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Jeden úřad a dvě působnosti – 4. část
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V minulém čísle jsme se seznámili
s možnostmi reakcí na činnost městského
úřadu na úseku samostatné působnosti
(podání petice nebo stížnosti), nyní se
zmíníme o opravných prostředcích na úseku
přenesené působnosti, to je při výkonu na
úseku státní správy.

Základním předpokladem pro použití
opravného prostředku je to, že navazuje na
nějaké řízení, které se již uskutečnilo a bylobylobylobylobylo
ukončeno rozhodnutímukončeno rozhodnutímukončeno rozhodnutímukončeno rozhodnutímukončeno rozhodnutím. Tato podmínka je
nutná, neboť pokud  řízení ještě nebylo
ukončeno, nelze nic „opravovat“, protože
účastníci řízení mají stále možnost v tomto
probíhajícím řízení aktivně vystupovat,
navrhovat důkazy a ovlivňovat tak podobu
rozhodnutí.

Zatímco pro závěry učiněné v samostatné
působnosti nejsou téměř žádné požadavky
na formální stránku, pro rozhodnutí vydaném
v přenesené působnosti jsou stanoveny
přesné náležitosti, přičemž jednou z nich je
poučení o odvolánípoučení o odvolánípoučení o odvolánípoučení o odvolánípoučení o odvolání obsahující údaj, zda je
rozhodnutí konečné, či se lze proti němu
odvolat (většinou ano), v jaké lhůtě, ke
kterému orgánu a kde lze odvolání podat. U
většiny rozhodnutí vydaných Městským
úřadem Chropyně se lze proti rozhodnutí
odvolat ve lhůtě 1lhůtě 1lhůtě 1lhůtě 1lhůtě 15 dnů o5 dnů o5 dnů o5 dnů o5 dnů ode dne oznámeníde dne oznámeníde dne oznámeníde dne oznámeníde dne oznámení
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje
prostřednictvím Městského úřadu v
Chropyni. Tato lhůta je velmi důležitá,
protože při jejím zmeškání se již nelze odvolat
a rozhodnutí nabývá právní moci (je sice

možnost použít tzv. mimořádných opravných
prostředků, ale zde již je postup složitější).

Pro napsání odvolání není předepsána
žádná úprava, stačí napsat formou dopisu,
ale mělo by být zřejmé, proti jakému
rozhodnutí odvolání směřuje (číslo jednací)
a s čím odvolávající se účastník řízení
nesouhlasí. K tomu lze čerpat inspiraci
v odůvodněníodůvodněníodůvodněníodůvodněníodůvodnění rozhodnutírozhodnutírozhodnutírozhodnutírozhodnutí, kde jsou uvedeny
skutečnosti, na jejichž základě bylo
rozhodnutí vydáno. V žádném případě není
nutné dělat právní rozbor situace ani citovat
zákony, to je věcí odvolacího orgánu, který
bude odvolání posuzovat. V krajní případě
je možné žádné důvody neuvádět, odvolací
orgán stejně napadené rozhodnutí
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  „Michal na hraní“
pátek 23. 6. 2006 od 10:00 v městském kulturním středisku

dětské představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky.



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně 0606060606/2006

- 2  2  2  2  2 -

Jeden úřad a dvě působnosti – 4. část

přezkoumá v celém rozsahu. Na rozdíl od
opravných prostředků běžných při soudním
řízení se za podání odvolání ve správním
řízení neplatí žádný poplatek.

Včas podané odvolání má tzv. ooooodkladkladkladkladkladnýdnýdnýdnýdný
účiúčiúčiúčiúčinekneknekneknek – původní rozhodnutí nenabývá
právní moci a práva i povinnosti účastníků
řízení se posuzují podle stavu platného před
zahájením řízení.

Na rozdíl od  podání v samostatné
působnosti je pro vyřízení odvolání

stanovena pevná lhůta 30 dnů od jeho30 dnů od jeho30 dnů od jeho30 dnů od jeho30 dnů od jeho
přijetípřijetípřijetípřijetípřijetí městským úřadem - ten buď v této
lhůtě odvolání vyhoví, nebo je musí
postoupit odvolacímu orgánu. Ten již má
na vyřízení odvolání více času (měl by věc
vyřídit do 30, respektive 60 dnů) a původní
rozhodnutí může změnit, zrušit, nebo
odvolání zamítnout a původní rozhodnutí
potvrdit.

Je vidět, že odvolání je mocná zbraň.
Může ji využít účastník řízení, který je
nespokojený s rozhodnutím a chce

dosáhnout jeho změnu tak, aby lépe
odpovídala jeho představám, ale bohužel
může být použito i k tomu, aby se celý
proces rozhodování prodloužil a bylo
někomu jinému znemožněno realizovat své
požadavky.

Příště uzavřeme náš seriál porovnáním,
zda je lépe obracet se na úřad osobně nebo
naopak písemně či elektronicky.

– Ing.  Jar– Ing.  Jar– Ing.  Jar– Ing.  Jar– Ing.  Jaros laos laos laos laos lav  Kv  Kv  Kv  Kv  Koooootulatulatulatulatula,  t,  t,  t,  t,  ta ja ja ja ja jemníkemníkemníkemníkemník
Městského úřadu –Městského úřadu –Městského úřadu –Městského úřadu –Městského úřadu –

Stále více domů na našich panelákových
sídlištích prodělává velkou ozdravnou kůru a
už na první pohled je vidět, že dostaly teplejší
„kabát“ a mnohde se objevují i nová plastová
okna a fasády domů hýří barvami. Tatam je

najednou známá paneláková šeď a dlužno říci,
že obyvatelé domů, ať už jsou jejich vlastníky
či členové bytových družstev, mají o svá obydlí
větší zájem a ke stavu společných domů
zodpovědnější přístup.

Nemalým problémem při tak rozsáhlých
opravách je u obyvatel domu dosažení
jednotnosti názoru na zajištění potřebných
finančních prostředků. Jde totiž o milionové
částky, které ve fondech oprav zpravidla
nebývají a to dokonce ani v případech, kdy
se na tak velkou akci dům v předstihu
finančně připravoval zvýšením příspěvků do
fondu oprav. V konečném důsledku to
znamená, že opravy spojené se zateplením
domu se neobejdou bez komerčního úvěru.
Bankovních produktů, sloužících těmto
účelům, je na finančním trhu nepřeberné
množství a dealerům s úvěry se tak otevírá
cesta ke slušným obchodům. Řada občanů
se v záplavě nabídek a informací nedokáže
s naprostou jistotou dokonale orientovat a
domovní schůze pak rozdělují spolubydlící do
několika názorových skupin, z nichž každá se
snaží hájit svoji pravdu. Některými bankami
je požadováno ručení za úvěr zastavením
bytových jednotek, což pro řadu lidí, zejména
důchodce, činí získání úvěru neodstupným a

SON nabádá k ostražitosti
pro některé nízkopříjmové rodiny je to
neřešitelný problém. Proto je vhodné, aby při
plánování rozsahu oprav a výši úvěru bylo
vždy postupováno velice citlivě a o užitečnosti
akce byli přesvědčeni všichni a aby byla vždy

vyloučena veškerá
nebezpečí, která by
mohla být
v budoucnu příčinou
ohrožení společného
majetku.

Za zmínku stojí
připomenout mediálně
sledovaný případ
krachu jednoho
z bytových družstev
v Praze, kde o své byty
málem přišlo mnoho
členů zmíněného
bytového družstva a
jen díky rozhodnému
úsilí postižených a
konečnému rozhod-
nutí Ústavního soudu

z počátku letošního roku byl nakonec jejich
majetek zachráněn. Jednalo se o byty, které
z majetku družstva byly převedeny do
osobního vlastnictví nejméně půl roku před
vyhlášením konkurzu na majetek družstva.
Rovněž Parlament ČR se nedávno zabýval
otázkou účinnější ochrany bytů, které užívají
členové družstev, avšak i přes schválenou
novelu družstevního zákona je rozumné
neustále se mít na pozoru a práci volených
orgánů družstva prostřednictvím samospráv
důsledně sledovat a kontrolovat.
Prostřednictvím regionálních pracovníků
Sdružení SON, které má své zastoupení i
v Parlamentu ČR, je možné ovlivňovat i
přípravu úprav zákonů tak, aby v budoucnu
lépe ochraňovaly majetek a zájmy těch, kteří
se o svou střechu nad hlavou s nemalým úsilím
a odříkáním snaží postarat sami. Při značné
nákladnosti oprav panelových domů většinu
zúčastněných zajímá také možnost získání
státní dotace, aby tak finanční zátěž na
jednotlivé vlastníky nebyla tak bolestivá a
celkové náklady tak bylo možno alespoň
částečně snížit.

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje
v programu „PANEL“ dotaci k úrokům z úvěru
a v minulém roce byla určena výše dotace od

tří do max. pěti procentních bodů. Fond však
neposkytuje úrokovou dotaci kdekomu. Její
příjemce musí splnit poměrně přísné
požadavky a jedním z nich je provedení
energetického auditu domu, a to samozřejmě
něco stojí. Stanovisko k žádosti pak dávají
osoby vedené v seznamu ministerstva
průmyslu a obchodu, kteří mimo jiné posuzují
i komplexní projektovou dokumentaci.
Dodavatelem stavby pak může být pouze ten,
kdo získal certifikovaných systém řízení jakosti.
Těmito kroky si chce Fond zajistit, že akce bude
provedena kvalifikovaně a v požadované
kvalitě, přinese tak očekávané efekty a státní
peníze nepřijdou nazmar. Na dotaci k úrokům
není nárok a žádost se musí podat do šesti
měsíců od uzavření smlouvy o úvěru.

Na odstranění vad panelové technologie
lze získat též nenávratnou dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj. Tu však nelze použít na
zateplení domu. Podmínky získání této dotace
jsou velmi přísně a direktivně stanoveny
ministerskou směrnicí a bližší informace by

mohl podat stavební odbor městského úřadu,
do jehož působnosti předmětná budova či
objekt patří.

O výhodách zateplování budov a případné
návratnosti vynaložených finančních
prostředků si povíme v příštím článku.

– Milan Remeš –– Milan Remeš –– Milan Remeš –– Milan Remeš –– Milan Remeš –
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Středeční večer 19. dubna jste mohli
prožít příjemný večer ve společnosti Zdeňka
Izera a Petra Freunda. Pan Izer od svého
příjezdu rozdával bonmoty, a tak jsem využila
jeho vstřícného přístupu a požádala jej o
krátký rozhovor:

PřiPřiPřiPřiPřiznám se, žznám se, žznám se, žznám se, žznám se, že jsem se snažila na náše jsem se snažila na náše jsem se snažila na náše jsem se snažila na náše jsem se snažila na náš
rozhovor připravit a hledala o Vás nějakérozhovor připravit a hledala o Vás nějakérozhovor připravit a hledala o Vás nějakérozhovor připravit a hledala o Vás nějakérozhovor připravit a hledala o Vás nějaké
iiiiinfnfnfnfnformace na iormace na iormace na iormace na iormace na intntntntntererererernenenenenetu, ale příliš jsem setu, ale příliš jsem setu, ale příliš jsem setu, ale příliš jsem setu, ale příliš jsem se
tttttoho nedozvědělaoho nedozvědělaoho nedozvědělaoho nedozvědělaoho nedozvěděla. Jak j. Jak j. Jak j. Jak j. Jak je te te te te to moo moo moo moo možné?žné?žné?žné?žné?

Já totiž žádné svoje stránky nemám.

Co jste ochoten nám o sobě prozradit?Co jste ochoten nám o sobě prozradit?Co jste ochoten nám o sobě prozradit?Co jste ochoten nám o sobě prozradit?Co jste ochoten nám o sobě prozradit?
Tak, jsem rodilej pražák, bydlím kousek

od Prahy na malé vesnici, mám rád psy, rád
rybařím a taky mám zahrádku. Jo, a jsem
doživotní panna, narodil jsem se totiž v září.

MátMátMátMátMáte za seboe za seboe za seboe za seboe za sebou něku něku něku něku několik tolik tolik tolik tolik teleeleeleeleelevivivivivizních pořazních pořazních pořazních pořazních pořadůdůdůdůdů
TTTTTelebaelebaelebaelebaelebazarzarzarzarzar, Ki, Ki, Ki, Ki, Kinobanobanobanobanobazarzarzarzarzar, Pípšo, Pípšo, Pípšo, Pípšo, Pípšoubaubaubaubaubazar a tzar a tzar a tzar a tzar a teďeďeďeďeď
nononononový pořavý pořavý pořavý pořavý pořad Jen blbnid Jen blbnid Jen blbnid Jen blbnid Jen blbni. K. K. K. K. Kaaaaam chom chom chom chom chodítdítdítdítdíte nae nae nae nae na
nápanápanápanápanápadydydydydy,  vždyť za sebo, vždyť za sebo, vždyť za sebo, vždyť za sebo, vždyť za sebou musítu musítu musítu musítu musíte míte míte míte míte mít
opravdu velké množství skečů a vtipů?opravdu velké množství skečů a vtipů?opravdu velké množství skečů a vtipů?opravdu velké množství skečů a vtipů?opravdu velké množství skečů a vtipů?

Musíme pořád něco vymýšlet a nejlepším
zdrojem inspirace je nedostatek času, protože
musíme každý týden vymyslet aspoň dva
nebo tři scénáře a tak si sedneme i k Číňanům
do hospody a sedíme tam tak dlouho, dokud
něco nevymyslíme.

NNNNNa ia ia ia ia intntntntntererererernenenenenetu jsem zjitu jsem zjitu jsem zjitu jsem zjitu jsem zjissssstilatilatilatilatila, ž, ž, ž, ž, že te te te te taaaaam mátm mátm mátm mátm máteeeee
spoustu vzkazů o tom, jak se komu líbil,spoustu vzkazů o tom, jak se komu líbil,spoustu vzkazů o tom, jak se komu líbil,spoustu vzkazů o tom, jak se komu líbil,spoustu vzkazů o tom, jak se komu líbil,
který pořad, že mají pro vás nápady…který pořad, že mají pro vás nápady…který pořad, že mají pro vás nápady…který pořad, že mají pro vás nápady…který pořad, že mají pro vás nápady…
RRRRReagueagueagueagueagujjjjjeeeeettttte na te na te na te na te na takakakakakooooovvvvvé poé poé poé poé podnětdnětdnětdnětdnětyyyyy, využil js, využil js, využil js, využil js, využil jsttttteeeee
některý takový nápad?některý takový nápad?některý takový nápad?některý takový nápad?některý takový nápad?

Já se musím přiznat, že ani nevím, kde bych
je měl hledat, ale pokud mně poradíte, kam
se mám podívat, tak slibuji, že se na to mrknu
a možná, že to i využiji.

Jinak Telebazar vznikl tak, že televize Prima
nakoupila nejlepší světové reklamy
a nevěděla, do jakého pořadu je nacpat.
Tenkrát jsme se sešli s Alešem Ulmem, který
byl ještě na Primě, a vymysleli jsme Telebazar.
Pak nám došly reklamy, tak jsme vymýšleli, co
dál. Vznikla myšlenka využít nejvtipnější scény
z českých filmů - to byl Kinobazar, no a nakonec
Prima nakoupila erotické skryté kamery, které
jsem už moc dělat nechtěl, ale přemluvil nás
ředitel Primy. Pořad „Jen blbni“ je konečně
pořad, kde nejsme svázáni žádným tématem
a konečně si můžeme dělat co chceme.

Na slovíčko se Zdeňkem Izerem
Dlouho jste spolupracoval s panemDlouho jste spolupracoval s panemDlouho jste spolupracoval s panemDlouho jste spolupracoval s panemDlouho jste spolupracoval s panem
DobrDobrDobrDobrDobrooooodididididinsnsnsnsnským, pak Vkým, pak Vkým, pak Vkým, pak Vkým, pak Vás bás bás bás bás bylo vidět naylo vidět naylo vidět naylo vidět naylo vidět na
ttttteleeleeleeleelevivivivivizní obrzní obrzní obrzní obrzní obraaaaazzzzzooooovvvvvce sace sace sace sace samomomomomotného a ttného a ttného a ttného a ttného a teďeďeďeďeď
přišel Ppřišel Ppřišel Ppřišel Ppřišel Peeeeetr Ftr Ftr Ftr Ftr Frrrrreund v reund v reund v reund v reund v roli koli koli koli koli kolegyolegyolegyolegyolegy, už V, už V, už V, už V, už Vásásásásás
nebavilo stát na jevišti sám?nebavilo stát na jevišti sám?nebavilo stát na jevišti sám?nebavilo stát na jevišti sám?nebavilo stát na jevišti sám?

Tak on to není úplně nový kolega,
spolupracujeme spolu už delší dobu.
Dobrodinský se zbláznil, tak jsem si musel
najít někoho nového.

Spoustu komiků dnes používá oblíbenéSpoustu komiků dnes používá oblíbenéSpoustu komiků dnes používá oblíbenéSpoustu komiků dnes používá oblíbenéSpoustu komiků dnes používá oblíbené
téma - politiktéma - politiktéma - politiktéma - politiktéma - politikaaaaa. Co vy a politik. Co vy a politik. Co vy a politik. Co vy a politik. Co vy a politikaaaaa, mát, mát, mát, mát, máteeeee
svého „oblíbence“?svého „oblíbence“?svého „oblíbence“?svého „oblíbence“?svého „oblíbence“?

Tak já nemám žádného oblíbeného
politika, pro mne jsou všichni neoblíbení.

Z VZ VZ VZ VZ Vašeho vyašeho vyašeho vyašeho vyašeho vyssssstupotupotupotupotupovvvvvání a parání a parání a parání a parání a parooooodidid id id ie nae nae nae nae na
NNNNNemoemoemoemoemocnic i  na  k rcn ic i  na  k rcn ic i  na  k rcn ic i  na  k rcn ic i  na  k ra j i  měsa j i  měsa j i  měsa j i  měsa j i  městtttt aaaaa,  j sem s i,  j sem s i,  j sem s i,  j sem s i,  j sem s i
mmmmmyyyyyslelaslelaslelaslelaslela,  ž,  ž,  ž,  ž,  že oblíbený je oblíbený je oblíbený je oblíbený je oblíbený je pre pre pre pre právě MUDrávě MUDrávě MUDrávě MUDrávě MUDr.....
Rath?Rath?Rath?Rath?Rath?

Nóóóó… (následovalo asi minutové
kroucení a grimasy) Tenhle názor se asi nedá
publikovat, napište „Rátha já neráth“. Ta
parodie byla spíš o stavu zdravotnictví u
nás, kdy doktoři zachrání nemocnici tím,
že z ní udělají vietnamskou tržnici.

Jezdíte hodně s podobnými pořady poJezdíte hodně s podobnými pořady poJezdíte hodně s podobnými pořady poJezdíte hodně s podobnými pořady poJezdíte hodně s podobnými pořady po
republice nebo spíš dáváte přednostrepublice nebo spíš dáváte přednostrepublice nebo spíš dáváte přednostrepublice nebo spíš dáváte přednostrepublice nebo spíš dáváte přednost
prprprprpráci v táci v táci v táci v táci v teleeleeleeleelevivivivivizi?zi?zi?zi?zi?

Pokud nepočítám premiéru, tak tenhle
pořad budeme u Vás hrát potřetí a díky
tomu, že je to nový pořad, tak teď máme
nasmlouvaných hodně představení. Musím
se přiznat, že mě víc baví tyhle pořady,
protože je to živé a jsme v kontaktu s diváky
a je to prostě lepší.

Jezdit, ale dlouho s jedním pořadem seJezdit, ale dlouho s jedním pořadem seJezdit, ale dlouho s jedním pořadem seJezdit, ale dlouho s jedním pořadem seJezdit, ale dlouho s jedním pořadem se

musí omrmusí omrmusí omrmusí omrmusí omrzzzzzeeeeet, měnítt, měnítt, měnítt, měnítt, měníte die die die die dialogyalogyalogyalogyalogy, vtip, vtip, vtip, vtip, vtipyyyyy, nebo, nebo, nebo, nebo, nebo
jjjjjedeedeedeedeedettttte te te te te tooooo, co js, co js, co js, co js, co jsttttte se naučili?e se naučili?e se naučili?e se naučili?e se naučili?

Tak ono se to pořád vyvíjí a nabalují se
pořád nové fóry podle toho, jak na co lidé
reagují a pak je docela umění se neodbourat
na jevišti navzájem.

Já si myslím, že není na škodu, když divákJá si myslím, že není na škodu, když divákJá si myslím, že není na škodu, když divákJá si myslím, že není na škodu, když divákJá si myslím, že není na škodu, když divák
vidí, žvidí, žvidí, žvidí, žvidí, že se bae se bae se bae se bae se baví neví neví neví neví nejjjjjen on v hledišen on v hledišen on v hledišen on v hledišen on v hledištititititi, ale i ti, ale i ti, ale i ti, ale i ti, ale i ti
herherherherherci na jci na jci na jci na jci na jeeeeevišvišvišvišvištititititi.....

To určitě. Já rád používám dobrý fóry a
mám rád ty, co mi někdo vypráví, mají
atmosféru. Nepatřím k těm, kdo shánějí vtipy
na internetu nebo si kupují knížky… vtipy musí
vycházet se života.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, aby seDěkuji za rozhovor a přeji Vám, aby seDěkuji za rozhovor a přeji Vám, aby seDěkuji za rozhovor a přeji Vám, aby seDěkuji za rozhovor a přeji Vám, aby se
Vám u nás dobře hrálo a aby chropyňskéVám u nás dobře hrálo a aby chropyňskéVám u nás dobře hrálo a aby chropyňskéVám u nás dobře hrálo a aby chropyňskéVám u nás dobře hrálo a aby chropyňské
publikpublikpublikpublikpublikum bum bum bum bum bylo poylo poylo poylo poylo podle Vdle Vdle Vdle Vdle Vašich předsašich předsašich předsašich předsašich předstttttaaaaavvvvv.....

Díky, myslím, že jsem tady ještě nikdy
nevystupoval, takže jsem zvědavý a těším se.

Rozhovor se Zdeňkem Izerem připomínal
spíše pink-ponk, nutil mě být neustále v
pozoru a opravdu konverzovat. Určitě
nepatří k umělcům, kteří rádi dlouze mluví o
sobě samých. Spíše je připraven přijmout
jakoukoliv nahrávku na smeč a okamžitě ji
vrátit.

Příjemný rozhovor nad kávou pokračoval
dále. Vzpomínal na vojnu a ASUT v Kroměříži,
kde vystupoval a možná právě tam přišel na
myšlenku opustit práci automechanika a
věnovat se divadlu.

V každém případě jste měli možnost prožít
další příjemný večer v Městském kulturním
středisku.
– Rozhovor se Zdeňkem Izerem připravilaRozhovor se Zdeňkem Izerem připravilaRozhovor se Zdeňkem Izerem připravilaRozhovor se Zdeňkem Izerem připravilaRozhovor se Zdeňkem Izerem připravila

MarMarMarMarMartititititina Kna Kna Kna Kna Kunčarunčarunčarunčarunčarooooovvvvvá –á –á –á –á –
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Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:
- schválila přidělení uvolněného bytu po

panu Františku Kuchaříkovi v bytovém
domě č.p. 833 na ulici Tyršova panu
Vilému Macháčkovi;

- vyhověla žádosti soukromé základní
umělecké školy D-MUSIC, v.o.s. o
bezplatný pronájem víceúčelového sálu
chropyňského zámku dne 17.5.2006
v době od 15:00 do 19:30 hod. za účelem
konání koncertu žáků této školy u
příležitosti svátku matek;

- rozhodla o bezplatném užívání
víceúčelového sálu chropyňského zámku
pro všechny politické subjekty kandidující
ve volbách do PS PČR na uspořádání
předvolebních setkání a možnost
propagace těchto setkání prostřednictvím
zpoplatněné relace městského rozhlasu;

- v souvislosti s proběhlými schůzkami
s agenturami zabývajícími se zpracováním
podkladů projektů k možnostem získání
financí z dotačních titulů Evropské unie
uložila rada města vstoupit v jednání
s Arcibiskupstvím olomouckým za účelem
dohody o dlouhodobém pronájmu
zámku městu (min. 6 let), neboť
z dotačních fondů EU je možno získat
prostředky na opravu fasády, vybudování
elektronického zabezpečovacího systému,
klimatizace a nasvícení místností
v souvislosti s možným navrácením
expozice obrazů E. Filly;

- na základě stížností obyvatel domu č.p.
662 na Moravské ulici na údajně příliš
příkrý sráz chodníku vedoucího ke vchodu
domu uložila prověřit tento problém a
následně pověřila odbor výstavby a
životního prostředí podáním reklamace u
dodavatele stavby;

- vyslovila souhlas s odkoupením pozemku
p.č. 310/20 od ČD za cenu 10 tis. Kč bez
DPH a uložila předložit návrh
k odsouhlasení zastupitelstvu na jeho
červnovém zasedání;

- vyhověla žádosti SDH Plešovec o
možnost vybudovat šatnu v místnosti
sousedící s hasičskou zbojnicí v budově
bývalého obecního úřadu;

- vyhověla žádosti ředitelky ZŠ na

Z jednání rady města
umožnění převedení prostředků ve výši
126.432,- Kč z rezervního fondu na fond
reprodukce a jejich následné čerpání na
opravu podlahy v pracovně přírodopisu;

- souhlasila s poskytnutím dotace 10 tis. Kč
SDH Chropyně na uspořádání oslav 115.
výročí založení tohoto sboru;

- rozhodla o zkušebním umístění 2 ks
ručního lisu na PET lahve
k nejvytíženějším kontejnerům na tříděný
odpad;

- na základě zápisu Školské a kulturní komise
a v něm uvedené stížnosti na nevhodné
umístění kontejnerů na tříděný odpad
před budovou MŠ uložila prověřit
možnosti přemístění těchto kontejnerů;
místním šetřením bylo zjištěno, že
přemístění do jiné části této ulice není
možné;

- schválila provedení velkoplošné
deratizace firmou DES-DER Kroměříž
v celkových nákladech 62 tis. Kč a
provedením v měsíci květnu;

- rada města schválila nákup nového
služebního vozidla Škoda Fabia v nákupní
ceně 370 tis. Kč, dodavatelem vozidla
bude PRIMA k.s. autosalon, Kroměříž,
formou leasingových splátek na dobu 36
měsíců a odprodejem stávajícího vozidla
Škoda Felicia kombi na protiúčet;

- schválila smlouvo na provádění výkonu
funkce bezpečnostního technika v cenové
výši 800,- Kč měsíčně mezi Městem
Chropyně a panem Vladimírem Lučanem;

- schválila smlouvu na rekonstrukci
koupaliště mezi Městem Chropyně a
firmou ROVINA a.s. Hulín;

- uložila projednat havarijní stav lávky
„Josefinka“ přes Malou Bečvu s majitelem
– Lesy ČR a to především z pohledu
spolupráce na získání materiálu
nezbytného na opravu lávky;

- vyslovila souhlas s vykácením 1 ks třešně
u domu č.p. 603 – 5 na ulici Tyršova
vzhledem k jeho havarijnímu stavu a
možnému ohrožení zdraví občanů a jejich
majetku;

- rozhodla o svolání veřejné schůze
s občany Chropyně a Plešovce ve velkém
sále MKS v souvislosti se změnou

územního plánu města Chropyně se
záměrem dobývání štěrkopísku u Plešovce
od roku 2007 řešící celé chráněné
ložiskové území a přizvat na ně oba
žadatele o těžbu – Českomoravské
štěrkovny a Hanácký agrospolek;

- schválila bezplatný pronájem místnosti
v MKS za účelem zkoušek folklórního
souboru Ječmínek na měsíc květen a
červen 2006 (každou neděli v době od
10 do 12 hodin);

- schválila znění Dohody o vzájemném
započtení pohledávek mezi Městem
Chropyně a Správou majetku města
Chropyně ve výši 4.446.470,- Kč, dohoda
vychází z provedené analýzy z důvodu
nekrytí odpisů v letech 1993 – 2003;

- schválila zakoupení jednoho kusu
leteckého snímku Chropyně pro potřeby
města od firmy JAS AIR České Budějovice
a nabídnout možnost zakoupení snímku
také ZŠ Chropyně;

- udělila výjimku z ust. čl. 3 obecně závazné
vyhlášky č. 3/2003 o pořádání veřejných
hudebních produkcí slečně Petře
Pohlové, provozovatelce Pizzerie PORTO
v rozsahu jedné hudební produkce týdně
a to buď v pátek nebo sobotu do 02:00
hodin následujícího dne na období do
konce dubna 2007;

- vyhověla žádosti pana Kamila Holomka,
Tyršova 600, o prodloužení krajního
termínu pro složení částky 161.965,- Kč
na účet města – částky za odkoupení
užívaného obecního bytu;

- uložila použít výtěžek z provozu výherních
hracích přístrojů provozovaných na
územích města Chropyně firmou SLOT
BETA, s.r.o. Karlovy Vary,  ve výši 8.238,-
Kč v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 202/
1990 Sb., o loteriích, ve znění pozdějších
předpisů;

- v souvislosti s oznámením havárie topení
ve větvi D na budově ZŠ Fučíkova
rozhodla o pokrytí nutné rekonstrukce
z běžného rozpočtu ZŠ Chropyně a
částečně z rezervního fondu, realizace
proběhne v červnu 2006 prostřednictvím
firmy Energetika Chropyně, a.s.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –

Soutěž pro malíře je už za námi a vás
jistě zajímá, jak dopadla.

Oblíbené kamarády z televizních
večerníčků kreslilo celkem 86 dětí ZŠ.
Odměnu za svůj obrázek v městské
knihovně získali:

Marek Pokorný 2.b, Zuzana Lodlová
2.b, Andrea Ondrušková 4.b,  Klára
Hlavinková, Katka Maradová, Maruška
Rosulková, Monika Horáková, Jana
Horáková, Otto Solař, Terka Zikosová,
Marta Benová, Adam Přidal ,  Václav

Březen – měsíc knihy
Kuchař, Tereza Koutová, Natálie Ivančico-
vá ze školní družiny.

Za správnou tajenku v doplňovačce určil
los odměnu pro Radku Kroupovou a Lucii
Štiborovou.

Hledací obrázek správně vyřešila a při
losování měla štěstí Gabriela Suchánková a
Timea Chrastinová a ve Velkém literárním
kvízu byla nejúspěšnější Eva Dobroslávková
a Blanka Konrádová.

Těšíme se na jmenované výherce se
v knihovně                      – M. Skřivánková –– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –
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Při příležitosti Dne Země  byla vyhlášena
městem Chropyně soutěž o nejlepší a
neoriginálnější výrobek z recyklovatelného
odpadu. Do soutěže se zapojili nejen děti,
ale také dospělí.

Dostali se k nám výrobky, nad jejichž
originalitou a nápaditostí zaplesalo srdce.
Dorazila k nám krásná „MISS PETFLAŠKA“
společně se vznešenou „KRÁVOU MILKOU“,
doplula k nám „PIRÁTSKÁ LOĎ“, dorazilo
několik krásných domečků, zvířátek,
pohádkových postav, raket, vrtulníků i
obrázků. O  to těžší byl úkol komise, která
výrobky vyhodnocovala. Všechny výrobky
byly moc hezké, proto se komise nakonec
rozhodla vyhodnotit práce pouze podle
počtu výrobců na jeden výrobek.

A jak to dopadlo?
Nejlepší práce vyrobené ve větších skupinách
– 5 a více výrobců:
„Miss Petflaška“ – dívky 5.B
„Kráva Milka“ – chlapci 5.B
„Pirátská loď“ – Flora, Němec, Dohnal,
Štibora, Zborek (6.A)

Nejlepší práce vyrobené jednotlivci a
v malých skupinách – max. 4 výrobci
„Domeček krásný překrásný“ – Koplíková
Daniela, Čecháková Blanka (7.A)
„Myšák Mickey“ – Purová Gabriela, Vrzalová
Veronika (7.B)
„Bojový vrtulník“ – Horák Jaroslav, Vrána
Štěpán (6.A)

Den Země

„Robot Hugo – Arnošt“ – Stojková Kristýna,
Růžičková Zuzana, Šenovská Žaneta (8.B)

Děti byly oceněny sladkým dortem a
v měsíci červnu se zúčastní exkurze ve firmě
RESO, která se specializuje na dotřiďování
recyklovatelných odpadů a možnostmi
jejich dalšího využití.

Za to, že se tato akce tak krásně vydařila,
patří dík nejen všem dětem i dospělým,
kteří se do soutěže zapojil i,  ale také
učitelům, kteří byli dětem nápomocni při
zhotovování výrobků a v neposlední řadě
panu Jurajovi Majtánovi za sladkou
odměnu.

                                                                                                                                                                                                                                                                             – MA –    – MA –    – MA –    – MA –    – MA –

Odbor Klubu českých turistů Chropyně
nabízí z oblastního a celostátního kalendáře:

11111.6. – 1.6. – 1.6. – 1.6. – 1.6. – 1.9..9..9..9..9. TTTTToooooulky po bývulky po bývulky po bývulky po bývulky po bývalém SSSRalém SSSRalém SSSRalém SSSRalém SSSR:
Podkarpatská Rus, Kavkaz,
Krym, Karelie, Solovecké
ostrovy, Bajkal, Altaj,
Kamčatka… 10 – 24 dní; info:
Michael Pokorný, Kudrna,
Bašty 2, 663 14 Brno, tel.
542 216 764, 777 583 762;
k u d r n a @ k u d r n a . c z ;
www.kudrna.cz

Klub českých turistů
111110. čer0. čer0. čer0. čer0. červnavnavnavnavna Hranickým krasemHranickým krasemHranickým krasemHranickým krasemHranickým krasem

11 km pěší; doprava vlakem –
odjezd z nádraží ČD
Chropyně v 7:21 hod.; info ve
vývěsní skříňce KČT

111110.-10.-10.-10.-10.-111111. čer. čer. čer. čer. červnavnavnavnavna Moravské skályMoravské skályMoravské skályMoravské skályMoravské skály
zajištěné lezení na Třech
kamenech a sraz vysoko-
horské turistiky – VHT. Možno
absolvovat výcvikové mi-
nimum VHT. Přihlášky ihned.
Info: Ing. Jindřich Urban, E.

Krásnohorské 2396, 767 01
Kroměříž, 573 336 065,
jindra.urban@tiscali.cz

26. června26. června26. června26. června26. června Konické štrapáceKonické štrapáceKonické štrapáceKonické štrapáceKonické štrapáce
Vlakem do Konice, okr.
Prostějov; km: 10, 20, 35, 50;
další info ve vývěsní skříňce
KČT

UUUUUpozpozpozpozpozorororororněníněníněníněnínění pro zájemce o Mezinárodní týden
turistiky na Valašsku (Vsetín 15. – 22. července
2006): přihlášky nutno podat do 30. června !!!
Zdrávi došli !                                           – JP –      – JP –      – JP –      – JP –      – JP –
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Informace Svazu důchodců ČR
DopiDopiDopiDopiDopis Ps Ps Ps Ps Parararararlalalalalamentu ČRmentu ČRmentu ČRmentu ČRmentu ČR

Ústřední výbor Svazu důchodců ČR poslal
dne 10. ledna 2006 dopis všem klubům
poslanců Parlamentu ČR.

„Vážení,
v současné době naši členové – senioři –

velmi pečlivě sledují diskuze kolem
zdravotnictví a jsou pochopitelně z této
diskuze rozčarování. Obracíme se proto na
Vás o pomoc. Snažte se Vy a Vaši kolegové
usměrnit diskuze kolem zdravotnictví tak,
aby se hledala cesta ke snížení nákladů,
kontroly hospodaření nebo zkvalitnění
zdravotní péče tak, aby tyto změny nešly na
úkor pacienta. Vždyť jde o Vaše voliče. Je
mezi nimi hodně starších, kteří mají obavy

z každé změny ve zdravotnictví. Diskutujte
se svými voliči, zejména se seniory či
chronicky nemocnými, jak velké mají příjmy,
jak se zvyšují doplatky na léky, které užívají.
Nedivte se jim, že mají obavy z dalších
opatření, která se dotknou jejich peněženky
– nejde jen o diskuze kolem zdravotnictví,
ale co topení, plyn, nájemné atd. Vžijte se do
situace chronicky nemocných, např. jen
diabetiků, jak každé nové opatření znamená
snížení životní úrovně, neboť jejich
onemocnění je svým způsobem nákladné.

Dovolujeme si Vám tyto skutečnosti
připomenout s tím, že se v naší společnosti
zapomíná na lidi a že řada činností, jako např.
zdravotní péče, se nesmí stát předmětem

politikaření. Zájem o občana a jeho potřeby
by měl být stejný u každého poslance bez
rozdílu příslušnosti k té či oné straně.

Pokud se nad naším oslovením a
připomenutím zamyslíte, pak náš dopis nebyl
marný. Jistě nám pomůžete a svým jednáním
přispějete k uklidnění veřejnosti. Sami víte, a
u seniorů, kteří pravidelně chodí k volbám,
to vystupuje obzvláště, že tak, jak se Vy
postavíte ve svých jednáních k problémům
seniorů, tak se senioři postaví ve volbách
k Vám. Věříme, že Vám jde především o
spokojenost voličů a občanů ČR.

Za ÚV SDČR: Prof. Dr. J. Solich, předseda“

– V– V– V– V– Výpiýpiýpiýpiýpis zs zs zs zs ze Zpre Zpre Zpre Zpre Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje SDČR –e SDČR –e SDČR –e SDČR –e SDČR –

 jez u rybárny, kde dříve proplouvaly vory; tudy se dříví plavilo
do Hradiště a ještě dál; 24. listopadu 1689 nařídil biskup, aby se
dřevo z Kelče do Kroměříže plavilo po vodě; voda Bečvy však
byla nejistá a nebezpečná – měla 6 jezů – hranický, týnecký,
osecký, přerovský a chropyňský; řeka měla také četné zátočiny,
hlavně u Chropyně se muselo plavit velmi opatrně  oprava Šlajzy

rozvodněná Morava – les ke Kojetínu; každý z nás je pamětníkem zatopení lesa řekou Moravou; voda odnášela celé kopky sena, na které
seděl často i zajíc… rok pořízení fotografií není známý

Pro pamětníky a nepamětníky

PPPPPokokokokokud má někdo z vud má někdo z vud má někdo z vud má někdo z vud má někdo z vás nějaké sás nějaké sás nějaké sás nějaké sás nějaké stttttarararararé fé fé fé fé foooootttttogrogrogrogrografafafafafiiiiie z Chre z Chre z Chre z Chre z Chropopopopopyně, ktyně, ktyně, ktyně, ktyně, kterererereré můžé můžé můžé můžé můžeeeeettttte věnoe věnoe věnoe věnoe věnovvvvvaaaaat, donest, donest, donest, donest, donesttttte je je je je je pre pre pre pre prosím do rosím do rosím do rosím do rosím do redakedakedakedakedakce.ce.ce.ce.ce.
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Ječmínkův běh 2006

2222211111. r. r. r. r. ročník Ječmínkočník Ječmínkočník Ječmínkočník Ječmínkočník Ječmínkooooovvvvva běhu – 1a běhu – 1a běhu – 1a běhu – 1a běhu – 1.5.2006.5.2006.5.2006.5.2006.5.2006
Ječmínkův běh na 1. máje má

v Chropyni již mnohaletou tradici.
První ročník se uskutečnil v roce 1985,

tehdy jako soutěž tří až šestičlenných
družstev v tzv. „štafetovém maratonu“.
Běžci se střídali po 2 až 5 km v závodě na
maratonské trati.  Dva ročníky se
uskutečnily na dráze stadionu v Chropyni.
Již 3. ročník se změnil na silniční běh
ulicemi našeho města na 10 km vzdálenost.

Tato varianta vydržela 15 ročníků. Tvrdý

povrch v ulicích města nesvědčí kloubům
a řada běžců se silničním běhům vyhýbá.
Pořadatelé proto přistoupili k další změně.
Od roku 2003 se závody konají v areálu
kynologického klubu a závod se změnil na
přespolní běh na 10 km. Trať je vedena
kolem rybníku Hejtman a polní cestou do
Záříčí, kolem hájenky, dále k fotbalovému
hřišti v Záříčí zpět k lesu a polní cestou přes
louky do areálu kynologů.

Letošní ročník provázela velká nepřízeň
počasí, tři dny vydatně pršelo a trať přes
louky byla pod vodou. Atletické závody

podobného charakteru není jednoduché
odvolat. Běžci si vybírají závody podle
celostátní termínovky a pořadatelé předem
neví, kdo a kolik závodících přijede. Bylo
tedy nutné den před závodem rozhodnout
o změně trati. Letošní ročník se uskutečnil
jako kriterium, tedy běželo se 10 kol kolem
rybníka Hejtman. Délka zůstala zachovaná,
tedy 10 km.. Pořadatelé byli mile
překvapeni poměrně početnou účastí
závodících i při tak deštivém počasí.
Celková účast 33 závodících (další 3
zájemci přijeli pozdě a měli smůlu) a z toho

11 žen. Mimo jiné se zúčastnili: Ondřej
Horák, reprezentant ČR v krossu 2005 a
bývalá reprezentantka ČR v krossu Magda
Hajzlerová.

Ječmínkův běh má řadu ctitelů, kteří se
rádi do Chropyně vrací, mezi mnoha třeba
Štefan Šimek z Mořic, který snad nechyběl
na žádném ročníku. Jezdí k nám i běžci
zdaleka, letos to byl například známý
slovenský vytrvalec Jiří Kaňa ze Skalice.
Jedinou zástupkyní domácího oddílu
atletiky v letošním běhu byla v kategorii

veteránek Ing. Zdeňka Tvrdá. Pro ni, jako
stálou účastnici běhu na maratonské trati,
je náš závod příliš krátký. Jen pro informaci
čtenářům uvádíme, že tato závodnice
v roce 2005 reprezentovala ČR na MS
ultramaratonu v  Itál i i.  Samotnou
kapitolou je i letos zájem o účast „běžců
mladíků“ nad 60 až 80 let. Veteránskou
kategori i  letos vyhrál pan Oldřich
Dominik (roč. 1925) před Oldřichem
Oškerou (roč. 1923). Tak tedy klobouk
dolů chlapci!

pokračování na str. 8
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Ječmínkův běh 2006

Celkové pořadí:Celkové pořadí:Celkové pořadí:Celkové pořadí:Celkové pořadí:
Muži – 1. Horák Ondřej (AK ASICS KM),
2. Horák Pavel (AHA Vyškov), 3. Němeček
Jiří (AHA Vyškov)
Ženy – 1. Dostálová Marie (AK Olomouc),
2. Paštěková Jana (Lukov), 3. Hajzlerová
Magda (AHA Vyškov)
JednoJednoJednoJednoJednotlivtlivtlivtlivtlivé ké ké ké ké kaaaaatttttegoregoregoregoregoriiiiie:e:e:e:e:
Muži „A“ – 1. Horák Ondřej (AK ASICS KM),
2. Němeček Jiří (AHA Vyškov), 3. Horný Pavel
(SK Přerov)
Muži „B“ – 1. Žabíček Václav (SK Hranice),
2. Růžička Vlastimil (Lokomotiva Břeclav),
3. Kellner Libor (BARNEX SPORT Brno)
Muži „C“ – 1. Horák Pavel (AHA Vyškov),
Škrabánek Alois (VIVA Zlín), 3. Kunc Josef
(LRS Vyškov)
Muži „D“ – 1. Kaňa Jiří (AŠK GRAFOBAL
Skalica)
Muži „E“ – 1. Tomýšek Jindřich (HK Horní
Moštěnice), 2. Gaman Jaroslav (AVANTI
Havířov)
Muži „F“ – 1. Dominik Oldřich (Grygov),
2. Oškera Oldřich (Sokol BpH)

Ženy „A“ – 1. Dostálová Marie (AK Olomouc),
2. Paštěková Jana (Lukov), 3. Hajzlerová
Magda (AHA Vyškov)
Ženy „B“ – 1. Klimešová Jana (SBKWIKY Kyjov)
Ženy „C“ – 1. Kašová Hana (BARNEX SPORT
Brno), 2. Tvrdá Zdeňka (TJ Chropyně)
Ženy „D“ – 1. Janečková Anežka (AK Zlín)
Ječmínkův běh mládeže – 28.4.2006Ječmínkův běh mládeže – 28.4.2006Ječmínkův běh mládeže – 28.4.2006Ječmínkův běh mládeže – 28.4.2006Ječmínkův běh mládeže – 28.4.2006

Výkonný výbor TJ Chropyně a oddíl
atletiky Chropyně společně se ZŠ Chropyně
pořádali již 3. ročník běhu pro žactvo
Chropyně v areálu kynologů u rybníka.

Sportovního dopoledne se za krásného
slunečného počasí účastnila veškerá školní
mládež z Chropyně až na menší výjimky
(účast na turnaji v kopané apod.)

Závody v běhu mládeže jsou rozděleny
dle jednotlivých postupných ročníků.
Závody měly dobrý spády, nikdo se nezranil,
vše proběhlo k celkové spokojenosti
účastníků a pořádajících. Všichni účastníci
obdrželi cukrovinky a limonádu. V každé
kategorii byli 3 první odměněni drobnou
cenou.

Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli ke
zdárnému konání obou akcí, jak pro
mládež, tak i pro dospělé. Uvedené závody
jsou dosti náročné nejen finančně (letos
asi 11 tis. Kč), ale také pořadatelsky.
Poděkování patří všem dobrovolným
pořadatelům, všem kdo přispěli na ceny (p.
Hanák, ing. Gaja, Zlínský kraj), poděkování
patří kynologům za poskytnutí areálu a
SMM Chropyně při pomoci odvozu
materiálu a při úpravách.
Umístění:Umístění:Umístění:Umístění:Umístění:
I. ročník:

1. Hladná Nikola, 2. Koutová Terezie,
3. Štěpánková Tereza
1. Maršálek Jiří, 2. Škvařil Daniel, 3. Krutil Jonáš

II. ročník:
1. Balášková Barbora, 2. Babická Klára,
3. Hofírková Nikol
1. Rutsch Martin, 2. Lodl Petr, 3. Sedlář Zdeněk

III. ročník:
1. Majtánová Tereza, 2. Ščudlová Marta,
3. Patrmanová Alena

dokončení ze str. 7
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1. Beran Rostislav, 2. Láník Jindřich, 3. Černý
Jan
IV. ročník:
1. Kocourková Martina, 2. Čecháková Lenka,
3. Mikešová Martina
1. Hejl David, 2. Lovász Filip, 3. Kropáček
Roman

V. ročník:
1. Kopačková Lucie, 2. Koutná Veronika,
3. Bajerová Eva
1. Škarpa Roman, 2. Podroužka Václav,
3. Mišurec Leoš

VI. ročník:
1. Horová Dana, 2. Křupalová Alena,
3. Jurtíková Markéta
1. Skalík Jan, 2. Zborek David, 3. Lechner
Marek

VII. ročník:
1. Polášková Marie, 2. Kociňáková Hana,
3. Jurtíková Zuzana
1. Lukeš Roman, 2. Baštinec Radim, 3. Míšek
Jakub

VIII. ročník:
1. Pýchová Lenka, 2. Jurtíková Leona,
3. Janousková Iveta

1. Smékal Aleš, 2. Nezdařil Lukáš, 3. Hofírek
Jakub

IX. ročník:
1. Říkovská Iveta, 2. Šamánková Hana,
3. Vyrobíková Martina
1.-2. Peroutka Ondřej, Rábel Martin, 3. Skřek
Ondřej

V příštím roce oslaví oddíl atletiky
v Chropyni 50 let trvání. V rámci oslav mají
pořadatelé snahu pro rok 2007 zajistit
v Ječmínkově běhu dospělých kvalitnější
a masovější účast, v závodě mládeže pozvat
i zástupce z okolních měst a škol. Máme
zájem dát těmto sportovním akcím i něco
navíc.

Máme zájem, aby se staly větší
společenskou záležitostí Chropyně a po
sportovní stránce důstojně reprezentovaly
jak TJ, tak město. Naším cílem je více

přilákat diváky a příznivce sportu na kvalitní
sportovní podívanou. V rámci uvedených
sportovních akcí chceme připravit i
kulturní program, který tyto sportovní akce
doplní. Věříme, že pro naše představy
najdeme dostatek podpory a pochopení.

Jistě nezbytnou nutností bude zajištění
dostatku finančních prostředků. Tyto jsou
nezbytné především k zajištění kvalitní
běžecké účasti a tím i atraktivní podívané
pro diváky.

V minulých letech se i přes nedostatek
zdrojů na atraktivní ceny pro vítěze
podařilo zajistit několik reprezentantů ČR
a bývalého Československa a řadu známých
osobností z běžecké veřejnosti, třeba i z řad
veteránů. Dělo se to spíše z důvodů
dobrých a přátelských vztahů a nikoliv pro
peníze. Jen namátkou: častou účastnicí
v minulosti byla Petra Kamínková (roz.
Drajzajtlová) nebo Marie a Helena Volné
(Helena je doposud naší historicky
nejúspěšnější českou atletkou na MS
v krossu – 5. místo juniorky). Nebo další
reprezentanti: Petr Veselý, Vymazal, manž.
Hajzlerovi, bratři Bukovjanovi, triatlet

Vabroušek, ultramaratonec Rusek,
Haroková, Kaňkovská, Brázdilová,
Lazarovová (dříve startovala i za Chropyni),
Hanáková, Čotov, Eva Kasalová (provdaná
Šebrlová) a například v závodech starších
žaček se několikrát zúčastnila i
reprezentantka ve sportovní gymnastice
Komrsková.

Tak tedy sláva vítězům a čest poraženým
a za rok nashledanou.

– B– B– B– B– BVVVVV, a, a, a, a, atletletletletletiktiktiktiktika Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně –yně –yně –yně –yně –
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Poslední dubnový víkend proběhlo
krajské setkání zlínských pionýrských
kolektivů na táborové základně Švrčkovo
v Újezdě u Valašských Klobouků. Celkem se
ho zúčastnilo 5 pionýrských skupin (PS
Chropyně, PS Kroměříž, PS Juniperus, PS
Zborovice a  PS Holešov).

Víkendovka s „Robinem Hoodem“ na Švrčkově

Ve dnech 31.3. – 2.4. se konalo setkání
pionýrů z PS Kroměříž a PS Chropyně na
naší táborové základně na Skavsku.
Celkem se nás tam sešlo 40. Naši PS
zastupovalo 11 dětí a 4 vedoucí.

Po příjezdu jsme se ubytovali a hráli
seznamovací hry. Večer na nás čekala
noční hra pod názvem „Přines světlo“.

Druhý den dopoledne jsme hledali
vodu, abychom si mohli uvařit oběd (v
našem případě gulášovou polévku).
Potom jsme stavěli vor, na kterém jsme se
chtěli vrátit domů. Nato ještě následovala
střelba ze vzduchovky a hod na cíl. Každý
správný ztroskotanec totiž musí umět
střílet přesně, protože nemá střelivo
nazbyt a nějak si tu potravu obstarat musí.
Také jsme stavěli stan, protože jsme
nechtěli spát pod širým nebem (ještě jsou
noci chladné).  Večer jsme se uči l i
morseovku a šifrovali zprávy různými

způsoby. Pro j istotu
jsme se učili i uzly,

kdyby náhodou ty
náboje přece jen
došly.

V neděli jsme se
uči l i  zacházet
s buzolou a
orientovat se

Ztroskotání na pustém ostrově

V pátek jsme vyrazili okolo třetí hodiny.
Z Chropyně jsme jeli autobusem do KM a
vlakem do Holešova. Tam na nás již čekal
svozový autobus, který nás dovezl téměř až
na místo. Již klasická podvečerní procházka
k chatě pro nás nebyla žádným překvapením.
Po příchodu jsme se ubytovali a zbytek

celého večera jsme hráli hry na velké
prostorné půdě.

V sobotu nám celý plán narušil déšť.
Proto jsme museli většinu her a soutěží
přemístit do chaty. Na půdě se postavila
provizorní střelnice: stříleli jsme ze
vzduchovky, z luku a  házeli šipkami na cíl.
V jídelně jsme poslepu na čas rozeznávali
různé obrazce, kreslili a hráli další hry.
Odpoledne již vysvitlo slunce a my se vydali
na procházku po okolí. Cestou jsme plnili
různé úkoly (hledali a sbírali předem určené
rostliny a živočichy, lišejníky, kameny a další
přírodní prvky). Večer jsme hráli kolektivní
hry (např. Riskuj, AZ kvíz, …).

V neděli dopoledne jsme malovali
poselství na námi vyrobené papírové
vlaštovky. Poselstvím byl vzkaz od všech
dětí, které měly za úkol namalovat, co chtějí
v pionýře dělat, co se líbí či nelíbí. Tyto
vlaštovky potom letěly na květnové jednání
do Prahy, které se konalo 5. – 8. 5. 2006 a
zúčastnili se ho i naši vedoucí.

V poledne  následovalo vyhodnocení a
oběd. Po obědě jsme si sbalili věci, uklidili a
vydali se na cestu domů.

Všichni jsme prožili báječný víkend a již
teď se těšíme na další víkend strávený
s pionýrem. Také bychom chtěli poděkovat
vedoucím PS Juniperus, kteří pro nás
vymysleli perfektní program a celé 3 dny se
o nás starali jako o vlastní.                – J.H. –– J.H. –– J.H. –– J.H. –– J.H. –

v terénu pomocí topografických značek.
A jako správní ztroskotanci jsme si
ověřovali své znalosti ohledně fauny a
flory. Nakonec bylo vyhodnocení a každý
Robinson a Robinsonka dostali sladkou

odměnu. Na závěr bychom chtěl i
poděkovat všem vedoucím a
instruktorům, kteří tuto víkendovku pro
nás zorganizovali a celou dobu se o nás
starali.                                                  – MH –– MH –– MH –– MH –– MH –
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Co já Ti maminko k svátku dám,utrhnu v zahrádce tulipán ...

K nové tradici Základní školy Chropyně patří nejen pravidelná
každoroční účast, ale i velmi dobré úspěchy žáků v různých pěveckých
soutěžích. Tento školní rok byl na přední místa nebývale bohatý.
Zasloužila se o to žákyně V.B třídy Veronika Koutná, která obsadila
v okresních a krajských kolech mladých zpěváků základních škol a
gymnázií špičková umístění:

Kostelec u Holešova – zpěv populárních písní – 2. místo
Bystřice pod Hostýnem – zpěv valašských písní – 1. místo
Kroměříž – zpěv hanáckých písní – 2. místo (okresní kolo)
Prostějov – zpěv hanáckých písní – 2. místo (krajské kolo)

Úspěchy naší školy
Umístěním v Prostějově se Veronika kvalifikovala do celostátního

kola ve zpěvu folklórních písní, které se uskutečnilo v květnu ve
Velkých Losinách. O umístění naší žákyně vás budeme informovat.

Rovněž jí přejeme hodně úspěchů při studiu na taneční
konzervatoři v Brně, kde letos absolvovala přijímací a talentové
zkoušky.

Ředitelka ZŠ Chropyně děkuje panu učiteli L. Koutnému za
přípravu i doprovod na všechny pěvecké soutěže žáků i za pravidelnou
práci se školním sborem Cantinella.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. Da. Da. Da. Da. Danuše Zanuše Zanuše Zanuše Zanuše Zapleplepleplepletttttaloaloaloaloalovvvvvá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkoly –oly –oly –oly –oly –

k letošnímu Svátku matek popřály děti 4. třídy mat.školy ve středu
10.5. důchodkyním - bývalým pracovnícím naší školky a ve čtvrtek

11.5. svým maminkám a babičkám. Svým vystoupením chtěly potěšit
jejich srdíčka - a snad se jim to povedlo                      –  4. třída MŠ ––  4. třída MŠ ––  4. třída MŠ ––  4. třída MŠ ––  4. třída MŠ –

Pokud patříte mezi ty, kteří nakupují v našem místním supermarketu,
tak bych se s vámi rád podělil o pár postřehů. Rozšíření a
zmodernizování jsme všichni přivítali s nadšením a je pravda, že úroveň
prodeje se markantně zvýšila. Jen pestrý sortiment, na který jsme si
zvykli se nějak vytrácí z regálů a to je velká škoda. Na druhou stranu se
rozšířil prodej pomazánek, a tak jsem neodolal a jednu z nich vyzkoušel.
Mám rád česnekovu a čas od času si ji připravuju i doma, a tak mě
zajímalo, z jakých ingrediencí se připravuje ona koupená. Ve složení
česnek nehledejte, nenašel jsem jej tam ani já. Naopak to, že může
obsahovat korýše, mě trochu překvapilo, neboť tyto gurmánské
spiciality v chladícím boxu objíždím velkým obloukem.

Necelý celek z celkového celku
Říkejte si, co chcete, ale rozkvetlé šeříky a májová atmosféra ve

mně budí vzpomínky na doby dávných režimů, kdy se plnily normy
na 104 a někde dokonce i na 105 procent. Tyto doby jsou již zažehnány
a jsem rád, že se dnes třeba salámy plní na 134,8 procent (sůl 4,8%,
tuk 55%, maso 75%) Prostě to, za co se dříve dávala vyznamenání
dnes zvládáme s přehledem. Jen ….. vzpomněl jsem si na moji
profesorku matematiky, která nám zarytě vtloukala do hlavy, že celek
je 100 procent.

Proto ji dnes vyzývám – vraťte diplom, stoprocentní celek je již
dávnou minulostí.

- T- T- T- T- Tomáš Romáš Romáš Romáš Romáš Rozkozkozkozkozkošný -ošný -ošný -ošný -ošný -
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Měsíc Název akce Datum konání Pořadatel

ČERVENČERVENČERVENČERVENČERVEN Celostátní turnaj seniorů – memoriál J.V. červen 2006* Oddíl badmintonu

Sportovní akademie ASPV 18.6.2006 Odbor ASPV

Školní olympiáda 21.-22.6.2006 HV TJ a ZŠ

Turnaj „O pohár pana Kotáska“ červen 2006* Oddíl nohejbalu

Seminář a zkoušky v karate 17.6.2006 Oddíl karate

ZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍ O pohár starosty města Chropyně září 2006* Oddíl kuželek

Zamykání vody – Morava, Bečva, Moštěnka 30.9.2006 Oddíl kanoistiky

ŘÍJENŘÍJENŘÍJENŘÍJENŘÍJEN Turnaj o přeborníka Chropyně ve st. tenise říjen 2006* Oddíl stol. tenisu

LISTLISTLISTLISTLISTOPOPOPOPOPADADADADAD Turnaj mužů v odbíjené listopad 2006* Oddíl odbíjené

Turnaj o mužů ve st. tenise – XXXIV. ročník listopad 2006* Oddíl stol. tenisu

PROSINECPROSINECPROSINECPROSINECPROSINEC Memoriál Petra Póly ve sport. gymn. – II. roč. prosinec 2006* Odbor ASPV

Turnaj přípravek v sálové kopané 22.12.2006 FK

Memoriál P. Ivana v nohejbalu prosinec 2006* Oddíl nohejbalu

Vánoční turnaj v kuželkách prosinec 2006* Oddíl kuželek

Vánoční turnaj rodinných týmů –7. ročník 27.12.2006 Oddíl badmintonu

Vánoční turnaj starých pánů v sál. kopané 29.12.2006 FK

Vánoční soutěž v KATA prosinec 2006* Oddíl karate

Pozn.: * termín bude upřesněn                                                                                                                         – PV –                                                                                                                      – PV –                                                                                                                      – PV –                                                                                                                      – PV –                                                                                                                      – PV –

Kalendář významných sportovních akcí v roce 2006 v  Chropyni

Vzdělávací centrum ZKRP (Zlínské krajské
rady Pionýra) uspořádalo ve dnech 7.-9.4.2006
na táborové základně PS Obránců míru
Chropyně víkend pro všechny, kteří si chtěli
vyzkoušet něco málo z netradičních
výtvarných technik, zasportovat si a vyplavit
tak z těla negativní energii.

V pátek jsme se sešli na Skavsku, protože
jsem se všichni neznali, víkend jsme začali
seznamovací hrou. Potom na nás čekala
výroba masek. Ve dvojicích jsem si dělali
sádrový odlitek obličeje. Pro některé to byl
nezapomenutelný zážitek. Bylo to o důvěře, o
emocích, ale i o překonání sáma sebe.

V sobotu ráno si každý vylosoval pocit,
který temperovou barvou maloval na svou
sádrovou masku. Bylo zajímavé sledovat, jak
vidíme některé pocity – bolest, strach, radost
nebo beznaděj v barvách.

Další část krásného slunečného dopoledne
jsme se pohybovali na hřišti. Hráli jsme lakros,
baseball, přehazování pucky nebo něco jiného
z psychomotoriky.

Odpoledne na nás čekala opět oblast
výtvarná. Vyzkoušeli jsem si sypanou batiku
na trička, malování na sklo nebo práci s hlínou.

Večerní hru zahájil Vláďa Horák zvaný

Jarní Inspiromat na Skavsku

„Ohnivec“ FIRE-SHOW a pak jsme se vydali
na noční výsadek.

V neděli dopoledne někteří zkoušeli
ubrouskovou techniku na květináč a druzí
malovali na hedvábí.

Po obědě jsem uklidili, rozloučili se a jeli

domů.
Tři dny se staronovými kamarády,

odpočinek, relax a novinky z oblasti estetiky a
sportu se nám všem velmi líbil.

Děkujeme organizátorům za zajímavý
víkend.                                                   – MH –– MH –– MH –– MH –– MH –

Jako každoročně i letos patřily měsíce
leden až duben nejrůznějším soutěžím a
olympiádám. K tradici naší školy patří nejen
silné zastoupení ve školních kolech, ale i
pravidelná účast v okresních kolech a při
troše štěstí i zastoupení v krajských či
regionálních soutěžích.

V okresním kole anglického jazyka

Soutěž v anglickém jazyce
reprezentovali naši školu dva zástupci a oba
předvedli výborné výkony. Skvělého výsledku
dosáhla Bohdana Rozsypalová ze třídy VIII.A,
která obsadila v konkurenci 26 nejlepších
zástupců základních škol 2. místo a zajistila
si tak postup do regionálního kola ve Vsetíně.
Také Jakub Kalinec ze stejné třídy se umístil
v horní části startovního pole. I když se

Bohdaně v regionálním kole ve Vsetíně
nepodařilo umístit na obdobném místě jako
v okrese, je to jistě cenná zkušenost pro další
roky.

Děkujeme oběma žákům za velmi dobré
výkony a přejeme jim hodně úspěchů
v dalších soutěžích.

– ředitelka ZŠ –– ředitelka ZŠ –– ředitelka ZŠ –– ředitelka ZŠ –– ředitelka ZŠ –
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Poslední den měsíce března se uskutečnil
v tělocvičně ZŠ Chropyně již třetí ročník
chlapeckého turnaje ve florbale. Soutěže se
zúčastnilo 8 pětičlenných družstev hochů
reprezentujících třídy 6. – 9. ročníků. Družstva
hrála ve 2 skupinách, systém každý s každým.
Do dalšího kola postoupily dva nejlepší týmy
ze skupiny.

Celý turnaj se odehrával ve velmi bojovné
atmosféře s maximálním fyzickým nasazením.
Po čtyřech hodinách sportovních bitev o co
nejčastější dopravení děravého míčku do
soupeřovy branky byly výsledky jasné.

O celkové vítězství třídy IX.B se
v dramatickém finále zasloužili Martin Novák,
Jaroslav Kovařík, Marek Mikulík a gólman Petr
Václavík. Reprezentanti VIII.B třídy ve složení
Tomáš Stoklásek, Petr Novák, Jiří Majtan, Jakub
Hofírek a Aleš Smékal obsadili druhé místo. Na
bronzový stupeň dosáhli překvapivě žáci VI. A

a VI.B třídy ve složení Stanislav Vávra, Karel
Smíšek, Marek Lechner, Radek Janoušek a
Martin Němec.

Králem střelců se stal Jaroslav Kovařík s 24
brankami, 2. místo náleží Stanislavu Vávrovi
s 21 vstřelenými góly a 3. nejlepší mušku měl
Martin Novák, který se trefil 17krát.

Za týden bylo opět ve školní tělocvičně
nezvykle rušno.

Byl zahájen 1. florbalový turnaj dívek,
kterého se zúčastnilo 30 žákyň ze 7. – 9. ročníků.
Všechny hráčky si vedly velmi dobře a bojovaly
s velkým nasazením.

Po tvrdém boji nakonec zvítězily florbalistky
ze třídy IX.B v zastoupení Hana Harvánková,
Blanka Konrádová, Iveta Říkovská, Jana
Gáborová, Martina Vyrobíhová. Na 2. místě
skončilo družstvo dívek za VII.A Klára Jurtíková,
Blanka Čecháková, Daniela Koplíková, Petra

Florbalové turnaje na Základní škole Chropyně
Burešová a Marie Polášková. Třetí stupeň
obsadila děvčata VII.B třídy Zuzana Kuncová,
Hana Kociňáková, Iveta Neuschlová, Zuzana
Jurtíková, Karolína Bartíková.

Nejlepším střelcem byla Iveta Říkovská se
13 góly.

Oba turnaje se uskutečnily pod vedením
učitelů tělesné výchovy p. Kroupy a pí
Molčíkové.

– DZ –– DZ –– DZ –– DZ –– DZ –

ProdámProdámProdámProdámProdám

Soukromá inzerce

� dětskou cestovní postýlku, měkká
matrace, rozložena do min., měkká. Velice
pěkná a nová, kvalitní a pevná konstrukce,
1.550,- Kč. Tel: 731 866 862.

� nebo pronajmu pozemek před
Plešovcem 2.700 m2 vhodný na zahradu.
Tel: 737 053 420.

� zahradní chatku a odstoupím poze-
mek – zahrádku; tel: 723 714 414.

− do 50 000 Kč
− na dobu 7, 12, 18 měsíců
− peníze do 24 hodin
− servis až do domu
− nejvýhodnější podmínky
− měsíční splátky
− do 700 000 Kč zástava

nemovitosti (max. na dobu 36
měsíců)

− rychlé vyřízení
− od 20 do 80 let

Rychlé půjčky

mobil: 774 000 600
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Chropyňské gymnastky opět výborně reprezentovaly
111112.-12.-12.-12.-12.-14.5.2006 - Do4.5.2006 - Do4.5.2006 - Do4.5.2006 - Do4.5.2006 - Doubí - rubí - rubí - rubí - rubí - republikepublikepublikepublikepublikooooovvvvvé fé fé fé fé fiiiiinálenálenálenálenále
ČASPV ve SGČASPV ve SGČASPV ve SGČASPV ve SGČASPV ve SG

Chropyňské gymnastky se jako
zástupkyně Zlínského kraje zúčastnily
republikového finále ČASPV ve sportovní
gymnastice. Terezie Koutová a Barbora
Balášová jako členky družstva mladších
žákyní I, Kristýna Vaňharová jako členka
družstva mladších žákyní II, Barbora
Kovaříková a Lucie Vraspírová jako členky
družstva starších žákyní I, které si vybojovalo
3. místo a Michaela Zavadilová si se svými
spoluzávodnicemi z Napajedel vybojovala
v kategorii starších žákyň II rovněž 3. místo.
Nejúspěšnější byla Barbora Kovaříková, která
k úspěchu družstva získala ještě bronzovou
medaili za jednotlivkyně.

111114.5.2006 - MIMI P4.5.2006 - MIMI P4.5.2006 - MIMI P4.5.2006 - MIMI P4.5.2006 - MIMI Pohár - Morohár - Morohár - Morohár - Morohár - Moraaaaavvvvvssssská Slaká Slaká Slaká Slaká Slaviviviviviaaaaa
BrnoBrnoBrnoBrnoBrno

V neděli se odehrál již tradiční dvojboj ve
sportovní gymnastice ročníků 98 a mladších
hodnocený už podle nových pravidel. Tři
zúčastněné chropyňské gymnastky Nikol
Hofírková, Jana Zapletalová a Monika
Horáková neměly zrovna „svůj den“ a
pokazily a zapomněly, co se dalo, a tak
přestože měly velmi pěkné provedení,
chybějící zapomenuté povinné požadavky je
připravily o medailové pozice. Přesto jejich
šesté, sedmé a deváté místo z dvaceti sedmi
zúčastněných závodnic můžeme považovat
za pěkné umístění.

1111133333.5.2006 - Okr.5.2006 - Okr.5.2006 - Okr.5.2006 - Okr.5.2006 - Okresní přebor vesní přebor vesní přebor vesní přebor vesní přebor ve SG - Holešoe SG - Holešoe SG - Holešoe SG - Holešoe SG - Holešovvvvv
Šestnáct chropyňských gymnastek

bojovalo spolu s gymnastkami z Holešova a
Hulína v pěti kategoriích o titul přebornice
okresu. Všechny vítězné pozice obsadila
děvčata z našeho oddílu: v kategorii MIMI
Adéla Koutová, nejmladší Nikol Hofírková,
mladší Magdaléna Zavadilová, starší Lucie
Kopačková a Juniorka Gabriela Mirvaldová.
Také druhá místa ve všech kategoriích získaly
naše závodnice: Lucie Jablonská, Monika
Horáková, Sandra Vítková a Sofie Květová. A
ještě jedna naše medailová pozice: 3. místo
Jany Zapletalové v kategorii nejmladší.

6.5.2006 - Slovácký džbánek6.5.2006 - Slovácký džbánek6.5.2006 - Slovácký džbánek6.5.2006 - Slovácký džbánek6.5.2006 - Slovácký džbánek
Šest chropyňských gymnastek se

zúčastnilo v Ostrožské Nové Vsi závodu
Slovácký džbánek 2006. V kategorii
Nejmladší získala Monika Horáková stříbrnou
a Nikol Hofírková bronzovou medaili. V
tomto dvojboji (kladina, prostná) je z
šestnácti závodnic porazila pouze Kateřina
Třasáková z Uherského Ostrohu. Sandra
Vítková v kategorii Mladší (trojboj - přeskok,
kladina, prostná) skončila těsně pod stupni
vítězů díky nevydařené kladině, ale s nejlepší
známkou na přeskoku. V kategorii Starší si
Lucie Kopačková i přes pád na kladině
vybojovala třetí místo, Barbora Kovaříková
(s druhou nejlepší známkou na přeskoku) a
Lucie Vraspírová skončily na sedmém a

osmém místě, jako družstvo pak třetí za
prvními Bučovicemi a druhou Ostrožskou
Novou Vsí.

30.4.2006 - Mi30.4.2006 - Mi30.4.2006 - Mi30.4.2006 - Mi30.4.2006 - Missssstrtrtrtrtrooooovvvvvssssství ČR v Ttví ČR v Ttví ČR v Ttví ČR v Ttví ČR v TeaeaeaeaeamGym -mGym -mGym -mGym -mGym -
BrnoBrnoBrnoBrnoBrno

Největší dosavadní úspěch chropyňských
gymnastek v soutěži TeamGym se odehrál v
hale Moravské Slávie Brno. Družstvo mladších
děvčat (JUNIOR I) si svým vyrovnaným
výkonem ve všech třech disciplínách
vybojovalo s velkým náskokem nad druhou
Opavou a třetím Frýdkem Místkem zlaté

medaile a pohár pro Mistry republiky pro rok
2006. Starší gymnastky (JUNIOR II) neměly
moc štěstí, ale přesto se jim podařilo
vybojovat velmi pěkné šesté místo přesně
uprostřed výsledkové listiny, což si před
závodem předsevzaly, aniž by předpokládaly
svou reálnou možnost zasáhnout do boje o
medailové pozice. Podlehly však respektu
z nejvyšší soutěže v ČR a svou nejsilnější
disciplínu - trampolínu s jednou z nejvyšších
výchozích známek v závodu zcela pokazily
čtyřmi pády a dalšími technickými chybami.
Velmi subjektivně hodnocená prostná se jim
rovněž příliš nevydařila. Je to však družstvo
začínající a mladé, které bude v této kategorii
závodit ještě několik let a tak se jistě můžeme
těšit na jejich ještě lepší výsledky, protože
jejich výkony jsou již nyní srovnatelné s
vítěznou Třebíčí, druhou domácí Moravskou
Slávií Brno a třetím Frýdkem Místkem.

111115.4.2006 - O v5.4.2006 - O v5.4.2006 - O v5.4.2006 - O v5.4.2006 - O velikelikelikelikelikonoční mionoční mionoční mionoční mionoční minitnitnitnitnitaaaaatttttar -ar -ar -ar -ar -
KopřivniceKopřivniceKopřivniceKopřivniceKopřivnice

V tomto gymnastického dvojboji (bradla,
kladina) se nejlépe umístila Monika Horáková
(začínající - 98) a Lucie Kopačková (starší
žákyně), které (každá ve své kategorii) získaly
třetí místo. Monči k tomuto umístění pomohl
pád z kladiny naší Nikol Hofírkové, který
Nikču odsunul na čtvrté místo a Lucce (s ne
příliš vydařenou sestavou na bradlech) zase
„padací den“ všech tří šikulek ze Sokola
Moravská Ostrava. Další naše závodnice v

kategorii „Začínající“ Terezka Koutová
skončila na pěkném šestém místě, Jana
Zapletalová devátá a pochvala patří i Lidušce
Křupalové, která obsadila třinácté místo a
přestože trénuje teprve prvním rokem, vůbec
se mezi svými šestnácti soupeřkami
neztratila.  Druhá naše starší žákyně Sofie
Květová skončila devátá. Mladší žákyně
Magdaléna Zavadilová a Sandra Vítková se
umístily na 6. a 13. příčce, přičemž Sandra
získala čtvrtou nejlepší známku na kladině,
ale cvičení na bradlech ji odsunulo až na
třináctou pozici. Juniorky Barbora Kovaříková

a Michaela Zavadilová
obsadily 4. a 5. příčku
s rozdílem 0,05 b. mezi
sebou.

8.4. - 9.4.2006 - Brno8.4. - 9.4.2006 - Brno8.4. - 9.4.2006 - Brno8.4. - 9.4.2006 - Brno8.4. - 9.4.2006 - Brno
Tento krásný

slunečný víkend naše
gymnastky spolu s
trenérkami strávily
celý v tělocvičně. V
sobotu se zúčastnily
brněnského kola
soutěže ve sportovní
gymnastice ČASPV a
z těch nejúspěšnějších
jmenujme čtvrtou
starší žákyni I Lucii
Vraspírovou, třetí
mladší žákyni I Terezii

Koutovou, druhou Kristýnu Vaňharovou v
kategorii mladší žákyně II a vítězky svých
kategorií Barboru Kovaříkovou (starší žákyně
I) a Michaelu Zavadilovou (starší žákyně II).
V neděli se pak uskutečnil Černopolní pohár
v soutěži TeamGym. Družstvo mladších
děvčat (Junior I) si přivezlo zlatý pohár a starší
děvčata si v kategorii Junior II vybojovala
pohár stříbrný.

26.326.326.326.326.3.2006 - Pr.2006 - Pr.2006 - Pr.2006 - Pr.2006 - Prososososostějotějotějotějotějovvvvvssssská gymnaká gymnaká gymnaká gymnaká gymnassssstickátickátickátickátická
mimimimimimimimimiminanananana

Dvacátého druhého ročníku „mimin“ se
zúčastnilo 5 chropyňských závodnic. Adélka
Koutová v kategorii A (r.99 a mladší) si
vybojovala 17. místo, což můžeme považovat
za úspěch vzhledem k tomu, že většina z 
jejich 25.soupeřek  byla o rok až téměř dva
starší.  V kategorii B (r.1998) získala Nikol
Hofírková bronzovou medaili, Monika
Horáková se umístila jako šestá, Jana
Zapletalová na pěkném devátém (z deseti
oceňovaných) místě a Terezie Koutová
skončila 12. ze 21 zúčastněných závodnic.
Do finále na kladině postoupila Monika
Horáková a skončila pátá. Do finále na
bradlech postoupila Monika Horáková a
Nikol Hofírková, přičemž Janě Zapletalové
finále uteklo o jedno místo (13 setin). Monika
skončila ve finále na bradlech šestá a Nikol
čtvrtá (nepodařilo se jí obhájit 2. místo v
základním závodě na tomto nářadí).

– MZ –– MZ –– MZ –– MZ –– MZ –
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V měsíci dubnu se do našeho města přistěhoval 1 občan, 6 osob se
přestěhovalo v rámci obce, 11 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu,
2 osoby zemřely a narodily se 4 děti.

Zdeněk Daněk, 66 let, ul. HradZdeněk Daněk, 66 let, ul. HradZdeněk Daněk, 66 let, ul. HradZdeněk Daněk, 66 let, ul. HradZdeněk Daněk, 66 let, ul. Hrad
Miloš DomaMiloš DomaMiloš DomaMiloš DomaMiloš Domansnsnsnsnskýkýkýkýký, 28 le, 28 le, 28 le, 28 le, 28 let, ul. Ječmínkt, ul. Ječmínkt, ul. Ječmínkt, ul. Ječmínkt, ul. Ječmínkooooovvvvvaaaaa

JaJaJaJaJan Mihókn Mihókn Mihókn Mihókn Mihók, Chr, Chr, Chr, Chr, Chropopopopopyně – Zuzayně – Zuzayně – Zuzayně – Zuzayně – Zuzana Vna Vna Vna Vna Večerečerečerečerečerkkkkkooooovvvvvá, Hulíná, Hulíná, Hulíná, Hulíná, Hulín
ArArArArArnošnošnošnošnošt Pt Pt Pt Pt Pososososospíšil, Přerpíšil, Přerpíšil, Přerpíšil, Přerpíšil, Přerooooov – Rv – Rv – Rv – Rv – Romaomaomaomaomana Tna Tna Tna Tna Tomečkomečkomečkomečkomečkooooovvvvvá, Přerá, Přerá, Přerá, Přerá, Přerooooovvvvv

PPPPPeeeeetr Ptr Ptr Ptr Ptr Pososososospíšil, Přerpíšil, Přerpíšil, Přerpíšil, Přerpíšil, Přerooooov – Tv – Tv – Tv – Tv – Trrrrriiiiisha Lesha Lesha Lesha Lesha Lee Care Care Care Care Carlson, USlson, USlson, USlson, USlson, USAAAAA
MarMarMarMarMartititititin Spurn Spurn Spurn Spurn Spurnýnýnýnýný, Sla, Sla, Sla, Sla, Slatititititinice – Magda Vnice – Magda Vnice – Magda Vnice – Magda Vnice – Magda Večeřoečeřoečeřoečeřoečeřovvvvvá, Chrá, Chrá, Chrá, Chrá, Chropopopopopyněyněyněyněyně

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili
významné životní jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
V měsíci červnu 2006 oslaví své životní jubileum:

MiloslaMiloslaMiloslaMiloslaMiloslav Ondrv Ondrv Ondrv Ondrv Ondraaaaa, Mor, Mor, Mor, Mor, Moraaaaavvvvvssssská 609ká 609ká 609ká 609ká 609

– – – – – KKKKKaaaaattttteřieřieřieřieřina Lna Lna Lna Lna LUČANOUČANOUČANOUČANOUČANOVVVVVÁ Á Á Á Á mamamamamatrtrtrtrtrikikikikika a ea a ea a ea a ea a evidence obvidence obvidence obvidence obvidence obyvyvyvyvyvaaaaatttttel el el el el –––––

Poslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučení

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

Dne 16. května 2006 uspořádala Základní škola v Chropyni tradiční
Akademii žáků, pořádanou při příležitosti Dne matek. Na této, dalo by se
říci slavnosti, ukazují žáci, čemu se rádi věnují ve svém volném čase a že
škola není jen strohé učení, ale také hra.

Téměř dvouhodinový program začala kapela Druhá míza, po které
následovala různá vystoupení – od tanečních kreací, gymnastických
cviků, hru na kytary, zpěv pěveckého sboru I. stupně i sboru Cantinella,
po humorné Mikulášovy patálie nebo pohádku Něhurka a sedm
trapaslíků. Výkony dětí byly vskutku výborné a u některých dokonce
excelentní.

Výborný výkon podalo i obecenstvo… avšak v opačném slova
smyslu!!! Neustále se v sále někdo bavil; a to nejen o pauzách, ale i při
jednotlivých vystoupeních. Opět jsme mohli vidět ten „nešvar“, kdy lidé
odchází v průběhu vystoupení !!! ne v pauze, ale přímo v průběhu
vystoupení… „Co bych si s tím dělal starosti… moje dítě vystoupilo,
převléklo se, co bych tu víc dělal?“ Když odejde jeden nebo dva lidé, dá
se to pochopit, byli tam rodiče s malými dětmi, které logicky nevydrží
dvě hodiny v klidu, ale když se po vystoupení pěveckého sboru Cantinella
zvedla polovina sálu a odešla i přesto, že byl připraven ještě další program,
je neslušné. Opět se tedy ukázalo antikulturní chropyňské publikum.
Nejenže svým neustálým bavením se rušili vystupující i ostatní, kteří si
z akademie chtěli odnést něco víc, ale svou účast podtrhli neurvalým a
urážejícím odchodem. Na druhou stranu dobře jim tak, protože přišli o
úsměvnou parodii na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.

Naštěstí se našla i hrstka rodičů a příbuzných, kteří vydrželi až do
konce, nerušili a tento dárek, který jim děti věnovaly, si patřičně užili.
Ovšem těch je opravdu hrstka, protože prvotní účast na akademii
odhaduji na takových 200 – 250 návštěvníků, až do konce jich zůstalo
tak 50.

Na závěr tohoto příspěvku si dovolím poděkovat všem účinkujícím a
těm, kteří tomuto odpoledni věnovali spoustu času. Vaše vystoupení
bylo krásné a zpříjemnilo jedno květnové odpoledne. A prosím vás -
nenechte se odradit od další práce ani chropyňskými antikulturními
„barbary“.

– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří Roseckýoseckýoseckýoseckýosecký, r, r, r, r, redaktedaktedaktedaktedaktor –or –or –or –or –

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 7. června uplyne 1. smutné výročí co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Metoděj Stoklásek.Metoděj Stoklásek.Metoděj Stoklásek.Metoděj Stoklásek.Metoděj Stoklásek.

S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Jen ty stromy okolo Tvého hrobu tiše šumí,
jen ten, kdo Tě miloval, těm stromům porozumí.

Bojoval jsi o život, tolik se Ti chtělo žít,
zlá nemoc Tě předešla, Tys musel odejít.

Společenská kronika
duben 2006

Akademie žáků základní školy
a nevychované obecenstvo
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23.6. 2006 (pátek) od 10.00 hod.  „Michal na hraní“-  dětské
představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky.
Určeno pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Po
vystoupení autogramiáda s možností foto-
grafování dětí s Michalem (vstupné: 15,-Kč)

29.6. 2006 (čtvrtek) od  15.00 hod. „Diskotéka pro děti
na rozloučenou se školou....“
diskotéka pro děti školního věku
(vstupné: 20,- Kč)

Chropyňské počasí
duben 2006
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Přehled kulturních programů MKS Chropyně

červen 20062006200620062006

Informace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek
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Při staročeském dělení roku na dvě přirozená období: léto a zimu,
byl právě duben pokládán za dobu, ve které zima definitivně pozbývá
své vlády. Proto se prý duben nikdy neobejde bez početného
střetávání a zápolení zimy a léta, a právě proto je pro něj
nejpříznačnější vlastností veliká povětrnostní nestálost a
proměnlivost – ono příslovečné aprílové počasí. V životě lidí žijících
v těsném sepětí s přírodou byl jistě málokterý přírodní úkaz tak silně
působivý jako bouřky, které jsou součástí aprílového počasí.
V chladné části roku (říjen až březen) se u nás  v dlouhodobém
průměru vyskytuje jen asi kolem 2 % z celkového ročního počtu
bouřek. Právě duben je však měsícem, ve kterém dochází zpravidla
k výraznému postupnému oživování bouřkové činnosti a k výskytu
prvých silných jarních bouří. Konkrétně letos v dubnu jsme
zaznamenali první jarní bouřky ve dnech 16., 25. a 26. dubna.

Je zákonité, že tato skutečnost nalézá svůj bezprostřední odraz i
ve značném zvýšení četnosti „bouřkových“ přísloví. Neznalost
přírodních zákonů vyústila v dřívějších dobách, pro vysvětlování
těchto přirozených fyzikálních procesů v atmosféře, ve vznik velkého
počtu bouřkových pověr, obyčejů a především pověrečných
pranostik jako např:
- hřímání v dubnu znamená veselý a hojný rok;
- po prvním hřímání v dubnu není co se obávati mrazů;
- hřímání dubnové veselý a hojný rok přinese;
- jestli v dubnu hřímání uslyšíme s úrodou ten rok se potěšíme;
- ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se již více mrazu strom;

Z místního pozorování v měsíci dubnu:Z místního pozorování v měsíci dubnu:Z místního pozorování v měsíci dubnu:Z místního pozorování v měsíci dubnu:Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná minimální denní teplota byla 7,9 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 12,8 °C;
- nejchladnějším dnem byl 7. duben, kdy ranní teplota klesla

na 0 °C a odpolední vystoupila na +9 °C;
- nejteplejším dnem byl 25. duben – ranní teplota 14 °C a odpolední

20 °C;
- celkové množství srážek v měsíci bylo 75 mm/m2;
- průměrný naměřený tlak vzduchu za měsíc byl 988,8 hPa

Pranostiky na měsíc červen:Pranostiky na měsíc červen:Pranostiky na měsíc červen:Pranostiky na měsíc červen:Pranostiky na měsíc červen:
8. červen (Medard) – Jaký čas bude na svatého Medarda, takový
                                       bude po čtyřicet dní pořád.
11. červen (Barnabáš) – O svatém Barnabáši bouřky často straší.
13. červen (Antonín) – Na Antonína tráva se kosit počíná.
15. červen (Vít) – O svatém Vítě půl zrna v žitě.
24. červen (Jan Křtitel) – Na Jána – noc žádná.
29. červen (Petr a Pavel) – Jasný den na svatého Pavla přináš dobrý rok.

– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –


