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První rok po volbách je za mnou
Je to opravdu již celý rok, co jsem se stal
starostou našeho města Chropyně.
Od nástupu do funkce starosty jsem ani
na chvíli nezaváhal, jestli to byl dobrý krok
v mém životě. Každý den jsem si uvědomoval
míru zodpovědnosti, kterou mně voliči svěřili
pro čtyřleté volební období.
Rozhodně jsem se musel seznámit a naučit
spoustu nových věcí, které jsem dříve
nepotřeboval a nemusel každodenně užívat.
I dnes ovšem musím neustále prohlubovat
vědomosti související s veřejnou funkcí. Jen
tak budu schopen splnit vše, co jsem slíbil
a co chci během čtyř let udělat.
Během prvního roku jsem se setkal
se spoustou spoluobčanů, kteří mne oslovili
se svým problémem. Snad se mi podařilo
vyřešit je k oboustranné spokojenosti, určitě

se však najdou i ti, kteří odcházeli
nespokojeni. Funkce starosty je ovšem
veřejná a člověk musí v mnohém hájit zájmy
většiny před zájmy jednotlivců.
Pravidelně jsme informovali spoluobčany
o všech závažných rozhodnutích a investičních akcích, které v tomto roce probíhají.
Myslím si, že znovu připomínat tyto akce
je zde zbytečné a lidé mají možnost se s nimi
každodenně setkávat. Já osobně mám dobrý
pocit z úspěšně získaných dotací, které tento
rok dosáhnou výše téměř 20 mil. Kč. Bez nich
by nebylo možné jednotlivé akce spustit
a financovat z rozpočtu města. Samozřejmě
jsem ihned od počátku hledal ty správné
informace pro čerpání dotací z EU. V době
mého nástupu do funkce zde nebyl připraven
žádný projekt, který by se týkal evropských

financí. Dnes podáváme evropský projekt
na sběrný dvůr a pracujeme intenzivně
na dalších čtyřech projektech.
Získat peníze z EU není nijak jednoduchou záležitostí. Klade to mnoho
nároků na odbornou připravenost jak
úředníků města, tak celého přípravného
týmu, který musí tento úkol včas vyřešit.
Je pravdou, že všude slyšíte, jak mnoho
financí z EU nás čeká. Já jsem ovšem trochu
skeptický, co se týče měst a obcí. Převážná
většina evropských fondů totiž směřuje do
vybudování dopravní infrastruktury
a zajištění čistoty životního prostředí. A proto
včasné podání žádostí o evropské finance je
víc než důležité.
Život v Chropyni nejsou jen stavby
pokračování na str. 2

„ T řřii č a rro
o dějnice“
pondělí 5. 11. 2007 od 9:00 v městském kulturním středisku
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První rok po volbách
je za mnou
dokončení ze str. 1
chodníků, budov a ostatních investičních
celků, ale jsou to v mnohém maličkosti, které
mohou zpříjemnit a usnadnit život ve městě.
Mám za to, že bezpečnost na silnicí
a místních komunikacích doznala také
určitých změn. Měření rychlosti, nové
přechody a jejich osvětlení k ní určitě
v mnohém přispěly.
Chropyně žila také více kulturou.
Hanácké slavnosti prodloužené na tři dny,
dva velké festivaly hudby a oslava
chropyňských hodů určitě zaujaly mnoho
spoluobčanů všech věkových kategorií.
Tak to byl rok poté. A snad nebyl tak
špatný, ale určitě v roce příštím nepolevím
a budu se snažit pracovat tak, aby se Vám
všem v Chropyni líbilo.
Rád bych Vás chtěl závěrem pozvat
na „Setkání se starostou města“, které
se uskuteční dne 19.11.2007 v kanceláři
starosty města Chropyně. Kdo budete mít
zájem, můžete mne navštívit a pohovořit
se mnou v dopoledních hodinách
od 8.30 do 11.30 a odpoledne od 13.00
do 16.30 hodin.
Ing. Radovan Macháček,
starosta města Chropyně
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Den starosty

Ing. Radovan Macháček
starosta města

zve všechny zájemce
na

DEN
STAROSTY
který se uskuteční v pondělí
19. listopadu 2007.
Pokud budete mít zájem, můžete pana starostu navštívit
a poho
vořit s ním v době o
d 8:30 do 1
1:30
pohov
od
11:30
ao
d1
3:00 do 1
6:30 ho
di
n v jjeho
eho kka
a nceláři
od
13
16:30
hodi
din
nceláři..
reklama
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Scoutfest Chropyně 2007
Měsíc září znamená pro všechny zájmové
a výchovné organizace dobu náboru nových
členů. I proto skautské Středisko „Krále
Ječmínka“ v Chropyni uspořádalo v sobotu
22. září 2007 již druhý ročník velké
propagační akce skautingu v našem městě –
Scoutfest Chropyně 2007.
Na akci, která díky vydařenému počasí
trvala celý den, si návštěvníci mohli
prohlédnout ukázku skautského stanového
tábora, indiánské TEE – PEE s vyřezávaným
totemem, mohli si vyz-koušet netradiční
aktivity a hry, dozvědět se něco o činnosti
našehostřediska a prohlédnout si skautské
klubovny. Pokud si s sebou návštěvníci vzali
bílé tričko, mohli si odnést domů pěkný dárek.
V rámci představování rukodělných činností
se totiž trička zdobila logem letošního
Scoutfestu.
Děti si mohly vyzkoušet hry jako lakros
či fotbal, zaházet si kroužky, strefovat se na cíl,
překonat překážkovou dráhu nebo společně
prolézat velkou pavučinou. Největší zájem však
byl o střelbu z luku a vzduchovek. Šípy
a diabolky létaly takřka bez přestávky. Za všechny aktivity pak na děti čekaly sladké odměny.
Jak pro děti, tak i pro rodiče byly poté
v otevřených klubovnách k nahlédnutí
kroniky našeho střediska, činnost členů
dokumentovaly krásně vyzdobené nástěnky
a promítali jsme zde i filmy ze střediskových
akcí. Vedení střediska pohotově odpovídalo
na všechny dotazy a někteří z těch, kteří nás
navštívili, se stali i členy naší organizace.
A právě to bylo hlavním cílem celé
propagační akce.
Na Scoutfest však nepřicházeli pouze lidé,
kteří o skautingu vůbec nic nevěděli. Uvítali
jsme také bývalé členy, kteří s námi rádi
zavzpomínali na svá skautská léta
a povyprávěli nám zajímavé zážitky ze svých
výprav, táborů a schůzek.

Na dvacátou hodinu byl připraven zlatý
hřeb letošního Scoutfestu. Středisková
hudební kapela „Ňamřej“ poprvé vystoupila
pro širokou veřejnost. Původně měla
zazpívat a zahrát pod širým nebem, avšak
z technických důvodů a kvůli nevhodným
povětrnostním podmínkám se musela
přesunout do budovy střediska. To však
nezabránilo tomu, aby se na ni přišla podívat
víc jak desítka přátel skautingu, několik
členů střediska a také opravdový hudebník.
Ten (k naší úlevě) shrnul koncert jako
úspěšný s tím, že bere ohled na to, že je naše
kapela teprve na začátku své hvězdné cesty
J. Debutový koncert naší kapely
se návštěvníkům moc líbil a dokonce jsme
museli přidávat další populární písničky.
Příprava Scoutfestu nám zabrala
nespočet hodin - od výzdoby kluboven,
chystání atrakcí a propagace přes celou
následnou realizaci. Odměnou nám byla
spokojená dítka s rodiči, kteří přišli strávit
pěkný den s chropyňskými skauty.
Závěrem mi ještě dovolte, abych
poděkoval všem, kteří se na přípravě,
realizaci a propagaci Scoutfestu 2007
podíleli – tedy realizátorskému týmu, vedení
Střediska „Krále Ječmínka“ v Chropyni,
městu Chropyně a ochotným rodičům. Bez
spolupráce výše uvedených bychom snad
ani Scoutfest pořádat nemohli. Dále děkuji
všem, kteří přišli podpořit chropyňské
skauty a strávili s nimi příjemný, slunečný
den.
Veškeré informace o Scoutfestu,
fotografie z této akce a také informace o celé
činnosti střediska najdete na našich
oficiálních internetových stránkách
www.junak-chropyne.cz.
- Za chropyňské skauty
Jak
ub K
ali
nec - Har
Jakub
Kali
alinec
Harrr y -
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Podzimní poklady
Hezké odpoledne jsme mohli strávit
s dětmi v mateřské škole, kde konec září
voněl podzimem. Na začátku nás potěšili
naši nejmenší říkankami, tanečkem

a písničkami o plodech podzimu.
Inspirovaní příjemným zážitkem jsme
se všichni s chutí pustili do práce.
Přinesené plody (jablka, mrkve, řepy,

brambory...) se brzy proměnily v kouzelné
podzimní kamarády, kteří ještě několik dnů
vítali své tvůrce na schodišti ve školce.
– Za rodiče dětí 4. třídy Ing. Lenka Slaná –

Celoroční akce školní družiny
Pro děti navštěvující školní družinu
připravujeme kromě výchovně-vzdělávacích
činností také dlouhodobé soutěže a akce,
které probíhají celý rok. Na letošní školní
rok 2007/2008 máme například nachystány
tyto aktivity:
• Soutěž „Dobré skutky a slušné
cho
vání
chov
ání“(aktivita, kamarádské vztahy)
• Pravidelné besedy v knihovně
(seznámení s novými knihami, získávání
nových poznatků z literatury)
cházky
a,
• Tur
uriis tické vy
vycházky
cházky:: naučná sstt ezk
ezka
or
ace vve
e měs
tě, rregi
egi
onální pr
vky
oriient
entace
městě,
egionální
prvky
(poznávání nejbližšího okolí)
• Chvilky v počítačové učebně (práce
s počítačem)
mní so
utěž (dlouhodobá práce
dzimní
soutěž
• P o dzi
s přírodninami)
aki
áda (pouštění a hodnocení draků)
• Dr
Draki
akiáda
n a j vve
e v y b í jje
e n é a m iin
n i kko
opa
né
an
• Tu rrn
(práce s míčem, zdravá soutěživost)
a, výs
a děts
kých
• Vánoční besídk
besídka
výstt a vk
vka
dětských

•

•

•
•
•
•

•

•
•

p r a c í (dodržování lidových tradic
a obyčejů)
Pěvecká soutěž jednotlivců (rozvíjení
vlastních schopností, překonání
ostychu)
V elik
onoční so
utěž o ne
jzdařile
jší
elikonoční
soutěž
nejzdařile
jzdařilejší
mo
tiv (rozvoj fantazie, projevit se podle
motiv
svých schopností a možností)
Výzdoba chodeb, šaten, oken, dveří ŠD
(podpoření estetického cítění)
Tělovýchovná soutěž s kruhy (mrštnost,
práce s tělem)
Vystoupení na školní akademii (radost
z pohybu, zdravé sebevědomí)
M o r s e o v s k é z á p o l e n í (seznámení
s abecedou,
získávání
nových
vědomostí)
Sportovní odpoledne ke Dni dětí
(plnění zábavných tělovýchovných
úkolů)
Výtvarná „Letní soutěž“ (zvládnutí
vybraných základních technik)
Tělových. soutěž „Lehká atletika“

starší vydání

(snaha o co nejlepší výkon, fyzická
zdatnost)
• Přírodovědná stezka – topografické
z n a č k y a rro
o s t l iin
n y (rozvíjení zájmu
o životní prostředí)
• Slavnostní ukončení docházky v ŠD
(rozdání družinového vysvědčení)
V této nabídce si určitě každý najde to
své. Někoho potěší tělovýchovné
a pohybové soutěže, jiný přivítá výtvarné
a pracovně technické činnosti, další se těší
na vědomostní soutěže...
Právě proto je nabídka akcí různorodá,
aby si děti ověřily své schopnosti
a do vednosti ve všech činnostech
a abychom zároveň vyšli vstříc všem
zájmům. Žáci, kteří mají blíž, či talent
k určitému směru, nebo oboru, mají
možnost navštěvovat různé kroužky při
ZŠ v rámci školní družiny, ze které jsou
uvolňováni.
– H. Lošonská –

Zpravodaje

města Chropyně najdete na

http://www.muchropyne.cz
-4-
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Pionýři na Ondráši
v Rajnochovicích
V letošním roce se ve dnech 21.-23. září
2007 konalo historicky poslední Republikové
finále Pionýrské stezky. Od příštích let čeká
nás nový závod s názvem Pionýrská
tábornická stezka. Přijelo více než 130
účastníků ze třech krajů – Ústecký,
Moravskoslezský a Zlínský. I naše pionýrská
skupina Obránců míru Chropyně se již
tradičně zúčastnila.
Na dlouhé a náročné trati jsme prokazovali
znalosti z oblastí přírodovědy, techniky –
složení baterky, zatloukání hřebíku,
zdravovědy, kulturních památek a stavebních
slohů, stavění stanu, střílení ze vzduchovky,
orientace v přírodě, překonávání překážky
a dalších tábornických činností. Ve velké
konkurenci se nám podařilo obsadit třetí
a čtvrté místo.
Celý víkend jsme však jen nesoutěžili.
Pořadatelé pro nás připravili spoustu
doprovodných programů. Mohli jsme
si vyzkoušet svou šikovnost na lanových
aktivitách nebo na střelnici, kde na nás čekal
luk, vzduchovky, šipky a míčky. Největší zájem
sklidilo malování na kamínky, jejich oplétání
a výroba kožených náramků a spon do vlasů.
Hráli jsme také moderní deskové hry Pylos,
Abalone, Carcassonne... Kluci i některé holky
se vyřádili při fotbale a ringu. Někteří se vydali
po turistických značkách na Troják nebo Tesák.
Večery plné her a písniček u táboráku zakončily
oba dny.
V neděli dopoledne proběhlo vyhodnocení, úklid táborové základny a cesta
domů.
Všem se nám tam líbilo a těšíme se již
na novou stezku.
Akci finančně podporovalo MŠMT ČR
a Krajský úřad Zlínského kraje.
– JH –
reklama

Nově otevřená prodejna

KILI FITNESS CENTRUM

AUTOMARK

Zv
e do posilo
vn
y
ve
posilov
ny

malo a velkoobchod s náhradními díly nabízí:
− náhradní díly na
všechny typy vozů
− autoskla

Po – Pá 9:00 – 11:00, 15:00 – 21:00
So – Ne 15:00 – 21:00

− oleje Mobil
− akumulátory
− autochemii

individuální přístup,
t ré n in k
ov é plány
ko

Otevřeno:
pondělí – pátek – 7:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00

vs tup do 1
8ti le
t jjen
en za 20,- Kč
18ti
let
měsíční jjen
en za 1
75,- Kč
175,nad 18 let 35,-/350,- Kč
solárium jen za 3,50 Kč

Kontakt: Záhlinická 773, 768 24 Hulín,
areál Motorcentra, směr Otrokovice
tel: 603 307 620, e−mail: suslik.marek@seznam.cz
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Z jednání rady města
V období o
5.8. do 1
5.
10.200
7 rra
ada
od
15.8.
15.
5.1
0.2007
d1
ednáních mi
mo jijiné:
né:
městt a na svých jjednáních
mimo
měs
válila poskytnutí finančního příspěvku
- sch
schv
manželům Š. na opravu služebního bytu
v domě J. Fučíka 675, a to na instalatérské
práce v ceně 9.360,- Kč, elektroinstalace
dle nově platných norem v ceně
18.700,- Kč a průtokový ohřívač v ceně
5.903,- Kč, celkem 33.963,- Kč dle
předložených faktur;
jádřila so
uhla
- vy
vyjádřila
souhla
uhlass s realizací vodovodní
a kanalizační přípojky k domu č.p. 324
na ulici Tovačovská a jejich uložení
na pozemku parc. č. 748 v k.ú. Chropyně;
- schválila vykácení stromů na pozemku
parc. č. 1093/1 na ulici J. Fučíka
za předpokladu, že po dokončení
výstavby bytového domu bude provedena
náhradní předepsaná výsadba;
- uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, p. o., v termínu do 31.12.2007
zpracovat materiál, který stanoví pravidla
pro předávání bytů, požadavky na kvalitu
a vybavenost předávaných bytů a pravidla
pro provádění oprav v městských bytech;
- schválila bezplatné zapůjčení víceúčelového sálu chropyňského zámku ve
dnech 4. až 8. září 2007 Charitě Chropyně
na uspořádání Humanitární sbírky;
- schválila Rozpočtové opatření č. 3 Města
Chropyně v roce 2007;
v á l i l a Směrnici č. 9/2007 k ho- sch
hv
spodaření, hodnocení a řízení příspěvkových organizací zřízených Městem
Chropyně;
věřila odbor sociálních věcí Městského
- po
pověřila
úřadu v Chropyni, zastoupený vedoucí
odboru, uzavíráním smluv o poskytnutí
sociální služby – pečovatelské služby dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách;
- schválila jako dodavatele stavby
„Rekonstrukce strojovny technologie
ve sportovním areálu v Chropyni“ firmu
Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134,
Hulín, IČ: 64508510 v ceně 5,560.000,Kč vč. DPH;
- schválila zřízení osvětlených přechodů
pro chodce na křižovatce ulic Masarykova
a nám. Svobody a na křižovatce ulic
Tovačovská a Tyršova v ceně do 70.000,Kč vč. DPH za jeden přechod;
- uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, příspěvková organizace,
uzavřít v termínu do 17.9.2007 smlouvu
o dílo s firmou Zdeněk Němec, se sídlem
Masarykova 783 Chropyně, IČ: 40950263,
na opravy topného systému v domech
Tyršova 654 a Moravská 609 – 610
za cenu 7.581,- Kč s termínem realizace
do 30.9.2007;
- vyjádřila nesouhlas s vykácením borovic
u silnice mezi bytovým domem č.p. 574
a 575 na ulici Dr. Emila Axmana a domem
č.p. 620 na ulici Díly a uložila řediteli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Správy majetku města Chropyně,
p.o., v termínu do 30.9.2007 prověřit stav
dešťových vpustí v této lokalitě a provést
jejich údržbu;
vyjádřila nesouhlas s požadavkem
pana J.H. o změnu územního plánu týkající se pozemku parc. č. 2065/54
v k.ú. Chropyně na plochu k bydlení;
schválila zřízení reklamního panelu
firmy REALITY EDEN, s.r.o., se sídlem
Kovářská 118/5 Kroměříž, IČ: 26962349,
na pozemku parc. č. 1093/94
v k.ú. Chropyně;
vyjádřila souhlas s provedením ořezu
platanů na chropyňském hřbitově firmou
Zábojník – contractors, s.r.o. se sídlem
Jeřabinová 1424 Bystřice pod Hostýnem
za cenu 36.000,- Kč bez DPH;
sch
válila poskytnutí finančního příspěvku
schv
ve výši 35.000,- Kč pro Junák, svaz skautů
a skautek ČR, středisko „Krále Ječmínka“
Chropyně na udržení životnosti
a funkčnosti táborového materiálu;
sch
válila poskytnutí finančního příspěvku
schv
ve výši 8.000,- Kč pro Kynologický klub
Technoplast Chropyně, IČ: 47934547,
zastoupený panem Ladislavem Šimkem,
na dodatečné povolení provozu studny
pro klubovnu kynologického klubu;
sch
válila poskytnutí finančního příspěvku
schv
panu Josefu Přecechtělovi, nájemci
tenisových kurtů, ve výši 14.781,- Kč
na dodávku materiálu pro strojovnu
a přípojku užitkové vody, která leží
na pozemcích města a slouží pro
zavlažování tenisových kurtů a dále jako
užitková voda pro areál koupaliště;
přidělila byt č. 8 2+kk na ulici Hrázky
č.p. 788 manželům A. a J.J. ke dni 15.9.2007;
uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, p.o., a vedoucí odboru
sociálních věcí v termínu do 3.10.2007
zpracovat návrh zásad pro přidělování bytů
v domě č.p. 787 a 788 na ulici Hrázky
ve spolupráci se sociálním odborem
a Bytovou komisí;
schválila Dohodu o užívání házenkářského
hřiště na pozemku parc. č. 1146 v k. ú.
Chropyně uzavřenou mezi Městem
Chropyně a TJ Chropyně, která platí
do doby zahájení výstavby sportovní haly
na předmětném pozemku;
schválila jako dodavatele stavby
„Rekonstrukce chodníku na Tovačovské
ulici“ firmu Cyril Dragon – DLAŽBA,
se sídlem Tovačovská 126 Chropyně,
IČ: 47428171, v ceně 999.288,23 Kč včetně
DPH;
sch
v álila uzavření pojistné smlouvy
schv
na pojištění odpovědnosti zastupitelů
za případné škody způsobené nesprávným
rozhodnutím zastupitelstva ve výši
22.200,- Kč ročně a navýšení pojistné částky
za škody na zdraví a majetku
na 10,000.000,- Kč a s tím související
navýšení pojistného o 14.220,- Kč ročně;
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- přidělila turistickému oddílu Kamínek
místnost v prostorách pod jídelnou
v budově Základní školy Chropyně na ulici
J. Fučíka;
- udělila manželům Balejovým výjimku
z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku
při pořádání veřejných hudebních
produkcí, na hudební produkce, které
by se konaly v restauraci U Bůčka v pátky
a soboty, a to maximálně do 02:00 hodin
na dobu trvání 1 roku;
- udělila souhlas vlastníka nemovitosti –
domu č.p. 555 – 557 na ulici Díly
v Chropyni – manželům R. a M.H.
spočívající ve výměně oken v bytě číslo 5,
nacházejícím se v č.p. 557. Výměnu oken
i se zaměřením provedou žadatelé
na vlastní náklady. Okna budou plastová,
v bílé barvě a ve stejném členění, aby nebyl
narušen vzhled domu;
- schválila bezplatný pronájem místnosti
v Městském kulturním domě Chropyně pro
zkoušky dětského hanáckého souboru
Ječmínek;
- schválila přezkoumání hospodaření města
Chropyně a Správy majetku města
Chropyně, příspěvková organizace, za rok
2007 auditorkou Ing. Milenou Lakomou,
bytem Dolečky I/539 Zlín, v souladu
se zákonem č. 420/2000 o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky;
- vzala na vědomí ukončení nájmu
nebytových prostor, v objektu č.p. 55
na p.č. 386 v katastrálním území Chropyně,
ze strany Policie ČR – Správa
Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova
24 Brno, ke dni 31.12.2007;
válila poskytnutí finančního příspěvku
- sch
schv
ve výši cca 5.000,- Kč na pořízení
jednotného oděvu pro děti z mateřské
školy, které vystupují na obřadech vítání
dětí;
mk
u z ustanovení čl. 3 obecně
- udělila výji
výjimk
mku
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, panu Jaromíru
Muchovi, provozovateli restaurace
STOP, se sídlem Komenského Chropyně,
na živou hudební produkci, která
se uskuteční v pátek 19. října 2007
od 20.00 do 01:00 hodin;
vila v souladu s § 102 odst. 2
- stano
ovila
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro
přijímání a vyřizování petic a stížností
s účinností od 4. října 2007;
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně
schválit vstup Města Chropyně
do mikroregionu Jižní Haná.
Kompletní výpisy usnesení na
www.muchropyne.cz
– JiRo –
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Zájezd do Arboreta v Bystrovanech u Olomouce
Zaměstnanci odboru sociálních věcí
Městského úřadu v Chropyni a Pečovatelské služby Chropyně uspořádali dne
20.9.2007 odpolední zájezd do Arboreta
v Bystrovanech u Olomouce pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou,
seniory a zdravotně postižené občany
Chropyně.
Všichni, kteří se zájezdu zúčastnili,
si mohli užít slunečné odpoledne
v překrásném areálu arboreta – procházet
se v parku, posedět na lavičce u vodopádu
s r ybníčkem, u voliér y s cizokrajným
ptactvem, smlsnout na něčem dobrém
v zahradní restauraci a nakonec si koupit
nějakou tu drobnost na památku.

– Lenka Horáková – vedoucí OSV –

Správa majetku města Chropyně

podzimní
úklid města

upoz
orňu
n y,
upozorňu
orňujj e obča
občan

ž e v sobo
tu 10 . liliss t opa
du 200
sobotu
opadu
20077
proběhne

Město Chropyně vyzývá občany k provedení

„Železná sobota“.

po
dzi
mního úklidu měs
podzi
dzimního
městt a,
který proběhne v sobotu
10. listopadu 2007.

Nepotřebné železo
nachystejte před dům,
pracovníci SMM ho odvezou.

Cílem akce je úklid okolí domů, parků a parkovišť.

Odv
oz o
dpa
du zaji
Odvoz
odpa
dpadu
zajiss tí
Správa majetku města Chropyně.
Upozorňujeme občany,

V případě většího množství
nepotřebného železa
kontaktujte SMM
na ttel.
el. 57 3 3 5 5 3 2 3 .

že neoprávněné zásahy do zeleně
(stříhání stromů a keřů) jsou nepřípustné
a jsou možné jen na základě povolení !!!
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Chropyně se ke svému
řádnému zasedání sešlo dne 26. září 2007
a toto zasedání bylo v pořadí páté. Zastupitelé
se sešli v počtu 15 zastupitelů, jednání
se uskutečnilo za účasti 35 účastníků z řad
veřejnosti. Zastupitelstvo na tomto jednání:
- vzalo na vědomí Zprávu o činnosti
Rady města Chropyně za období
od 21. června 2007 do 26. září 2007,
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
Zastu-pitelstva města Chropyně
za III. čtvrtletí roku 2007, Zprávu o činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva města
Chropyně za III. čtvrtletí roku 2007,
Informace Základní školy Chropyně, okres
Kroměříž, příspěvková organizace,
Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., a Zařízení školního stravování
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku 2007/2008, Rozbor hospodaření Města Chropyně
za 1. pololetí roku 2007;
- schválilo změny Zásad prodeje bytů
a nebytových prostor Města Chropyně;
- schválilo obecně závaznou vyhlášku
Města Chropyně č. 1/2007, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
- schválilo obecně závaznou vyhlášku
Města Chropyně č. 2/2007, o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství;
- schválilo Změnu č. 1 Koncepce nakládání
s majetkem Města Chropyně v období
2007 – 2010;
- schválilo pořízení Změny č. 5 Územního

-

-

-

-

plánu města Chropyně – rozšíření lokality
pro bydlení v ulici Hrad – spočívající
ve využití pozemků parcelní číslo 1372/1,
1372/2, 1373/1, 1373/2, 1374/1,
1374/2, 1374/3, 1374/4, 1375/1, 1375/2
a 1375/3 pro individuální bydlení; změna
bude pořízena na náklady žadatele
tj. Města Chropyně, se sídlem nám.
Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245,
ve věci pořízení změny územního plánu
bude osloven Městský úřad v Kroměříži,
odbor rozvoje města, jako pořizovatel;
schválilo úpravu Smlouvy o smlouvě
budoucí na pozemky v trase cyklostezky
Chropyně – Plešovec uzavřené mezi
Městem Chropyně (budoucí kupující)
a bratry R. a P.H. (budoucí prodávající);
vyjádřilo souhlas s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k pozemku parc. č. 1802 v k.ú.
Chropyně uzavřené mezi Povodím Moravy,
s.p., se sídlem Dřevařská 11 Brno – město,
IČ: 70890013 (budoucí povinný),
a Městem Chropyně (budoucí oprávněný);
schválilo převod nemovitostí formou
směnné smlouvy mezi Městem Chropyně
a Tělovýchovnou jednotou Chropyně,
se sídlem Hanácké náměstí 551
Chropyně, IČ: 00545333;
schválilo směnu pozemků mezi panem
M.P. a Městem Chropyně. Směna se týká
pozemků parcelní číslo 321/2 o výměře
122 m 2 , který je v majetku Města
Chropyně, za parcelní číslo 310/3
o výměře 11 m2, který je v majetku pana
P. Hodnota za rozdíl ve výměře
směňovaného pozemku parcelní číslo
321/2 přesahující výše uvedenou směnu,
tj. cca 111 m2 bude činit 150,- Kč/m2;

- schválilo prodej části objektu č.p. 55
bývalého skladu hraček, včetně části
parcely č. 386, na ul. náměstí Svobody
55 v Chropyni za cenu 52.500,- Kč paní
V.R. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem;
- schválilo prodej pozemků parc.
č. 1236/1 zahrada o výměře 589 m 2,
1236/2 zahrada o výměře 414 m 2 ,
1237/1 ostatní plocha o výměře 1279 m2,
1237/13 ostatní plocha o výměře 497 m2,
1237/18 ostatní plocha o výměře 27 m2
a 1237/19 ostatní plocha o výměře
48 m2, o celkové výměře 2854 m2, to vše
v k.ú. Chropyně, za cenu 100,- Kč/m2 firmě
Kamax – Metal, s . r. o., se sídlem
Havlíčkova 3057 Kroměříž;
o v alo část usnesení č. 8/c/17/06
- re vok
oko
ze dne 27.3.2006 s tím, že pozemky
p.č. 94/1, 94/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/9,
95/10, 95/55, 95/56, 95/57 od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, nebude kupovat. Druhá část
usnesení o bezúplatném převodu
pozemků parc. č. 196 a část parc. č. 231
zůstává v platnosti;
- schválilo Rozpočtové opatření Města
Chropyně č. 4 v roce 2007;
- schválilo účast Města Chropyně
v neinvestičním projektu zaměřeném
na rozvoj lidských zdrojů veřejné správy
formou vzdělávacích aktivit jako partner
projektu, který bude předložen formou
žádosti k finanční podpoře do Operačního
programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“,
což je součást Evropského sociálního fondu;
- schválilo Rozpočtový výhled Města
Chropyně do roku 2012;
– JiRo –
reklama
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola III. – Počátky školství – bratrská
Rudolfa II. Je pochován u sv. Jakuba v Brně,
opaty vizovického kláštera. S velkou
škola v Chr
op
yni (1
t)
kde má velmi osobitý náhrobek.
Chrop
opyni
(1.. čás
část)
pravděpodobností katolická fara v době
Podle dekretů Jednoty bratrské
V publikaci Jana Trojana: Kantoři
husitských válek zanikla. Její obnovení
v Holešově z roku 1573 se podařilo
na Moravě a ve Slezsku v 17. – 19. století,
se pisateli nepodařilo zjistit.
Haugvicům omezit činnosti Bratří
MVS Brno 2000, strana 9, se dočítáme,
Historická fakta uvádějí, že od počátku
v Chropyni. Můžeme se domnívat,
že „na sklonku 13. století se nacházely farní
15. století byla ves Chropyně zastavována
že i bratrská škola, zřízená v roce 1561 pány
školy na Moravě ve větších centrech v Brně,
do držení různým pánům. Zástavní práva
z Ludanic, zůstala i za dalšího majitele panství
Znojmě, Mohelnici, v Jihlavě“. Do konce
přecházela z jednoho panského rodu
Jana Černického zachována. Bylo o něm
15. století lze napočítat 13 městských škol,
na druhý, vždy za určitých finančních
známo, že nebyl horlivým katolíkem a činnost
z nichž některé měly delší tradici a byly
a právních podmínek. V roce 1502 získal
bratrskou v Chropyni toleroval. Krátkou
nezávislé na školách církevních.
Chropyni Hynek Rokytský z Ludanic. Tento
dobu byl pánem statku chropyňského Šebor
První zmínka o založení církevní školy
rod, byť zpočátku neoblíbený, si podržel
Pražma z Bílkova, který v lednu 1615 prodal
na Moravě se uvádí již v roce 1267, kdy
Chropyni na delší dobu. Zejména Václav
veškeré panství kardinálu Dietrichštejnovi.
biskup Bruno ze Schaumburka založil školu
z Ludanic se stal osobou velmi váženou
Podle pramenů kardinál obnovil městečku
při dómě v Olomouci.
a v letech 1541 – 1556 byl zemským
katolictví, zrušil latinskou školu bratrskou
Obdobnou církevní školu založil
hejtmanem. Za něco prý byla Chropyně
a na místě bývalé tvrze zbudoval
v Kroměříži později biskup Jan ze
nynější zámek. Po kardinálově
Středy při kapitule kroměřížské.
smrti a švédských válkách, které
Tato škola se podle F. Peřinky:
poznamenaly velmi tvrdě
Vlastivěda moravská, Kroměřížský
i Chropyni, přešlo městečko roku
okres, Brno 1911, strana 55,
1653 do správy olomouckých
připomíná poprvé roku 1380.
biskupů.
Jejím rektorem se stal Jan Řehoř
F. Peřinka v citovaném díle
a správcem školy magister
na straně 364 uvádí, že „prvním
Frýdman. S titulem magister
misionářem, kterého kardinál do
je spojen gradus univerzitní, což
Chropyně povolal, byl spisovatel
podporuje názor, že škola měla
Albert Chanovský z Dlouhé Vsi.
na Moravě významné postavení,
Za ním přišli jiní, kteří pro věc
zejména v oblasti církevní. Určitě
katolickou pracovali velmi
se zde učily předměty související
horlivě. Jezuité zřídili v zámku
s povinnostmi chrámovými –
školu, v níž vyučovali hochy také
latinou a zpěvem.
vědám světským. Roku 1616
Kolem roku 1450, kdy byla
působil na panství Mikuláš Ignác
Kroměříž v rukou nekatolíků,
Sarkander, bratr blahoslavencův.
je v historii zmiňována škola
(Jan Sarkander byl roku 1611
husitská. Jejím odchovancem byl
v Charvátech u Olomouce –
Ctibor Tovačovský z Cimburka
pozn. pisatele) Jelikož měl
(1438 – 1494) – politik, právník,
kardinál citelný nedostatek
zemský hejtman, stoupenec Jiřího
katolického kněžstva, nemohl
z Poděbrad.
proto obnovit bývalou faru
Koncem 15. století byl dosazen
a převedl Chropyň roku 1625
na biskupský stolec Stanislav
pod správu farnosti do Břestu
Thurzo, muž vzdělaný, přítel
a později do Vlkoše. Také
umění, který obnovil školu
pozemky příslušné k bratrskému
katolickou při farním kostele
sboru byly dány časem kapli,
Panny Marie. Farní škola zůstala
Iniciála D z ivančického kancionálu Jednoty (1564) zobrazuje
kterou kardinál zřídil v těsné
zachována, i když v roce 1635
zpěv v bratrské škole, kde zpívají žáci se svým učitelem. Vzadu
blízkosti zámku. Vysvitá to ze
zřídili jezuité v Kroměříži kolej
na tabuli je napsaná Fuga 4 vocum (vokální forma o 4 hlasech),
zápisu v děkanské matrice
včetně školy střední, která trvala
což by naznačovalo, že se ve vybraných bratrských školách učilo
přerovské z roku 1668“.
jen osm roků. Po zkáze města
též vícehlasému zpěvu.
Dodejme, že povolaní jezuité
v roce 1643 (švédské války)
skýtali záruku odborné kvalifikace
a odchodu jezuitů do Uherského Hradiště,
povýšena králem Ferdinandem na městečko.
a katolické pravověrnosti. Jejich úkolem
zůstala farní škola na několik let jedinou
Václav svým poddaným dosti přál a sliboval
bylo především učit mládež katechismu.
školou v Kroměříži. Existence venkovských
jim různá ulehčení robot. Po jeho smrti splnili
Současně však byli povinni zajišťovat hudbu
škol se v mnoha pramenech připomíná
slib jeho synové Jan a Hynek. V roce 1567
v kostele a pro ni vychovávat školáky. Podle
až od konce 16. století. F. Peřinka
prodal Jan z Ludanic chropyňský statek panu
J. Trojana, viz citovaný spis, katolická
v citovaném díle uvádí, že „škola katolická
Vratislavovi z Pernštejna, který městečko
elementární škola přes všechny peripetie
se jistě vyskytovala v Hulíně (1580).
vzápětí postoupil Hanuši Haugvicovi (1517
třicetileté války, se připomíná v roce 1666
V Ratajích a v Chropyni byly školy bratrské,
– 1582), který pocházel z významného
jako městská škola česká, kterou udržovali
které později zanikly“. Nedostatek informací
evropského rodu. Od roku 1568 se stal
farníci. V dalších letech chropyňská škola
o venkovských školách se také zdůvodňuje
zemským hejtmanem na Moravě a později
poklesla a poněmčila se. O její další existenci
skutečností, že se na Moravě v 15. století
vykonával úřad zemského podkomořího.
nalézáme písemné zprávy až ve druhé
více než padesát let, byť s přestávkami,
Jako katolicky smýšlející osoba nepřál
polovině 18. století v době tereziánské, která
válčilo. Ani v Chropyni po jejím založení
chropyňským nekatolíkům a zrušil některá
zapříčinila převratné školské reformy.
v roce 1261 škola nebyla. S dostupných
jejich pracovní privilegia. Jeho aktivity našly
– pr
of. PhDr
archiválií víme, že zde byla zřízena fara
kladný ohlas v Praze u císařského dvora
prof.
PhDr.. Milosla
Miloslav
Buček,, CSc. –
v Buček

-9-
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Jak si půjčit na byt a nenaletět

RPSN není Romantická Pohádka o Sladké
Nemovitosti
RPSN (roční
roční procentní sazba nákladů
nákladů)
je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe
vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost
poskytovaného úvěru. RPSN udává
procentní podíl z dlužné částky, který musí
spotřebitel zaplatit za období jednoho roku
v souvislosti se splátkami, správou a dalšími
výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Poskytovatel spotřebitelského úvěru
je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen
uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost
je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět
např. u úvěrů nižších než 5.000 Kč nebo
vyšších než 800.000 Kč, u úvěrů splatných
nejdéle do tří měsíců apod.). Co je ovšem
důležité, pokud poskytovatel tuto povinnost
nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky
úročen diskontní sazbou ČNB (což je
zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější).
Její aktuální výše činí totiž 2,25 % ročně.
Spleť úvěrů a půjček je dnes poměrně
rozsáhlá, ale obecně lze všem doporučit
orientovat se i v oblasti menších půjček
na bankovní subjekty.
Na koupi bytu se stavebkem nebo
hypotékou
Mezi většími a účelovými půjčkami
y na b
ydlení. Koupě
dominují především úvěr
úvěry
bydlení.
či rekonstrukce bytu, převod družstevního
podílu, koupě stavebního pozemku, výstavba
rodinného domku nebo vypořádání majetku
manželů po rozvodu patří mezi nejčastější
účely, na které poskytují stavební spořitelny
úvěry ze stavebního spoření (řádné
i překlenovací) a hypoteční banky
hy p o
ott eční úvěr y . Jelikož se nejedná
o spotřebitelské úvěry (s výjimkou americké
neúčelové hypotéky), nemusí jejich
poskytovatelé uvádět RPSN. I přesto se tyto
nabídky dají porovnávat pomocí
ok
o vé sa
zb
y , což je obdoba
ektivní úr
sazb
zby
tzv. ef
efektivní
úrok
oko
RPSN.

Trh s těmito úvěry je vystaven značné
konkurenci, neboť na trhu působí celkem šest
stavebních spořitelen a více jak desítka
hypotečních bank. To je pro klienty těchto
ústavů dobré zjištění, neboť tyto produkty
jsou pak do značné míry podobné, mnohdy
rozhodují opravdové maličkosti a výběr toho
nejlepšího už není tak osudovou záležitostí.
Jinými slovy, ať si vyberete stavební
spořitelnu jakoukoli, zásadní chybu určitě
neuděláte.
P rro
o úvěr y do 500 ti
tiss í c Kč určené
na pořízení bytu bychom jednoznačně
doporučili úvěry ze stavebního spoření
spoření,
především pro jejich nízké a bezkonkurenční
úrokové sazby, flexibilitu (možnost
mimořádných splátek), nižší poplatkové
náklady ve srovnání s hypotečním úvěrem,
garanci úrokové sazby po celou dobu
splácení a také státní příspěvek. Podobně
jako u hypoték stále platí, že zaplacené úroky
si lze odepsat z daní, pokud budeme v bytě
trvale bydlet. Parametry těchto úvěrů se však
za posledních několik let natolik změnily,
že je dobré se s nimi v krátkosti seznámit.
Přetrvává totiž několik mýtů, které dnes
již nemají opodstatnění.
Věk, příjem ani hotovost už nemusí být
problém, platební morálka v minulosti ano
Neplatí už například, že pokud nemáte
naspořeno a nemáte žádnou hotovost,
na úvěr si nesáhnete. Většina stavebních
spořitelen nabízí v současné době

překleno v ací úvěr (mezi
úvěr) i bez
(meziúvěr)
akontace a vyřídí ho ihned po založení
smlouvy o stavebním spoření.
Další novinkou je možnost vyřízení úvěru
i bez prokazování příjmů. V hypotékách byla
tato praxe již dříve, stavební spořitelny
s ní přicházejí až v poslední době. Prodlužuje
se také věk žadatelů o úvěr, i věk nad 60 let
nemusí znamenat pro uchazeče stop.
Naopak problémem bývá špatná platební
morálka v minulosti (pozdě či vůbec
nesplácené půjčky apod.). Dobrý finanční
poradce by měl vždycky s klientem řešit i tuto
situaci, nebát se na ni zeptat a případně
klientovi doporučit obrátit se na Bankovní
registr klientských informací (BRKI), jehož
adresa je na www.cbcb.cz. Podle našich
zkušeností je právě tento registr příčinou
většiny neschválených úvěrů.
Půjčených 200 tisíc korun lze splácet
i pouhou tisícovkou měsíčně
Pokud to věk žadatele dovolí, je možné
splácení úvěru natáhnout zpočátku tak,
že úvěr zatíží rodinný rozpočet minimálně.
Ocení to jistě zejména mladé rodiny, kterým
to umožní překlenout finančně složité
období a následně si pak splátku úvěru
navýšit. Máme spočítáno, že pro úvěr
200 tisíc korun lze i bez vložení vlastních
prostředků splácet měsíčně na překlenvacím
úvěru i něco méně jak tisíc korun měsíčně.
– Ing.Mar
ek Ja
nš
Ing.Marek
Janš
nštt a,
jedna
polečnos
ti KZ Fi
na
nce, s.r
.o
polečnosti
Fina
nance,
s.r.o
.o.. –
ednattel sspolečnos

reklama

nezávislé poradenství pro oblast financování bydlení

· Modelování variant financování bydlení pro úvěry
ze stavebního spoření
· Výběr stavební spořitelny, uzavírání smluv
na stavební spoření
· Výběr hypoteční banky a zajištění hypotečního úvěru
· Bezplatné poradenství a vyřízení úvěru
· Komplexní zajišťování developerských projektů
· … a navíc ke každému úvěru dárek - DVD
Naše reference z větších bytových projektů v regionu:
19 bytů Kroměříž-Havlíčkova, 36 bytů Holešov – Novosady,
56 bytů Otrokovice – Baťov
- 10 -

KZ Finance s.r.o., Moravcova 253, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 333 642, 774 491 007
e-mail: kzfinance@kzfinance.cz, www.kzfinance.cz

Půjčk
a je slovo, které mnohým rodinám
Půjčka
v posledních letech změnilo život vzhůru
nohama. Půjčit si na byt, auto, televizi,
sekačku na trávu, dovolenou nebo nové brýle
je dnes tak jednoduché, že propracovaná
mediální kampaň oslovuje tisíce zájemců.
Ti pod vidinou rychlého nabytí svého snu
často neuváženě preferují především rychlost
vyřízení takové půjčky a zapomínají
na základní matematické poučky.
Kdo zatouží po spotřební věci, a nemá
patřičnou hotovost, zřejmě využije některého
ze spotřebitelských úvěrů. Především jeho
by pak měla ochránit evropská směrnice
č.98/7/ES, která klade poskytovatelům
spotřebitelských úvěrů za povinnost uvádět
u své nabídky to tajemné číslo RPSN
RPSN.. Ano,
právě RPSN je číslo, na které by se měl
zákazník ptát vždycky. Co znamená a jak
se spočítá?
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Výlov rybníka Dlouhá Šlajza
V sobotu 13. října, za krásného slunečného
počasí, se na rybářské chatě sešla parta
nadšených rybářů, kteří si vzali za cíl splnění
krásného úkolu… vylovit rybník Dlouhá Šlajza
a získané ryby rozmístit do vod chropyňského
revíru, aby sportovní rybáři měli plno zážitků
ze svedených soubojů s krásnými rybami.
Pokud nevíte, který rybník se jmenuje Dlouhá
Šlajza, pak je to ten, který se nachází před
areálem rybářské chaty.
Dle údajů rybářů bylo vyloveno celkem
1.218 kg ryb, z toho 920 ks o váze 747 kg kapra
obecného, 726 ks o váze 116 kg lína obecného,
390 ks o váze 315 kg amura velkého, 75 ks
o váze 16 kg sumce velkého, 30 ks o váze 4 kg
štiky obecné a 400 ks bílé ryby.
Jak jsem již uvedl výše, byly tyto ryby
vysazeny na území revírů rybářského
svazu organizace Chropyně Malá Bečva,
a to do samotné Malé Bečvy a do velkého
Pískáče v Záříčí pro radost místních
i přespolních rybářů.
Ryby tedy v revíru přibyly, takže pouze
dodávám: „Petrův zdar!“
– JiRo –
webové stránky MRS MO Chropyně
www.mochropyne.cz
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Co nás potěšilo???
Do Chropyně na móresy?!
Kdysi dávno otevřeli v Chropyni školu,
kde se vyučovalo především „dobrým
mravům a vlídnosti lidské“, a pravděpodobně
od té doby se začalo říkat „do Chropyně
na móresy“.
Snad nejlepším důkazem toho, že tuto
školu neměli Chropyňáci pro nic za nic,
je událost, které jsem sice nebyl svědkem,

ale která se mne velmi dotkla a probudila
ve mne víru v lidské dobro.
Jednoho krásného dne si jistá dáma vyšla
za různými pochůzkami s „trochou peněz
v sáčku“. Co však čert nechtěl, tento jí vypadl
na schodech před poštou a ona, oslněna
překrásným počasím, to nikterak nezaznamenala a pokračovala dál v cestě do Renty. Jaké
bylo její překvapení, když jí při východu z Renty
její sáček s penězi podává pan Jiří Novák

Nově vybudovaný osvětlený přechod
pro chodce na křižovatce na náměstí
Svobody
Kolik je toho nutného vyřídit, než se může
„namalovat zebra“ přes silnici, to si mnozí
z nás ani nedovedou představit!
Od souhlasného stanoviska Dopravního
inspektorátu Policie ČR, přes kladná
vyjádření správců inženýrských sítí, kterými
byli plynaři, vodaři, spojaři a energetici,
až po územní souhlas stavebního úřadu.
Nakonec se to všechno s vypětím všech sil
podařilo zajistit a vyřídit a „stavba“ mohla
začít. Poděkování zaslouží pracovníci
stavebního odboru městského úřadu a také
Správy majetku města, kteří zajišťovali
vlastní realizaci.
Tolik potřebný a občany žádaný přechod
mohl začít sloužit svému účelu. Zvláště
jej ocení naši starší spoluobčané, pro které
přejití této frekventované křižovatky
na nám. Svobody, zvláště v současné době,
kdy je přes naše město vedena objízdná trasa
na Prostějov a Olomouc, bylo v mnoha
případech „nadlidským výkonem“. – VP –
Rychle a kvalitně provedená rekonstrukce
cho
dník
u na T
o vačo
vské ulici
chodník
dníku
To
ačov
V rozmezí necelých třech týdnů byla
provedena kompletní rekonstrukce cca 270 m
dlouhého chodníku na této ulici. Rekonstrukci
prováděla na základě řádného výběrového
yr
agon – DLAŽBA
řízení „domácí“ firma C
Cyr
yrilil Dr
Dragon
DLAŽBA,
která odvedla velmi dobrou a kvalitní práci,
a to podstatně dříve, než bylo dohodnuto.
Panu Dragonovi a jeho spolupracovníkům
– VP –
patří naše upřímné poděkování!

Upozornění
Redakce Zpravodaje města Chropyně
upororňuje občany, že
di
ibuci Zpr
a v o daj
e do vvašich
ašich
diss tr
tribuci
Zpra
daje
schr
ánek zajišťu
ká poš
schránek
zajišťujj e Čes
Česká
poštt a.
V případě, že Zpravodaj pravidelně
nedostáváte do vaší schránky,
se prosím obraťte
na tel.: 573 503 513.
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z Oujezdů, si snad každý dovede představit.
Pan Novák, místo aby si sáček v tichosti
strčil do kapsy a odnesl jej domů, se začal
rozhlížet po majiteli, no a zbytek už víte.
Osobně si myslím a doufám, že se na téma
„cobykdyby“ rozpoutá diskuze téměř v každé
rodině, nicméně pro mě je důležité vědomí,
že pokud už všude jinde slušní lidé vymřeli,
v Chropyni mezi námi minimálně jeden je.
– Chropyňák –
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Co nás zděsilo?!!
Rozbité vývěsní skříňky Městského úřadu
V měsíci září byly dvakrát po sobě rozbity
neznámým pachatelem vývěsní skříňky před
Plýtvání při regeneraci sídliště???
Ano, mnohokrát jste měli možnost dočíst
se pod tímto názvem o některých věcech, které
nám dělají vrásky na čele. Nicméně to, co nás
naštvalo, můžeme nazvat více než
nevšímavostí a nekoncepčností vedení
Tělovýchovné jednoty Chropyně. Když jsme

budovou Městského úřadu v Chropyni. Jsou
na nich zveřejňovány potřebné a nutné
informace pro naše spoluobčany, a přesto se
staly dvakrát po sobě terčem útoku „někoho“,

koho se asi zveřejněné informace týkaly, a nebo
to udělal jen tak, že si chtěl dokázat, jaký
je vlastně „borec“!! Bohužel, i takoví
– VP –
„spoluobčané“ žijí mezi námi!!!

v jarních měsících plánovali další etapu
regenerace sídliště, bylo vedení TJ upozorněno,
že veškeré práce prováděné na tělocvičně musí
skončit do konce měsíce července.
Je s podivem, že i když všichni vidí,
že se dokončuje další etapa regenerace
sídliště v okolí tělocvičny, vedení TJ ničí
mnohatisícové hodnoty pod tunovými

stavebními stroji. Výsledkem je zničený nově
vzniklý chodník před tělocvičnou a další
poničené prvky regenerace sídliště.
Domníváme se, že statisícové prostředky, které
bude muset Tělovýchovná jednota na opravu
těchto zničených komunikací vynaložit,
by bylo možné určitě účelněji věnovat
– RM –
chropyňském sportu.

Nehorázný nepořádek na Masarykově ulici
Udělat si pořádek ve vlastních domech,
bytech, sklepních prostorách, na dvorku
apod. je jistě chvályhodná a záslužná činnost,
ale vzniklý odpad „uklidit“ takovým
způsobem, že jej naházíme kolem sběrných
kontejnerů a čekáme, že jej „někdo“ odveze
a uklidí?!
To jje
e nehor
áznos
t!! Na jednu stranu
nehoráznos
áznost!!
bychom chtěli mít kolem sebe čisto, hezky
uklizeno a pěkné prostředí, ale klidně
i za cenu, že ostatním spoluobčanům
„vyzdobíme“ jejich ulici a město svým
vlastním odpadem.
A to se opravdu u nás stalo – na Masarykově ulici!!!
Za to, v čem a jak žijeme, si můžeme
– VP –
především my sami!!!

Systém likvidace nekomunálního odpadu na území města Chropyně
Vzhledem k tomu, že v Chropyni doposud
neexistuje sběrný dvůr, jehož výstavba
je plánovaná v příštím roce, je svoz nekomunálního odpadu z pozemků města
prováděn od domů v pravidelných intervalech
pracovníky Správy majetku města Chropyně,
p.o.
V případě, že se jedná o odpad nahlášený
jeho původcem, je provedena jeho likvidace
ihned a poté je vystavena faktura za odvoz
a likvidaci odpadu.
V případě, že se jedná o odpad nenahlášený,
je provedena jeho likvidace s několikadenním
zpožděním. Poté je různými způsoby zjišťován
jeho původce, který je ve většině případů
odhalen. Následně se i jemu zasílá faktura
za odvoz a likvidaci odpadu. Tyto případy jsou
předávány odboru výstavby a životního
prostředí městského úřadu, který dává podnět
přestupkové komisi k zahájení přestupkového
řízení s původcem nenahlášeného odpadu.
V případě, že si původce odpadu nepřeje,
aby jeho nekomunální odpad byl likvidován
pracovníky Správy majetku města Chropyně,
p.o., je povinen toto bezodkladně, nejlépe
předem, nahlásit na tel: 573 355 323 nebo

573 355 324 a poté je povinen nekomunální
odpad legálním způsobem z pozemku města
ihned zlikvidovat.
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Cílem pracovníků Správy majetku města
Chropyně, p.o., je čisté a uklizené město.
– SMM –
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50 let Českého zahrádkářského svazu
Dějiny zahrádkářství u nás souvisejí
s dějinami ovocnářství, vinařství a zahradnictví, neboť tyto profese jsou i hlavní
náplní zahrádkářské činnosti. První zmínky
o zahradách s ovocnými sady a vinnou
révou se objevují již v zakládacích listinách
klášterů v 10. a 11. století, ale skutečný
rozvoj o vocnářství a vinařství nastal
až od doby Karla IV.
29. září 1957 byl na prvním celostátním
sjezdu v Praze ustaven Československý

Antonín Čecháček

svaz zahrádkářů a ovocnářů. Prvním
předsedou byl zvolen František Machala,
vedoucí koniferových školek v Žehušicích.
Před 50 lety tak začalo budování a formování největší zahrádkářské organizace
v našem státě, která v době svého
největšího rozmachu dosáhla téměř půl
milionu členů.
Od svého vzniku prošel ČZS, stejně jako
naše společnost, složitým vývojem. Přetrval
však až do dnešních dnů, protože jeho

Antonín Fajtl

Již v roce 1968 uvolnil MNV místnost
ve svém objektu pro provoz k drcení a lisování
ovoce. V prosinci téhož roku vznikly
zahrádkářské osady „Společnice“ a „Podlesí“.
Moštárna byla dána do provozu
v následujícím roce za velké podpory MNV
a n.p. Technoplast. V roce 1970 měla
organizace již 140 členů a ti obdělávali
16 ha půdy. Třetí zahrádkářská osada
„Statková společnice“ vznikla v roce 1971,
počet členů vzrostl na 170. Za zmínku jistě
stojí uspořádání výstavy v roce 1974,
kdy 63 vystavovatelů ukázalo spoluobčanům
320 vzorků ovoce, 52 vzorků zeleniny,
4 kolekce kaktusů, 1 kolekci jiřin a celou
řadu dalších květin. Vystavovali zde

Zdeněk Blažek

Ludmila Krpcová

i členové ČZS ze spřátelených Mojmírovců
na Slovensku.
Od 19. února 1982 je ČZS v Chropyni
rozdělen na tři základní organizace. Ve vedení
se za uplynulá léta vystřídala celá řada
obětavých funkcionářů. V základní organizaci
č. 1, to jsou většinou majitelé zahrádek
u rodinných domků, vykonával tuto funkci
od roku 1987 až do roku 2001 zodpovědně
s velkou iniciativou přítel Antonín Hubáček.
Pod jeho vedením také pracovala od roku
1993 moštárna a sušička ovoce
na Masarykově ulici v budově adaptované
vyhořelé stolárny, dnešním Domě zahrádkářů.
Nyní je v čele výboru základní organizace
č. 1 Ing. Jindřich Vyvlečka.
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jádrem jsou základní organizace, jejichž
členy spojuje láska k přírodě, pro které
je práce na zahrádce nejen koníčkem,
ale i určitým způsobem života a seberealizace.
V Chropyni byla založena organizace
1. února 1964 s počtem 37 členů. Do vedení
organizace byl zvolen výbor ve složení:
Čecháček Antonín, předseda, Fajtl Antonín,
místopředseda, Blažek Zdeněk, jednatel,
Krpcová Ludmila, pokladní, a Flora František
jako odborný poradce.

František Flora

Bylo by možno psát o celé řadě aktivit
vedení ČZS a jeho členů. Základní organizace
č. 1 o nich vede dobrou kroniku. V letošním
jubilejním roce uskutečnila po několika letech
opět vlastní výstavu ovoce, zeleniny a květin.
I když zastoupení vystavovatelů nebylo tak
početné jako při první organizované výstavě
v roce 1974, považuji výstavu za zdařilou.
Děkuji všem vystavovatelům i pořadatelkám,
Správě majetku města a Městu Chropyně za
jejich podporu. Vedení organizace
č. 2 a 3 tímto článkem vyzývám k tomu, aby
o své práci dali více vědět.

– Jaroslava Pospíšilová, jednatelka
or
ga
ni
orga
gani
nizace
zace č. 1 ČZS –

11 /2007
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50 let Českého zahrádkářského svazu
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Klub českých turistů
Klub českých turistů a Turistický oddíl mládeže Kamínek
Vás zvou na večerní vycházku

V cíli bude připraven čaj pro
každého, perníková medaile,
pamětní list a ohniště na opékání.

Podzimním lesem

Vycházka je vhodná především
pro rodiče a prarodiče s dětmi
a pro dětské kolektivy s vedoucím.

pořádanou v rámci Chropyně – Zdravé město.

Trasa: Od startu podél rybníka,
mezi zahrádkářskými koloniemi
vpravo přes můstek a lávku na lesní
cestu, vpravo podél Bečvy k mostu
přes Malou Bečvu, podél Bečvy
k rybářské chatě a do areálu
kynologického klubu, kde je cíl.

Datum: sobota 10. listopadu 2007
Prezentace: 16 – 17 hodin u zámku
Start: od 16:30 hodin
Startovné: 5,− Kč na režijní výdaje
Co s sebou: dobrou baterku a špekáček

Členská schůze
Svazu postižených
civilizačními
chorobami
Dne 17.9.2007 se konala v Městském
kulturním středisku v Chropyni výroční
členská schůze Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami
Chropyně.
Přítomní svým hlasováním odsouhlasili
návrh na vznik Místní organizace Svazu
tělesně postižených, a to kvůli převážné
většině tělesně postižených členů. Tímto
v Chropyni vznikla Místní organizace Svazu
tělesně postižených, která má 189 členů.
Zároveň byl zvolen nový výbor a nová
revizní komise. Předsedkyní místní
organizace byla zvolena paní Marie
Zmeškalová.
V diskuzi se vystřídali zástupci
okresního výboru Svazu postižených
civilizačními chorobami, okresního
a oblastního výboru Svazu tělesně
postižených a Města Chropyně. Nejsledovanější bylo vystoupení místostarosty
města Ing. Petra Večeři. Hovořil o připravovaných akcích v našem městě, jak pro
seniory, tak i pro tělesně postižené. K této
oblasti bude město svolávat pracovní
skupinu, na kterou bude zván i zástupce
naší místní organizace.
Přejeme nově vzniklé organizaci hodně
úspěchů.
– výbor mís
tní or
ni
zace –
místní
orga
gani
nizace
ga

Světýlka Vás povedou!

Upozornění
Městský úřad v Chropyni, odbor vnitřních věcí, upozorňuje občany,
kteří mají občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný
do 3
1.12.
1998
31
2.1
998, že je tento nutno vyměnit nejpozději do 31.12.2007.
Žádost je třeba podat nejpozději do 30.11.2007.
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.2003 končí 31.12.2008.
Nový občanský průkaz lze vyřídit na Městském úřadě v Chropyni
na matrice. Stačí přinést původní občanský průkaz a jednu fotografii.
Nutnost výměny se také týká řidičských průkazů vydaných
od 1
.7
4 do 3
1.12.
993. Tyto průkazy je nutno vyměnit do 31.12.2007.
1.7
.7..196
964
31
2.1
1993
4 do 3
1.12.2000 je nutno vyměnit
Řidičské průkazy vydané od 1
1..1.199
994
31
do 31.12.2010. Lze vyměnit i dříve, avšak za poplatek.
Doba trvání vydání nového řidičského průkazu je asi 20 dnů.
Řidičské průkazy vydává pouze Městský úřad v Kroměříži,
Husovo nám. 534 – odbor dopravně-správní
(bývalý Okresní úřad).
reklama

Soukromá inzerce
Prodám
 Koupím stavební pozemek v Chropyni.
Tel. 732 451 800
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Dopravní data z radaru
Dopr
a vní da
adaru v ulici Hr
ad za květ
en, čer
ven, čer
venec 200
7 a ulici T
o vačo
vská za sr
pen, září 200
7.
Dopra
datt a z rra
Hra
květen,
červ
červ
2007
To
ačov
srpen,
2007

Graf rychlosti vozidel v průběhu jednoho dne.

Gr
af iint
nt
enzit
y pr
o vozu v průběhu jjednoho
ednoho dne.
Graf
ntenzit
enzity
pro

Od října 200
7 jje
e rra
adar přemís
těn na ulici Ma
sar
yk
o va.
2007
přemístěn
Masar
saryk
yko
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Vítání nových občánků
Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.
Mezi občany Chropyně byly
22. září přivítán
y ttyt
yt
o děti
přivítány
yto
děti::
- Redakce -

Na táli
e Za
tlo
uk
alo
vá nar. 21.3.2007
tálie
Zatlo
tlouk
ukalo
alov

Ondřej Zavadil

nar. 30.4.2007

Deni
sa Šper
ko vá
Denisa
Šperk

nar. 11.5.2007

Zuzana Kolářová

nar. 1.7.2007

Adéla Kosturová

nar. 10.7.2007

Jan Parák

nar. 1.8.2007

Michal Novotný

nar. 8.8.2007

Vojtěch Štolfa

nar. 10.8.2007

reklama

nabízí spolupráci firmám i občanům při úklidu,
likvidaci odpadu a přepravě materiálu
· přistavování kontejnerů, odvoz a
likvidace odpadu, vč. možnosti
naložení
· vystavení dokladů o likvidaci
(nutné při kolaudačním řízení)
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· pronájem kontejnerů
· zásobování staveb materiálem
(písek, beton, mat. na paletách)
· rozvoz palivového dříví
· vozy: AVIA 3t, Renault 6t, LIAZ 8t
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Společenská kronika září 2007
V měsíci srpnu se do našeho města přistěhovalo 19 občanů,
17 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovali se 4 občané
a narodilo se 5 dětí.
Uzavření manželství

Ra
di
m Hr
abal, Chr
op
yně – K
a teři
na P
etřík
o vá, Chr
op
yně
Radi
dim
Hrabal,
Chrop
opyně
Ka
eřina
Pe
tříko
Chrop
opyně
v Sozańs
ki
op
yně - Luci
eU
ová, F
-Mís
Mirrosla
oslav
Sozański
ki,, Chr
Chrop
opyně
Lucie
Urrbánk
bánko
Frrýdek
ýdek-Mís
-Místtek
Mi
Mar
ti
n Flor
a, K
ojetín – Růž
ena Ber
ky
o vá, Chr
op
yně
Marti
tin
Flora
Ko
Růžena
Berky
kyo
Chrop
opyně
Vla
di
mír Hor
ák
oměříž – R
oma
na Řihoš
ková, Chr
op
yně
Vladi
dimír
Horák
ák,, Kr
Kroměříž
Roma
omana
Řihošk
Chrop
opyně
Vzpomínáme

2. listopadu uplynul rok od úmrtí
paní
Bohumily Havlíkové.
Na milou a obětavou maminku, babičku
a prababičku stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 3. listopadu uplyne 5 let od smrti
pana
Mila
na V
a vruši
Milana
Va
vruši..
Kdo jste jej znali, vzpomeňte. Děkuje matka
a rodina Kozderkova.

Dne 7. listopadu vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana
Jána Šarík
a.
Šaríka
Vzpomínají manželka Zdeňka, dcera Ivana,
vnoučata Iveta a Petr a rodina Bakajova.

Čas všechno zhojí, pláč časem ustane,
ale vzpomínka na Tebe navždycky zůstane.
Dne 19. listopadu 2007 vzpomeneme
5. výročí úmrtí mého manžela, našeho
tatínka a dědečka, pana
Františ
ka V
ymět
ala
ntišk
Vymět
ymětala
ala..
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn,
dcery s rodinami a vnoučata.
Dne 22. listopadu 2007 by se dožil 80 let
pan
Jan Mráz
z Chropyně, který náhle zemřel 21.3.2004.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra
a dcery a syn s rodinami.

Dagmar Zapletalová
matrika a evidence obyvatel
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Chropyňské počasí září 2007
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

7
listopad 200
2007
5.
11.200
7
5.1
.2007
(pondělí)

odějnice“ - pohádkový muzikál
v 9.00 hod. „Tři čar
čaro
pro děti z MŠ, rodiče s dětmi a I. stup. ZŠ.
(Vstupné: 25,- Kč)

29.
11.200
7
29.1
.2007
(čtvrtek)

v 19.00 hod. „Blázi
„Blázinec“
nec“ - zábavný pořad pro
dospělé s Karelem Šípem a Josefem Náhlovským.
Volné pokračování zábavného pořadu Sanatorium,
uvedeného v loňském roce. (vstupné: důchodci
a studenti 150,- Kč, ostatní vstupné 180,- Kč)

Připravované kulturní programy na měsíc
prosi nec 2007

Velice významnou zářijo vou kampaňo vou prací, která
se od poslední čtvrtiny 18. století stále pevněji zabydlovala v našem
zemědělství, byla sklizeň brambor. Když se brambory přestaly
pěstovat pouze v zahradách a vstoupily do rotace polního
hospodářství, ovlivnily velice výrazně celou agrotechniku
úhorových systémů hospodaření. Tím, že jejich výsadba byla velice
často prováděna do úhorů, klesal podíl úhořených pozemků,
a připravovaly se tak nenásilným způsobem podmínky na přechod
ke střídavému hospodaření. I zaoráváním bramborové natě
se obohacovala mělká, nedostatečně hnojená ornice o organickou
hmotu. Především však pěstování brambor velice výrazně zvýšilo
produktivitu celého úhorového systému hospodaření.
Ačkoli výnosy brambor byly na počátku 19. století velice
proměnlivé, představovaly v porovnání s tehdejší průměrnou
produkcí obilovin (0,7 – 0,9 t z hektaru) skutečný převrat. Před
poklesem výnosů brambor ve čtyřicátých letech 19. století, který
způsobila katastrofálně se šířící hniloba, se běžné sklízelo
3 – 4,5 t brambor z hektaru a na těch nejpříhodnějších půdách
bylo dosahováno průměrných výnosů 5 – 6 t na hektar. To se již
brambory staly pevnou součástí výživy venkovského i městského
obyvatelstva.
Z
-

ulášs
ká tta
anco
vačk
a“ – tradiční
ve 14.00 hod. „Mik
„Mikulášs
ulášská
ncov
ačka“
prosincová zábava pro děti a rodiče plná písniček
a překvapení v podobě mikulášského balíčku.
(Vstupné: děti zdarma, dospěli 30,- Kč)

Mikulášská
tancovačka

2.
12.200
7
2.1
2.2007
(neděle)

18.
12.200
7
8.1
2.2007
(úterý)

„V ýcho
vný kkoncer
oncer
o ZŠ“
ýchovný
oncertt pr
pro

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek
na ttel.
el. 5
73 355 323
pa
nt
o vá. Doplnění i změna pořa
dů
573
323,, pí. Ra
Rapa
pant
nto
pořadů
e r v ace mís
e nutné
j e vyhr
a ze n a
d ě rre
e zze
místt a jje
vyhra
a.. V přípa
případ
si vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět!
Správa majetku města Chropyně.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
A d rresa
esa rredak
edak
ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
edakce:
Telef
on: 5
73 500 7
46, 5
73 500 732.
elefon:
573
746,
573

místního pozorování v měsíci září:
průměrná minimální ranní teplota byla 9,9 °C
průměrná maximální denní teplota byla 15,5 °C
celkové množství srážek v měsíci bylo 90,7 mm/m2
průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 992,4 hPa

R edak
ce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.
edakce:
G rra
a ffická
ická rreali
eali
zace: Tomáš Rozkošný.
ealizace:
J aazyk
zyk
o v á úpr
a v a: Jana Wiedermannová.
zyko
úpra
T is k: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

Pr
a nos
tiky na měsíc liliss topa
d:
Pra
nostiky
opad:
Na začátku listopadu teplo se zimou se hádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.
Jaký listopad – takový březen.
Když ještě v listopadu hřímá, úrodný rok nato bývá.
Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima.
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

Foto: archiv Zpravodaje, T. Rozkošný, Junák, Pionýr, archiv ČZS,
MŠ, J. Večeřová.

– Ing. O. Kment –
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R egi
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Uzávěr
oho
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Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.

