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Co dál s městskými byty?
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Protože se v poslední době stále více setkáváme
s nejrůznějšími dotazy, připomínkami, žádostmi o
vysvětlení apod. týkajícími se problematiky
městských bytů, využívám této možnosti informovat
všechny občany o tom, jak  hodlá Zastupitelstvo
města Chropyně se svým majetkem, především
s byty, v budoucnu hospodařit.

Na svém posledním zasedání,  které se konalo
28. 3. 2007,  Zastupitelstvo města Chropyně
projednalo a jednomyslně schválilo materiál nazvaný
„ K o n c e p c e  n a k l á d á n í  s   m a j e t k e m  m ě s t a„ K o n c e p c e  n a k l á d á n í  s   m a j e t k e m  m ě s t a„ K o n c e p c e  n a k l á d á n í  s   m a j e t k e m  m ě s t a„ K o n c e p c e  n a k l á d á n í  s   m a j e t k e m  m ě s t a„ K o n c e p c e  n a k l á d á n í  s   m a j e t k e m  m ě s t a
ChrChrChrChrChro po po po po pyně v období 200yně v období 200yně v období 200yně v období 200yně v období 2007 – 207 – 207 – 207 – 207 – 20111110 “0 “0 “0 “0 “, který je
v souladu s již dříve schváleným Volebním
programem nově zvoleného zastupitelstva našeho
města. Snahou tohoto materiálu, jehož obsahem
jsou jak nebytové, tak i bytové prostory, je hospodařit
se svěřeným městským majetkem tak, aby co
nejméně zatěžoval rozpočet města a zároveň vytvářel
určitý prostor pro financování některých nových
investičních akcí, které hodláme v tomto volebním
období realizovat.

Cílem této koncepce je ponechání si jen nezbytně
nutného majetku, který je významný jednak pro

zabezpečení stávajících činností města, dále majetek
důležitý pro jeho další rozvoj a také majetek, na
němž bude město uplatňovat ochranný sociální a
stabilizační režim. Ostatní majetek je navržen buď
k prodeji, nebo k pronájmu.

Jinými slovy řečeno - měsměsměsměsměsttttto k dnešnímu dnio k dnešnímu dnio k dnešnímu dnio k dnešnímu dnio k dnešnímu dni
vlastní celkem 206 bytůvlastní celkem 206 bytůvlastní celkem 206 bytůvlastní celkem 206 bytůvlastní celkem 206 bytů, z toho si  chce dosi chce dosi chce dosi chce dosi chce do
b u d ob u d ob u d ob u d ob u d ou c n a  p o n e c h au c n a  p o n e c h au c n a  p o n e c h au c n a  p o n e c h au c n a  p o n e c h a t  1t  1t  1t  1t  1111111  b1  b1  b1  b1  by t ů  y t ů  y t ů  y t ů  y t ů  – jde o
následující byty: v Domech s pečovatelskou
službou na nám. Svobody č. 26 a 27 a na Hrázkách
č. 787 a 788, dále startovací byty na nám. Svobody
č. 247, byty pro příjmově vymezené skupiny
obyvatelstva na  Drahách č. 220 a na ulici Tyršova
č. 833, dále pro stabilizační účely byty na Nádražní
ulici č. 645 a J. Fučíka č. 675, Komenského 350 a
ostatní nájemní byty na ulici Palackého 374,
Komenského 32 a na nám. Svobody 55. Ostatní
byty, kterých je c e l k e m  9 5 ,  jc e l k e m  9 5 ,  jc e l k e m  9 5 ,  jc e l k e m  9 5 ,  jc e l k e m  9 5 ,  j s o us o us o us o us o u u r č e n u r č e n u r č e n u r č e n u r č e nyyyyy
k posk posk posk posk postupnému prtupnému prtupnému prtupnému prtupnému proooood ed ed ed ed ej ij ij ij ij i. Jedná se o tyto byty:
na ulici Masarykova č.11, nám. Svobody č. 23,
Komenského č.163, dále na ulici Díly č. 555-557 a
561-563, na ulici Tyršova č. 654 a byty na Moravské
ulici č. 609 a 610.

Samozřejmě, že tato koncepce nebude mít jen
samé příznivce, ale budou i kritici a ti, kteří s ní
nebudou souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že město
v současné době nemá a do budoucna ani nebude
mít mnohamilionové částky potřebné na nejnutnější
opravy a rekonstrukci těchto bytů a domů, jako
jsou náklady na zateplení, nutné výměny zastaralých
oken, opravy střech, kterými zatéká, apod. A proč
by tyto částky měly jít z kapes nás ostatních,  kteří
v těchto bytech nebydlíme???

Schválení této koncepce nakládání s majetkem
města je teprve prvním krokem, za nímž budou
následovat další, a to je projednání a schválení ZásadZásadZásadZásadZásad
prodeje bytů, domů a nebytových prostorprodeje bytů, domů a nebytových prostorprodeje bytů, domů a nebytových prostorprodeje bytů, domů a nebytových prostorprodeje bytů, domů a nebytových prostor
v Zastupitelstvu města, jejichž součástí budou kromě
jiného i podmínky prodeje a stanovení výše kupní
ceny.

O všem podstatném, a hlavně s dostatečným
předstihem, budete informováni prostřednictvím
nejen Zpravodaje města, ale i webových stránek,
úřední desky apod.

– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa, mís, mís, mís, mís, místttttososososostttttarararararosososososttttta měsa měsa měsa měsa městtttta –a –a –a –a –

- Z jednání rady města
- Velikonoční výstava
- Z jednání zastupitelstva města
- Co nás zděsilo
- 22. dubna má Země svátek
- Sluníčková soutěž ŠD

v městské knihovně
- Absolventský koncert ZUŠ
- Výlet do Ostravy
- Korálek nejmilejší
- Vyučování podle Komenského
- Chropyňská tělovýchova
- Vyhodnocení nejlepších sportovců
- Velikonoční turnaj o Mistra Chropyně
- Nohejbalový turnaj
- Klub českých turistů
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V období oV období oV období oV období oV období od 1d 1d 1d 1d 15.35.35.35.35.3. do 1. do 1. do 1. do 1. do 15.4.2005.4.2005.4.2005.4.2005.4.2007 r7 r7 r7 r7 raaaaadadadadada
města na svých jednáních:města na svých jednáních:města na svých jednáních:města na svých jednáních:města na svých jednáních:

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila postup na odstranění autovraku
vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona
č. 13/1992 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, s tím, že
vlastník vozu bude vyzván k odstranění
autovraku ve lhůtě do 2 měsíců ode dne
doručení výzvy;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila jako dodavatele stavby „Oprava
hřbitovní zídky v Plešovci“ firmu Ing.
Jaroslav Hloušek, se sídlem Masarykova
777 Chropyně, IČO 42627125, za cenu
409.127,- Kč vč. DPH a jako dodavatele
stavby „Oprava hřbitovní zídky
v Chropyni“ firmu Ing. Josef Gaja, se
sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, IČO
12731463, ve variantě „B“ za cenu
600.000,- Kč vč. DPH;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila provedení vykácení topolů
v objektu koupaliště f irmou Zdeňka
Urbánková, Hájenka 385 Chropyně, IČO
75832097, a odkoupení dřevní hmoty
topolů v prostoru koupaliště touto firmou
za cenu Kč 500,-/m3 s tím, že budou
odečteny náklady na těžbu, manipulaci a
odklizení ve výši Kč 100,-/mł;¨

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila jako dodavatele stavby „Oprava
fasády Základní umělecké školy
Chropyně“ firmu Ing. Josef Gaja, se sídlem
Ječmínkova 258 Chropyně, IČO
12731463, za cenu 695.937,- Kč vč. DPH;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila souhlas vlastníka nemovitosti –
domu č.p. 11 na ulici Masarykova – se
zřízením plynové přípojky do bytu pana
M.K.;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la Mandátní smlouvu mezi
Městem Chropyně a firmou LM
Engineering s.r.o., se sídlem Obvodová
3607/19 Kroměříž, IČO 27676366, na
zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce
sportovního areálu v Chropyni“;

- uloulouloulouložilažilažilažilažila vedoucí finančního odboru a
řediteli Správy majetku města Chropyně,
p. o., dát do souladu Zřizovací listinu
Správy majetku města Chropyně,
příspěvkové organizace a Mandátní
smlouvu č. 5/200 s firmou Ing. Libor
Hučík, se sídlem Kollárova 63/22
Kroměříž, IČO 48903931, na správu bytů
a nebytových prostor v obytných domech
v termínu do 18.4.2007;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, slečně Petře
Pohlové, provozovatelce Pizzerie Porto,
Nádražní 728 Chropyně, na pořádání
veřejné hudební produkce dne 8.4.2007,
a to s tím, že akce bude ukončena do
02:00 hodin následujícího dne;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila souhlas k použití znaku města
Chropyně na pozvánkách na sraz
absolventů ZŠ Chropyně u příležitosti
dovršení 60 let;

Z jednání rady města
- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila rozšíření pracovní doby paní

Marcely Rejtrové na 6 hodin denně od
1.4.2007 a její pracovní zařazení jako
pečovatelky DPS;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila uspořádání prezentační akce
společnosti Vltava – Labe – Press dne
6.6.2007;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila pronájem pozemku parc. č.
1232/3, 1232/5 a 1232/9 o výměře
228 m2 v lokalitě ul. Drahy paní M.B.,
přičemž cena ročního nájemného je pro
rok 2007 stanovena ve výši 228,- Kč;

- schváli laschváli laschváli laschváli laschváli la jako dodavatele demolice
staveb Pazderna č.p. 107 a Masarykova
č.p. 85 firmu Ing. Jaroslav Hloušek za
cenu 383.000,- Kč včetně DPH;

- vyvyvyvyvyjádřila sojádřila sojádřila sojádřila sojádřila souhlauhlauhlauhlauhlasssss se záměrem firmy
REFIMA, s.r.o., se sídlem U Dráhy 59/3
Přerov II – Předmostí, IČO: 25304801,
na výstavbu obchodního centra
v Chropyni na rohu ulic Komenského a
Ječmínkova;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila zřízení sjezdu ze stavby pro tři
garážová stání na pozemku parcelní číslo
792 panem M.D;

- vyjádřila souhlasvyjádřila souhlasvyjádřila souhlasvyjádřila souhlasvyjádřila souhlas s řešením dopravní
situace na ulici Ječmínkova během
zateplení domu pana F.O. ve dnech 14.4.
- 1.5.2007;

- zazazazazamítlamítlamítlamítlamítla žádost firmy WinSoft Company,
s.r.o., se sídlem 8. května 449/6 Olomouc,
IČO: 25855441, o povolení dokončení
vybudování internetové metropolitní sítě
vzdušnou cestou a uložila vedoucímu
odboru výstavby a životního prostředí
informovat žadatele o skutečnosti, že
dokončení plánované internetové
metropolitní sítě je možno pouze
podzemní cestou;

- vys lov i la  souhlasvys lov i la  souhlasvys lov i la  souhlasvys lov i la  souhlasvys lov i la  souhlas s vyvedením
podzemního hydrantu v ulici Mrlínek a
umístěním zpevněné plochy
v ochranném přírodním pásmu Národní
přírodní památky Zámecký rybník za
podmínky, že tuto realizaci schválí i
příslušný správní orgán;

- uloulouloulouložilažilažilažilažila zajistit opravu střechy na budově
základní školy na ulici Komenského
firmou Pavel Otáhal, Ječmínkova 258
Chropyně, IČO: 13412108, ve finančním
nákladu nepřevyšujícím 100.000,- Kč;

- revokovala usnesení č. RM 9/100/06 ze
dne 6. září 2006, kterým schválila
přemístění sochy „Žena se snopy“
z prostor před Restaurací MIX;

- uložilauložilauložilauložilauložila pořídit nový výměník CB 52 – 30
H za cenu 17.098,- Kč vč. DPH od firmy
Alfa Laval spol. s r. o., se sídlem U
Nákladového nádražní 6, Praha 3, IČO:
00198501 a cenu uhradit z prostředků
Střediska 2 – Bytové hospodářství Správy
majetku města Chropyně, p.o.;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la poskytnutí vozidla Správy
majetku města Chropyně, p. o., na
přepravu zvukové aparatury hudební
skupiny „Druhá míza CZ“ a uložila

přepravné vyúčtovat dle platného
ceníku;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la využívání veřejného
prostranství na ulici Komenského mezi
Sokolským stadionem a parkovištěm
v požadovaném rozsahu 30 m2 na provoz
zahradního posezení u Klubu Litovel
provozovatelkou paní Ilonou
Mihókovou, se sídlem Masarykova 135
Chropyně, IČO: 70475393;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila smlouvu o nájmu nemovitosti
parcelní číslo 301/4 o výměře 200 m2

v lokalitě ulice Hrad uzavřenou mezi
Městem Chropyně a panem M.B.;

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí zprávu o odvodu
výtěžku z provozu výherních hracích
přístrojů umístěných na území města
Chropyně a uložila zajistit použití výtěžku
ve výši 301.200,- Kč v souladu s § 4 odst.
2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů;

- uloži lauloži lauloži lauloži lauloži la podání výpovědi Smlouvy o
odvozu a zneškodnění komunálních
odpadů ze dne 22.9.2002 mezi Městem
Chropyně a firmou BIOPAS, spol. s r. o.,
se sídlem Kaplanova 2959 Kroměříž, IČO:
46960511, k datu 30.6.2007;

- schschschschschvvvvválilaáli laáli laáli laáli la umístění informační vitríny
firmou Contunix Reality, s.r.o., se sídlem
Moravcova 253 Kroměříž, IČO:
26972131, za podmínky, že informační
vitrína bude umístěna v řadě s ostatními
vitrínami;

- udělila udělila udělila udělila udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, místní
organizaci ODS zastoupené předsedou,
na pořádání veřejné hudební produkce
„Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2007
konané v prostorách Sokolského
stadionu na ulici Komenského, a to s tím,
že akce bude ukončena do 24:00 hodin
téhož dne;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, slečně
Petře Pohlové, provozovatelce Pizzerie
Porto, Nádražní 728 Chropyně, na
pořádání veřejných hudebních produkcí
v pátek nebo sobotu v období od
1.5.2007 do 30.4.2008, a to s tím, že akce
bude ukončena do 02:00 hodin
následujícího dne;

- schschschschschvvvvválilaálilaálilaálilaálila digitalizaci kronik města a jejich
předání v rámci skartačního řízení do
Okresního archivu v Kroměříži;

- uložilauložilauložilauložilauložila starostovi města dále jednat se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a.s.,
a radním Zlínského kraje panem Ing.
Bronislavem Fuksou ohledně zřízení
diabetologické ambulance v Chropyni.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –
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Děkujeme všem aktivním účastníkům
Jarní a velikonoční výstavy, která se
uskutečnila ve dnech 21. - 23. března 2007.
Učitelky základní školy, jejich žáci a spousta

Velikonoční výstava
dalších velmi šikovných občanů města svými
překrásnými pracemi zcela jistě potěšili
každého návštěvníka výstavy.

Jestli jste výstavu zmeškali, nebo přišli,

když už byla spousta věcí prodaných,
podívejte se alespoň na fotografie, abyste
věděli, o co jste přišli.

- JiRo -- JiRo -- JiRo -- JiRo -- JiRo -
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Zastupitelstvo města Chropyně zvolené
ve volbách roku 2006 se sešlo ke svému 3.
zasedání 28. března 2007.  Přítomno bylo
15 zastupitelů, 2 byli omluveni. Na jednání
přišlo také 18 občanů.

Mezi hlavní body programu patřily zprávy
o činnosti rady a výborů zastupitelstva, dále
zpráva o činnosti Komise k projednávání
přestupků v roce 2006, zpráva Policie ČR o
bezpečnostní a dopravní situaci ve městě,
koncepce nakládání s majetkem města,
výroční zprávy příspěvkových organizací a
určení rozdělení hospodářských výsledků,
změny zřizovacích listin, zřízení názvu ulice
„Skaštická“ a „Hanácké náměstí“ aj.

ZprZprZprZprZpráváváváváva Pa Pa Pa Pa Pol ic iol ic iol ic iol ic iol ic ie ČR o bezpečnose ČR o bezpečnose ČR o bezpečnose ČR o bezpečnose ČR o bezpečnostní  atní  atní  atní  atní  a
dopravní situaci ve městě za rok 2006dopravní situaci ve městě za rok 2006dopravní situaci ve městě za rok 2006dopravní situaci ve městě za rok 2006dopravní situaci ve městě za rok 2006

Npor. Daniel Pluhař zastupitele
informoval o skutečnosti, že na území města
Chropyně včetně části Plešovec došlo ke
spáchání 58 trestných činů, přičemž
nejčastější byly majetkové trestné činy,
především krádeže a neoprávněné užívání
cizí věci. Dále se jednalo o trestné činy proti
rodině a mládeži, především zanedbání
povinné výživy, týrání, domácí násilí. Došlo
také k několika trestným činům hrubě
narušujícím soužití, ohrožení pod vlivem
návykové látky, výtržnictví a také k jednomu
útoku na veřejného činitele, které se naštěstí
obešlo bez zranění a větší škody na majetku.
Přestupků bylo v roce 2006 zaznamenáno
73. Nejvíce (36) bylo proti občanskému
soužití, následují majetkové a dopravní
přestupky. Dopravní nehody obvodní
oddělení v Hulíně nesleduje, ale dle sdělení
dopravního inspektorátu došlo na území
města a části Plešovec k 19 dopravním
nehodám. Situaci lze hodnotit jako
příznivou. Spolupráce s městským úřadem
je na dobré úrovni.

ZprZprZprZprZpráváváváváva Ka Ka Ka Ka Komiomiomiomiomise k prse k prse k prse k prse k prooooojjjjjednávednávednávednávednávání přesání přesání přesání přesání přestupkůtupkůtupkůtupkůtupků
města Chropyněměsta Chropyněměsta Chropyněměsta Chropyněměsta Chropyně

Situaci lze dle předsedy pana Josefa Tinky
hodnotit v uplynulém roce jako
uspokojivou. Za celý rok bylo oznámeno 112
přestupků. Největší podíl spadá do oblasti
občanského soužití a do oblasti
majetkových přestupků. Správní orgán,
přestože v roce 2006 uložil méně pokut,
uložil pokuty ve výši 61.100,- Kč, což je o
15.400,- Kč více než v roce 2005. Oproti
předchozímu roku se zlepšila platební
morálka pachatelů přestupků; na konci roku
2006 bylo zaplaceno cca 25 % uložených
pokut, zatímco v roce 2005 to nebylo ani
10 %.

Předseda konstatoval, že situace na
úseku dodržování pravidel slušného
chování se v Chropyni proti jiným létům
zásadně nezměnila, avšak došlo k poklesu
spáchaných majetkových deliktů až o jednu
třetinu a zlepšila se vymahatelnost
pohledávek. Na tomto základě lze říci, že

Z jednání zastupitelstva města
proti předchozím létům došlo k celkovému
zlepšení situace v oblasti přestupkové
agendy.

Koncepce nakládání s majetkem MěstaKoncepce nakládání s majetkem MěstaKoncepce nakládání s majetkem MěstaKoncepce nakládání s majetkem MěstaKoncepce nakládání s majetkem Města
ChrChrChrChrChropopopopopyně v období 200yně v období 200yně v období 200yně v období 200yně v období 2007 – 207 – 207 – 207 – 207 – 201111100000

Místostarosta města Ing. Petr Večeřa
předložil zastupitelům Koncepci nakládání
s majetkem Města Chropyně v období 2007
– 2010. Snahou této koncepce je hospodařit
s majetkem města tak, aby co nejméně
zatěžoval rozpočet a zároveň vytvořil určitý
prostor pro financování nových investičních
akcí. Cílem koncepce je ponechání si jen
nezbytně nutného majetku, který je
významný jednak pro zabezpečení
stávajících činností města, dále majetek
důležitý pro jeho další rozvoj a také majetek,
na němž bude město uplatňovat ochranný
sociální a stabilizační režim. Ostatní majetek
je navrhován k prodeji nebo k pronájmu.

VVVVVýrýrýrýrýroční zproční zproční zproční zproční zprávy přísávy přísávy přísávy přísávy příspěvkpěvkpěvkpěvkpěvkooooových orvých orvých orvých orvých orgagagagaganininininizacízacízacízacízací
zřizřizřizřizřizzzzzooooovvvvvaaaaaných měsných měsných měsných měsných městttttememememem

Jednotliví ředitelé příspěvkových
organizací postupně předkládali výroční
zprávy hospodaření organizací za rok 2006
v jejichž čele stojí; zároveň předložili návrh
na použití hospodářského výsledku.
- Správa majetku města Chropyně, p. o. –

hospodářský výsledek ve výši 119.074,-
Kč odvést zřizovateli;

- Základní škola Chropyně, okres Kroměříž,
p. o. – hospodářský výsledek z hlavní
činnosti ve výši 243.783,70 Kč odvést
zřizovateli, hospodářský výsledek
z vedlejší činnosti 13.501,- Kč rozdělit do
fondů, a to 12.501,- Kč do fondu rezerv a
1.000,- Kč do fondu odměn;

- Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž,
p. o. – hospodářský výsledek z vedlejší

činnosti 6.818,28 Kč rozdělit do fondů,
a to 5.818.28 Kč do fondu rezerv a
1.000,- Kč do fondu odměn;

- Zařízení školního stravování Chropyně,
okres Kroměříž, p. o. – hospodářský
výsledek z vedlejší činnosti 28.106,91 Kč
rozdělit do fondů, a to 27.106.91 Kč do
fondu rezerv a 1.000,- Kč do fondu
odměn.
Fond odměn byl u příspěvkových

organizací minimální částkou 1.000,- Kč
zřízen. Pracovní skupina vytvořená
předsedou finančního výboru na základě
pověření zastupitelstvem vypracuje
metodický pokyn pro rozdělování
hospodářského výsledku, aby příspěvkové
organizace byly motivovány k jeho
vytváření.

In formace o  možnost i  z ř í zen íIn formace o  možnost i  z ř í zen íIn formace o  možnost i  z ř í zen íIn formace o  možnost i  z ř í zen íIn formace o  možnost i  z ř í zen í
iiiiinfnfnfnfnformačního kormačního kormačního kormačního kormačního kaaaaanálu knálu knálu knálu knálu kabeloabeloabeloabeloabelovvvvvé té té té té teleeleeleeleelevivivivivizzzzzeeeee

Ing. Radovan Macháček, starosta města,
informoval přítomné o možnosti zřízení
kabelové televize ve městě. Prověření této
investice mu zastupitelstvo uložilo na
minulém zasedání. Předvedl prezentaci, ve
které vysvětlil, co vše je k vysílání potřeba,
jaké jsou možnosti vysílání a jak jsou
jednotlivé varianty finančně náročné. Ve své
zprávě uvedl, že jednal s několika firmami,
které se touto problematikou zabývají, a
dle jejich sdělení by finanční spoluúčast
města byla vysoká. Souvisí s tím i pořízení
potřebného zařízení. Možnost zřízení
kabelové televize nebo informačního
kanálu ve městě označil v blízké
budoucnosti jako nerealizovatelnou,
protože by velmi zatěžovala rozpočet
města, ve vzdálené budoucnosti však jako
možnou.

– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –

KONTEJNEROVKONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA AUTODOPRAVA
Robert Lučan 

přeprava a likvidace odpadueprava a likvidace odpadu

Hrad 408, 768 11 ChropynHrad 408, 768 11 Chropyně, mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz, mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz

• vozy Avia (3t), Liaz (8t),
Renault (6t)

• přistavení kontejnerů 3 − 13 m3

na odvoz stavebního,
domovního a jiného odpadu

• krátkodobý a dlouhodobý
pronájem kontejnerů

• dovoz stavebního materiálu
včetně naložení a složení

• rozvoz palivového dříví
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Co mě děsí?Co mě děsí?Co mě děsí?Co mě děsí?Co mě děsí?

Kam kráčíme! Stížnosti na nevychovanost
dnešních mladých slyším často, už i chování
dětí školou povinných je častým terčem
kritiky. Jak to? Nezačíná to třeba tím, že
existují rodiče, kteří své děti „vychovávají“
tak, že si na celé hodiny sednou na lavičku u
hřiště a své děti mnohdy sotva se batolící,
ponechají svému osudu?

Velké dětské hřiště ve vnitrobloku
sídliště by o takových rodičích mohlo
vyprávět celé hodiny. Např.: nová barevná
fasáda našeho domu láká malé „umělce“
k tvořivosti od první chvíle. Jedna a tatáž
dívenka malovala již několikrát, já osobně
vím o třech případech. Když náš dům
poznamenala poprvé, přešla jsem to, když
tak učinila podruhé, požádala jsem její
matku (která mimochodem seděla jen cca
5 metrů od ní), aby své dceři vysvětlila, že

Těšili jste se na jaro, až všechno začne
pučet a kvést? A snažíte se zkrášlovat okolí
svého bydliště pěstováním kytiček
v předzahrádkách? Já ano. Bohužel každým
rokem zjara, sotva se v zahrádce před domem
zamodrají první krokusy  a žluté květy narcisů
se začnou tlačit ze zelených poupátek , objeví
se odněkud  chamtiví nenechavci a ořežou
všechny kytky, které se právě chystají
vykvést. A takto se to opakuje stále, dokud
je v zahrádce co ořezávat. Už se nedivím, že

Reakce na rubriku „Co nás zděsi lo“Reakce na rubriku „Co nás zděsi lo“Reakce na rubriku „Co nás zděsi lo“Reakce na rubriku „Co nás zděsi lo“Reakce na rubriku „Co nás zděsi lo“
z čísla 03/0z čísla 03/0z čísla 03/0z čísla 03/0z čísla 03/077777

Po přečtení anonymního článku ve
Zpravodaji města Chropyně 3/2007 jsem
byla nemile zaskočena kritikou mířenou na
dětského lékaře.

Co nás zděsilo

se to nedělá. Přišlo jaro a slečna stála u
téhož místa znovu,  „naštěstí“ tentokrát
kvalitu fasády testovala kamením a ne
křídou. Odvedla jsem ji  matce a
připomněla jí, o co jsem ji žádala již loni.
Matka odpověděla jedinou větou, co ale
spustila její kamarádka, to mne zarazilo a
to je tím, co mě vyděsilo!. Pokud jsem ji
dobře poslouchala, pak já jsem podle ní ta
špatná, protože buzeruju cizí dítě a proč
mne to vůbec tak rozčiluje.

Odpovím vám oběma naprosto veřejně:
i  kdyby to nebyla fasádu domu, ve kterém
bydlím a jehož rekonstrukci jsme si všichni
společně ze svého zaplatili, nikdy nebudu
slepě přihlížet tomu, jak kdokoliv ničí cizí
věc nebo se chová nevhodně. A akceptovat
chování dětí, jejichž  rodiče sedí třeba jen
pár metrů vedle a vůbec jim nevadí, co
jejich ratolest právě dělá? To nikdy nebudu!
Naopak jsem přesvědčena, že naše děti

(tedy i ty moje tři), potřebují usměrnit, a to
hned, jakmile jsou  spatřeny, že dělají něco
nevhodného, něco, co se nedělá, neříká …
Děti potřebují, aby jim to rozumný a hlavně
všímavý dospělý  člověk okamžitě vysvětlil
a situaci patřičně usměrnil.

Pokud budeme všichni jen přivírat oči a
říkat si: „TO NENÍ MOJE STAROST“, to ať si
vyřeší rodiče,to ať si vyřeší škola… pak
nevím kam dojdeme!

Dana JedličkováDana JedličkováDana JedličkováDana JedličkováDana Jedličková

PS: Napadá mne úryvek z vyprávění
Vladimíra Menšíka: „…Naše paní učitelka
zastávala názor, že správná rána ve správný
okamžik je daleko účinnější, než o tom planě
kecat za čtrnáct dní na rodičovském
sdružení!…“ Jen tak přemýšlím, proč mi
vytanula na mysl zrovna tahle věta? …  Kdo
ví?

je před panelákovými domy v Chropyni tak
málo kvetoucích záhonků. Ono vás brzy
omrzí sázet kytky, okopávat záhonky a utrácet
peníze za nové sazeničky, když vaše úsilí
vzápětí někdo ničí. Já se přesto nevzdávám a
každým rokem kupuji další a další cibulky
jarních květin  a věřím, že příští rok to bude
lepší a jednou ty kytky určitě vykvetou, aby
svou krásou potěšily všechny, nejen ty
nenechavé vandaly .

Ing. HaIng. HaIng. HaIng. HaIng. Hana Vna Vna Vna Vna Večeřoečeřoečeřoečeřoečeřovvvvvááááá

K panu doktorovi jsem chodívala už jako
dítě a v současnosti jej také navštěvuji se
svými dcerami. S jeho přístupem jsem byla
vždy spokojena. Naopak jsem v čekárně zažila
několik případů s ne zrovna vhodným
chováním rodičů. Vůbec bych se nedivila,
kdyby se na tyto lékař zrovna neusmíval.

Při kritice pracovní náplně lékaře je nutné
uvědomit si , že jeho činnost nespočívá pouze
v prohlídce pacienta a stanovení diagnózy,
ale i v odborných konzultacích a admi-
nistrativních činnostech. Já sama jsem musela
několikrát řešit zdravotní stav svých dětí
telefonicky a byla jsem ráda, že mi doktor
nikdy nebouchl sluchátkem proto, že
v čekárně právě sedí nervózní maminka, která
si prostě myslí, že když lékař zrovna nemá
v ordinaci pacienta, tak má určitě nohy na
stole a popíjí kafe.

V dnešní době si každý může vybrat svého
lékaře, pokud není s péčí spokojen. Může si
však lékař vybírat pacienty a rodiče svých
pacientů?                          Vla                          Vla                          Vla                          Vla                          Vladididididimírmírmírmírmíra Supoa Supoa Supoa Supoa Supovvvvvááááá

Základní škola Chropyně
zve všechny občany,

ale zejména maminky a babičky na

ŠKOLNÍ AKADEMII
pořádanou ke Dni matek

dne 22. května 2007
v 16,00 hod.

v Městském kulturním středisku
Chropyně.

Vstupné je dobrovolné .

Těšíme se na Vaši účast.
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Každý rok paní knihovnice Skřivánková
vyhlašuje v březnu (měsíc knihy) pro školní
děti soutěž. Naše školní družina se těchto
soutěží pravidelně účastní, a tak jsme měli
možnost zapojit se např. do soutěže o
výtvarné zpracování o co „nejhezčího ježka,
do vytvoření oblíbené pohádkové postavy,
kreslili jsme návrh obalů na knihy, zobrazovali
jsme oblíbeného hrdinu, zapojili jsme se do
pohádkové cesty, vzpomínali jsme na
večerníčky...“.

Letošní rok byla vyhlášena „SLUNÍČKOVÁ
SOUTĚŽ“. Přímo vypukla!!! Děti kreslily
různou technikou v družině, doma a vlastně
kreslí a vymýšlejí různé varianty dodnes, i
když soutěž už skončila. Je vidět, že symbol
slunce je dětem blízký, a věřte, že asi žádné
sluníčko se nemračilo, ale všechna se smála.

A jak to dopadlo? Dne 12.4.2007 jsme s
dětmi navštívili knihovnu, kde bylo
slavnostní vyhlášení vítězů. Krásných prací
bylo skutečně hodně, a tak paní knihovnice
vyhlásila hlavní vítěze a druhé vítěze ŠD.

Sluníčková soutěž ŠD v městské knihovně

Hlavní vítězové: M. Benová, A. Ko-
mendová, K. Maradová, P. Kostiha, J. Vaň-
harová, B. Balášová, A. Bláhová, K. Klusáková.

Druzí vítězové: K. Hlavinková, T. Ondříšek,
B. Florová, J. Horák, D. Juránková,
E. Mlčochová, D. Zedníček, T. Zikosová,
N. Ondráčková, M. Škvařilová, T. Koutová,
J. Maršálek.

Všichni zdatní výtvarníci obdrželi odměnu
a velký potlesk.

Odpoledne v knihovně však ještě
pokračovalo besedou nad novou knihou a

myslím si, že jsme si všichni odnesli pěkný
zážitek a děti nové poznatky.

– H. Lošonská –– H. Lošonská –– H. Lošonská –– H. Lošonská –– H. Lošonská –

Soutěže „Knihovna plná sluníček“„Knihovna plná sluníček“„Knihovna plná sluníček“„Knihovna plná sluníček“„Knihovna plná sluníček“ se v
knihovně zúčastnilo celkem 61 dětí.

Z mateřské školy na Tyršové ul. si odměnu
za pěkné sluníčko zasloužila Lucie
Sigmundová, Monika Kalinová, Aneta
Přecechtělová, Ondra Lučan, Péťa Ondříček,
Honzík Kondler, Lenka Lučanová, Kačenka
Slaná a Lucie Konvičná.

Ze ZŠ si do knihovny pro malý dáreček
přišla - Sabina Vinterová, Jana Belhárková,
Milan Kuchař, Leona Jurtíková, Žaneta
Rutschová, Dominika Polišenská, Kristýna
Vaňharová, Dominik Fialka, Andrea
Ondrušková a  Eliška Nguyen.

Všem malířům za pěkná sluníčka děkujeme
a vás ostatní zveme do sluníčkové knihovny
pro zajímavé knížky!   

– Milena Skřivánková –– Milena Skřivánková –– Milena Skřivánková –– Milena Skřivánková –– Milena Skřivánková –

22. dubna má Země svátek
Když má někdo svátek, jdeme jej navštívit

a něčím ho potěšíme. Není žádný důvod,
udělat to nyní jinak - vyjít ven a udělat naší
oslavenkyni Zemi něčím radost. Využijme
každé příležitosti, abychom pro přírodu
vykonali něco prospěšného!

Příběh  „O nemocné popelnici“ provázel
děti po celý týden. Poznávání různých
materiálů, jejich využití při tvořivých hrách,
třídění odpadů a poznatek, co kam patří - a
proč, všechny doopravdy nadchly. Do celé
akce se zapojili i rodiče dětí  zajištěním
potřebných materiálů (PET lahve,kartony...)
a účastí na společném odpoledni, kdy se
pustili se svými dětmi do výroby a
vytvořili „SVĚT Z PET“. Velkým zážitkem na
závěr bylo vypuštění nafukovacích balonků
s obrázkem a pozdravem od dětí:
 

AHOJ ZEMĚ!AHOJ ZEMĚ!AHOJ ZEMĚ!AHOJ ZEMĚ!AHOJ ZEMĚ!
22. dubna máš svátek.22. dubna máš svátek.22. dubna máš svátek.22. dubna máš svátek.22. dubna máš svátek.

Přejeme Ti průzračnou vodu, voňavýPřejeme Ti průzračnou vodu, voňavýPřejeme Ti průzračnou vodu, voňavýPřejeme Ti průzračnou vodu, voňavýPřejeme Ti průzračnou vodu, voňavý
vzduch, nádherné barvy a život.vzduch, nádherné barvy a život.vzduch, nádherné barvy a život.vzduch, nádherné barvy a život.vzduch, nádherné barvy a život.

PS. A moPS. A moPS. A moPS. A moPS. A moudrudrudrudrudré lidié lidié lidié lidié lidi....................
 

Děkujeme firmě Plyny Jehlář, s.r.o.,
Ing. Pavla Jehláře a rodičům dětí z naší třídy.

Děti a učitelky Květa a DanaDěti a učitelky Květa a DanaDěti a učitelky Květa a DanaDěti a učitelky Květa a DanaDěti a učitelky Květa a Dana
mateřská školamateřská školamateřská školamateřská školamateřská škola
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ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně Vás
srdečně zve na Absolventský koncert, který
se koná dne 15.5.2007 v 17:00 hodin v sále
MKS Chropyně. Vstup volný.

Vážení hudební přátelé, chtěl bych
touto formou poděkovat představitelům
města Chropyně za bezplatný pronájem
prostorů MKS k uskutečňování veřejných
vystoupení pro naše žáky. Umožňuje jim
to ukázat světu, co všechno se dokázali
naučit, čeho dosáhli svojí pílí a radost,
kterou z hraní mají, Vám mohou předat na
tomto koncertě. Vystoupí zde nejen letošní
absolventi, kteří ukončují první stupeň
hudebního vzdělání ve hře na nástroj, ale i
ostatní žáci ZUŠ v zajímavých komorních
souborech.

Každý koncert má své neopakovatelné
kouzlo a atmosféru, protože na něm hraje
vždy někdo jiný a něco jiného. Máte tedy
jedinečnou příležitost obohatit se milým a
příjemným zážitkem, kterých v dnešním
světě není mnoho.

Zdeněk SuchánekZdeněk SuchánekZdeněk SuchánekZdeněk SuchánekZdeněk Suchánek,,,,, vedoucí pobočky vedoucí pobočky vedoucí pobočky vedoucí pobočky vedoucí pobočky
ZUŠ Chropyně.ZUŠ Chropyně.ZUŠ Chropyně.ZUŠ Chropyně.ZUŠ Chropyně.

Pavla  ŠtěpánkováPavla  ŠtěpánkováPavla  ŠtěpánkováPavla  ŠtěpánkováPavla  Štěpánková -   k lav í r-   k lav í r-   k lav í r-   k lav í r-   k lav í r

Radek Vit íkRadek Vit íkRadek Vit íkRadek Vit íkRadek Vit ík -   e l .-   e l .-   e l .-   e l .-   e l .     k lávesyk lávesyk lávesyk lávesyk lávesy

Petra ZlámalováPetra ZlámalováPetra ZlámalováPetra ZlámalováPetra Zlámalová -  el. kláv-  el. kláv-  el. kláv-  el. kláv-  el. klávesyesyesyesyesy, žáci  z, žáci  z, žáci  z, žáci  z, žáci  ze třídy uč. Zdeňke třídy uč. Zdeňke třídy uč. Zdeňke třídy uč. Zdeňke třídy uč. Zdeňka Suchánka Suchánka Suchánka Suchánka Suchánkaaaaa

MarMarMarMarMart it it it it ina Křupalona Křupalona Křupalona Křupalona Křupalovvvvvááááá -  zobcová f létna ze tř ídy uč.  Petra Gajdíka-  zobcová f létna ze tř ídy uč.  Petra Gajdíka-  zobcová f létna ze tř ídy uč.  Petra Gajdíka-  zobcová f létna ze tř ídy uč.  Petra Gajdíka-  zobcová f létna ze tř ídy uč.  Petra Gajdíka

Dagmar ŠujanskáDagmar ŠujanskáDagmar ŠujanskáDagmar ŠujanskáDagmar Šujanská -   akordeon-  akordeon-  akordeon-  akordeon-  akordeon,,,,, ze tř ídy uč.  Miluše Daňkové ze tř ídy uč.  Miluše Daňkové ze tř ídy uč.  Miluše Daňkové ze tř ídy uč.  Miluše Daňkové ze tř ídy uč.  Miluše Daňkové

          Komorní  soubory ZUŠKomorní  soubory ZUŠKomorní  soubory ZUŠKomorní  soubory ZUŠKomorní  soubory ZUŠ

Absolventský koncert
ZUŠ ZUŠ Kroměříž,

pobočka Chropyně

Zápis do hudebního oboru
pro školní rok 2007/2008 bude

v tomto měsíci probíhat
v těchto termínech

úterý 17. května
středa 18. května

vždy od 12:30 do 17:00 hodin

Zájemci, kteří se chtějí naučit hrát
na hudební nástroj, se mohou dostavit
přímo do budovy ZUŠ na Komenského

ulici č.p. 350. Jsou zváni všichni,
kdo mají zájem o hru na klavír,

klávesy, harmoniku, kytaru, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku,

housle a zpěv.

Informace o zápise Vám sdělí
telefonicky vedoucí pobočky

pan učitel Zdeněk Suchánek 732 768 143,
nebo ZUŠ Chropyně 573 355 043.

Úterý 15. KVĚTNA 2007
v 17:00 hodin, sál MKS Chropyně

Základní umělecká škola Kroměříž,

Jánská 31,  pobočka Chropyně,

Měú Chropyně a Sdružení při ZUŠ

ABSOLVENTSKÝ  KONCERT
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V sobotu 24. března 2007 uspořádaly
paní učitelky základní školy Mgr. Eva
Pospíšilová a Mgr. Marie Černá výlet pro
děti ze základní školy do Ostravy. Cílem
byla návštěva světa miniatur MINIUNI na
ostravském Výstavišti Černá louka,
návštěva Slezskoostravského hradu a
Sklepa strašidel.

Ráno se na cestu vydalo 19 dětí za
6tičlenného doprovodu dospělých a já měl
to štěstí být mezi nimi. V Přerově jsme sice
museli hodinu čekat na přípoj do Ostravy,
nicméně mládež se zabavila – ať už hraním
karet, vyprávěním nebo prohlídkami
přerovského nádraží.

Ostravské nádraží nás přivítalo poněkud
větrnými podmínkami, protože díky
rekonstrukci chyběla v hlavní budově část
oken, ale při čekání na tramvaj nás krásně
ohřívalo sluníčko. Cestou tramvají jsme
mohli zahlédnout budovu Nové radnice,
největší stavby v ČR tohoto druhu, která
se pyšní 85 m vysokou věží, dále těžní věž
bývalé Jámy Jindřich, která je dnes
technickou památkou města Ostravy, a
také jsme projížděli kolem „slavné“, ale ve
dne velmi opuštěné Stodolní ulice.

Abych pravdu řekl, z cesty po Ostravě
se mi trochu zamotala hlava a trvalo by mi
asi hodně dlouho, než bych z výstaviště
trefil na zastávku, na které jsme z tramvaje
vystoupili. Naštěstí paní učitelka Černá
kousek od Ostravy bydlí, a tak ji zná téměř
„jako své boty“.

Jestli jste ještě nebyli ve světě miniatur
MINIUNI a budete mít cestu do Ostravy a
trochu času, určitě se tu zastavte. Nejprve
si můžete prohlédnou výstavu modelů 50
měst s nejvyššími stavbami světa; modely
jsou v měřítku 1:2000 a jsou všechny
vyrobeny z papíru. Tato unikátní výstava
je zapsaná v knize rekordů a probíhá až do
30. listopadu. Najdete zde například města
Londýn, Paříž, Hong-Kong, Kuala Lumpur

a spoustu amerických měst, kterým vévodí
New York.

Venku nás pak čekaly světoznámé
stavby byť v miniaturním, ale velmi
detailním zpracování. Na ploše cca 1,5 ha
je postaveno více než 20 modelů
významných budov evropských měst
s dominantou areálu – 12 metrů vysokou
Eiffelovou věží. Modely jsou v měřítku
1:25. Je zde postaveno také všech 7 divů
světa a obzvláště pyramida působí velmi
monumentálně.

Když jsme si všechno prohlédli,
přesunuli jsme se do Sklepa strašidel. Sice
jsme původně zašli na úplně jinou atrakci
– výstavu čarodějnic a čarodějnou projekci
ve 3D kině – ale pořadatelé nás včas
upozornili, že Sklep strašidel je jinde, a tak
jsme museli o kousek dál.

Když jsme Sklep konečně našli a vešli
dovnitř, moc se nám tam líbilo. Po

zkušenostech z muzea tortury (útrpného
práva) v Českém Krumlově jsem měl trochu
strach do Sklepa vstoupit, ale nakonec jsem
zjistil, že to bylo zbytečné. Ve Sklepě bylo
se všemi strašidly, a počítám teď mezi ně i
děti, které s námi jely, velmi příjemně.

Jelikož se blížilo poledne, projevily děti
přání navštívit místní restauraci
McDonald‘s. Zašli jsme tam a děti z toho
měly skoro Vánoce. Žádné miniatury, žádná
strašidla – McDonald’s – to bylo zřejmě to,
na co z výletu nejvíce vzpomínají. Stejně
jako velký zážitek měly z tramvaje a
z eskalátorů, ale o tom později.

Po malém občerstvení jsme se ještě
vydali na Slezskoostravský hrad, zakoupili
jsme si totiž zvýhodněnou vstupenku na
všechny tři atrakce. Dětem se pravda už
moc nechtělo, ale nakonec se jim tam
líbilo, protože na hradním dvoře jsou
umístěny různé mučící nástroje – žebřík,
klec atp. Dovede si tedy představit, jak to

Výlet do Ostravy
tam vypadalo. Jeden mučil druhého,
naštěstí bez větší újmy na zdraví.

Když už byl čas vrátit se domů, šli jsme
na zastávku tramvaje. Přijela ve složení –
tažný vlak a přívěs – taková ta klasická, i
když nová. Nastoupili jsme do přívěsu.
Děti si mávaly s jedním pánem, který
cestoval v tažném voze, až se chudák
červenal. Trvalo asi dvě zastávky a celý
vagon byl náš. Byť v něm cestovalo dost
lidí, všichni vystoupili. Po zjištění, že jsme
ve vagóně sami, se začaly objevovat
myšlenky na únos tramvaje až do
Chropyně. Bohužel tento nápad se
nesetkal s větším nadšením ani u nás
samotných a zřejmě ani šofér by pro něj
neměl pochopení.

Na nádraží čekala na děti další atrakce
– jezdící schody. Když se začaly vracet a
jezdily pořád dokola, musela je paní
učitelka zarazit a uklidnit. Nepodařilo se jí
to však na dlouho; děti šly „na oko“ na záchod
a odtud přímo na eskalátory.

Bohužel jsme se na ostravském
nádražní setkali i s nemilým jevem –
dvěma pobudy, kteří nejen že byli drzí a
vlezlí, ještě k tomu všemu okrádali ostatní.
Děti se nám naštěstí podařilo uhlídat a
před nimi ochránit. Ale byli jsme z toho
všichni takoví špatní, jací lidé žijí mezi
námi.

V Přerově nám asi o dvě minuty ujel
vlak, tak jsme museli opět zhruba hodinu
čekat na přípoj. Ale zase se hrály karty,
debatovalo se a běhalo po nádraží.

Výlet to byl krásný a jestli se bude
někdy organizovat další a budu přizván,
rád pojedu. Zjistil jsem na něm jednu věc…
město plánuje opravu koupaliště,
výstavbu víceúčelové haly nebo umělého
trávníku…, ne…, všechno špatně…,
preference dětí jsou někde jinde – tramvaj
a eskalátory.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –
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Výlet do Ostravy
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Donedávna jsem věděla jen to, že
v Kroměříži existuje Mateřská škola a Základní
škola speciální a že do ní rodiče dovážejí i
děti z našeho města. Shodou okolností jsem
se v posledních dnech dozvěděla, že při této
škole vzniklo před osmi lety i Občanské
sdružení KORÁLKY (k dnešnímu dni sdružuje
67 členů převážně z řad rodičů dětí a
pedagogů této školy), které se o děti pomáhá
starat, a to nejen po stránce hmotné
(doprava dětí do a ze školy a na různé akce
speciálním vozidlem, jehož provoz financuje
za laskavé pomoci sponzorů, dále nákup
materiálu pro výtvarnou činnost dětí apod.),
ale že všemožně podporuje i rozvoj dětské
tvořivosti duševní.

Krásným příkladem toho, co
handicapované děti dokáží, když se jim
dospělí s láskou věnují, bylo i divadelní
představení, které měli chropyňští diváci
možnost zhlédnout v neděli 25. března 2007
v Městském kulturním středisku, jehož
prostory dětem na tento den bezplatně
pronajalo Město Chropyně. Patří mu za to

Korálek nejmilejší

veliký dík, protože malým hercům i divákům
pomohl připravit krásné odpoledne. Děti
sdružené v divadelním souboru KORÁLEK
pod vedením svých pedagogů nacvičily
pohádku O chytré Zdeničce, jejíž scénář
napsala na motivy pohádky Jana Wericha
Princezna Koloběžka Mgr. I. Baštincová a
hudebně ji upravil Mgr. H. Novotný. Děti
hrály s obrovskou chutí a děj pohádky
prokládaly i zpívanými vstupy.  Jejich nadšení
a energie se brzy přenesly na diváky, a tak
celý sál za chvíli tleskal do rytmu písniček.
Na konci představení děti odměnil nejen
bouřlivý potlesk, ale také drobné dárky od
sponzorů, jejich pomoc je pro děti a školu
vůbec velmi důležitá.

Každý návštěvník si z tohoto nedělního
odpoledne odnášel domů kousek hřejivé
atmosféry a někteří navíc i drobný dětský
výrobek, který si každý mohl zakoupit na malé
výstavce dětských prací přímo v sále.

Děkujeme vám, korálci, a těšíme se na další
setkání s vámi!

– Jarmila Opravilová –– Jarmila Opravilová –– Jarmila Opravilová –– Jarmila Opravilová –– Jarmila Opravilová –
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Kdo by neznal J. A. Komenského. I po
stovkách let má jeho učení platnost.
Komenský vyučoval děti pomocí názoru,
přiměřeně věku, snažil se o spojení
s praktickým životem. Tyto zásady se
snažíme uplatňovat i v chropyňské škole.

Výtvarnou výchovu vyučujeme nejen ve
třídách, ale několik let také v prostředí
zajímavém a netradičním. Každoročně je
chropyňská veřejnost srdečně zvána na
výstavy ručních a výtvarných prací v rámci
oslav vánočních a velikonočních svátků do
chropyňského zámku. Na těchto výstavách
se žáci aktivně podílejí. Každý rok překvapí
novými nápady a svou šikovností, kterou
oceňují všichni návštěvníci.

Vyučování podle Komenského
Je pro nás velkou výhodou, že mají děti

možnost prohlédnout si a zblízka obdivovat
výrobky lidových umělců a uměleckých
řemeslníků. Možná tyto vzory nasměrují
některé kluky a děvčata do budoucna
k vlastní výrobě kraslic, výšivek, obrázků a
dalších krásných předmětů. Dnes lidé
často při pořizování hezkých věcí sledují
cenu. My učíme děti poznávat estetickou
a uměleckou hodnotu věcí a vážit si lidské
práce.

Na každé výstavě čeká na děti příjemné
povídání o lidových zvycích v českých i
jiných krajích v podání paní Pospíšilové.
Nenásilnou formou se tak seznamují

V pátek 6.4.2007 uspořádala naše PS
Obránců míru Chropyně turnaj v deskových
hrách pro všechny zájemce. Hráli jsme Kuřecí
olympiádu, Quixo (piškvorky), Pyros
(pyramida), dámu,  Aktivity, Abalone,
Scrabble a někteří stavěli Věž.

Všichni se dobře bavili a prožili krásné
odpoledne. Na závěr každý účastník dostal
medaili a sladkou odměnu.

Na květen připravujeme Kuličkiádu.
Všechny Vás zveme. Přijďte si s námi zahrát.
Bližší informace získáte na nástěnce naší
pionýrské skupiny v ulici Míru nebo na tel.
777 793 675                                         – JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

Turnaj v deskových
hrách

s některými již zapomenutými tradicemi.
Žáci a učitelé pořádají i vlastní školní

výstavy. Letos naše práce budeme
vystavovat při Akademii školy, která se
uskuteční 22. května v MěKS  v Chropyni.
Přijměte naše pozvání a přijďte se na nás
podívat, děti váš zájem ocení.

Akademie se koná v květnu, kdy slavíme
Den matek. Na svoje maminky děti myslely
už v březnu, kdy malovaly a vyráběly práce
do výtvarné soutěže „Kytička pro
maminku“. Během roku se zúčastňujeme
mnoha nejen výtvarných soutěží a akcí, a
naplňujeme tak Komenského myšlenku –
škola hrou.                                            – ZŠ –– ZŠ –– ZŠ –– ZŠ –– ZŠ –

Týden před Velikonocemi jsme uspořádali
pracovní víkendovku na naší táborové
základně na Skavsku. Bylo potřeba  připravit
základnu k provozu po zimě – provést menší
terénní úpravy, nanosit a nařezat dřevo,
obložit koupelnu a mnoho dalších prací.

Pionýři jezdí  i na pracovní víkendovky
Bylo nás osm a udělali jsme, na co nám

síly stačily. Při odjezdu za námi byl vidět kus
dobře odvedené práce. Do letní činnosti nás
čeká ještě několik brigád, kde budeme dále
spravovat a upravovat naší základnu. Rádi
uvítáme i Vaši pomoc.              – JH –– JH –– JH –– JH –– JH –
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Dne 111110. dubna 2000. dubna 2000. dubna 2000. dubna 2000. dubna 2007 se k7 se k7 se k7 se k7 se konala vonala vonala vonala vonala valnáalnáalnáalnáalná
hrhrhrhrhromaomaomaomaomada Tda Tda Tda Tda TJ ChrJ ChrJ ChrJ ChrJ Chropopopopopyněyněyněyněyně, která zhodnotila
činnost za rok 2006. Přítomno bylo 32 delegátů
z jednotlivých oddílů, zástupci města Chropyně
a ředitelka ZŠ Mgr. Zapletalová. Zde je stručné
zhodnocení sportovní činnosti celé TJ
v uplynulém roce.

V roce 2006 pracovalo v rámci TJ aktivně
celkem 665 členů ve 13-ti oddílech, z toho 319
v kategorii dospělých a 346 v mládežnických
kategoriích. Zvláště potěšitelný je fakt, že došlo
k dalšímu nárůstu členské základny – o 49
členů. Tímto je naplňováno hlavní poslání, cíl
a smysl činnosti TJ – vytvářet podmínky pro
rozvoj tělovýchovy a sportovního vyžití občanů
všech věkových kategorií v našem městě a
regionu s cílem zapojení co největšího počtu
především mladých lidí do pravidelné aktivní
sportovní činnosti, a tím v nich od nejútlejšího
věku pěstovat zodpovědnost, snahu po co
nejlepším výkonu, smysl pro fair-play a
poctivost - tedy vlastnosti, které budou
bezesporu potřebovat pro svůj další životní
růst.

V minulém roce také pokračovala nová
forma spolupráce mezi TJ a ZŠ Chropyně,
započatá v roce 2004, což se oboustranně
setkalo s velkým ohlasem. Byly společně
zorganizovány dvě akce. A to Ječmínkův běh
pro všechny žákovské kategorie, který se konal
28. dubna, a Školní olympiáda, která se konala
21. června pro 6. – 9. ročník. Bohužel pro
nepříznivé počasí se nemohla uskutečnit Školní
olympiáda pro I. stupeň, žáky 1. – 5. tříd. Do
každé této akce se zapojilo aktivně více než
400 dětí. Kromě toho byly také zorganizovány
tradiční náborové turnaje v národní házené,
které se také těší velkému zájmu ze strany našich
dětí.

Jaký ten rok 2006 vlastně byl? Pro některé
oddíly - např. ASPV, NH, kopaná - byl rokem
růstu nejen členské základny, ale i rokem
kvalitních sportovních výsledků, pro jiné oddíly
- např. badminton - LA byl naopak rokem
hluboké krize a hledání, což se negativně
projevilo i na sportovních výsledcích v těchto
oddílech.

Masově největším a také nejaktivnějším
oddílem je v posledním období odbor ASPVodbor ASPVodbor ASPVodbor ASPVodbor ASPV s
230 aktivními členy, zapojenými do pravidelné
sportovní činnosti jak v kategorii dospělých,
tak i v mládežnických kategoriích. V odboru
pracuje 17 školených trenérů a cvičitelů,
11 oddílů – předškolní děti, cvičení rodičů
s dětmi, 3 oddíly gymnastiky, 1 oddíl dětského
AE, oddíl aerobiku pro ženy, oddíl kondičního
cvičení, rehabilitační cvičení, oddíl mužů a oddíl
floorbalu chlapců.

Členové odboru ASPV se v uplynulém roce
zúčastnili velkého množství nejrůznějších akcí
a soutěží nejen na úrovni okresu a regionu, ale
i na krajské a republikové úrovni, kde velmi
dobře reprezentovali naši TJ. Největším
úspěchem nejen odboru ASPV, ale i celé
chropyňské tělovýchovy bylo 1. místo na
mistrovství ČR v teamgym v Brně, za což patří

celému kolektivu velké poděkování. Také
pravidelná účast trenérů a cvičitelů odboru
ASPV na různých školeních a seminářích, na
kterých si doplňovali nebo zvyšovali svoji
odbornost, byla v uplynulém roce
samozřejmostí. Z akcí, které odbor ASPV
uspořádal v minulém roce u nás v Chropyni,
stojí za zmínku Okresní atletické závody pro
žactvo, krajské závody v gymnastice, dále již
4. ročník Memoriálu Petra Póly ve SG a
samozřejmě u široké veřejnosti velmi oblíbená
Akademie ASPV, která pevně zakotvila
v kalendáři významných sportovních akcí celé
TJ a která je průřezem celého sportovního dění
odboru ASPV od těch nejmenších až po
dospělé. Tato Akademie je také zpestřena
ukázkami a vystoupeními hostů z jiných oddílů
a z jiných TJ. Děvčata oddílu SG se také
v minulém roce zúčastnila zájezdu do Francie,
který byl pro ně nejen odměnou, ale i
povzbuzením do další úspěšné sportovní
činnosti.

Oddíl sOddíl sOddíl sOddíl sOddíl stttttolního tolního tolního tolního tolního tenienienienienisususususu má celkem 46 členů,
z toho 26 dospělých a 20 v mládežnických
kategoriích, což znamená nárůst členské
základny o 4 členy, a to v kategorii mládeže,
oddíl má 6 trenérů a cvičitelů, 5 rozhodčích.
V roce 2006 měl oddíl ST v soutěžích zapojena
2 družstva mužů – „A“ družstvo hrálo oblastní
soutěž KP II. tř., skup. A, družstvo mělo za cíl
umístění v první polovině tabulky, který splnilo
a zajistilo si postup do vyšší soutěže, a „B“
družstvo mužů, které je po postupu do
okresního přeboru I. třídy na 8. místě ze 14
družstev, čímž si splnilo svůj cíl, což je udržení
se v této soutěži.. Mládež se zúčastňuje
dlouhodobého bodovacího turnaje
jednotlivců ve svých věkových kategoriích
s cílem umístění se v horní polovině žebříčku,
což se jim daří plnit. Oddíl je také aktivní v
pořádání různých turnajů a soutěží - Setkání
bývalých a současných členů, rodičů a hráčů
oddílu, které se konalo loni v dubnu za účasti
více než 60 osob, dále tradiční již XXXIV. ročník
dvoudenního Turnaje mužů za účasti 52 hráčů
z 16 oddílů z celé Moravy, o jehož vysoké kvalitě
svědčí stále větší zájem hráčů z prvoligových a
extraligových klubů, který se konal v listopadu
minulého roku u nás v Chropyni, také
XXII. ročník Zahradních slavností a Vánoční
rodinný turnaj ve stolním tenisu. Zklamáním
byl zcela určitě absolutní nezájem o IV. ročník
turnaje neregistrovaných hráčů O přeborníka
Chropyně, který se i přes dostatečnou
propagaci  nemohl uskutečnit.

Činnost Oddílu lehké aOddílu lehké aOddílu lehké aOddílu lehké aOddílu lehké atletletletletletikytikytikytikytiky v minulém
roce lze charakterizovat slovy jejího předsedy
pana Bény „jako snahu o udržení oddílu LA
v chodu“, neboť oddíl již druhým rokem neměl
zapojeno žádné družstvo v pravidelné soutěži
a rovněž jednotlivci /až na výjimky – ing. Tvrdá
a Bára Buksová/ se nezúčastnili žádných
závodů nebo soutěží. Také členská základna se
zúžila – oddíl má 37 členů, z toho 24 v kategorii
dospělých a 13 v kategoriích mládežnických,
přičemž pouze 20 je aktivních sportovců,

zbytek jsou příznivci a funkcionáři. Určitým
světlým bodem a povzbuzením pro
budoucnost je založení družstva přípravky,
které má 15 členů. Pod vedením trenérek
Marcely Navrátilové a Báry Buksové získávají
nejmladší zájemci o tento sport první zkušenosti
a snad se brzy dostaví i první výsledky a
sportovci naváží na dobré jméno chropyňské
atletiky, která v tomto roce oslaví již 50 let své
existence. Nastoupená cesta je určitě správná,
ale až čas ukáže, jestli bude přinášet i zasloužené
ovoce.

Oddíl LA v minulém roce uspořádal již
tradiční Ječmínkův běh za účasti závodníků
z celé Moravy a také ve spolupráci se ZŠ
Chropyně byl tento běh zorganizován pro žáky
ZŠ všech věkových kategorií. Také velmi kladně
je hodnocena spolupráce oddílu s TJ a ZŠ při
organizování Školní olympiády v atletických
disciplínách a kolektivních sportech pro žáky
celé školy, které se zúčastnilo kolem 450 žáků
z celé školy.

Oddíl národní házenéOddíl národní házenéOddíl národní házenéOddíl národní házenéOddíl národní házené je jedním z mála
oddílů TJ, který v posledním období
zaznamenává pozitivní vývoj, a to jak v členské
základně, tak i na poli sportovním. V oddíle je
zapojeno do pravidelné sportovní činnosti
celkem 60 členů, z toho 24 dospělých a 36
v žákovských a dorosteneckých kategoriích,
což je zvláště potěšující a povzbuzující pro
budoucnost tohoto tradičního sportovního
odvětví u nás v Chropyni, které má bohatou
minulost ve své více než 80-leté historii. Do
soutěží v minulém roce byla zapojena
4 družstva – družstvo st. žáků, družstvo st. žaček,
žen a družstvo mužů. U mládežnických
družstev si lépe vedlo družstvo st. žaček, které
obsadilo v krajském přeboru velmi pěkné
3. místo, družstvu st. žáků se tolik nedařilo,
skončilo až na 8. místě v KP. Družstvo žen si
vedlo poměrně úspěšně v KP, kde skončilo na
4. místě, přičemž Pavla Jurtíková se stala
nejlepší střelkyní celého KP. Družstvo mužů
hraje oblastní přebor, kde se umístnilo na
4. místě tabulky, lepšímu umístění brání
především absence vlastního družstva
dorostenců, ze kterého by bylo možno družstvo
mužů doplňovat a stabilizovat. I v minulém roce
oddíl zorganizoval dva tradiční náborové
turnaje pro žáky místní ZŠ, v čemž chce oddíl
pokračovat i v dalších letech, a dále ještě
v tomto roce počítá s uspořádáním
výcvikového tábora pro juniorky a juniory Čech
a Moravy ve dnech 1. - 7. července u nás
v Chropyni.

Naopak Oddíl baOddíl baOddíl baOddíl baOddíl badmidmidmidmidmintntntntntonuonuonuonuonu prochází
v posledních dvou letech značnou krizí, což se
negativně projevuje jak poklesem členské
základny, tak i výsledkově v soutěžích, jichž se
oddíl zúčastňuje. Pokles členské základny je
způsoben absencí trenéra mládeže, což má za
následek, že oddíl nemá v mládežnických
kategoriích zapojeno žádné družstvo. Pouze
Miroslav Slavík a Ondřej Frýza se zúčastňují
turnajů Grand Prix, kde vzorně reprezentují
oddíl, ale bohužel není nikdo, kdo by je
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následoval. Družstvo dospělých hrálo
v minulém roce KP, ze kterého sestoupilo,  a do
nového ročníku se již družstvo bohužel
nepřihlásilo, což je jistě pro tak v minulosti
úspěšný sport v Chropyni velkým zklamáním.
Členská základna poklesla na 20 členů, přičemž
pouze dva členové jsou v dorostenecké
kategorii. Oddíl uspořádal v minulém roce na
velmi dobré sportovní a společenské úrovni již
tradiční Celostátní turnaj seniorů – Memoriál
Jitky Vojkůfkové a dále Vánoční turnaj
rodinných družstev.

Hlavním a nejdůležitějším úkolem pro
letošní rok je získání kvalitního trenéra mládeže,
což by jistě řadu stávajících problémů vyřešilo,
a oddíl by měl předpoklady pro obnovení
bohaté tradice tohoto sportu u nás v Chropyni.

Oddíl vOddíl vOddíl vOddíl vOddíl voleoleoleoleolejbalujbalujbalujbalujbalu ve svých řadách organizuje
24 aktivních členů, kteří v minulém roce
startovali ve 2 družstvech – družstvu mužů a
smíšeném družstvu. Z finančních důvodů
nejsou zapojeni v žádné organizované soutěži,
zúčastňují se nebo organizují pouze turnaje
nebo přátelské zápasy, obě družstva se
v minulém roce zúčastnila 6 turnajů a sehrála
10 přípravných zápasů, z toho 6 vítězných.
K největším úspěchům v minulém roce patří
1. místo smíšeného družstva na turnaji
v Chropyni a Morkovicích a tři 2. místa
smíšeného družstva na turnajích v Kostelci,
Holešově a Chropyni. Oddíl volejbalu rovněž
zorganizoval v minulém roce také 2 turnaje u
nás v Chropyni za účasti družstev z našeho
regionu.

Oddíl si dává pro tento rok za cíl rozšíření
členské základny, především z řad mládeže, a
zapojení družstva do pravidelné soutěže, neboť
oddíl má naopak od oddílu badmintonu
dostatek kvalitních trenérů, ale bohužel malou
členskou základnu a samozřejmě dalším
limitujícím faktorem je finanční stránka nutná
pro jeho další existenci.

Oddíl kOddíl kOddíl kOddíl kOddíl kaaaaanononononoiiiiissssstikytikytikytikytiky – členská základna tohoto
oddílu se v minulém roce stabilizovala na 25
členech. Vyjmenovávat všechny akce, kterých
se členové oddílu kanoistiky v minulém roce
zúčastnili a nebo které zorganizovali, by zabralo
poměrně mnoho času, což svědčí o velmi
bohaté činnosti tohoto oddílu. Kalendář
jednotlivých akcí začíná pravidelně již v lednu
a končí až v prosinci a lze mezi nimi nalézt kromě
typicky vodáckých akcí i akce lyžařské,
turistické, cyklistické apod. Ve stručnosti jen
uvedu několik nejvýznamnějších akcí –
zamykání Moravy, Bečvy a Moštěnky
/odemykání těchto řek se bohužel z důvodu
hrozících povodní neuskutečnilo/, sjezdy
českých a moravských řek, čištění Bečvy apod.,
přičemž řada naplánovaných akcí se kvůli
nepříznivému počasí musela zrušit, což bylo
jistě na škodu. Přesto oddíl zorganizoval
v minulém roce již 27. ročník tradičního
Memoriálu Iva Malého, kde startovalo
úctyhodných 26 lodí a 46 závodníků z 5 oddílů
- zde bych chtěl vyzvednout velmi pěkné
umístění naší posádky Boba Havely a Aničky

Ocknechtové v hlavní kategorii C2 mix, čímž
bylo 2. místo. Zvláště potěšitelné je, že těchto
akcí se kromě členů oddílu kanoistiky zúčastňuje
i široká veřejnost z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Také brigádnická činnost členů tohoto oddílu,
zvláště při přípravě a vlastním provozu koupaliště
, je velmi záslužná.

Odbor rekreačního sportuOdbor rekreačního sportuOdbor rekreačního sportuOdbor rekreačního sportuOdbor rekreačního sportu sdružuje
cvičence a sportovce, kteří nejsou zapojeni do
pravidelných soutěžích, organizovaných
různými sportovními svazy, a kteří cvičí a sportují
hlavně pro své zdraví a z radosti a potěšení
z pohybu. Členskou základnu tvoří cvičení jógy,
která čítá 16 členů, a sálové kopané s 15-ti
člennou základnou - pravidelně se scházejí a
cvičí v rámci přidělených cvičebních hodin
v naší tělocvičně.

V Oddílu kOddílu kOddílu kOddílu kOddílu karararararaaaaattttteeeee je organizováno celkem 30
členů, z toho 11 v kategorii dospělých a 19
v mládežnických kategoriích. Oddíl se
v minulém roce zaměřil více méně na
tréninkovou činnost, na zvyšování své kvalifikace
na různých školeních, seminářích a zkouškách
a také na ukázky tohoto atraktivního druhu
umění na nejrůznějších akcích, jako jsou
sportovní akademie, ukázky na školách,
náborové akce apod. V minulém roce oddíl též
zorganizoval v prosinci oddílovou Vánoční
soutěž v KATA, které se zúčastnilo 14 soutěžících,
dále se členové zúčastnili soustředění v Kroměříži
a celé řady seminářů v Letovicích, Brně,
Chropyni apod., kde si členové oddílu zvyšovali
svou kvalifikaci. Oddíl také zorganizoval v červnu
minulého roku seminář zakončený zkouškami u
nás v Chropyni, kterého se zúčastnilo 26 členů.

Oddíl kOddíl kOddíl kOddíl kOddíl kužužužužuželekelekelekelekelek, který je členem naší TJ od
roku 2003, má 44 členů. V soutěžích měl oddíl
v minulém roce zapojena dvě družstva – „A“
družstvo hraje KP, ve kterém se umístnilo na
velmi pěkném 4. místě z 9-ti účastníků, „B“
družstvo hraje krajskou soutěž, v níž skončilo
na 11. místě. Dále se členové oddílu zúčastňují
různých turnajů, kde se nejvíce dařilo hráčům

Vávrovi, Zapletalovi, Havlíčkovi a Mikešovi. Oddíl
také zorganizoval několik turnajů u nás
v Chropyni - Velikonoční a Vánoční turnaj a
dlouhodobou soutěž O pohár starosty města.
Za zmínku též stojí bohatá brigádnická činnost
členů tohoto oddílu, spočívající v údržbě a
úklidu vlastní kuželny.

Dalším oddílem, který rozšířil řady sportovců
TJ Chropyně, je od roku 2005 Oddíl noheOddíl noheOddíl noheOddíl noheOddíl nohejbalujbalujbalujbalujbalu,
ve kterém je organizováno 28 členů. Přestože
oddíl nemá zapojeno žádné družstvo
v pravidelné soutěži, lze činnost tohoto oddílu
hodnotit jako velmi aktivní, neboť oddíl
v minulém roce zorganizoval 4 turnaje, z toho
dva pro širokou veřejnost – Memoriál Pepy Ivana
a Turnaj Franty Kotáska, které se
setkaly v mimořádně velkým zájmem družstev
nejen z Chropyně, ale i z blízkého okolí, a dva
turnaje v rámci svého oddílu, kde se taktéž
odehrála řada velmi kvalitních utkání.

Nejmladším oddílem, který v závěru
minulého roku požádal o přijetí do TJ Chropyně
je Oddíl floorbalu Oddíl floorbalu Oddíl floorbalu Oddíl floorbalu Oddíl floorbalu - jde o v poslední době velmi
atraktivní druh sportu, populárního mezi
mládeží, a to jak u chlapců, tak i u dívek, o kterém
určitě v budoucnu ještě mnoho uslyšíme.

Oddíl kOddíl kOddíl kOddíl kOddíl kopaopaopaopaopanénénénéné má v rámci TJ organizováno
90 členů v mládežnických kategoriích (přípravka,
žáci a dorost) a právě v nich dosáhl oddíl
v minulém roce výrazných úspěchů. Největším
úspěchem chropyňské mládežnické kopané
v minulém roce bylo 2. místo starší přípravky
v K.P. a také 3. místo družstva starších žáků v KP,
přičemž družstvo získalo 59 bodů a až
v posledním utkání ztratilo o jeden bod titul
přeborníka Zlínského kraje, a tím možnost
postupu do vyšší soutěže.. Všechna ostatní
mládežnická družstva (ml. přípravka, ml. žáci a
st. a ml. dorostenci) dobře reprezentují
chropyňskou kopanou v soutěžích krajského
přeboru.

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa
mísmísmísmísmístttttopředseda Topředseda Topředseda Topředseda Topředseda TJ ChrJ ChrJ ChrJ ChrJ Chropopopopopynynynynyněěěěě
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JednoJednoJednoJednoJednotlivtlivtlivtlivtlivcicicicici:::::
NikNikNikNikNikol Hofol Hofol Hofol Hofol Hofírírírírírkkkkkooooovvvvvááááá - členka odboru ASPV,

oddílu sportovní gymnastiky
K největším úspěchům minulého roku patří
1. místa na Novoročním poháru ve Frenštátě
pod Radhoštěm, na Jarním přeboru ve
sportovní gymnastice v Holešově,
Kopřivnici a na Memoriálu P. Kuchaře v
družstvech, dále 2. místa na Rosické štice a
na Podzimních přeborech ve sport.
gymnastice v Hulíně a 3. místa na
celostátních závodech gymnastických
nadějí v Prostějově, na Slováckém džbánku
v Ostrožské Nové Vsi a na Memoriálu P.
Kuchaře v soutěži jednotlivců a dále několik
dalších pěkných umístění na různých
závodech

Klára Jurtíková Klára Jurtíková Klára Jurtíková Klára Jurtíková Klára Jurtíková – členka oddílu národní
házené
Je brankářkou družstva starších žaček, je
nejen nejlepší hráčkou družstva NH TJ
Chropyně, ale je také hodnocena jako
nejlepší brankářka celé soutěže, v minulém
roce zaznamenala velký výkonnostní růst,
je svými výkony, ale i přístupem k tréninku
příkladem pro ostatní spoluhráčky.

MiMiMiMiMirrrrroslaoslaoslaoslaoslav Slav Slav Slav Slav Slavíkvíkvíkvíkvík – je hráčem oddílu
badmintonu
Za minulý rok byl hodnocen na 6. místě
v krajském žebříčku kategorie U 17,
v současné době je na 3. místě krajského
žebříčku sedmnáctiletých a na 27. místě
v rámci celé republiky, za nejlepší výsledky

V sobotu 7. 4. 2007 pořádal šipkařský
klub DC Racek Chropyně  velikonoční turnaj
o Mistra Chropyně v moderních šipkách.
Zúčastnit turnaje se mohli jak amatéři, tak i
registrovaní hráči. Celkem se dostavilo
21 hráčů, nejen z Chropyně, ale i z blízkého
okolí. Jelikož z amatérů přišli tři lidé, další
zbytek byl tvořen převážně z hráčů hrajících
extraligu a 1. ligu. Tím bylo dopředu
systémem 501. D. O. v oboustra-nném
pavouku. Již od začátku bylo vidět, že snad
není hráče, který nemá formu. To se projevilo
po pár minutách, kdy padlo první Bingo
(171) na tři šipky. Za zmínku též stojí
výborný výkon Miroslava Beneše, který hodil
Bingo (180) hned dvakrát po sobě a na
turnaji obsadil 4. místo. První tři místa si
nakonec vybojovali tito hráči: 1. místo Adam
Možný (Kroměříž), 2. místo Roman Houska
(Chropyně), 3. místo Miloš Trčka (Kojetín).
DC Racek, který momentálně vede v tabulce
1. ligy, děkuje všem zúčastněným, svým
fanouškům a také sponzorům turnaje, kteří
dodali věcné ceny. Sponzoři: Zlatnictví
Lazurit P. Blaho, Rest. Racek - J. Zháněl,

minulého roku lze považovat 2. místo ve
dvouhře mužů na celostátním turnaji
seniorů v Chropyni.

Jiří OcknechtJiří OcknechtJiří OcknechtJiří OcknechtJiří Ocknecht – člen výboru oddílu
stolního tenisu, trénuje dorost a „B“ družstvo
mužů, kde je i vedoucím družstva, patří
k nejlepším hráčům družstva „B“ a
příležitostně vypomáhá i v „A“ družstvu
mužů.

Sportovní kolektiv:Sportovní kolektiv:Sportovní kolektiv:Sportovní kolektiv:Sportovní kolektiv:
DružsDružsDružsDružsDružstvtvtvtvtvo mlao mlao mlao mlao mladších žaček Junidších žaček Junidších žaček Junidších žaček Junidších žaček Junior Ior Ior Ior Ior I –

odbor ASPV
Toto družstvo ve složení Lucie Kopačková,
Sofie Květová, Kateřina Maradová, Andrea
Ondrušková, Kristýna Vaňharová, Žaneta
Rutschová, Martina Mikešová, Klára
Hlavinková, Magdaléna Zavadilová a Sandra
Vítková obsadilo 1. místo na Mistrovství ČR
do 11 let v Teamgym v Brně.                    -VPVPVPVPVP-----

Vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovního kolektivu
TJ Chropyně za rok 2006

     zleva Klára Jurtíková, Nikol Hofírková, Miroslav Slavík, za Jiřího Ocknechta převzal ocenění
předseda oddílu stolního tenisu Ing Maršál a zástupkyně nejlepšího kolektivu Kristýna
Vaňharová

Velikonoční turnaj o Mistra Chropyně.
Quelle M. Nováková, Autoservis J. Večeřa,
Technosoft,J. Polišenský, VAM Elektro - M.

Valentík. Více info na www.dc-
racekchropyne.mysteria.cz
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Poslední sobotu v měsíci březnu
zorganizoval výbor nohejbalového oddílu
turnaj tříčlenných družstev. Turnaj se
uskutečnil v tělocvičně TJ Chropyně.
Pořadatelům se prezentovalo celkem 7
družstev, a to 3 družstva hostující (Kojetín,
Zlín, Kroměříž) a 4 družstva domácí ve
složení:
„A“ – NO Chropyně – Zborek, Novotný,

Kotas;
„B“ – NO Chropyně – Chrastina,

Krejčířová, Kovařík J. ,  Středa
Radovan;

„C“ – NO Kojetín – Meduna, Malčík ,
Svoboda;

„D“ – NO Kroměříž – Junášek, Látal,
Ďurkáč, Podešva;

„E“ – NO Chropyně – Sedlařík, Koláček
st., Omamík;

„F“ – NO Chropyně – Krutil, Koláček ml.,
Kuchařík, Válek;

„G“ – NO Zlín – Polášková, Krištůfek,
Sabadasz.

Nohejbalový turnaj

Hrálo se na dva sety. Zápasy to byly
urputné, o čemž svědčilo, že několik zápasů
skončilo v poměru 1:1. Dvacet jedna
zápasů se hrálo šest a půl hodiny.

KKKKKonečné pořaonečné pořaonečné pořaonečné pořaonečné pořadididididi:::::
1. družstvo „C“ – NO Kojetín (bez ztráty

„kytičky“) – vyhrálo všech 6
zápasů;

2. družstvo „A“ – NO Chropyně – 4 zápasy
vyhrálo, 2x remizovalo;

3. družstvo „F“ – NO Chropyně – 3 vítězné
zápasy, 1 remíza, 2 zápasy
prohrálo.

O rozhodování se podělili rozhodčí A.
Středa a A. Sadyk. O občerstvení všech
zúčastněných se po turnaji postarala paní
Salajková, za což jí patří poděkování.

Nohejbalový oddíl TJ Chropyně plánuje
společně s místní organizací ODS turnaj
tříčlenných družstev 8. května na
Sokolském stadionu na ulici Komenského
a v měsíci červenci již II. ročník turnaje O
pohár pana Kotáska. Tento turnaj se
uskuteční na „kurtech“ v areálu f irmy
Technosoft. Na oba turnaje zve výbor
sportovní veřejnost našeho města.

– A. Středa –– A. Středa –– A. Středa –– A. Středa –– A. Středa –

Klub českých turistů
Májové slunce nad hlavou, pevné boty

na nohou, batoh se svačinou na záda,
dobrou náladu s sebou a vykročme na
některou z turisticky značených cest nebo
na pochod připravený některým odborem
turistiky oblasti Valašsko – Chřiby:

8.5.2008.5.2008.5.2008.5.2008.5.20077777 Světový den chůze IVV –Světový den chůze IVV –Světový den chůze IVV –Světový den chůze IVV –Světový den chůze IVV –
Vsetín a okolíVsetín a okolíVsetín a okolíVsetín a okolíVsetín a okolí
km pěší:  12 – 16; star t:
Vsetín,  žst .  ČD, 9:00 –
10:00 hodin; info: Jan
Hučík ,  732 148 705,
bohkup@volny.cz

2222277777.5.200.5.200.5.200.5.200.5.20077777 Hostýnskými vrchyHostýnskými vrchyHostýnskými vrchyHostýnskými vrchyHostýnskými vrchy
km pěší :  15, 25; star t :
sportovní areál Zahájené,
Bystřice pod Hostýnem,
7:30 – 9:00 hodin; info: Emil
Dočkal, 602 729 901

– JP– JP– JP– JP– JP, ,  ,  ,  ,  HHHHHP –P –P –P –P –

Asociace-TOM ČR,
TOM Chropyně oddíl „Kamínek“
a KČT srdečně zvou děti i rodiče

na soutěžně-zábavnou procházku
„Chropyňsko-Zářičskými lókami“

s tématickým zaměřením

„Z pověstí do pohádky“„Z pověstí do pohádky“„Z pověstí do pohádky“„Z pověstí do pohádky“„Z pověstí do pohádky“.

Procházka se konáProcházka se konáProcházka se konáProcházka se konáProcházka se koná
v sobov sobov sobov sobov sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 19.5.2009.5.2009.5.2009.5.2009.5.20077777.....

SSSSStttttarararararttttt je v 10,00 hodin u Lázeňského
pramene v Chropyni,

cílcílcílcílcíl je pod FRŇÁKOVNÍKEM
(bude označen) opět u Lázeňského

pramene v Chropyni.
Dobrou náladu a též špekáčky na

opékání s sebou!
Informace pro rodiče: příspěvek

na startovné 5,- Kč. Těší se na Vás:
Chropyňský hastrman, Rumcajs

a Manka, Arabela s Xénií, Vinnetou
a Olda Shaterhand, Šmoulové a

další kamarádi.
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V měsíci březnu se do našeho města přistěhovalo 22 občanů, 18
osob se přestěhovalo v rámci obce,  odstěhovalo se 10 osob, zemřeli
4 občané a narodilo se 8 dětí.

– – – – – Dagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –

Společenská kronika
březen 2007

PPPPPaaaaavvvvvel Gáborel Gáborel Gáborel Gáborel Gábor, K, K, K, K, Kyyyyyseloseloseloseloselovice – Libuše Sivice – Libuše Sivice – Libuše Sivice – Libuše Sivice – Libuše Sinuonuonuonuonuovvvvvá, Ská, Ská, Ská, Ská, Skašašašašašticeticeticeticetice
RRRRRoberoberoberoberobert Vt Vt Vt Vt Vymětymětymětymětymětal, Žalkal, Žalkal, Žalkal, Žalkal, Žalkooooovice – Marvice – Marvice – Marvice – Marvice – Martititititina Kna Kna Kna Kna Kopčiloopčiloopčiloopčiloopčilovvvvvá, Žalká, Žalká, Žalká, Žalká, Žalkooooovicevicevicevicevice

Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

Dne 5. dubna oslavila své 75. narozeniny paní

Zdenka ŠaríkováZdenka ŠaríkováZdenka ŠaríkováZdenka ŠaríkováZdenka Šaríková

z ulice Dr. Emila Axmana. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody
přeje dcera Ivana, vnoučata Iveta a Petr a rodiny Bakajova a  Bradíkova.

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Dne 2. května jsme vzpomenuli 2.
výročí úmrtí naší drahé a milované
maminky, babičky a prababičky paní

MarMarMarMarMariiiiie Slae Slae Slae Slae Slavíkvíkvíkvíkvíkooooovvvvvééééé.

Za tichou vzpomínku děkují syn Radek,
sestra Helena, snacha Marie, vnoučata Katka,
Honza a Miloš s rodinou.

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Kroměříž, Chropyně - Knihovna Kroměřížska je
partnerem Zlínského kraje v projektu Partnerství pro
novou strategii ZK. Jeho cílem je především zvýšení
absorpční kapacity neziskového sektoru - v praxi to
znamená snahu o co možná největší počet podaných,
schválených a realizovaných projektů, hrazených ze
Strukturálních fondů EU.

Zveme tímto zástupce neziskových organizací nejen
z Chropyně na přednášku „Podpora absorpční kapacity
neziskového sektoru v novém plánovacím období
2007-13“ a následné setkání u kulatého stolu
„Projektové záměry účastníků“.

Akce se koná ve středu 23. května 2007 od 13.00
do 17.00 hod. v Kulturním středisku Chropyně.

Školení je zdarma, pozvánky s přihláškou budou
poslány na adresy jednotlivých neziskových organizací.
K dispozici jsou také na webových stránkách knihovny:
www.knihkm.cz, kde jsou také všechny další informace
o projektu.

(kk)(kk)(kk)(kk)(kk)

Pozvánka na školení
pro neziskové organizace

Soukromá inzerce

KoupímKoupímKoupímKoupímKoupím

� v Chropyni  RD 4+1 v dobrém stavu se  zahrádkou.
Tel: 732 451 800

Dne 29. května oslaví své 65. narozeniny paní

Květoslava DolníčkováKvětoslava DolníčkováKvětoslava DolníčkováKvětoslava DolníčkováKvětoslava Dolníčková

z Moravské ulice. Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje
rodina.
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Chropyňské počasí
březen 2007

9.5.2007 (s(s(s(s(středa) otředa) otředa) otředa) otředa) od 1d 1d 1d 1d 10.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 hod. –d. –d. –d. –d. – „RÉV„RÉV„RÉV„RÉV„RÉVA“A“A“A“A“ – koncert
cimbálové muziky (určeno pro I. a II. stupeň ZŠ)

květen 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

Informace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek na
tttttel. 5el. 5el. 5el. 5el. 573 355 32373 355 32373 355 32373 355 32373 355 323, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Rapapapapapantntntntntooooovvvvvá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořadůdůdůdůdů
jjjjje vyhre vyhre vyhre vyhre vyhraaaaazzzzzenaenaenaenaena.  .  .  .  .  V přípaV přípaV přípaV přípaV případě rdě rdě rdě rdě rezezezezezererererervvvvvace mísace mísace mísace mísace místtttta ja  ja  ja  ja  je nutné sie nutné sie nutné sie nutné sie nutné si
vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!

Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
červen 2007

Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
AAAAAdrdrdrdrdresa resa resa resa resa redakedakedakedakedakce:ce:ce:ce:ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
TTTTTelefelefelefelefelefon:  5on: 5on: 5on: 5on: 573 500 773 500 773 500 773 500 773 500 746,  546,  546,  546,  546,  573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.

RRRRRedakedakedakedakedakce: ce:  ce:  ce:  ce:  Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.

G rG rG rG rG ra fa fa fa fa fická rická rická rická rická real ieal ieal ieal ieal izace: zace: zace: zace: zace: Tomáš Rozkošný.
J aJ aJ aJ aJ azykzykzykzykzykooooo vvvvvá úprá úprá úprá úprá úpraaaaavvvvva:  a:  a:  a:  a:  Jana Wiedermannová.
TTTTTiiiiisssssk: k:  k:  k:  k:  HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

Foto:Foto:Foto:Foto:Foto: archiv Zpravodaje, Tomáš Rozkošný, archiv MŠ, archiv
Korálek, archiv Pionýr, I. Zawadski, P. Večeřa, archiv DC
Racek Chropyně, L. Polášková

RRRRRegiegiegiegiegissssst rt rt rt rt rační číslo ační číslo ační číslo ační číslo ační číslo MK ČR E 12039.
UzávěrUzávěrUzávěrUzávěrUzávěrkkkkka ta ta ta ta tohoohoohoohoohottttto čísla: o čísla: o čísla: o čísla: o čísla: 15.4.2007.
VVVVV yyyyychází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v nákladu 2du 2du 2du 2du 21111100 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezplatná ditná ditná ditná ditná dissssst rt rt rt rt ribuce.ibuce.ibuce.ibuce.ibuce.
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Naši předkové velice pozorně sledovali vodní režim krajiny. Mimo
využívané prameny, studánky a trvalá prameniště byla značná
pozornost soustřeďována i na občasně zamokřované polohy.
Prameny a vývěry, které existovaly pouze v určitých obdobích roku,
bývaly v našich obcích nejenom velice dobře lokalizovány, ale stávaly
se i nositeli místních jmen. Zcela zvláštní kategorie přitom
představovaly ty polohy, na nichž se vytékající podzemní vody
tajuplně objevovaly pouze v určitých létech. Lidová zkušenost k nim
velice často připojovala pranosticky nepříznivé přídomky neúrody,
nouze, drahoty a hladu. O pramenech objevujících se třeba i po řadě
let se všeobecně hovořilo jako o plačících očích Matky země (nad
událostmi nadcházejícího roku) a otevírajících se očích polí, která
vidí budoucnost a zaplavují se nad ní slzami.

Plačící oči Matky země, stejně tak jako výrazné zvyšování vydatnosti
pramenů hladu, jsou vlastně bezprostředním odrazem opakujících
se většinou víceletých vlhkých období. A právě za těchto situací u
nás při úhorovém systému hospodaření nastávaly ty největší
neúrody, spojené zákonitě s nouzí, strádáním a někdy i s hladomory.
Takovými léty byly např. mokré roky 1770 až 1772, ve kterých,
v důsledku hladomoru zapříčiněného opakovanými neúrodami, se
počet obyvatel podle některých odhadů v Čechách a na Moravě
snížil o neuvěřitelných 12 %. Přitom podle Františka Palackého se
např. v prvních měsících roku 1772 snížil počet obyvatel jen
v Čechách o 205 tisíc.

Z místního pozorování v měsíci březnu:Z místního pozorování v měsíci březnu:Z místního pozorování v měsíci březnu:Z místního pozorování v měsíci březnu:Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +2,7 °C
- průměrná maximální denní teplota byla +8,5 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 55,6 mm/m2 (poslední

sněhové v březnu byly 20. a 21. března)
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 990,4 hPa.

Pranostiky na měsíc květen:Pranostiky na měsíc květen:Pranostiky na měsíc květen:Pranostiky na měsíc květen:Pranostiky na měsíc květen:
Máj – polezeme od kamen dál.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Májový déšť je dražší než celá Praha.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Když se v máji blýská, to si sedlák výská.
Roj, který se v máji rojí, za fůru sena stojí; v červnu rojení nestojí za
zvonění.
Mnoho chroustů v máji slibuje dobrý rok.

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

Zkrocení  aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení  aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení  aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení  aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení  aneb Shakespeare to psal pro mladší...
něžná komedie o tajemstvích hereckého řemesla.
Valerie Zawadská a Zdena Herfortová hrají role
hereček, které s odstupem generace ztvárňují
stejnou roli Kateřiny ve Zkrocení zlé ženy W.
Shakespeara a pojí je přitom nejen osobní přátelství,
ale paradoxně také profesní rivalita... role byly psány
přímo pro ně.
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