímu ústrojí.

Z pohledu čínské medicíny představuje
dýchací systém jednu ze základních cest pro
příjem životní energie. Plíce jako základní
(mateřský) orgán této dvojice mají největší
aktivitu na podzim. Nejvíc je poškozuje
smutek, hoře, pláč a zármutek. Řídí
protibakteriální imunitu a zrcadlem plic
jsou tváře a nos. Široká nosní křídla jsou
znakem dobré plicní kondice.

Z hlediska fyziologického probíhá v plicích
výměna plynů: kysl íku, získávaného
ze vzduchu a kysl ičníku uhl ič itého,
přenášeného krevním barvivem.

Plíce jako mateřský orgán ovlivňují celé
dýchací cesty. Systém dýchacích cest
je první a nejdůležitější přístupovou cestou
pro viry, bakterie i plísně, které se vzduchem
dostávají dovnitř organismu člověka. Sliznice
dýchacích cest jsou vůči nepřátelům velmi
dobře vybaveny opevněním, člověk však
často trpí jejími poruchami. Dýchací cesty
se při nadměrné zátěži zahleňují jako první,
proto se setkáváme tak často s dýchacími
potížemi už u dětí a proto se také nejčastěji
přes dýchací cesty hlen vylučuje – kýcháním,
smrkáním, kašlem…

Jednou ze základních příčin vzniku ložiska
v pl ic ích a následně potom v celém
dýchacím systému je stres. Pro dýchací
cesty je typickým poškozujícím stresem
psychické napětí. Ve stavu napětí člověk
dýchá jen povrchně, zatímco uvolňující
dechové cviky patří mezi relaxační techniky,
které napětí uvolňují. Jakmile napětí trvá delší
dobu, vznikají podmínky pro vznik ložiska.

Druhou podmínkou pro vznik ložiska je
hlen, kterým jsou dýchací sliznice zahlceny.
Přijímáme−li ve stravě nadměrné množství

hlenotvorných potravin nebo trpíme−li trávicí
poruchou, začne se na sliznicích v našem
dýchacím ústrojí hromadit hlen, do kterého
se zabalují infekce. Tak v našem těle vznikají
„sklady“ chemických látek, kovů, ra−
dioaktivních látek, zbytky léků, očkování,
které organismus nesmírně zatěžuj í .
Představují vlastně hrst písku v pečlivě
namazaném soukolí dokonalého stroje.
Přidají−li se potom imunitní poruchy, vznikají
alergie, astma, laryngitidy a další vážné
zdravotní potíže.
Plíce ovlivňují následující orgány:

Tlusté střevo, kůži, žíly, diencefalon – část
mozku, průdušky, patrové mandle, vedlejší
čelistní dutiny, nosní dutiny, hltan, hrtan,
nosohltan, poplicnici, páteř v bederní krajině,
přechod páteře krční a hrudní, nosní sliznice
a otvory nosu, čelní lalok CNS, potní žlázy.
Symptomy poruchy okruhu plic:

Ucpání nosu, hleny v nose, svědění
v nose, kýchání, sny o krvácení a smutku,
sny o létání, sny s kovovými předměty, kašel,
zarudnutí v krku, pocit dušnosti, bolesti
v ramenou, chlad či horko v předloktí, ztráta
hlasu, tichý hlas, nechuť k mluvenému
projevu, ekzémy, praskající pokožka, záněty
v krku, časté zívání, bolesti palce ruky,
problémy v ohbí lokte, krvácení z nosu,
nadměrné pocení, sny o polích a místech,
kde se rodí potrava, ztuhlé svalstvo ramen,
odmítání masáže a dotyku, bolesti zubů bez
kazu, blokády krční páteře, praskliny na kůži
uší, praskliny na konečníku, změny na zevní
části lokte, změny na deltovém svalu, změny
v rýze mezi nosem a koutkem úst.

Kromě tlustého střeva (kterému bude
věnován příšt í  č lánek) je hlavním
detoxikačním orgánem okruhu plic kůže.
U ekzémů se vždy setkáváme s prvotním
ložiskem v plicích, i když na pozadí problému
stojí ložiska v podkoží, které je ovládáno
ledvinami. Kůže je další vstupní brána pro
mikroorganismy.

Dále je do tohoto okruhu přiřazen žilní
systém, ve kterém se často tvoří ložiska.
Žilní stěna při náležité genetické dispozici
podléhá usazování toxinů a volných infekcí.
Mohou tak vznikat křečové žíly,
ale i záněty v hlubokém žilním systému, které
mají za následek vznik městků. Tyto tromby
představují velké nebezpečí, protože při
cestě utrženého městku může dojít k jeho
vmetení (embolii) především do plic a mozku.
Dále se porucha žilního systému může
projevovat špatným prokrvováním končetin,
jejich chladem, tvořením modřin nebo
vystupováním vlásečnicových ži lek
na povrch kůže.

Velmi významný je vliv plic na psychiku,
protože stav plic se odráží na části mozku
zvaném diencefalon – mezimozek.

Je to hluboká část mozku,
spojující střední mozek
s oběma polokoulemi a v podstatě je to
emocionální mozek člověka. Mezi základní
emoční nálady patří veselost a její opak –
deprese. Podle dalších vlivů se charakter
depresí liší. Plicní deprese je provázena
méněcenností, pasivitou a sebeobviňováním.
Pro stabilizaci celého procesu je nutné vyčistit
celou oblast mozkové kůry.

Nejčastější emocí, která poškozuje plíce,
je smutek. Není náhoda, že se po válce tak
rozšířily plicní choroby a určitě v tom nehrála
roli jen podvýživa. Emočními příčinami byl
smutek ze ztráty milovaných bytostí, obavy
o existenci a velký dlouhotrvající stres.

V dýchacím systému se mohou vyskytovat
veškeré toxické látky, které jsou v dýchaném
ovzduší: chemikálie, kosmetické spreje, těžké
kovy, produkty automobilové dopravy,
radioaktivní látky, plísně, viry, různé druhy
bakterií.

Plíce, dýchací ústrojí a vztažné orgány
dokáží zbavit toxických zátěží unikátní přírodní
bylinné preparáty z výzkumu MUDr. Jonáše.
Podrobnější informace neleznou případní
zájemci na www.joalis nebo na tel.:
573 356 432, 732 760 770.

Plíce posiluje:
− hluboké dýchání, jógové cviky
− inhalace solných roztoků, minerálek
− inhalace bylinných vývarů (podběl,

divizna, česnek, cibule)
− rýže, zejména kulatá nebo celozrnná
− zeleniny ostré chuti bílé barvy (celer,

květák, cibule, ředkev, křen, tuřín)
− grepy, hrušky, broskve, mandle
− štěst í ,  j istota, stabi l i ta, pozit ivní

praktičnost
− sauna, zvlhčovače vzduchu
− pohyb, cvičení, sport, pocení.

Plíce poškozuje:
− zármutek, hoře, pláč, smutek
− deprese, melancholie, bolestínství
− mléko a mléčné výrobky, zejména

koncentrované
− stres a psychické napětí
− suchý vzduch, vítr
− povrchové dýchání, rychlý dech
− špatný životní styl, málo spánku
− kouření a pobyt v zakouřených

místnostech.

Detoxikační cvičení:
Stoj mírně rozkročný, prudký nádech,

chvilku zadržet dech, pak s našpulenými rty
přerušovaně vydechovat a zároveň se stočit
do klubíčka. Nejlépe je provádět tento cvik
v přírodě.

Ivana Batůšková, Chropyně
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Pro pamětníky i nepamětníky
Po delší době se opět vracíme k historickým

fotografiím v této rubrice. Dvakrát jsme
se věnovali obětem války, jednou všem, podruhé
blíže Jindřichu Blažkovi. Dvakrát jsme také, pro
rozsáhlost Zpravodaje, tuto rubriku vynechali.

V tomto čísle začneme seriál o chropyňském
cukrovaru.

První zmínka o zájmu zřídit cukrovar
je z roku 1843, kdy měšťané prostějovští Karel
a Vincenc Fentlerové prosili olomouckého
kardinála, aby jim k tomu účelu povolil použít
chropyňský zámek. Žádost byla (a to bylo určitě
dobře) zamítnuta.

Další žádost pochází z roku 1862, kdy

olomoucký měšťan Antonín
Springer žádá o zřízení
cukrovaru v Chropyně. Úspěch má však
až 26. srpna 1867 exponent M. Kaufman, který
získal příslib ke zřízení cukrovaru v místnostech
arcibiskupského pivovaru. Na podzim téhož
roku bylo se stavbou započato.          – JiRo –

Stará brána do cukrovaru, r. asi 1908.

Hlavní brána cukrovaru, před I. světovou válkou;
muži zleva – Večerka, Vysloužil, Haupt, Mrhálek.

Přední brána, r. 1900. Cukrovar, r. 1905.
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Přehled kulturních programů na měsíc říjen 2005
V úterý 11. října 2005 v 19:00 hodin vystoupí divadelní
společnost Háta v komedii Klíče na neděli – příběh o nepovedeném
mejdanu, výměně partnerů, kolotoči potíží a trapasů, které nastanou
v podání pražských herců. Vstupné činí 120,− Kč dospělí, 100,− Kč
studenti a důchodci. Předprodej vstupenek byl zahájen 19. 9. 2005
na Správě majetku města Chropyně.

V pondělí 17. října 2005 v 9:30 hod. se uskuteční pohádka pro
děti Jak si princezna vzala draka. Pohádka je určena dětem v MŠ
a rovněž jsou zváni rodiče s dětmi.

Připravujeme na měsíc listopad 2005
8. 11. 2005 (úterý) − Káťa a Škubánek − pohádka pro MŠ, I. stupeň
ZŠ a rodiče s dětmi

10. 11. 2005 (čtvrtek) v 19:00 hod. vystoupí ve svém pořadu
„Cestou necestou“ Miroslav Donutil. Předprodej vstupenek bude
zahájen od 12. 10. 2005 na Správě majetku města Chropyně.

– MK –

Týden knihoven

Proběhne ve dnech 3. – 9. října  2005 a pro čtenáře

jsou připraveny tyto akce:

• POHÁDKOVÉ  CESTY  − literárně – výtvarná soutěž pro děti

• DÁREK – registrace začínajících čtenářů (1. a 2. třída ZŠ) zdarma

• ŠMAJDOVINKY – beseda pro děti ŠD

• AMNESTIE – vrácení upomínaných knih pro děti i dospělé bez
poplatku

– HM –

Výlet? Bojkovice!
Ve čtvrtek 23. června ráno se schází téměř
60 současných i bývalých členů literárního
kroužku na vlakovém nádraží. Asi po
4 přestupech a dvou a půl hodině jízdy
vystupujeme v Bojkovicích. Do kempu je to
tentokrát opravdu jen slibovaných 10 minut,
takže, ač notně zatíženi taškami či batohy,
zvládáme cestu v pohodě „na jeden zátah“!
Chatky se nám líbí a doslova výhrou se ukáže
být bazén. Slunce totiž – pro naše výlety
úplně netradičně – pálí po celé 3 dny a žene
teploměr do 30ti stupňových výšek. Brzy po
zabydlení je bazén náležitě vyzkoušen.
Odpoledne „vedro – nevedro“ vyrážíme
k dominantě městečka − na kopci se tyčícímu
zámku Nový Světlov. V jeho příjemně
chladivých zdech je umístěno národopisné
muzeum regionu. Okolo se prostírá zajímavý,
sochami ozdobený park. Zpět do městečka
se jde podstatně lépe. Mapujeme síť
obchodů a občerstvení a vracíme
se do kempu. Večer se z dětské klubovny

„Mouse House“ ozývá
diskotéka. Páteční ráno nám
dokazuje, že vodovodní potrubí praská nejen
v Chropyni. Kdo nevstal před budíčkem,
musí na ranní hygienu počkat až do oběda.
Plánovanou návštěvu Památníku
J. A. Komenského v nedaleké Komni
z časových a teplotních důvodů bohužel
nezvládáme. Večerní táborák střídají
oblíbené společenské hry. Noční Stezku
odvahy nakonec rušíme. Ne že bychom
se bál i medvěda, který se má podle
televizních zpráv potulovat zrovna někde
v okolí! Zaskočil nás vysoký počet klíšťat,
která s i  z  lesa přinášíme. Sobota –
to už je úklid, balení, shánění ztracených
či někomu zapůjčených věcí, poslední skoky
do vody, pizza k obědu a odjezd domů.
Výletem jsme uzavřeli loňský školní rok. Ten
letošní jsme už přivítali táborákem.

– Helena Maťhová,
vedoucí LK Chropyně –
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Pohár ředitele SMM Chropyně
V neděli 21. srpna 2005 se na hřišti

na sídlišti (umělá tráva) uskutečnilo II. kolo
turnaje v nohejbale o „Pohár ředitele SMM
Chropyně“. Původně byla avizována účast
8 tříčlenných družstev, ale nakonec
se prezentovalo družstev pouze šest.

Turnaj dotovali hodnotnými cenami místní
podnikatelé: Autoopravna Večeřa – Středa, Bio−
Med ing. Macháček, Pohostinství Záříčí p. Fiala
Vl., Optika p. Janoušek, Masna p. Majtán, Elektro
p. Hrabal, Zámečnictví p. Kotásek, Noviny pí
Kopečná, Zdenictví p. Fiala L. ze Záříčí, SK Záříčí,
Gala Prostějov a a.s. Fatra. O občerstvení hráčů
i hojného počtu diváků se postarali pracovníci

SMM a p. Vl. Fiala ze Záříčí.
Samotný turnaj proběhl tak, že každé

družstvo sehrálo zápas s každým ze soupeřů
na dva vítězné sety. Po základním kole
se potom družstva utkala o celkové umístění
první s druhým, třetí se čtvrtým a pátý
se šestým.

Konečné umístění:
1. družstvo pp. Kotásek, Zborek, Štolfa
2. družstvo pp. Novotný M., Kotas St., Omamík J.
3. družstvo pp. Chrastina, Koláček, Dočkal,

Honek
4. družstvo pp. Sedlařík, Ivan, Maček

5. družstvo pp. Menšík
Tomáš, Menšík Bořek,
Sadyk, Fiala Vl.

6. družstvo pp. Kovařík Jar. st., Kovařík Jar. ml.,
Kovařík Zdeněk

Pro značný ohlas sportující veřejnosti
plánuje pořadatel „Sportovní klub seniorů“
v měsíci říjnu – listopadu turnaj o „Pohár pana
Františka Kotáska“ a v měsíci prosinci tradiční
III. ročník Memoriálu Pepy Ivana.

Zváni jsou všichni příznivci tohoto sportu.

– Antonín Středa –

Triatlonová sezóna 2005 skončila
Lukáš Purkar, který se již čtyři roky věnuje

triatlonu na vrcholové úrovni, byl na základě
své sportovní výkonnosti pověřen
reprezentací České republiky pro rok
2005.

Svými výkony v roce 2005 potvrdil
oprávněnost nominace a navázal tak na
úspěšná vystoupení našich triatlonistů na
domácích a evropských soutěžích v minulých
letech.

Město Chropyně spolu s firmou Dlažba
Dragon Cyril mu v rámci svých možností
pomáhali vytvářet potřebné podmínky pro
jeho přípravu. Tak se kromě Lukáše, jeho rodičů
a nejbližších příbuzných podíleli na úspěších
v sezóně 2005 – kategorii dorostenců:

Moravsko – slezský pohár 2005
(mezinárodní závod v triatlonu – plavání 750
m, kolo 20 km, běh 5 km) − 1. místo

Závody Českého poháru 2005:
(závody v triatlonu – plavání 750 m, kolo 20
km, běh 5 km)
Závod Českého poháru Jablonec nad Nisou
2005 – 3. místo
Závod Českého poháru Poděbrady
2005 – 3. místo
Mistrovství České republiky Plzeň 2005 –
3. místo
Závod Českého poháru Nymburk 2005 –
6. místo
Závod Českého poháru Brandýs n. L. – 4. místo
Celkové umístění v závodech Českého poháru
2005 – 5. místo

Závody Olympijských nadějí Fadd –
Doombori, Maďarsko 2005
(mezinárodní závody v triatlonu)− 3. místo
v závodu družstev

Moraviaman 2005
(mezinárodní závod v dlouhém triatlonu −

plavání 3,8 km, kolo 180 km,
běh 42,2 km, členem štafety
spolu s Petrem Vabrouškem – Triatlonistou
roku 2004) − 2. místo

Protože Lukáš má velké plány do dalších sezón
(junioři 2006, junioři 2007, muži od roku
2008), doufáme, že vás budeme moci opět
informovat o úspěších Lukáše Purkara v sezóně
2006.

– redakce –
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Vzpomínkový večer na DISKANT
Dne 17. září 2005 uspořádal taneční orchestr DISKANT při příležitosti 40. výročí vzpomínkový večer. Pokud jste nebyli,
alespoň Vám atmosféru večera přiblíží těchto několik fotografií.
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Vzpomínkový večer na DISKANT
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Společenská kronika
srpen 2005

Chropyňské počasí
srpen 2005

Kateřina Lučanová − matrikářka
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Uzavření manželství

Blahopřání

Poslední rozloučení

Průběh teplot - srpen 2005

V úhorových soustavách hospodaření byla orba téměř celoroční
pracovní záležitostí. Jednak proto, že tento hospodářský systém byl
přímo založen na trojí orbě úhorů, ale podstatnější příčinou zde byla
především nedokonalost tehdy používaného orebního nářadí
a omezené možnosti tažné síly, která byla k dispozici pro zpracování
půdy pluhem. Provádění orby tak bylo možné pouze v úzkém rozsahu
příznivé konzistence půdy. Pracnost a kvalita orby byla dále velice
výrazně ovlivňována především půdní ulehlostí a zaplevelením. Vhodné
orební podmínky se tak zpravidla omezovaly pouze na časově
nerozsáhlé období, které bylo možno, s ohledem na další zemědělské
práce, jen zřídkakdy plně využít.

Orbu nebylo možno provádět jak za stavu převlhčení ornice např.
po deštích, tak především za sucha. K vymezenému přerušení orby
z obou příčin docházelo velice často, a to jak v jarním, letním, tak
i v podzimním období. Proto v kterékoli roční době bylo vždy co orat,
neboť zpracování půdy v optimálních lhůtách a požadované kvalitě
bylo v naprosté většině případů pouze nesplnitelnou vizí.

Právě pro srpen byla, vedle žňových prací, při úhorových systémech
hospodaření nejcharakterističtější zemědělskou činností orba.
Na počátku měsíce se zpravidla ještě dokončovala druhá orba úhorů
a v posledních srpnových dnech se již hlásila ke slovu třetí, předseťová,
orba úhorů. Po nástupu střídavého hospodaření se však hlavním
druhem tohoto základního způsobu zpracování půdy stala posklizňová
mělká orba strniska, zpravidla do hloubky 6 až 12 cm, tzv. podmítka.

Z místního pozorování v měsíci srpnu:
− průměrná minimální ranní teplota byla 15 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 20,5 °C
− nejchladnějším dnem byl 9. srpen s ranní teplotou 10 °C a odpolední 16 °C
− nejteplejším dnem byl 2. srpen s ranní teplotou 18 °C a odpolední 26 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 61 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 990,9 hPa

Pranostiky na měsíc říjen:
9. srpen (Diviš) – Je−li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.
15. říjen (Tereza) – Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. říjen (Havel) – Suchý Havel oznamuje suché léto.
18. říjen (Lukáš) – Na svatého Lukáše hojnost chleba a kaše.
21. říjen (Uršula) – Jak den svaté Uršuly začíná, tak se i zima končívá.
28. říjen (Šimon a Juda) – Na Šimona, Judy kožich sneste z půdy.

– Ing. O. Kment –

V měsíci srpnu
se do našeho města přistěhovalo 14 občanů,
18 osob se přestěhovalo v rámci obce, 10 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 8 osob zemřelo a narodilo se 5 dětí.

Božena STANKOVÁ, 72 let, ul. Díly
Ladislav PETERKA, 74 let, ul. J. Fučíka
Jaroslav MALÍK, 80 let, ul. Moravská

Rudolf TRÁVNÍČEK, 59 let, ul. Tovačovská
Anežka VEČERKOVÁ, 83 let, ul. Díly

Josef CALABA, 74 let, ul. Hrad
Josef BUREŠ, 77 let, ul. Nová

Václav VITÍK, 67 let, ul. Tyršova

Radek ŠIŠKA, Kroměříž – Martina KRAJÍČKOVÁ, Záříčí
Dalibor FERENC, Chropyně – Iveta PAVELKOVÁ, Chropyně

Mgr. Petr HRADIL, Brno – Mgr. Alena ŠTEFLOVÁ, Brno

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

Fajtlová Zdeňka, Hrad 406


