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ážení spoluobčané,
v letošním roce by měla v našem městě
pokračovat další, v pořadí již pátá, etapa
regenerace panelového sídliště, která bude
spočívat v kompletní rekonstrukci Moravské
ulice v celkovém rozsahu prací 7,3 miliónů Kč,
přičemž podstatná část by měla být financována
ze státního rozpočtu ministerstva pro místní
rozvoj, samozřejmě za předpokladu, že nám
tato dotace, stejně jako v minulých letech,
bude přiznána, a dalších 2,15 milionu Kč

je přichystáno v rozpočtu našeho města.
Ve druhé polovině letošního roku by měly být
zahájeny práce, které budou zahrnovat
především opravy hlavní komunikace i přilehlých chodníků, včetně dešťových vpustí,
a rekonstrukce veřejného osvětlení. Dále
se počítá s vybudováním nových parkovacích
míst pro osobní automobily, kterých je v této
ulici značný nedostatek, a samozřejmě bude
celá ulice osázena novou zelení, která bude
pokračování na str. 2
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Další etapa
regenerace ...
dokončení ze str. 1
pro tyto účely vhodnější než stávající alergenní
vegetace. Tyto práce by měly probíhat ve druhé
polovině roku, počítáme v období srpna až října,
a měla by je provádět firma, která bude vybrána
na základě řádného výběrového řízení.
Jsem přesvědčen, že když nám vše vyjde, jak
je naplánováno, dojde realizací této investiční
akce k dalšímu zkvalitnění života občanů v našem
městě, o což nám jde především, a tím také
k „ukrojení dalšího dílku z koláče“ Volebního
programu Zastupitelstva města na toto volební
období.
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města Chropyně –

Informace
o dopravním značení
Odbor výstavby a životního prostředí
Městského úřadu v Chropyni oznamuje občanům,
že ve dnech 28. a 30. dubna 2008 budou
v souvislosti s rekonstrukcí přejezdového
zabezpečovacího zařízení na železniční trati Brno
– Přerov, železniční stanice Chropyně, kilometr
78,040, na místní komunikaci ve městě Chropyně
a na silnici III/4349 Chropyně – Záříčí umístěny
přenosné dopravní značky „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ a „Změna místní úpravy – POZOR,
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ“.
Vlakové soupravy budou v místech dotčeného
přejezdu projíždět rychlostí nejvýše 10 km/h
ze vzdálenosti min. 60 metrů, přičemž budou
v dostatečném rozsahu dávat zvukovou návěst.
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Bezpečnostní situace ve městě v roce 2007
V průběhu roku 2007 bylo ve městě Chropyni
a části Plešovec Policií České republiky šetřeno
59 trestných činů. V Chropyni bylo spácháno
58 trestných činů a v Plešovci 1 trestný čin.
V Chropyni byly spáchány trestné činy krádeže,
vloupání do různých objektů a vozidel a poškozování
cizí věci (21 případů), odcizení motorového vozidla
(3), podvod a zpronevěra peněz či věci (8), výtržnictví
(8), porušování domovní svobody (1), ohrožení pod
vlivem návykové látky (1 - řízení motorového vozidla
pod vlivem alkoholu), řízení bez řidičského
oprávnění (5), dopravní nehoda s ublížením na zdraví
(3), zanedbání povinné výživy (2), neoprávněný zásah
do práva k domu, bytu nebo k nebytovým prostorům
(4), pohlavní zneužívání (1) a domácí násilí (1).
V části Plešovec došlo k jednomu trestnému činu,
jednalo se o dopravní nehodu, při které byl u řidiče
motorového vozidla zjištěný alkohol.
Ve srovnání s rokem 2006 došlo v Chropyni
k poklesu šetřených trestných činů o 6,8 % (v roce
2006 to bylo 68 trestných činů), v případě Plešovce
byly v roce 2006 spáchány 2 trestné činy, což
je o 1 více než v roce 2007.
Dále bylo na území města Chropyně a části
Plešovec v roce 2007 spácháno celkem 146 přestupků (včetně přestupků v dopravě), kdy 134 přestupků bylo spácháno v Chropyni a 12 v Plešovci.
V Chropyni to byly přestupky proti občanskému
soužití (28), proti majetku (32), proti veřejnému
pořádku (1) a přestupky v dopravě (73). V Plešovci
to byly přestupky proti občanskému soužití (2), proti
majetku (4) a přestupky v dopravě (6).
Pokud pomineme přestupky v dopravě, došlo
v roce 2007 na území města Chropyně k 61 pře-

stupkům, což je oproti roku 2006, kdy bylo spácháno
83 přestupků, o 22 přestupků méně, a procentuální
pokles tak činí 18,26 %. V Plešovci nebyl v roce 2006
šetřený žádný přestupek, zatímco v roce 2007 jich
bylo 6.
Při projednávání těchto přestupků uložil správní
orgán, Komise k projednávání přestupků města
Chropyně, celkem 13 pokut s celkovou finanční
částkou 9.400,- Kč, což je o 51.700,- Kč méně
než v roce předchozím. Tento výrazný pokles
je zapříčiněn několika faktory. Prvním faktorem je,
že došlo k celkovému poklesu projednaných
v loňském roce. Druhým faktorem, a významnějším,
je, že v uplynulém roce se téměř neobjevila žádná
recidiva u přestupků, což mělo za následek, že správní
orgán dával podstatně nižší sankce u těch pachatelů,
kteří se dopustili přestupku poprvé. Tento jev, kdy
přestalo docházet k opakování přestupků, je velmi
pozitivní a svědčí o tom, že finanční odbor městského
úřadu učinil za poslední dva roky velký kus práce při
vymáhání pokut, což se projevilo na poklesu
celkového počtu přestupků. Do konce roku 2007
bylo z celkové částky 9.400,- Kč, uložené na pokutách, zaplaceno 5.100,- Kč, což je 54 %.
Celkem 57 oznámených přestupků bylo
odloženo kvůli nesplnění podmínek k dalšímu
projednání.
– JiRo –
Pozn: údaje jsou získány ze zprávy OO PČR Hulín
a zprávy Komise k projednání přestupků města
Chropyně předložených na jednání Zastupitelstva
města Chropyně dne 26. března 2008.

ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

Žádáme všechny občany města, aby
v uvedených dnech při přejíždění nebo přecházení
železničního přejezdu v Chropyni dbali zvýšené
opatrnosti!!!
– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP –

Zápis do hudebního a tanečního oboru
pro školní rok 2008/2009
bude probíhat od 1. března 2008 vždy
ve dnech pondělí, úterý, středa
v době 13,00 – 17,00 hod.
V hudebním oboru nabízíme výuku ve hře
na klavír, klávesy, akordeon, kytaru,
zobcovou i příčnou flétnu,
klarinet, trubku, sólový a sborový zpěv.

Město Chropyně prodává pozemky
o výměře 800 - 1.200 m2
pro výstavbu rodinných domů
nedaleko centra města
v blízkosti lesa.
Výstavba bude zahájena
v roce 2008.
Možnost napojení
na veškeré inženýrské sítě.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny
na webových stránkách
Města Chropyně.
Informace na tel.: 573 500 736.

V tanečním oboru, který je letos nově
otevřen pro žáky předškolního věku
a žáky 1. – 4. tříd ZŠ, nabízíme pod vedením
pí. uč. Karly Koutné výuku taneční průpravy
směřující k zvládnutí techniky klasického,
lidového a současného tance.
Zájemci, kteří mají zájem o hudební i taneční
obor se mohou zapsat v budově Základní
umělecké školy na ulici Komenského č. 350.
Jakékoli informace týkající se zápisu vám
budou zodpovězeny na těchto tel. číslech
731 524 953, 573 355 043.
− Luděk Koutný, vedoucí pobočky −
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Kapitoly z ději n hudby v Chropyni a v hanáckém regi onu
Kapitola V. – Duchovní život v Chropyni
v 17. a 18. století (2. část)
Také historie chropyňských varhan v zámecké
kapli a v nově postaveném kostele sv. Jiljí
je neméně zajímavá. Víme, že zámeckou kapli
nechal vybudovat kardinál Dietrichštejn.
Po písemných žádostech farníků z Chropyně, Záříčí
a Plešovce bylo v roce 1729 zřízeno v městečku
lokální kaplanství a kněz na bohoslužby dojížděl
z Vlkoše. V roce 1729 se kaplan usadil v Chropyni
natr valo. Tím bylo ukončeno dlouholeté
docházení na bohoslužby do Břestu a Vlkoše.
Kaple sloužila farníkům dlouho, až do roku 1780,
kdy byl vysvěcen nově postavený kostel
a duchovní život v obci dostal širší rozměr.
Podrobněji o tom Zd. Fišer: Kapitoly z dějin
Chropyně, 1993, str. 27 – 29 a Pamětní kniha
městečka Chropyně, díl I.
Známe vybavení kaple i některá jména kněží,
kteří zde konali bohoslužby. Chybí nám
podrobnější údaje o varhanách, hudebním
instrumentáři a kantorovi, který zajišťoval zpěv
a hudbu v kapli a vyučoval místní děti. Můžeme
zde citovat údaje, které jsme nalezli v publikaci
J. Trojana: Kantoři na Moravě a ve Slezsku
v 17. – 19. století. U hesla „Chropyně“ s. 287
je uvedeno: „r. 1691 filiální kostel, rektor místo
desátků má od farníků roční plat 5 mír žita.
Za svátky (festivale) o Vánocích, Velikonocích
a na Sv. Ducha 3 bílé groše, ročně to činí 21 kr.
Od zpívání pašijí 6 bílých grošů.“ V děkanské
matrice Přerov, ZA Olomouc ACO 218 je záznam:
„r. 1764 hudební kůr se nachází u vchodu
do kostela, dřevěný se starým positivem (pozn.
malé varhany o 4 – 6 hlasech). Ludimagister dostává
od tří obcí obilí, fixně nemá plat. Ve svátky
od kostela ročně 21 kr., za zpěv pašijí 1 zl. 10 kr.,
celkem 1 zl. 31 kr. Školu udržují farníci.“ Tolik
dostupné prameny.
První zmínku o kantorovi v Chropyni máme
z roku 1768, kdy zde působil Bernard Sevranek.
Jak bylo uvedeno, příjmy z kostela a ze školy měl
velmi skromné. Patrně ze sociálních důvodů odešel
v roce 1777 do Břestu, kde sloužil ještě pět roků.
Existence malých varhan v zámecké kapli
je potvrzena poznámkou, která se nachází v ZA
Olomouc ACO 218. Zde je zmínka o opravě
varhan v roce 1759 bez dalších informací.
Již nezjistíme, který kněz zprávu do Olomouce
napsal a který varhanář starý positiv opravoval.
Neznáme jméno výrobce, zda to byl český nebo
vídeňský varhanář. Někteří byli na Moravě známí
a podle písemných pramenů stavěli varhany
do chrámů v Kroměříži. Můžeme hypoteticky
uvažovat o osobním daru některé významné
církevní osobnosti v době zřízení zámecké kaple.
Připomeňme, že kardinál František Dietrichštejn,
majitel chropyňského panství, byl velkým
ctitelem hudebního a dramatického umění.
Od stavby a vysvěcení kostela sv. Jiljí v roce
1780 a pořízení nových varhan v roce 1844
uplynulo 64 roků, což je dosti dlouhá doba.
Nevíme, zda v tomto mezidobí byl využíván
v kostele přenosný positiv ze zámecké kaple, nebo
zde sloužil jiný nástroj, pro nás doposud neznámý.
Doklady o tom nemáme, i když svěcení nového

kostela se jistě bez zpěvu a varhan neobešlo.
Na jeho řízení se jistě podílel tehdejší chropyňský
kantor František Smrček, který zde od roku 1780
působil.
O varhanách postavených na kůru kostela
sv. Jiljí se dovídáme nejvíce z Pamětní knihy
městečka Chropyně, díl I., kde je zaznamenán
průběh jejich stavby. Varhany postavil za 18 dnů
varhanář Antonín Hanačík sen. (1783 – 1862)
se svými dvěma syny. Za jejich zhotovení požadoval
částku 30 fr.C.M., kterou zaplatili místní farníci.
Ze zápisu je patrné, že na varhany poprvé hrál
11. března 1844 varhaník ze Zlína. Za malování
varhan bylo zaplaceno 26 fr.C.M. To se stalo
za velebného pána Františka Klemše, pana rektora
Josefa Navrátila, rychtáře Františka Homolíka,
pudmistra Františka Kopečného a písaře Františka
Svobody. Zápis v Pamětní knize neuvádí bližší popis
varhan, jméno zlínského varhaníka,
po nás neznámého, a vysvětlení pojmu malování
varhan.

„Portativ - přenosné varhany“
Podle požadované ceny se můžeme domnívat,
že šlo o menší jednomanuálnové varhany, přibližně
s 8 – 10 rejstříky, včetně 2 – 3 pedálových.
Existenci varhanářské smlouvy, která měla
obsahovat podrobnější údaje, nemůžeme potvrdit.
Smlouva uzavíraná mezi farářem a varhanářem vždy
uváděla podmínky nástrojařské práce a povinnosti
obou smluvních stran, dispoziční návrh varhan,
honorářové podmínky, případně další naturálie
pro varhanáře, jak se naloží se starým nástrojem
a vymezení bezplatné garance na opravu nástroje.
K poznámce – malování varhan – uveďme,
že dřevěné varhanní skříně se dříve natíraly různými
barvami, ponejvíce barvou šedou, a dodatečně
se melírovaly. Barva skříně měla zpodobňovat
oblíbený žíhaný mramor. Tento způsob úpravy
se u některých varhanářů zachoval do počátku
20. století.
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K varhanářské dílně rozvětveného rodu
Hanačíků ze Zlína poznamenejme, že dílna
patřila na jihovýchodní Moravě k nejznámějším.
Stavěla pouze jednomanuálnové varhany
s malým počtem rejstříků bez elektrického
pohonu. Vzduch potřebný ke hře varhan
obstarával pomocí šlapacího zařízení tzv. kalkant.
Práce dosti náročná vyžadovala rytmickou
přesnost a pravidelnost. Při větších varhanách
se střídalo dva i více kalkatnů.
Varhany J. Hanačíka sloužily na chropyňském
kůru až do roku 1898, tedy 54 roků. V uvedeném
roce postavil do kostela sv. Jiljí varhanář Josef
Hauke (1839 – 1902) z Uherského Hradiště nové
varhany za 1 700 fr. Na tehdejší chropyňské
poměry to byla částka dosti vysoká. O varhanách
jsme blížeji informováni ze spisů ZA Olomouc
ACO G 1 č. 4555. Měly jeden manuál
s pedálem, již kuželovou mechaniku a 10 rejstříků (7+3). Nevíme, kdo dal ke stavbě varhan
podnět. Zda příčina tkvěla v sešlosti a nefunkčnosti dřívějších varhan, nebo to bylo přání
farníků s tehdejším administrátorem J. Pernicou
mít nový, modernější nástroj. Snahu jistě
podpořil tehdejší chropyňský rektor Vilém
Axman, údajně velmi dobrý muzikant a varhaník.
Předpokládejme, že požadovanou finanční částku
uhradili společně farníci ze tří obcí, představitelé
obce, případně příspěvkem pomohla také zdejší
občanská záložna. V době své prosperit y
přidělovala ze svého zisku určité částky na kulturní a sociální účely. Víme, že na zakoupení
hudebních nástrojů pro kostel záložna poskytla
50 zlatých.
V olomouckém archivu je ze 7. září 1898
uložena písemná žádost faráře J. Pernici
na kolaudaci nových varhan, tedy jejich odborné
posouzení. Víme, že v uvedené době byl
církevním kolaudátorem pro olomouckou
diecézi dómský ředitel kůru a hudební skladatel
Josef Nešvera (1842 – 1914), tvůrce mnoha
světských a církevních skladeb. Jeho sbor
„Moravě“ se stal v době nacistické okupace
hymnou Moravanů, často zakazovanou. Zda
J. Nešvera do Chropyně na kolaudaci varhan
přijel, prameny neuvádějí. Úřední zápis o kolaudaci a varhanářskou smlouvu, která by mnohé
otázky objasnila, se nám nepodařilo nalézt.
Nepochybujeme o tom, že nové varhany
obohatily nástrojový instrumentář chrámového
kůru a zvýšily slavnostní lesk církevních obřadů.
Varhany sloužily svým účelům až do počátku
čtyřicátých let 20. století, kdy byly zásluhou faráře
J. Vejvody a ředitele kůru Fr. Kašpera postaveny
na kůru kostela sv. Jiljí nové dvoumanuálové
varhany varhanářskou firmou Jozef Melzer z Kutné
Hory.
(pokračování příště)
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

Soukromá inzerce
Koupím
 Koupím byt 4+1 v CHropyni. Tel. 732
755 787.
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Pečovatelská služba, organizační složka Města Chropyně, je tu pro vás
Tímto heslem se chceme řídit, a proto Vás
budeme informovat o všem, co je pro klienty,
ale i zájemce o pečovatelskou službu důležité.
Protože vzájemná důvěra je základem pro
dobrou spolupráci, chceme Vám představit kolektiv
pracovníků, který služby zajišťuje. Určitě bude i pro
naše současné klienty zajímavé dozvědět se, kdo
vlastně jsou ti jejich „ andělé strážní“, kteří je denně
navštěvují a pomáhají jim zvládat to, na co již jejich
síly nestačí, nebo se starají o administrativu, která
je také nezbytná. Možná se někomu může zdát,
že to zní příliš nadneseně, ale jen Ti, kteří naši službu
využívají, mohou posoudit, jak jsou naši pracovníci
pro ně důležití.
Vaše dotazy a reakce na naše informace rádi
zveřejníme v rubrice „Vy se ptáte, my odpovídáme“
vždy na konci naší stránky. Otázka pro ty, které
Vám dnes představujeme, zněla: „ Proč jsem se stala
pečovatelkou?“
Hrtúsová Libuše – vedoucí PS
„Po škole jsem začala pracovat jako brigádnice
v kroměřížské sodovkárně a nakonec jsem tam zůstala
dlouhých 12 let. Až zdravotní problémy s páteří mne
donutily hledat si jinou práci. Shodou okolností
se v mém okolí stal velice smutný případ, kdy starý,
nemocný a opuštěný člověk zůstal sám a nakonec
zemřel bez pomoci svých nejbližších. Tento případ
mnou hluboce otřásl a najednou mi bylo jasné,
co chci vlastně dělat dát.
Věděla jsem, že chci pomáhat lidem, kteří pomoc
potřebují. Našla jsem si práci jako dobrovolná
pečovatelka u Okresního ústavu sociálních služeb
v Kroměříži. Za necelý rok jsem po absolvování
sanitářského kurzu byla přijata jako pečovatelka
z povolání. Tato práce mne nesmírně bavila,
a tím se naplnila také má potřeba pomáhat lidem,
kteří ji potřebují. V roce 1989 jsem byla přeřazena
z Kroměříže do Chropyně, kde pracuji doposud.
V roce 2005 převzalo Město Chropyně
pečovatelskou službu, aby zajistilo péči o své staré

a zdravotně postižené občany, za což jim patří velký
dík. Byla jsem pověřena radou města vedením
pečovatelské služby. Mám za to, že to bylo z důvodu
mé dvacetileté praxe a dlouholetých zkušeností.
Tímto bych ještě dodatečně chtěla poděkovat těm,
kteří mi dali důvěru, a já se budu snažit, abych
ji nezklamala. Práce pečovatelky se mi stala koníčkem, cítím ji jako poslání a mám radost, že můžu
být užitečná těm, kteří potřebují naši pomoc.“
Buráňová Ivana – pečovatelka z povolání
„Přáním snad každé dospívající slečny je stát
se zdravotní sestřičkou. I já jsem po tomto poslání
toužila. Bohužel rodiče měli jiné představy, které
jsem musela respektovat.
Když jsem se však v roce 1979 přestěhovala
s manželem a dětmi do Chropyně, začala jsem
si hledat práci, která by mě bavila a hlavně
naplňovala mnou potřebu pomáhat a být
užitečná. Osud tomu tak chtěl a já nastoupila
do Domova důchodců v Kroměříži. Pracovala jsem
na čtyři směny a zároveň si doplňovala vzdělání,
abych tuto práci mohla vykonávat profesionálně.
Když byl v Chropyni postaven pr vní Dům
s pečovatelskou službou, neváhala jsem a nastoupila zde jako pečovatelka. Praxi a zkušenosti jsem
získávala téměř 10 let.
V roce 1990 jsem však z oboru na pár let odešla
a zkusila podnikat. Přiznávám, že i podnikání mne
svým způsobem naplňovalo, protože jsem byla
ve stálém kontaktu s lidmi. Nicméně to,
co mě opravdu baví a činí šťastnou, je pomáhat
lidem a být jim nablízku vždy, když to skutečně
potřebují.“
Rejtrová Marcela –
pečovatelka z povolání
„Už na základní škole se mi velice líbil pocit,
který jsem měla vždy, když jsem někomu mohla
pomoci a když jsem věděla, že ať už to je pomoc

zleva: Marcela Rejtrová, Libuše Hrtúsová, Ivana Buráňová, Lenka Horáková
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jakákoliv, budu za ni řádně odměněna. Ať se jednalo o kýžený pocit nebo slova díků, cítila jsem
se vždy platná a potřebná, což byla ta největší
odměna.
Jak čas plynul, tak jsem vyměnila školní lavice
za práci, ve které jsem se starala o zvířata. Tahle
práce mě bavila, ale nenaplňovala tak, jak jsem
si to představovala. Po necelých deseti letech
jsem tedy práci se zvířaty vystřídala za práci, která
měla s pomocí lidem mnohem více společného.
Jednalo se o práci masérky v teď již bývalých
chropyňských lázních. Náhle jsem ale velice
vážně onemocněla. Po třech měsících strávených
v nemocnici jsem teprve naplno pochopila,
co je to pravá pomoc lidem. Někdy totiž stačí
člověku naslouchat a pomohu mu více než předepsaná léčba. Lék na samotu a neporozumění
totiž ještě nikdo nevynalezl…
Tím se dostávám ke své dosavadní práci
a na otázku, proč jsem se tedy stala pečovatelkou,
odpovídám, že jinak to ani opravdu dopadnout
nemohlo…“
Horáková Lenka – vedoucí OSV
„Na Městském úřadě v Chropyni na odboru
sociálních věcí pracuji od roku 1992, od roku 1999
jako vedoucí tohoto odboru. Od roku 2005 jsem
byla pověřena metodickým a organizačním
vedením Pečovatelské služby Chropyně.
Začátky byly pro mne docela těžké, začala
jsem kromě své práce na odboru také s úplně
novou prací týkající se zajištění chodu pečovatelské služby. Bylo nutné udělat i některé
ne zrovna lehké a příjemné změny. Vše se po čase zaběhlo, myslím si, že ke spokojenosti jak
klientů, tak pečovatelek. Počet klientů i jejich
potřeby stále narůstají s tím, jak stárnou, a zhoršují
se jejich zdravotní problémy.
V současné době všichni dohromady intenzivně
pracujeme na zkvalitnění pečovatelské služby
za odborné a obětavé pomoci paní Dáši Šípkové
Novotné, bývalé pracovnice Krajské úřadu ve Zlíně. Zákon o sociálních službách nastavil určitá
povinná pravidla pro fungování každé sociální
služby. Její chod je závislý na tom, jak bude mít
vypracovány standardy kvality, a samozřejmě
je musí uplatňovat ve své činnosti. Pak musí být
kvalita poskytované sociální služby povinně
vyhodnocena odbornou inspekcí. Je nutné mít
také řadu vnitřních pravidel a směrnic zpracovaných v souladu se zákony a Standardy kvality
sociálních služeb, což je rovněž velký nárok
na stále větší, ale bohužel nutnou administrativu.
S tím souvisí celá řada podstatných i méně
znatelných změn v organizaci práce. Změny
se dotknou nejen pečovatelek, ale i klientů.
Při vytváření pravidel a postupů chceme
spolupracovat i s našimi klienty. Nově nastavená
pravidla pracovníci Pečovatelské služby Chropyně
přijmou jako veřejný závazek, jehož plnění
mohou kontrolovat nejen klienti, ale celá
veřejnost. V příštím čísle se již můžete těšit
na konkrétní informace o Standardech kvality
sociálních služeb.“
– Lenka Horáková, vedoucí OSV –
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Odpověď občana
Neměl jsem již v úmyslu vracet se ke svému
článku „Názor občana aneb Jdou investice správným
směrem?“ v březnovém Zpravodaji. Odpovědi pana
starosty a místostarosty mě však k tomu donutily.
Nemám vůbec v úmyslu zpochybňovat
prospěšnost péče o tělovýchovu, tím spíše, že jsem
v ní v našem městě dlouhá desetiletí aktivně
působil. Pouze jsem upozornil na potřebu hledat
kompromis, který přinese prospěch všem, i když
možná nikoliv stoprocentní uspokojení. Na témata
v článku se nejen mně, ale i občanům nedostala
očekávaná odpověď a vysvětlení. Jsem přesvědčen,
že žádostem na jakékoliv dotace a jejich využití
by mělo předcházet z Vaší strany vědomí solidarity
a spravedlnosti vůči všem občanům.
Je samozřejmě správné zlepšovat životní
podmínky pro děti a mládež, ale i zde by měly
platit jisté hranice. Není tajemstvím, že dnes jsou
děti a mládež stále více náročné na všechno.
Zahrnujeme je vším možným, na co si jen
vzpomenou. Zvykají si, že jim automaticky musí
všechno jako by „spadnout z nebe“. Spíš by dnes
měla následovat tvrdší, ne-li tvrdá práce,
ne zametání cestiček a odstraňování všech překážek
na jejich cestě do života. Tím, ne svou vinou, ztrácejí
hodnoty, jako je skromnost a pokora. Omlouvám
se za toto odbočení od tématu, ale chci tím
naznačit, že i to Vámi budované – na chropyňské
poměry – supermoderní koupaliště za 40 mil. Kč,
určené především mládeži, jim spadne z nebe
jakoby věc samozřejmá. Myslím, že právě dnes
má co říci staletími ověřená rada jednoho moudrého
pedagoga, že: „Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí,
nech je zakusit trochu hladu a zimy.“ Ostatně celá
řada našich úspěšných vědců, umělců, sportovců

a jiných specialistů v pokoře a skromnosti vyrostla.
Pouze okrajově, nikoliv do skutečné hloubky,
byly zodpovězeny připomínky k lázním.
Jak je to s vlastnickými poměry mnoho řečeno
nebylo, co bylo předmětem smlouvy a jaké
v ní byly zakotveny podmínky pro převod
vlastnického práva, se můžeme jen dohadovat.
Pokud by, dle mého názoru, byl převod vlastnického
práva vázán na termín a splnění konkrétní
podmínky, např. zahájení a kolaudace stavby,
nemusel dnes možná probíhat o návrat pozemků
soudní spor. Dále se ve zmíněném vyjádření vůbec
nehovoří o snaze a možnosti spojit budování
tělovýchovných zařízení s vybudováním zatím
alespoň rehabilitačního zařízení s postupným
rozšiřováním a modernizací lázní. Mnozí
s nemocnými klouby trpí dál a klenot v podobě
naší léčivé vody stále leží ladem.
Snad až příliš jednoduše se odpověď pana
místostarosty vypořádala s budováním kolumbária
na místním hřbitově. Termínově nejasné zařazení
do investičního výhledu nemůže uspokojit nikoho
z těch, kteří předpokládají využití tohoto pietního
místa a nejsou schopni si s ohledem na svoji finanční
situaci zajistit ani malý pomníček v urnovém háji.
Pro ty, kteří slibovali sloužit všem, by to nemělo
být nepochopitelné. Proto doporučuji zajistit tuto
výstavbu alespoň v roce 2009.
Zcela bez povšimnutí zůstaly ve vyjádřeních
problémy, jako zimní údržba chodníků, problematika
kompromisních přístupů jednotlivých stran koalice
a jejich zastupitelů při navrhování volebního programu a zveřejňování ve Zpravodaji, jak kdo z členů
hlasoval. V demokracii, dle mého názoru, nemůže
být místo pro nějaké tajnosti. Vzpomínám si, že jedna

ze stran koalice měla ve svém předvolebním
programu chvályhodný institut referenda. Škoda, že
jste této vymoženosti demokracie nevyužili, aby sami
občané rozhodli, na co, kdy a jak investiční
prostředky využít. Znamená-li mlčení zástupců města
příslovečný souhlas, chápu to jako příslib, že budou
moje připomínky respektovány.
Posledním, avšak významným problémem, který
představitele města vůbec nezaujal, je výstavba
malometrážních bytů startovacích nebo bytů pro
seniory. V programu na toto volební období to není.
Bohužel v investičně náročnějších akcích nacházíme
pouze zájmy těch skupin obyvatel, které se shodují
se zájmy osob v nejvyšších funkcích města.
Vážení přátelé, tento způsob komunikace s Vámi
jsem zvolil záměrně, protože vůbec nejde o problém
mé osoby jako pisatele a Vás, ale všech občanů
Chropyně. Takto se mohou v klidu domova
seznámit s názory a náměty občana i reakcemi
od Vás. Nechtěl jsem Vás kritizovat, spíš pomoci
uvědomit si Vaše určité pochybení. Očekával jsem,
že to uznáte. Za to by Vás jistě nikdo nekritizoval,
spíš naopak. To se však bohužel v Chropyni „ještě
nenosí“. Je mi líto, že nebyla pochopena moje
snaha po vyváženém a spravedlivém přístupu ke
všem kategoriím občanů v našem městě a že naděje
mnoha lidí, týkající se zmíněné oblasti sociální
a zdravotní, se ztratily do neznáma, že starší generace
stále více pociťuje, že je již překážkou. Chcete-li
vděk všech občanů, respektujte prosím jejich
připomínky a nekopírujte praktiky vrcholových
politiků, kteří se zvykli řídit heslem, že jen ten,
kdo má moc, musí mít i pravdu. Snad tato
politováníhodná praxe v naší Chropyni nezdomácní.
– EmK –

Vyjádření zástupců města na odpověď
občana

Pokud byste se i Vy, občané našeho
města, chtěli dozvědět více o našich
plánech a investičních záměrech,
přijďte na Setkání s občany, které
se uskuteční v úter ý 29. dubna 2008
od 16,00 hod. v Městském kulturním
středisku, kde pro Vás bude připraveno
i malé kulturní překvapení.

Těšíme se na Vás a věříme, že využijete této
příležitosti nejen k tomu, že se dozvíte něco
zajímavého a nového ze života našeho města,
ale zároveň se i dobře pobavíte.

Jelikož není vhodné o těchto nastíněných
problémech diskutovat pouze prostřednictvím
Zpravodaje města Chropyně, proběhlo již setkání
s autorem tohoto příspěvku přímo na Městském úřadě
v Chropyni, kde jsme si řadu věcí vyjasnili a vysvětlili.

– Ing. R. Macháček, starosta města –
– Ing. P. Večeřa, místostarosta města –

Darovali svou krev již čtyřicetkrát
Ve středu 19. března byli přijati na
Městském úřadě v Chropyni u starosty
a místostarosty města čtyřicetinásobní
čestní dárci krve, pánové Miroslav
Laidorf a Pavel Topič, kteří tímto
věnovali již kolem dvaceti litrů své
krve na záchranu lidských životů.
Jejich krev byla použita při nejrůznějších operacích a lékařských
zákrocích, při kterých je lidská krev
nezbytně nutná. Tímto oba splnili
podmínky pro získání Zlaté plakety
MUDr. Jánského, kterou uděluje
čestným dárcům krve Český červený
kříž.
Oběma dárcům starosta a místostarosta města upřímně poděkovali
a zároveň ocenili jejich statečné činy
drobným dárkem.
– VP –

uzávěrka Zpravodaje 05/2008

je 15.04.2008
do 12:00 hod.

Z pravodaje
archiv

archiv

archiv

archiv

archiv

archiv

města Chropyně najdete na
http://www.muchropyne.cz
– Redakce –
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Knihovna slavila Měsíc knihy

–

10 nových regálů vyrobených na míru panem Sigmundem z Plešovce
vyřešilo nové lepší uspořádání knih v dětském oddělení městské
knihovny.

Beseda o dobrodružné literatuře pro žáky 4. tříd v dětském oddělení
městské knihovny.

Beseda o knížkách pro děti a předání čtenářských průkazů všem
prvňáčkům zdarma v pobočce v Tyršově ulici.
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Knihovna slavila Měsíc knihy

Pěkný dárek k měsíci knihy dostali čtenáři knihovny v Plešovci. Spolu
s aktualizací a úpravou fondu byla v zimních měsících provedena i úprava
jejího interiéru. V čerstvě vymalované knihovně teď čeká na své čtenáře
i spousta nových knih.

Městská knihovna v Chropyni představuje své pobočky
Pobočka dětského oddělení byla otevřena v Nádražní ulici už v prosinci
1987. Objekt, v němž byla umístěna, však v roce 1999 získává nový majitel,
a tak městský úřad přiděluje knihovně nevyužité prostory v MŠ v Tyršové
ulici. 1. října 1999 je pro děti nová půjčovna knížek připravena. Malí
čtenáři zde najdou nejen hezké knížky, ale tráví tu i příjemné chvilky
se svými kamarády při různých hrách, besedách a soutěžích.
Knihovna má celkem 1527 svazků knih pro děti, navštěvuje ji 72 čtenářů,
v roce 2007 uskutečnilo 1081 návštěvníků celkem 4 618 výpůjček dětské
literatury, knihovna je otevřena v pondělí a pátek od 12 do 15 h.

Pobočka v Plešovci vykazuje v roce 2007 1071 svazků knižního fondu,
z toho je 107 svazků literatury naučné a 964 svazků beletrie. Pobočka
má celkem 26 čtenářů, z toho je 13 dětí. V minulém roce bylo realizováno
309 výpůjček knih pro 227 návštěvníků. Od roku 2005 pracuje v knihovně
paní Marta Blažková, která vás u pěkných knížek přivítá každý pátek
od 16 do 17 h.
reklama
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Masopustní karneval 2008
Současně s obdobím plesů a blížícím se jarem
se v chropyňském skautském Středisku „Krále
Ječmínka“ uskutečnil již II. Masopustní karneval.
V sobotu 23. února 2008 se od 15:00 scházeli
členové oddílů našeho střediska, aby zanedlouho
byli převlečeni do masek a mohlo se začít.
Celý karneval odstartovalo moderátorské duo
Jarča Soukupová a Peťa Caletka, kteří v maskách
zahájili celou akci a představili porotu, která
potom vybírala nejlepší masky celého karnevalu.
V porotě zasedla vodnice v podání Ivy Dolníčkové,
Číňanka Pijučaj, kterou představovala Eliška
Honková, dále pak předseda JZD Adam Krajčovič,
mimozemšťanka Renča Kučková a investigativní
reportér Zdeňa Opravil.
Po představení poroty následovalo plnění
předem připraveného zábavného programu.
Masky se seřadily do kruhu a vprostřed vždy stál
někdo, kdo měl zavázané oči. Vždy při zastavení
hudby (při které masky pochodovaly v kruhu)
osoba uprostřed ukázala na někoho v kruhu a ten
promluvil změněným hlasem. Maska se zavázanýma očima musela poznat, o koho jde. A tak
se stalo, že tam někteří vydrželi jenom jedno kolo,
a jiní by tam byli až dodnes, kdyby se nemuselo
přistoupit k dalšímu bodu programu.
Než jsme to však stihli, objevil se galský Obelix
(oblíbená paní Mikešová) a jako obvykle nám
přinesl bohaté občerstvení a také Druidův
kouzelný nápoj v láhvi, za což mnohokrát
děkujeme. Každý účastník pak dostal kouzelného
nápoje napít, aby se karneval opravdu rozjel.
A taky že ano. Zahráli jsme si populární hru
nazvanou „Rubikova kostka“, při které se skautíci
museli rozplétat mezi zašmodrchanými těly svých
kamarádů.
Samozřejmě jsme podpořili soutěživého
ducha, a tak si děti zahrály pohybovou soutěž,
při které nám málem spadly klubovny.
Za poslední společenskou hru byla vybrána hra

s písmeny abecedy (,,Seřaďte se podle abecedy
bez mluvení!“) a celý karneval pak zakončila
velká diskotéka, kde se všechny masky náležitě
odvázaly. A potom už se přistoupilo k vyhlašování
výsledků:
Na třetím místě se v soutěži masek umístila
víla v podání Alexandry Herzánové, která si za
velkého potlesku převzala ceny. Místo druhé
pak patřilo Markovi Mikešovi, který představoval
gladiátora. A na místě prvním se za hlasitého
pískotu a skandování umístil kosmonaut Adam
Spáčil.
Zvláštní diplom krále masopustu pak dostala
„šmoulinka“ Danča Horová a diplom za nejlepší
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ma sku porot y dost ala chudá vodnice
Iva Dolníčková, která měla pouze jeden hrníček,
ale zato prý ve velikosti 3+1 :o).
Všem zúčastněným děkujeme za pěkné odpoledne, Roverskému kmeni za realizaci Masopustního karnevalu 2008 a ochotným rodičům
za pomoc, občerstvení, sladkosti a příjemné
zážitky. Fotografie nejen z Masopustního
karnevalu, ale i ze všech ostatních akcí, které
naše středisko pořádá, aktuální informace
a mnoho dalšího najdete na našich oficiálních
stránkách www.junak-chropyne.cz
– Jakub Kalinec – Harry –
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A pak že tři náctka je nešťastné číslo!
Dne 13. února 2008 jsme měli ve škole
v hodině anglického jazyka milou návštěvu.
Zprostředkovala ji pro nás maminka Aničky
Bláhové, za což ji touto cestou ještě jednou moc
děkuji.
A jaká návštěva to byla? Děvčátko, které
se jmenuje Tamsin Smutna. Je z Velké Británie
a chodí do čtvrté třídy ve městě Manchester.
Její maminka pochází z Chropyně. Právě proto
má Tamsink a obdivuhodné schopnosti
v komunikaci v oblasti anglického i českého
jazyka.
Anička, její spolužáci ze třídy IV.A i já jsme
se na neobvyklé setkání velmi těšili.
První okamžiky rozpaků jsme s dětmi zahnali
navozením příjemné atmosféry – zazpívali jsme
Tamsince spoustu písniček a přednesli mnoho
básniček, které jsme se během 3. a 4. ročníku
v hodinách anglického jazyka naučili. Tréma byla
rázem pryč.
V jazyce je moc důležité umět poslouchat
a mluvit. Proto jsme z Tamsinky udělali „paní
učitelku“, která dětem pomocí obrázků kladla
různé otázky, např. na téma barvy, škola, třída,
čísla, rodina, hračky, byt, dům, oblečení, ovoce,
zelenina, jídlo, pití nebo sport, a děti na ně Tamsince úspěšně odpovídaly.
Výcvik čtení a psaní má v jazyce také své
nezastupitelné místo. Četli jsme Tamsince poměrně
dlouhý text z učebnice. Výslovnost trénujeme
pomocí audio nahrávek rodilých mluvčích, dále
prostřednictvím počítačových programů
a v neposlední řadě také při tréninku s moderním
audiovizuálním přístrojem – dataprojektorem.
Přesto jsme netrpělivě očekávali hodnocení našich
čtenářských dovedností. Od naší nové „paní
učitelky“ se nám dostalo ocenění: „Správně,
v pořádku!“ Poprosili jsme ji, aby nám i ona ukázala,
jak umí číst. A to bych vám přála slyšet! Její čtení
nás ujistilo v tom, že neděláme žádné závažné

chyby, přesto znělo jinak než to naše, jinak
než to z magnetofonu, jinak než to z počítače, jinak
než to z dataprojektoru... Bylo to prostě jiné - milé,
kouzelné, příjemné – zkrátka „naživo“!
Děti byly s Tamsinkou opravdu šťastné. Vždyť
jim o sobě řekla tolik zajímavých věcí!
Zaujalo je, že do 1. třídy se chodí už od 5 let.
V soukromé škole, ve které se Tamsin učí, jsou
samé dívky. Oblečené jsou v uniformách.
Vyučování mají od 9 do 16 hodin. Učí se i čínštinu!
Během školního roku známky nedostávají - na začátku roku plní vstupní test příslušného
ročníku a na konci zase test výstupní...
Věřím, že komunikace žáků s Tamsinkou bude

pokračovat i v budoucnu. Děti si vzájemně
vyměnily adresy, a to nejen t y klasické,
ale samozřejmě i mailové! Většina z nich má dnes
nejen ve škole, ale i doma počítač a přístup
k internetu. Napsání toho prvního klasického
dopisu si zkusíme nejdříve ve škole. Pak už bude
záležet na dětech, jak jim jejich „dopisové
přátelství“ vydrží.
Tamsince se u nás ve škole líbilo a přislíbila,
že v budoucnu navštíví i další děti, které se učí
angličtinu – od těch nejmladších až po ty nejstarší.
Naši výuku tak obohatí o formu, kterou jsme
tu dosud neměli. Budeme se těšit!
– Purkarová M. –
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Chropyňskou plesovou sezónu letos uzavřely
Šibřinky, které se konaly 23. února. Protože
se po mnohaleté odmlce konaly poprvé, provázela
jejich přípravu nejistota a obavy, jak to všechno
dopadne. Přijde někdo v masce? Vždyť vymyslet
a vyrobit zajímavou masku zabere spoustu času,
mnohdy i peněz a hlavně to chce hodně kuráže
se v ní pak objevit na tanečním parketu.
Vyšlo to! Převážná většina hostů byla v maskách,
tak krásných, že byl velký problém vybrat
tu nejlepší. Zastoupení zde měly různé profese
a povolání, říše pohádek, hororů, ale i hmyzu
v podání včelích medvídků nebo dvou obřích
mušek Bzuka a Ťuka. Na sále skotačil „výrostek
Hugo“, který jen co odložil aktovku, vytáhl prak
a neohroženě ostřeloval každého, kdo se mu připletl do cesty. V jednu chvíli se i přiostřilo.
To když do sálu vtrhla skupina mušketýrů a všem
přítomným předvedla své šermířské umění.
Na celou situaci pečlivě dohlížela hlídka
zdravotníků, ochotná kdykoliv a komukoliv
poskytnout odbornou péči, i když ji momentálně
nepotřeboval. Po odmaskování bylo pro nejednoho hosta překvapením, koho která maska
skrývala. Možná se i sedm trpaslíků podivilo,
že jejich Sněhurka byla vlastně chlap. Zkrátka
a dobře, všichni se výborně bavili. Jak jinak.
K tanci hrála bezva hudba a popůlnoční
„šibřinková“ tombola také hodně pobavila.
A co říci závěrem? Všichni jste byli skvělí
a pokud jste si to dobře užili, tak za rok přijďte
na Šibřinky znovu...
– Magda Rapantová –
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Seznamte se s námi
vánoční hodiny v tanečním oboru, společný koncert
všech oborů naší školy pod názvem „Umělecké
mládí“, „Den tance“ a další. Nejvýznamnějším
vystoupením však každoročně bývá celovečerní
představení tanečního oboru v Domě kultury
v Kroměříži, kde se představí všichni žáci ve svých
choreografiích.
Náš taneční obor se také pravidelně účastní
soutěžních tanečních přehlídek pro Základní
umělecké školy, odkud si již několikrát odvezl
zvláštní ocenění poroty, v roce 2000 návrh na
postup do oblastního kola a ocenění za citlivé
ztvárnění kostýmů, v roce 2006 ocenění okresní
poroty za vynikající zvládnutí taneční techniky
čtvrtému ročníku a ocenění krajské poroty
za kultivovaný projev a jemnost kostýmů žákům
II. stupně studia.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ
– POBOČKA CHROPYNĚ

Vás zve na společné vystoupení
hudebního a tanečního oboru
„HRAJTE, ZPÍVEJTE A TANCUJTE S NÁMI“

Pro žáky každoročně organizujeme zájezdy
do Janáčkova divadla v Brně a také na představení
v Národním divadle v Praze.
Neopomeňme ani družební setkání se ZUŠ
v Liptovském Mikuláši ve Slovenské republice,
s nimiž se pravidelně setkáváme, navštěvujeme
se a společně také vystupujeme.
V letošním roce jsme se rozhodli seznámit
se také s Vámi - milé děti z Chropyně. Víme,
že spousta z Vás by jistě ráda tančila, ale Vaši rodiče
Vás nemohou z důvodu zaměstnání vozit k nám
do ZUŠ v Kroměříži. A tak přicházíme za Vámi,
chceme s Vámi tančit, zpívat a hrát si.
Tak neváhejte a přijďte se zapsat do ZUŠ
Kroměříž - pobočka Chropyně, ať se spolu
seznámíme.
– K. Koutná –

Úterý 22.4.2008
v 16.00 hodin
v Měks Chropyně

Taneční obor Základní umělecké školy
Kroměříž má dlouholetou tradici. V dnešní době
u nás tančí 150 dětí.
Ti nejmenší se u nás učí prvním tanečním
krůčkům a ti velcí již zvládají základy klasické
baletní techniky a současného tance. Studium
se skládá z dvouletého přípravného studia,
po němž následuje sedm let základního studia
ukončeného absolventským vystoupením, a dále
pokračující čtyřleté studium II. stupně, taktéž
ukončené absolutoriem. Taneční obor má však
i žáky, kterým se ani po tak dlouhém studiu nechce
odcházet, a tak zůstávají jako studující dospělí.
Studium u nás zajišťují profesionální učitelé
s dlouholetou praxí v oboru. Naši žáci své umění
prezentují na mnoha akcích pořádaných školou,
z nichž jmenujme např.: Mikuláše v ZUŠ, otevřené

reklama

reklama
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Karneval v mateřské škole

Dne 19. února se v mateřské škole konal karneval. Přidala se i naše
2. třída. Děti se oblékly za své oblíbené postavy a celé dopoledne
se jim moc líbilo.
– Za všechny rodiče Zdenka Ivanová –

Vzdělávací víkendovka
Ve dnech 22. – 24. února 2008 se konala
vzdělávací víkendovka Zlínské krajské organizace
Pionýra na naší táborové základně na Skavsku.
Z naší PS se zde školili 3 instruktoři a 2 vedoucí
oddílu. Všichni frekventanti byli řádně proškoleni
v okruzích bezpečnosti práce s dětmi, zdravovědy,
psychologie a pedagogiky, právního minima,
v základech hospodaření, statutu Pionýra
a propagace.

Závěrečné testy píšeme po měsíci, který máme
na přípravu. Součástí testů je i domácí úkol. Každý
frekventant musí přinést něco z vlastní tvorby –
článek do novin, přípravu celotáborové hry,
vlastní diplom nebo pozvánku na víkendovku.

- 13 -

Po složení zkoušek bude na naší PS dalších pět
kvalifikovaných mladých lidí, kteří se starají o Vaše
děti ve volném čase.
– Jakub Hrdlička –
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Jarní prázdni ny s Kamínkem
V době jarních prázdnin pořádal turistický oddíl
Kamínek pro děti jarní karnevalové a masopustní
dovádění ve Vsetíně, a to pod názvem „KARNEVAL
RIO de VSETÍNOS“.
V sobotu 1. března dopoledne jsme se s dětmi
vydali opět vláčkem do Vsetína. Tentokrát vlaky jely
podle jízdních řádů a žádné zpoždění neměly,
jen nás při cestě vláčkem zastihla bouře, při níž
se blýskalo, padaly kroupy a foukal silný vítr, děti
se trochu bály, ale než jsme dojeli do Vsetína, tak
bouře byla někde v dáli za horami.
Zdárně jsme došli k chatě TOM Vsetín v Dolní
Jasénce, kde jsme byli ubytováni. Chata je velká
a je u ní pěkné hřiště, které je oplocené a slouží
dětem ke sportování. Po zabydlení, posilnění a odpočinku, neb jak se praví v jednom hanáckém přísloví:
„Po dobrém obědě si chvilku zdřímnout a po špatném
ani nevstávat,“ jsme se pustili do výroby karnevalových
kostýmů, které nám zabraly zbytek odpoledne, neboť
každý chtěl mít kostým co nejlepší.
Když se všichni posilnili večerním jídlem a převlékli
se do vyrobených kostýmů, tak karneval „RIO
de VSETÍNOS“ začal. Zahájení bylo svěřeno zdatnému
indiánskému náčelníkovi, který se dostavil s celou
svou družinou.
Náčelník „Silný bizon“ vzdal poctu velkému
indiánskému bohu „Manituovi“ tancem nazvaným
„Siný bizon s křeslem“. K němu se pak přidali další
členové jeho družiny, Rybana a indiánský šaman
doprovázen vodním mužem. Pak následoval průvod
masek a jejich představování. Každému účastníkovi
byla udělena pocta vyfotografováním v náčelníkově
křesle. Při tomto dovádění a veselí, také probíhaly
soutěže, např. snědení indiánského koláče, které
zaslouženě vyhrála Deniska, i když se činili vedoucí
i instruktoři.
Po desáté hodině večerní velký náčelník karneval
ukončil a děti se po nezbytné hygieně odebraly
do hajan. Ještě si ale dlouho do noci povídaly o svých
zážitcích a moc se jim spát nechtělo.
V neděli ráno v šest hodin byly opět čilé a už se jim
spát nechtělo, tak jsme si ještě před snídani dali slovní
fotbal. Dětem se hra tak zalíbila, že jsme ji pak zařadili
do soutěžení. Z finálové dvojice Radka a Zdeněk
vyšel jako vítěz Zdeněk. Činili se ale všichni. Hlavně
při této soutěži poznáte, jak bohatá slovy je naše
mluva česká.
Po snídani se opět soutěžilo, no a v čem? V soutěži
„Chytrý pytlík“. Je to soutěž znalostní, spojena

s šikovností a s umem. Přerušena byla obědem
a poledním odpočinkem, po kterém následovala
návštěva místního krytého bazénu s koupáním
a plaváním. Ve večerních hodinách následovalo
dokončení soutěže, u něhož se všechny čtyři soutěžní
oddíly zapotily, a to při hádání nezvyklých názvů slov,
při kterém opět zaperlila čeština.
Jaká že to byla slova, co jim hlavy zamotala?
Možná že někteří čtenáři slova znají, copak
to tak asi je „ Prazleta, Cákres, Trdlo, Legát, Nudrplét“
nebo že by „Kňasáry“. No opravdu to nikdo neuhodl,
to ale vůbec nevadilo, a když se děti dověděly,
co ta slova znamenají, tak byly chvíli v údivu,
a pak se všemu zasmály.

byl žíznivý a měl pořád starost, kdy a co bude
k „obědu“. Takže se vše vydařilo, děti i vedoucí
se výborně pobavili a nasmáli. Po skončení programu
se ale vše vrátilo nazpět, vedoucí a instruktoři na svá
místa a děti byly opět dětmi. Potěšilo nás, že z našich
dětí nám roste pomalu, ale jistě nová generace
instruktorů a vedoucích.
Poslední den se nám také vydařil. Po snídani
si děti za pomocí instruktorů zabalily své věci a šly
si ještě zasportovat na hřiště. Ještě před obědem
si vyzkoušely psát morseovkou a také si namalovaly
pár obrázků. Pak následoval oběd, rozdání diplomů
a rozloučení se Vsetínem v místním pěkném parku.
Cesta zpět nám uběhla jako voda, a než jsme

Další den byl věnován sportovnímu zápolení
a soutěži „Pět proti pěti“. Odpoledne se také
vydařila návštěva města Vsetína, kde si dětičky
nakoupily dárečky. Co pak ale následovalo dále,
to by nikoho z vás nenapadlo, jen naše vedoucí
a instruktory. Oni si totiž vymysleli, že se vrátí
do let dětských a že z dětí udělají vedoucí
a instruktory, a tím jim ukáží, jak je někdy těžké
být vedoucím nebo instruktorem a co trpělivosti
to vyžaduje. Dětem se nápad moc líbil a hned
se daly do příprav. Připravily soutěž „Pantomima
na pohádky“ a soutěž „Hádej, kdo jsem“.
Musím je pochválit, ale všechny. Vedoucí
a instruktoři se opravdu snažili být těmi dětmi, nejvíce
mezi nimi vynikal Petřík, který se ustavičně bavil,
chodil neustále tam, kam musíme všichni pěšky,

se nadáli, byli jsme zas doma, kde na nás už čekali
rodiče. Pokud to zas bude možné, tak se do Vsetína
ještě někdy vypravíme, mají tam totiž hvězdárnu
a tam jsme ještě nebyli. Teď nás ještě čekají různé
vycházky do přírody, hry a soutěže, také červnová
návštěva Prahy a hlavně letní tábor v červenci.
Závěrem chci poděkovat všem instruktorům
a vedoucím, kteří se tak dobře o svěřené děti starali,
také chválím děti, byly jste hravé, soutěživé, též
poslušné, tak jak mají správné děti být, na rodiče
také nesmíme zapomenout, bez nich byste se nemohly
jarního dovádění ve Vsetíně účastnit. Takže všem
společně děkuji a těšíme se s celým naším Kamínkem
na další spolupráci s vámi všemi.
– Za turistický oddíl Kamínek
H. Paňáková –

reklama

nabízí spolupráci firmám i občanům při úklidu,
likvidaci odpadu a přepravě materiálu
· přistavování kontejnerů, odvoz a
likvidace odpadu, vč. možnosti
naložení
· vystavení dokladů o likvidaci
(nutné při kolaudačním řízení)
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· pronájem kontejnerů
· zásobování staveb materiálem
(písek, beton, mat. na paletách)
· rozvoz palivového dříví
· vozy: AVIA 3t, Renault 6t, LIAZ 8t
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To tu ještě nebylo!
Pojďte s námi pionýrsky prošlapávat nové
cesty, objevovat nové světy.
Tahle nabídka není určena jen dětem,
ale především Vám – dospělákům.
Pojeďte s námi na historicky první letní tábor
pro rodi ny s dětmi.
Co můžete čekat ? Část denního programu prožijete ve společných
činnostech se svými dětmi – budete sportovat, chodit po lese, věnovat
se tábornickým aktivitám, výtvarným činnostem, vrátíte se do bezstarostného dětství. Odpoledne budou mít děti program připravený našimi
kvalifikovanými vedoucími a vy si můžete vybrat lenošení, vlastní aktivity
nebo program, který Vám nabídneme. V něm budou relaxační činnosti,
ale také třeba odpoledne s psychologem, odborníkem na drogovou
problematiku a nebude chybět povídání se zástupci chropyňské radnice,
která má nad celou touto ojedinělou akcí záštitu.
Pro dospěláky je program nabídkový, nikoho k ničemu
nenutíme. Podrobnosti (kdy, kde, za kolik a podobně)
získáte na www.chropyne.pionyr.cz, a na mailové adrese
marcela.hrdlickova@seznam.cz nebo v příštím čísle zpravodaje Chropyně.
Ale protože je počet účastníků omezený a akce je nejen finančně
zajímavá, nečekejte s přihlášením moc dlouho.

Sleva 20 % školného na školní rok 2008−2009 pro nově
přihlášené a pokračující děti. Akce potrvá do 31. května 2008.

– Marcela Hrdličková –

Pionýrská skupina Chropyně pořádá tradiční tábor: Náměšť

nad Oslavou

Termín 6.7. - 19.7.2008, Cena: 3100 Kč, Přihlášky možno vyzvednout u vedoucího tábora:
Luděk Heli s, 1. máje 221, Kroměříž, tel: 602 971 581
a nebo stáhnout na internetových stránkách: http://taborchropyne.wz.cz
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Klub českých turistů
Vrtkavé dubnové počasí neodradí turisty
od pohybu v jarní přírodě. Vyberte si i Vy, milí
spoluobčané, z nabídky oblasti Valašsko – Chřiby:

5.4.2008

12.4.2008

Po stopách Baťovy nedokončené železnice
pěší km: 6, 13, 23, 26; start:
Vizovice, restaurace Runda (ČD)
v 7 – 9:30 hodin; info: Stanislav
Chadim, tel. 577 430 862
Pulčínské skály
pěší km: 10, 20, 30; start: Lidečko
– ves v 8 – 8:30 hodin; cíl: Pulčín
– restaurace U Vilíka 12 – 14
hodin; info: Jan Hučík,
tel. 732 148 705

19.4.2008

19.4.2008

20.4.2008

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Svatý
Hostýn v 10 – 15 hodin,
info:
Zdeněk
Perutk a,
tel. 605 010 413
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Čerňava
– vrchol v 10 – 15 hodin,
info: František Host aša,
tel. 573 394 666, 604 465 413
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Búřov –
horská chata, vrchol v 10 – 15

hodin, info: Mgr. Jaroslav Kubeš,
tel. 571 646 566, 732 632 441
20.4.2008

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Rysová
Hora, hospoda Na Dílech,
vrchol v 10 – 15 hodin, info:
Jan Kubáček, tel. 736 204 656

26.4.2008

Morkovské véšlap
pěší km: 7, 10, 18, 27, 35, 50,
cyklo: 25, 36; start: Morkovice –
sokolovna v 6 – 9 hodin; info:
Jarmila Staňová, tel. 737 644 082
Zdrávi došli!
– JP –

Stavění máje a pálení čarodějnic
Město Chropyně si Vás dovoluje pozvat
na tradiční Stavění máje,
které se uskuteční ve středu
30. dubna 2008 od 17:30 hodin
v prostorách zámeckého parku.
Na akci navazuje Pálení čarodějnic
připravené MS ODS Chropyně v areálu Sokolského stadionu.

Pozvánka do divadla
Zajišťování kulturních akcí se pro mnohé zdá
snadnou záležitostí. Bohužel se stává, že opak
je pravdou. Chtěla bych pro příznivce chropyňské
kultury připravovat jen takové pořady, které
by každého potěšily, rozesmály, zkrátka pobavily.
Aby k nám jezdili známí herci nebo osobnosti.
Problém není v nedostatku kvalitních a dobrých
pořadů ani v neochotě oslovených souborů.
Někdy bývá překážkou příliš vysoká cena nebo
vytíženost souboru. S některými divadelními
společnostmi sjednávám termíny dlouho dopředu,
a i tak se stane, že herci plánovaný pořad
z nějakých důvodů nemohou uskutečnit. Jindy
jako by hřešili na svou popularitu. Výsledkem však
může být nesplněné očekávání a zklamané
obecenstvo. Přitom dobré představení mohou
nabídnout nejen profesionálové, ale i amatérské
soubory.
V letošním roce proběhl v Kojetíně 16. ročník
přehlídky amatérských divadelních souborů. Měla
jsem možnost zúčastnit se této přehlídky a mohu
říci, že jsem byla mile překvapená. Zaujalo mě

vystoupení členů Ořechovského divadla, které
se představilo třeskutou fraškou nazvanou
„Paroháči aneb červené kalhoty“. Ráda bych
se o zážitek podělila i s vámi a ořechovské
herce pozvala k nám. Ořechovské divadlo
je proslulý vesnický divadelní soubor, který svojí
divadelní poetikou dravého komediantství
udivuje diváky nejen po celé České republice,
ale i na zahraničních zájezdech. Divadlo
má své sídlo ve stejnojmenné vesnici nacházející
se jihozápadně od jihomoravské metropole,
v Ořechově u Brna.
Soubor vznikl před sto roky z čistého
vlasteneckého nadšení tehdejších zakládajících
členů. V čele dnešní scény stojí již celých 28 roků
profesionální režisér, hudební skladatel, scénograf
a dramatik Vlastimil Peška, který vtisknul souboru
nezaměnitelnou a ojedinělou tvář.
Repertoár Ořechovského divadla je výhradně
orientován na tituly veseloherního ražení. Pokud
se dramaturgové a režiséři pídí po titulu, ve kterém
si mohou herci doslova zařádit a zároveň divákům
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polechtat bránici nebývalým způsobem,
pak je doporučení na Peškovu transkripci komedie
J. B. Moličra v komedii zbrusu novou zcela na místě.
Autor, Vlastimil Peška, pracoval naprosto volným
způsobem se dvěma méně známými komediemi.
S Pánem z Prasákova a s Doktorem proti své vůli,
ze kter ých vytahuje pouze některé scény
a ke kterým přidává situace, které však působí
doslova „Moličrovsky“. Děj je věru košatý a právem
ho lze označit za třeskutou frašku, která však
nepostrádá míru dobrého vkusu. Příběh se točí
kolem červených kalhot konšela Doubka, záletné
ženy druhého konšela Borovánka, po svatbě toužící
Lucindy a šišlavého ševce Kokrhele, který
se z donucení vydává za doktora. Je to prostě titul
hodný označení kvalitní lidové divadlo, které
skvěle reprezentuje již celá desetiletí scéna
Ořechovského divadla. Ta se také ujala prvého
provedení zbrusu nové komedie.
Přijďte se 16.4.2008 podívat a zasmát se lidským
nešvarům a především lidské blbosti, která je, jak
známo, věčná!
– Magda Rapantová –

04
04/2008

Zpravodaj města Chropyně

Jarní a velikonoční výstava

Děkujeme všem aktivním
účastníkům Jarní a velikonoční výstavy, kteří svými výrobky a nápady zabezpečili její konání ve dnech
16. až 19. března. Poděkování patří rovněž těm, kteří
po celou dobu výstavy
zabezpečovali její bezproblémový průběh.
Jestli jste výstavu zmeškali,
nebo přišli, když už byla spousta věcí prodaných, podívejte
se alespoň na fotografie. – JiRo –

- 17 -

Zpravodaj města Chropyně

04
04/2008

Soustředění gymnastek v Prostějově
V únoru strávily chropyňské gymnastky celý týden
v krásné gymnastické hale. Již po páté
se děvčata zúčastnila oblíbeného jarního soustředění,
z toho po čtvrté v Prostějově. Uvolňování ze školy
nedělalo většině gymnastek žádné potíže. Jsou
to chytré holky a většina z nich má velmi dobrý
prospěch. V Prostějově bylo 21 děvčat, a to se už
několik z nich zúčastnilo zimního soustředění v lednu
v horském středisku Jelenovská.
Gymnastky se snažily natrénovat těžší prvky,
k čemuž jsou v Prostějově mnohem lepší podmínky
díky molitanovým jámám, čtvercovému koberci,
závodním bradlům a přeskokovému stolu. Všechny
naše gymnastky mohou být spokojené, každá
se naučila něco nového nebo alespoň zdokonalila
to, co už uměla.
Ve volných chvílích se děvčata snažila alespoň
trochu dohnat zameškané učivo, ale taky byla
v kině, ty mladší jako již tradičně ve hvězdárně
na pohádku, starší zase na bowlingu, dále vytvářela
malovaná trička, hrála různé hry, jen bazén se letos,
tak jako loni, raději vynechal (v tomto období

je vždy velmi mnoho nemocí, které se občas
nevyhnou ani jinak celkem odolným gymnastkám).
Oblíbená stezka odvahy se opět vydařila, všichni
ji přežili, trenérky i ti nemnozí, kteří se hodně báli.
Někteří superhrdinové chtěli jít dokonce znovu.
I bublinková koupel už se stala tradicí, tak jako
zapojení větších děvčat do péče o maličké
gymnastky. S úspěchem se setkal i úklid tělocvičny
– doufáme, že tak skvěle od ruky jde úklid
děvčatům i doma.
Další soustředění budou mít děvčata v srpnu,
před začátkem nové sezony. Před ním se ještě
mohou zúčastnit gymnastického stanového tábora,
který se již mnoho let koná začátkem července
za účasti gymnastů a gymnastek z celé republiky.
Tak teď nezbývá, než se půl roku těšit… Fotografie
a video ze soustředění a jiných akcí chropyňských
gymnastek si můžete prohlédnout na stránkách
www.gymnastika-chropyne.wz.cz.

reklama

– Markéta Zavadilová –
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Společenská kronika leden 2008
V měsíci únoru se do našeho města přistěhovali 4 občané, 19 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 5 občanů, zemřeli 2 občané
a narodilo se 5 dětí.

Vzpomínáme
Dne 9. dubna 2008 vzpomeneme
24. výročí úmrtí naší maminky, babičky
paní

Blahopřání
Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci tedy říct:
„Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.“

Štěpánky Konrádové.
Vzpomínají dcera Jana a vnuk Dušan.

Dne 25. dubna 2008 oslaví 80. narozeniny naše
drahá maminka, babička a prababička paní

Dne 14. dubna 2008 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana

Jiřina Ondrušková.

Martina Locha.

Tímto ti celá rodina přeje vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali děkuje
manželka a ostatní příbuzní.

Rozloučení
Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 15. dubna 2008 vzpomeneme 22. smutné
výročí úmrtí pana

Dne 12. března 2008 zemřela paní
Františka Ondruška.
Ludmila Zhánělová.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dovolte nám, abychom se s paní Zhánělovou
rozloučili na stránkách Zpravodaje, neboť do něj
pravidelně psala své příspěvky, ve kterých popisovala první dny války,
vracela se k odkazu sv. Václava a vyjadřovala tak své obrovské vlastenectví
a lásku k české zemi.
Děkujeme Vám paní Zhánělová.
Redakce

Dne 15. dubna 2008 uplyne 16 let, kdy nás
opustil ve věku nedožitých 45 let náš manžel,
tatínek a dědeček pan
Vilém Hradil.

Vzpomínáme

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 21. března 2008 jsme
vzpomenuli 1. smutné výročí ode dne,
kdy nás navždy opustila paní

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci, znovu a zas.

Helena Deduchová.
Dne 18. dubna 2008 uplyne 2. smutné výročí
úmrtí pana

Vzpomínají synové Milan a Rudolf a dcera Helena
s rodinou.

Miloše Domanského.
Dne 2. dubna 2008 by se dožil 100 let náš
tatínek, dědeček pan

Vzpomíná tatínek, sourozenci, babička a ostatní
příbuzenstvo.

František Konrád.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Vzpomínají dcera Jana a vnuk Dušan.

Poděko vání

Byl jako sluníčko, těšil a hřál, pak se schoval
za mráček a zůstal jenom smutek a žal.

Dne 5. dubna 2008 tomu bude rok, co nám
navždy usnul můj milovaný manžel pan

9. března 2008 jsme na hřbitově chtěli v automatu koupit
svíčku. Opakovaně jsme do automatu vhodili peníze, ale svíčku
jsme nedostali.
Poruchu automatu jsme nahlásili na Správě majetku města. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat za vyřízení reklamace a zvláště pak panu Jurečkovi,
který nám vhozené peníze z automatu přinesl až domů.
– Dvořákovi –

Jiří Kadlčík.
Z našich srdcí neodejdeš nikdy. S velkou úctou
a láskou stále vzpomínají manželka, rodiče, vnučka,
sestra a snacha s manželem.

Upozorňujeme občany, že sňatky v roce 2008 budou na zámku
Chropyně v Rytířském sále probíhat pouze do 1.10.2008.
Od uvedeného data se Rytířský sál bude opravovat.
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Chropyňské počasí únor 2008
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

duben 2008
v 10.00 hod „Na cestách country“
výchovný koncert skupiny Poutníci pro II. stup. ZŠ
a veřejnost. Místo konání: Městské kulturní středisko
Chropyně, vstupné: 20,- Kč

15.4.2008
(úterý)

v 9.00 hod „Princové jsou na draka“
pohádkový muzikál pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně,
vstupné: 25,- Kč

„Princové jsou
na draka“

11.4.2008
(pátek)

16.4.2008
(středa)
K měsíci únoru existuje zvláštní skupina pranostik, která se pokouší
o výklad v zimním období řídce se vyskytujícího, ale nikoliv mimořádného
jevu, kterým jsou bouřky. Navíc právě s 2. únorem, svátkem Hromnic, bylo
v lidovém prostředí spojeno množství pověrečných praktik a zvyklostních
hospodářských rituálů, zaměřených právě na odvrácení škod způsobovaných
bouřkami.
Uctívání Hromnic má svůj původ hluboko v předkřesťanské době,
kdy představovaly tzv. svátek hromový, to je den, od kterého se za starodávna
předpokládalo, že začíná letní polovice roku, označována též jako polovice
hromová. Kromě řady pranostik pronikla spojitost tohoto svátku s hromem
překvapivě i do křesťanského náboženství v podobě svěcení svící, které
se rozžínaly v čas bouří jako domnělá ochrana proti škodám způsobovaným
bouřkami. O svících posvěcených na Hromnice, tzv. hromnicích, píše např.
již v roce 1376 Tomáš Štítný ze Štítného takto: „Hromnice světí, aby lidé
nesli je ke cti sv. Královny a také prosí kostel svatý, aby tu neměl ni žádné
moci ďábel. Probož když hřímá, sluší je rozželi, aby tu nic hrom nemohl
uškoditi.“
Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná minimální ranní teplota byla 0 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla +4,7 °C;
- celkové množství srážek za měsíc únor bylo pouze 11,9 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 1000,9 hPa.

v 19.00 hod „Paroháči“ (více na str. 16)

Připravované kulturní programy na měsíc
květen 2008
23.5.2008
(pátek)

od 9.00 hod. „Pavel Novák“
koncert pro děti MŠ a rodiče nebo prarodiče s dětmi
nazvaný Jak se máme chovat. Místo konání: Městské
kulturní středisko Chropyně, vstupné: 20,- Kč

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel. 573 355 323, pí. Rapantová.
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa je nutné vyzvednout
si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. Zakoupené vstupenky nebereme zpět!
Správa majetku města Chropyně.
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Pranostiky na měsíc duben:
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Dubnový déšť – velké požehnání.
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Dubnový sníh hnojí pole.
Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se více mrazu strom.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben – jasný červen.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
– Ing. O. Kment, P. Krejčiřík –

Foto: archiv Zpravodaje, J. Rosecký, T. Rozkošný,

archivy organizací publikujících ve Zpravodaji
Uzávěrka tohoto čísla: 15.03.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15.04.2008 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává
nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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