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Není tomu tak dlouho, kdy jsme
sestavovali volební programy a kdy jsme
plánovali, co by bylo pro naše spoluobčany
prospěšné, nebo zjišťovali, co ve městě chybí.

Nebyly to jen investiční akce, které jsou
většinou podporované z dotačních titulů
státních nebo evropských institucí, ale byly
to i cíle, které zkvalitňují bezpečnost a zdraví
našich občanů.

Již dlouho se hovořilo o možnosti mít
ve městě diabetologickou ordinaci. Její otevření

ovšem není tak jednoduché. K provozu
takového zařízení je nutný souhlas krajského
úřadu a zdravotních pojišťoven, zejména
té největší, což je Všeobecná zdravotní
pojišťovna. Teprve po vyřízení těchto nutných
kroků lze oslovit některého z diabetologických
lékařů v našem okrese a požádat jej o spolupráci.
Všechny tyto kroky jsou velmi náročné a vyžá-
dají si mnoho jednání a času. Nakonec naše
práce měla svůj úspěch.
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Dohoda s paní MUDr. Jitkou Hasalovou nabyla
konkrétní podoby a po konzultaci výběru
vhodného místa pro ordinaci se naše spolupráce
rozběhla naplno. Díky rychlé a operativní prací
zaměstnanců Správy majetku města vznikla
v prostorách Městského kulturního střediska
Chropyně zcela nová a mohu říci velmi pěkná
ordinace, která po kontrole Krajské hygienické

Otevřeme novou diabetologickou ordinaci

stanice Zlín - pracoviště Kroměříž byla hodnocena
jako perfektní. Tato investice si vyžádala téměř
200.000,- Kč a myslím si, že si ji naši Chropyňáci,
kteří museli komplikovaně a dlouhodobě zajíždět
do Kroměříže a Hulína za vyšetřením, plně zaslouží.
Naše město se rozhodlo pomoci v době, kdy trápí
naše občany nákladovost s jakou musí dnes
navštěvovat zdravotní zařízení. Město chce tímto
ukázat, že nám není lhostejná žádná skupina

obyvatel, a co víc, chceme pomoci těm, kteří
to nejvíce potřebují. Otevření diabetologické
ordinace plánujeme na měsíc květen a prvním
ordinačním dnem bude čtvrtek 15.5.2008
od 7:00 do 13:00 hodin.

– Ing. Radovan Macháček, starosta města –

Positiv – varhany, které stály na místě.

Kapitoly z ději n hudby v Chropyni a v hanáckém regi onu
zvon byl ulit u fy K. und K. Hof-Glockengiesserei
Peter Hilzer, Wiener Neustadt.“ Tyto rozdílné
údaje ponecháváme bez komentáře. Pouze
doplňujeme, že z pramenů města Olomouce jsme
zjistili tyto skutečnosti. V uvedené době existovaly
v Olomouci dvě zvonařské dílny. Wolfgang Jan
Sarkander Straub sen. (1763 – 1873) a Wolfgang
Valentin Adam Straub jun. (1793 – 1876) a firma
František Stanke sen. (? – 1844) a František
Leopold Stanke jun. (1800 – 1873). Který zvonař

Kapitola V. – Duchovní život v Chropyni
v 17. a 18. století (3. část)

V našem pojednání o hudebních dějinách
Chropyně se zmiňujeme také o zvonech, které
mají v křesťanské liturgii svoji symboliku
a v duchovním životě každé obce svůj význam
a poslání.

Při studiu pramenných materiálů o chropyňských
zvonech jsme zaznamenali určité nesrovnalosti,
týkající se zejména jejich četnosti a výrobců –
zvonařů. Vlkošský farář K. A. Kajíček ve farní kronice
zaznamenal, že ve věži zámecké kaple je jeden
zvonek a ve středu obce v dřevěné zvonici zvonky
dva. Obdobný zápis je uveden v Pamětní knize
městečka Chropyně, díl I. Avšak G. Wolny:
Kirchliche Topografie von Mähren, část IV. Brno 1861,
str. 181 na základě starších pramenů uvádí,
že v zámecké kapli byly zvonky dva. V Pamětní
knize chropyňské, díl I se píše, že větší zvon vážil
4 q a nesl nápis „Waclav z Rokietska, pán na Chropyni
1530. Zdeněk Fišer v Dějinách Chropyně, III. díl
1993 poznamenává, že „zvon existoval a sloužil
i v nově postaveném kostele až do roku 1900, kdy
pukl a byl sňat z věže. Chropyňský farář J. Doležel
zvon nabídl Muzejnímu spolku v Brně, který
za něj písemně poděkoval (1904) a současně zaslal
částku 280 K.“

V Pamětní knize chropyňské nacházíme
záznam: „9. května 1831 farníci pořídili do kostela
nový zvon, neboť starý se rozpukl. Na zvonu
je jméno sv. Michaela archanděla. Váží 67,5 funtu
(jednotka váhy 409,5 g) a zaplatili ho farníci
z Chropyně, Záříčí a Plešovce. Zvon byl zakoupen
v Olomouci, kde byl v roce 1829 ulitý, v roce
1830 vysvěcený a v roce 1831 zavěšen na kostelní
věž. Přivezl jej J. Rozsipal s pomocníky (asi vlastním
spřežením).“ V zápise není uvedeno jméno
výrobce – zvonaře. Neznáme ani ladění zvonu
(jeho výšku tónu, která má ladit se stávajícími
tóny dalších zvonů). Ve spise signatura ACO G 1
č. kartonu 4555 Chropyně je uvedeno: „Nový

zejména po napoleonských válkách. Tyto
proměny zůstaly na venkovských kůrech téměř
neznatelné. Zpěv a varhany tvořily jeden celek,
kter ý s louži l  k povznesení ka tolických
bohoslužeb. Původně se zpívaly žalmy, postupně
se rozvíjel společný zpěv lidu za vedení
předzpěváka – kantora. Zpěv, jako jedna
ze složek české hudebnosti, se ustálil do určitých
forem a počal být se souhlasem biskupů, papežů
a církevních sněmů doprovázen varhanami.
Zejména 18. a počátek 19. století byl čas,
kdy slovo „pan řídící“, znamenající učeně „chori
et scholarum rector“, představovalo zdatného
a vzdělaného učitele, zpěváka, muzikanta
a sbormistra. Hudební vzdělání se neomezovalo
pouze na znalosti hry na housle a varhany včetně
doprovodu chrámových písní. Nezřídka byl pan
rektor komponistou, ovládal různé hudební
nástroje a vyznal se v hudební teorii.

Taková „figurálka“ (mše s orchestrálním
doprovodem) při svátečních obřadech na ven-
kovském kůru je pro nás dnes pouze připomínkou
dávných časů. O kantorské tradici v hudbě se doví-
dáme z vědeckých spisů i z beletrie. Kapitoly
o kantorech a jejich hudbě nám ve svých
fejetonech, povídkách a románech zanechali
K. V. Rais, J. Š. Baar, A. a V. Mrštníkové, J. Neruda
a B. Němcová. Básnickým slovem oslavili
vznešenost a krásu královského nástroje K. Schulz,
F. B. Vaněk a A. Klášterský. V osobě kantora
se dříve slučovala veškerá péče o hudební a pě-
veckou výchovu města i venkova.

Na základě znalosti dostupných pramenů
můžeme napsat, že i obec Chropyně a její farnost
měla ve svých hudebních dějinách obdobné typy
kantorů, kteří zastávali funkci ve škole, na chrá-
movém kůru a postupně kultivovali duchovní
i kulturní život obce. O jejich muzikantských
činnostech, které přesáhly hranice obce,
pojednáme v příštích kapitolách.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

odlil zvon do chropyňského kostela nevíme.
Na základě všech zjištěných faktů můžeme
konstatovat, že v historii chropyňských zvonů
existují určité nesrovnalosti, které se nám
nepodařilo blížeji objasnit.

Na závěr kapitoly uveďme. Dějiny chrámové
hudby zaznamenávají dobu rozkvětu i úpadku,

dokončení ze str. 1

Diabetologická ambulance bude
v Chropyni ordinovat 1x za 14 dní vždy
ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu.
Ordinační hodiny budou od 8:00 do 13:00
hodin. Pacienti budou časováni na určitou dobu
a měřeni průběžně, jak do ambulance přijdou,
nemusí tedy chodit ráno na odběr nalačno.

V ordinační den můžete zavolat na telefon
733648740, kde vám bude sděleno kolik je v
ordinaci pacientů a kdy a zda můžete v daný
den přijít.

Pacienti, kteří chodili do ambulance
v Kroměříži, dostanou poštou přezvánky
s datem a hodinou, kdy mají na kontrolu přijít.

– MUDr.  Jitka Hasalová –
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Závěrečný účet Města Chropyně za rok
2007

Přelom roku také slouží k bilancování
a nastolení dalšího směru v oblasti financí. Zákon
o obcích a rozpočtových pravidlech územních celků
stanoví způsob předkládání závěrečného účtu.

Po skončení kalendářního roku se údaje
o ročním hospodaření územního samosprávného
celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu,
ve kterém jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu
v oblasti příjmů a výdajů a také o dalších finančních
operacích. Územní samosprávný celek je povinen
nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý
rok nezávislým auditorem. Předmětem tohoto
přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu,
hospodaření s ostatními finančními prostředky
a nakládání s majetkem. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného
účtu a ten je projednán v samosprávných orgánech
– v radě města a v zastupitelstvu města.

V uplynulém roce jste byli, i prostřednictvím
Zpravodaje, informováni o rozpočtu města a jeho
plánech na rok 2007. Proto přinášíme informace
o tom, jak se podařilo tyto plány realizovat a jed-
notlivé položky rozpočtu naplnit a dodržet.

Skutečné příjmy činily za minulý rok 77,226
mil. Kč a výdaje představovaly částku 80,865 mil.
Kč. Položka financování vykazuje částku 3,639 mil.
Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly tyto příjmy
a výdaje vyšší, především z důvodu získání dalších
finančních prostředků ze státního rozpočtu na rea-
lizaci nových investičních akcí. Takto se podařilo
získat 16,5 mil Kč na rekonstrukci sportovního areálu
a 2,225 mil. Kč na další etapu regenerace
panelového sídliště.

Získáním těchto dotací se také vytvořil prostor
na to, aby se další finanční prostředky z rozpočtu
města mohly použít na nutné a potřebné investice,
rekonstrukce nebo opravy, jako byly například
opravy chodníků, hřbitovních zídek, dále
modernizace školských zařízení – mateřské a zák-
ladní školy, školní jídelny a základní umělecké
školy. Opravy byly také provedeny i na jiných
objektech ve vlastnictví města – např. na městském
kulturním středisku a domu s pečovatelskou
službou. Byly započaty přípravné práce související
s budováním inženýrských sítí v lokalitě Podlesí,
dále byly provedeny rekonstrukce dvou auto-
busových zastávek a také byla vybudována jedna
nová autobusová zastávka v ulici Fučíkově. Pro
zvýšení bezpečnosti ve městě se podařilo zakoupit
mobilní měřič rychlosti a bylo provedeno osvětlení
několika přechodů na hlavní komunikaci.

Kromě realizování těchto akcí se také pracovalo
na přípravě projektů pro získání finančních
prostředků ze strukturálních fondů EU a ze státního
rozpočtu. Především šlo o vybudování sběrného
dvora, cyklostezky Chropyně-Plešovec,
rekonstrukci uličky Míru a dalších.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že rozsah
prací byl i díky získaným dotacím podstatně vyšší,
než s čím původně schválený rozpočet počítal.
Nezbývá než doufat, že se v tomto trendu bude
pokračovat i nadále a díky získaným dotacím

a zapojením vlastních prostředků se podaří realizovat
další plánované akce a udržet stávající provoz.

Díky dokončenému přezkoumání hospodaření
obce auditorkou bylo možné na zasedání
Zastupitelstva města Chropyně dne 26.3.2008
projednat a schválit Závěrečný účet Města
Chropyně za rok 2007, včetně Zprávy auditora.
Tento materiál je také vyvěšen na úřední desce
a je přístupný na internetových stránkách města.
Kromě závěrečného účtu města byly na tomto
jednání ZM projednány i výroční zprávy všech
příspěvkových organizací zřízených městem.

Rozpočet na rok 2008
Rok 2008 už běží v plném proudu, proto

mi dovolte navázat na předchozí článek a nastínit
předpokládaný vývoj našeho města z hlediska
financí.

Na základě zákona o obcích a rozpočtových
pravidel územních rozpočtů každá obec hospodaří
podle svého schváleného rozpočtu. Schvalování
rozpočtu náleží zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo
Města Chropyně schválilo rozpočet na rok 2008
na svém prosincovém zasedání. Podrobný návrh
rozpočtu byl zveřejněn před jeho projednáváním
v zastupitelstvu města. Rozpočet na rok 2008
je v současné době také přístupný i na inter-
netových stránkách města.

Rozpočet, podle kterého bude město v letoš-
ním roce hospodařit, obsahuje příjmy ve výši 65,575
mil. Kč a výdaje ve výši 74,198 mil. Kč. Na první
pohled je zřejmý nesoulad mezi příjmy a výdaji.
Jak je možné, že město vynaloží více prostředků,
než kolik jich v daném roce příjme? To umožňují
ušetřené prostředky převedené z předchozích let,
které jsou ve výši 8,623 mil. Kč. Aby byl rozpočet
vyrovnaný, je nutné tento rozdíl z těchto prostředků
zapojit. Vyrovnaný rozpočet obsahuje příjmy a vý-
daje v celkové výši 74 198 tis. Kč.

V příjmech i výdajích jsou obsaženy každoročně
se opakující dotační vztahy – na výkon státní správy,
sociální dávky apod. Kromě běžných výdajů jsou

v rozpočtu vyčleněny prostředky na realizaci
a přípravu různých investic. Jak vysoké budou
investiční akce, záleží také na tom, jaké prostředky
do rozpočtu přibudou z jiných zdrojů - ze státního
rozpočtu, z evropských fondů apod. V roce 2008
jsou plánovány výdaje na dokončení rekonstrukce
sportovního areálu (koupaliště a hřiště s umělým
povrchem), vybudování sběrného dvora, a v případě
získání dotací, další etapa regenerace panelového
sídliště (Moravská ulice), rekonstrukce uličky Míru
a vybudování cyklostezky na trase Chropyně-
Plešovec. Z vlastních prostředků je plánováno
vybudování inženýrských sítí v lokalitě Podlesí
pro výstavbu rodinných domů. Mělo by se také
pokračovat dalšími opravami komunikací a chod-
níků a drobnějšími opravami na majetku města.

Součástí rozpočtu Města Chropyně je i finanční
vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Správě
majetku města bude poskytnut příspěvek ve výši
8,981.mil. Kč, Základní škole ve výši 3,468 mil. Kč,
Mateřské škole ve výši 1,410 mil. Kč a Zařízení
školního stravování ve výši 1,228. mil. Kč.

Město dále přispívá na činnost organizačních
složek – městské knihovny a domu s pečovatelskou
službou. Významně také financuje činnost
chropyňského zámku, tělovýchovné jednoty
a jejích oddílů, fotbalového klubu, sboru
dobrovolných hasičů, organizací Junák, Pionýr,
Kamínek, občanských a charitních sdružení ve městě
a okolí apod.

Měnit výši rozpočtu je možné pouze
rozpočtovým opatřením, které rovněž schvaluje
zastupitelstvo města. V případě příznivějších příjmů
bude možné do rozpočtu tyto prostředky zapojit
na další akce, které jsou obsaženy v zásobníku akcí.

V závěru bych ráda vyslovila přání, aby se rok
2008 vyvíjel v oblasti příjmů tak, aby bylo možné
nejen udržet řádný chod města, ale i realizovanými
akcemi posunout úroveň života v našem městě zase
o kousek dál.

 – Ing. Lenka Macháčková,
vedoucí finančního odboru –

Hospodaření Města Chropyně v roce 2007
 a rozpočet na rok 2008
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kompletní výpi sy
usnesení na

Rada města na svých jednáních v období
od 10.1.2008 do 13.4.2008 mimo jiné:

· schválila Smlouvu o zprostředkování prodeje
objektu č. p. 32 na parc. č. 324/1 a p. č. 323/2
a k pozemkům parc. č. 324/1 a 323/2 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Chropyně mezi Městem
Chropyně a firmou Ing. arch. Antonín Rybnikář,
nám. Svobody 54, Chropyně, IČ 152 18 031;

· schválila poskytnutí finanční podpory ve výši
8.938,- Kč na nákup 1 ks rehabilitačního lehátka
pro rehabilitační oddělení v Chropyni, vedené
paní Evou Šeděnkovou, Moravská 619,
Chropyně, IČ 47929146;

· schválila bezplatný pronájem hlavního sálu
Městského kulturního střediska Chropyně
ve dnech 21. a 22.4.2008 Základní umělecké
škole Kroměříž, Jánská 31, Kroměříž, pobočka
Chropyně, na společné vystoupení tane-
čního a hudebního oboru chropyňské pobo-
čky Základní umělecké školy Kroměříž
pro veřejnost;

· schválila bezplatný pronájem sálu a vedlejších
místností Městského kulturního střediska
Chropyně v termínu 12.5.2008 od 9:30
do 13:00 a 13.5.2008 od 12:00 do 18:00
Základní škole Chropyně, okres Kroměříž,
p.o., Komenského 350, Chropyně, za účelem
uspořádání Školní akademie 2008 při příležitosti
Dne matek;

· vyjádřila souhlas s pronájmem nebytových
prostor v Městském kulturním středisku
v objektu č.p. 39 na ulici Komenského paní
Dagmar Baštincové, Záříčí 30, IČ 60381841,
za cenu 260,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce;

· vyjádřila souhlas se vzneseným požadavkem
ČD – Správy železniční dopravní cesty Olomouc
spočívající ve změně projektové dokumentace
rekultivace skládky „Smeťák“ v důsledku
záměru ČD zdvoukolejnit trať Brno – Přerov,
a s tím související uvolnění prostoru cca 15 m
od osy stávající koleje ve směru do skládky;

· schválila pokácení 1 ks smrku na pozemku
p.č. 1057/1 za podmínky, že budou vysazeny
2 ks nových dřevin;

· schválila jako dodavatele zakázky na stavební
práce „Komunikace a inženýrské sítě – výstavba
rodinných domů Chropyně m.č. Podlesí“ firmu

Energo IPT, s.r.o, Sušilova 602/13, Brno, IČ:
25583026S, v cenové nabídce 7,310.295,- Kč
vč. DPH;

· schválila užívání veřejného prostranství na ná-
městí Svobody před kavárnou Bianca na den
20.5.2008 na akci Den s Deníkem pořádanou
společností Vltava-Labe-Press, a.s, se sídlem
Aksamitova 2, Olomouc;

· uložila vedoucímu odboru vnitřních věcí
informovat Ing. Josefa Zháněla, bytem Nádražní
640, Chropyně, provozovatele restaurace Racek,
o porušování obecně závazné vyhlášky č. 3/2003,
o zajištění veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, z důvodu
nesplnění požadavku rady města na vybudování
vlastního plotu kolem areálu;

· schválila bezplatný pronájem místnosti č. 10
Základní umělecké škole Kroměříž se sídlem
Jánská 31, Kroměříž, pobočka Chropyně,
a to na dny 26. – 27. 5. vždy od 15:00 do 17:30
hodin, včetně zapůjčení 60 ks židlí;

· schválila finanční příspěvek Svazu tělesně
postižených v České republice, o.s., místní
organizace, ve výši 5.000,- na kulturní zájezd
do zámku Vizovice a do Luhačovic;

· schválila poskytnutí sponzorského daru
k realizaci projektu výměny lůžek na II. chi-
rurgickém oddělení Kroměřížské nemocnice,
a.s., se sídlem Havlíčkova 660, Kroměříž,
ve výši 36.926,- Kč včetně DPH na nákup
1 ks polohovací postele;

· schválila prodloužení smluv o nájmu nemo-
vitosti od 1.5.2008 do 30.4.2013 s pronajímateli
na pozemek p.č. 1085/19 ostatní plocha o vý-
měře 379 m2, pozemek p.č. 1085/25 ostatní
plocha o výměře 70 m2 a pozemek p.č. 1085/
26 ostatní plocha o výměře 20 m2, pozemek p.č.
1085/14 ostatní plocha o výměře 127 m2

a pozemek p.č. 1085/13 ostatní plocha 178 m2,
s tím že nájemce je oprávněn užívat přene-chané
pozemky pouze pro účely využití jako veřejnou
zeleň a je povinen je na svůj náklad udržovat
v řádném stavu. Za přenechání poze-mku
k dočasnému užívání se nájemce zavazuje platit
pronajímateli nájemné ve sjednané výši 5,- Kč/
m2 ročně s tím, že nájemné za celou dobu nájmu
bude zaplaceno jednorázově  do 30.6.2008;

· vzala na vědomí „Řešení doporučení finanční

V čísle 10/2007 jsme zveřejnili zprávu o ocenění
mladých designérů obuvi a kožené galanterie Nadací
Jana Pivečky. Mezi těmito oceněnými byl i student
oboru Design obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
BcA. David Frkal z Chropyně.

Nyní máme velkou radost, když vám můžeme
sdělit, že náš nadějný designér získal další ocenění.
Tentokrát v kategorii Fashion Award za design
originálních tašek na veletrhu kožedělného a obuv-
nického zboží a materiálů v Hongkongu, kterého
se sám účastnil. Kromě něho byly oceněny také
Lenka Čejková a Pavlína Miklasová. Lenka Čejková
oslovila porotu kolekcí výrazných fialově laděných
kabelek z usně, David Frkal se v Hongkongu
představil s lesklou kabelkou připomínající dva

Vítězství na Fashion Award
kužely ze speciálního broušeného koženého
materiálu a taška Kateřiny Kudrové oslovila odborníky
svou extravagancí, připomínala totiž spíše široký pásek
než dámskou kabelku.

Výrobky úspěšných návrhářů vybrala odborná
porota na konci ledna v prostorách univerzity z více
než 50 prací. Iniciátorem prvního ročníku této
soutěže byl odborník na design a člen správní rady
Nadace Jana Pivečky Michal Špaček, který již dříve
řekl, že chce touto akcí zviditelnit české školy
a talentované studenty i upozornit na to, že v tuze-
msku údajně není využitý potenciál, který by jinde
ve světě dokázali ocenit.

Davidovi gratulujeme a přejeme spoustu dalších
úspěšných a krásných nápadů.                 – JiRo –

kontroly Města Chropyně“ provedené firmou
Ing. Karla Ondráška, daňového poradce;

· schválila bezplatný pronájem víceúčelového
sálu chropyňského zámku oddílu ASPV TJ
Chropyně dne 8.5.2008 pro zajištění zázemí
závodu pro děti od 6 do 18 let okresního kola
soutěže „Medvědí stezka“;

· vzala na vědomí nabídku na kamerový dohlížecí
systém od firmy Perfected, s.r.o., se sídlem
Hybešova 42, Brno;

· schválila nabídku firmy CPS consulting, s.r.o.,
se sídlem Havanská 22/194, Praha 7 – Bubeneč,
na zpracování projektu na „Modernizaci
obslužné komunikace ulice Míru“;

· schválila jako dodavatele na opravu objektu
márnice na hřbitově v Plešovci f irmu
Ing. Jaroslav Hloušek – JAHL, se sídlem
Masarykova 777, Chropyně, IČ 42627125
za nabídkovou cenu 149.982,- Kč včetně DPH;

· schválila složení hodnotí komise na výběr
dodavatele investiční akce „Sběrný dvůr Města
Chropyně“ ve složení Ing. Jiří Pospíšil,
Ing. Jaroslav Hloušek a Ing. Ladislav Malůšek,
jako náhradníky, Ing. Jan Polišenský a paní
Martina Adámková;

· vzala na vědomí statický posudek zpracovaný
Ing. arch. Vítem Bělíkem pod archivním číslem
A08019, jehož předmětem posouzení je objekt
střeleckého kroužku na ulici Drahy v Chropyni,
který nedávno částečně shořel, a uložila
vedoucímu odboru výstavby a životního
prostředí v termínu do 30.4.2008 vyřídit
příslušná povolení k odstranění stavby;

· schválila rozmístění dvou kontejnerů na veřejná
prostranství a jednoho do vytipované budovy,
které by sloužily k odkládání drobných
nepotřebných elektrozařízení;

· vzala na vědomí závěry dokumentace pro po-
souzení záměru těžby štěrkopísku v lokalitě
Chropyně-Sever na životní prostředí (EIA).

– Ing. Jiří Rosecký –

Z jednání rady města
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V minulém čísle Zpravodaje jsme již předeslali,
že budou následovat informace o Standardech
kvality sociálních služeb, v našem případě pro
Pečovatelskou službu, organizační složku Města
Chropyně.

Kvalita poskytovaných sociálních služeb
je dnes jedním z velmi živých a diskutovaných
témat, proto bychom nejdříve měli vysvětlit,
co to standardy kvality jsou, proč vznikly
a k čemu je vlastně potřebujeme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se v pos-
ledních letech velmi zabývalo oblastí sociálních
služeb, zejména prevencí sociálního vyloučení
zranitelných skupin obyvatelstva, podporou
jejich života v přirozeném společenství a ochra-
nou jejich občanských práv před neodborným
poskytováním služeb. Aby tyto požadavky mohly
být splněny, rozhodlo MPSV již v roce 2002
stanovit požadavky na kvalitu poskytování
sociálních služeb v podobě standardů kvality.
Touto problematikou se zabýval tým expertů,
který vytvořil metodiku pro zpracování Stan-
dardů kvality sociálních služeb a jejich zavedení
do praxe. Současně byli vyškoleni takzvaní
inspektoři kvality, odborníci na poskytování
sociálních služeb.

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
je v platnosti od 1.1. 2006 a je v něm zakotvena
povinnost každého poskytovatele služeb
zpracovat standardy kvality na podmínky
poskytované služby, zavést je do praxe a úspěšně
projít inspekcí kvality. Inspekci provedou
odborníci na sociální služby (specialisté na stan-
dardy kvality). Pokud poskytovatel služby splní
všechna kritéria kvalitní sociální služby, získá
akreditaci (povolení) k poskytování sociální

služby. Tuto akreditaci musí průběžně obhajovat.
Standardy kvality jsou souborem měřitelných

a ověřitelných kritérií. Jejich smyslem je umožnit
průkazným způsobem posoudit kvalitu služby
nejen státním orgánům, ale i samotným klientům
a veškeré veřejnosti.

Standardů kvality je celkem 15 a byly roz-
děleny do tří oblastí:

Procedurální standardy, které jsou
nejdůležitější, neboť stanovují, jak má posky-
tování služby vypadat, jak má probíhat jednání
o poskytování služby, které by mělo vyústit
v dohodu o poskytování služby, jak bude služba
individuálně přizpůsobena potřebám každého
klienta, jak budou ochráněna práva a osobní
údaje klientů včetně toho, jak podat stížnost
či podnět ke zlepšení služby.

Personální standardy obsahují personální
zajištění služeb. Kvalita služby je totiž přímo závis-
lá na pracovnících, jejich dovednostech, vzdělá-
ní, ale také na jejich vedení a podmínkách,
které pro práci mají.

Provozní standardy definují podmínky pro
poskytování služby. Zaměřují se na prostory, kde
jsou služby poskytovány, na dostupnost služby,
ekonomické zajištění služby a její rozvoj.

Aby mohla Pečovatelská služba, organizační
složka Města Chropyně poskytovat služby svým
klientům, musí také vypracovat a zveřejnit
standardy kvality poskytovaných služeb. Do vyt-
váření standardů se musí nutně zapojit všechny
pracovnice, neboť to budou právě ony, které
musí garantovat, že služby budou fungovat podle
deklarovaných postupů. V podstatě musí být
písemně zpracovány Vnitřní předpisy, které řeší
organizační strukturu, provozní podmínky,

Pečovatelská služba Chropyně,
organizační složka Města Chropyně informuje

ochranu osobních údajů, stížnosti na poskytování
služby, uzavírání smluv o poskytování služby, práva
klientů, možné střety zájmů i nouzové a havarijní
situace. Na všechno musí být zpracované postupy,
které musí fungovat v praxi. Opakované porušení
standardů kvality může mít za následek odejmutí
akreditace.

Zpracovat takové množství materiálu není
jednoduché, obzvláště když se pravidla tvoří
za provozu. Další podmínkou je seznámení a pro-
jednání těchto pravidel se stávajícími klienty,
kteří mají jedinečnou možnost se k těmto
materiálům vyjadřovat a vznášet připomínky.
Pečovatelky se budou obracet na své klienty,
budou s nimi diskutovat, případně přednášet
jejich připomínky a námět y na jednání
koordinační skupiny, která se pravidelně schází
v sídle pečovatelské služby.

Dále máme v úmyslu organizovat pravidelná
setkání obyvatel Domů s pečovatelskou
službou, neboť mezi nimi má pečovatelská
služba také své klienty. Na setkáních budeme
informovat o připravovaných změnách, reagovat
na případné podněty a projednávat zpracované
materiály pro standardy kvality. Konečné
znění jednotl ivých standardů chceme
uveřejňovat ve Zpravodaji města Chropyně
a také na www.muchropyne.cz.

Chceme, aby služby byly kvalitní, profe-
sionální, efektivní a ušité klientům na míru.
Chceme, aby každý, kdo má o služby PS Chro-
pyně zájem, předem věděl, co může od služby
očekávat, jak bude služba vypadat, jaká má práva
a jaké povinnosti. Chceme také služby na základě
poptávky rozšiřovat a zkvalitňovat.

– OSV –

Oblastní charita Kroměříž pořádá svépomocnou skupinu, nazvanou Čaje
o páté – setkání pro rodinné pečovatele. Cílem této skupiny je snaha řešit
problémy s péčí o člověka s demencí, poskytovat podporu, zkušenosti
a pomoc občanům v Kroměříži a okolí.

Setkání se konají v prostorách Oblastní charity Kroměříž, Ztracená 63,
vždy první středu v měsíci. Svépomocná skupina začíná od 17 hodin. Zbývající

termíny pro I. pololetí jsou 7. května a 4. června.
Skupina se neschází v červenci, srpnu, září a lednu.

Veškeré informace o svépomocné skupině
i o dalších službách pro klienty a rodinné

pečující předá sociální poradna
na Oblastní charitě Kroměříž,

telefon 573 330 013, možno
využít také emailovou adresu:

socialni.poradna@seznam.cz.
Věříme, že tuto pomoc,

která Vám může ulehčit
náročnou péči, přijmete.

– Martin Jániš,
vedoucí svépomocné skupiny,

Zdeněk Choura, pečující,
Bc. Anna Valachová, DiS.,

ředitelka Oblastní
charity Kroměříž –

Čaje o páté
reklama
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kompletní výpi sy
usnesení na

www.muchropyne.cz

Zastupitelstvo města Chropyně na svém
jednání dne 26. března 2008 mimo jiné:

· vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci
ve služebním obvodě Obvodní oddělení
Policie České republiky Hulín v teritoriu města
Chropyně a části Plešovec za rok 2007 a uložilo
starostovi města v termínu do 30.4.2008 pro-
jednat připomínky občanů k dopravní a bez-
pečnostní situaci s Policií České republiky;

· vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Komise
k projednávání přestupků města Chropyně
za rok 2007;

· schválilo prodej pozemku parcelní číslo 182
o výměře 620 m2 za cenu 460,- Kč/m2 v loka-
litě Podlesí za účelem výstavby rodinného
domu. Po zaplacení kupní ceny bude
s kupujícím uzavřena kupní smlouva, následně
bude podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí.

· Dále se kupující zavazuje, že nejpozději
do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy
zajistí veškeré doklady potřebné dle platné
právní úpravy pro zahájení stavby rodinného
domu. Ohlásí Katastrálnímu úřadu dokon-
čenou stavbu rodinného domu pro zápis
do katastru nemovitostí tak, aby byla stavba
do katastru zapsána nejpozději do 4 let
od podpisu kupní smlouvy. Za nedodržení
těchto termínů i jednotlivě je stanovena
sankce 200.000,- Kč. Dodrží architektonické
rysy budoucích novostaveb rodinných domů,
jež budou vymezeny stavebním úřadem
v územně plánovací informaci, vydané na zá-
kladě žádosti každému stavebníkovi. Charakter
zástavby bude srovnatelný se zástavbou v ulici
Emila Filly.

· Kupující se kromě kupní ceny dále zaváže
uhradit i náklady s převodem spojené tj. podíl
na ceně geometrického plánu, sepis smlouvy,
správní poplatek a jiné výdaje k podání vkladu
na převod nemovitosti do katastru nemo-
vitostí + náklady spojené s připojením nemo-
vitosti k distribuční síti elektřiny. Náklady
spojené s převodem nemovitosti, včetně
podílu na ceně geometrického plánu, a ná-
klady spojené s připojením na distribuční síť
elektřiny budou zaplaceny před podpisem
kupní smlouvy;

· schválilo odkoupení pozemků, včetně staveb
a příslušenství, parcelní číslo 1114/1 o výměře
14 460 m2, parcelní číslo 2430 o výměře

81 m2, parcelní číslo 2368 o výměře 101 m2,
parcelní číslo 2369 o výměře 6 402 m2

od Tělovýchovné jednoty Chropyně, se sí-
dlem Hanácké náměstí 552, Chropyně,
IČ 00545333, za cenu 1,000.000,- Kč.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Daň z převodu nemovitosti bude hrazena
podle zákona;

· schválilo odkoupení pozemků parcelní číslo
1928/4 o výměře 3 461 m2 a parcelní číslo
1928/21 o výměře 637 m2 za cenu 100.000,- Kč
s tím, že Město Chropyně vyhotoví na své ná-
klady kupní smlouvu a uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitostí, vkladem
do katastru nemovitostí a zaplacení daně;

· schválilo bezúplatný převod pozemků parcelní
číslo 1039/1 o výměře 2 531 m2 a parcelní
číslo 1039/2 o výměře 2 534 m2 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
odbor odloučené pracoviště Kroměříž, Husovo
nám. 535/21, Kroměříž. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel;

· schválilo odkoupení pozemku parcelní číslo
1104/3 o výměře 171 m2 za cenu 15,- Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Daň z převodu nemovitosti bude hrazena
podle zákona;

· schválilo odkoupení pozemku parcelní číslo
1973/3 o výměře 890 m2 od Zemědělské
vodohospodářské správy, se sídlem Hlinky 60/
131 Brno – Staré Město, za cenu 10.530,- Kč.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Daň z převodu nemovitosti bude hrazena
podle zákona;

· schválilo Výroční zprávu za rok 2007 Správy
majetku města Chropyně, příspěvková
organizace, a převod hospodářského výsledku
ve výši 163.707,16 Kč do fondů, a to 130.007,16
Kč do rezervního fondu a 33.700,- Kč do fondu
odměn;

· schválilo Výroční zprávu za rok 2007 Základní
školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, a převod hospodářského výsledku
za rok 2007 ve výši 88.080,29 Kč a hospo-
dářského výsledku minulých období ve výši
43.152,51 Kč do fondů, a to 100.983,50 Kč
do rezervního fondu a 30.249,30 Kč do fondu
odměn;

· schválilo Výroční zprávu za rok 2007 Mateřské
školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, a převod hospodářského výsledku

ve výši 10.952,55 Kč do fondů, a to 2.952,55
Kč do rezervního fondu a 8.000,- Kč do fondu
odměn;

· schválilo Výroční zprávu za rok 2007 Zařízení
školního stravování Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvková organizace, a převod hospo-
dářského výsledku ve výši 28.654,58 Kč
do fondů, a to 18.654,58 Kč do rezervního
fondu a 10.000,- Kč do fondu odměn

· schválilo Závěrečný účet Města Chropyně
za rok 2007 včetně zprávy auditora;

· schválilo Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2008
Města Chropyně;

· schválilo změnu Stanov „Svazku obcí
mikroregionu střední Haná“ v Článku VI.
odst. 1, spočívající v úpravě výše členského
příspěvku v následujícím znění: „Příspěvky
jsou stanoveny ve výši 15,- Kč na jednoho
obyvatele tr vale přihlášeného v obci
k 1.1. daného roku“;

· schválilo zvýšení členského příspěvku
občanského sdružení „Kroměřížsko – Sdružení
pro cestovní ruch“ na rok 2009 ve výši 3,- Kč/
obyvatel a na rok 2010 ve výši 4,- Kč/obyvatel;

· schválilo Zásady pro používání sociálního
fondu zaměstnanců Města Chropyně a Roz-
počet na rok 2008 Sociálního fondu
zaměstnanců Města Chropyně;

· vzalo na vědomí Informace o 5. etapě
projektu „Regenerace panelového sídliště
v Chropyni“;

· vzalo na vědomí vyhodnocení požadavků
dotčených orgánů, podnětů a připomínek
uplatněných při projednání návrhu zadání
pro vypracování změny č. 5 územního plánu
sídelního útvaru Chropyně a schválilo
v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, návrh zadání pro vypracování změny
č. 5 územního plánu sídelního útvaru
Chropyně.

– Ing. Jiří Rosecký –

Jarní slunce, rozkvetlá příroda, suché chodníčky
– kdo by odolal? Vyjděte na krátké procházky
okolím města nebo si vyberte z nabídky odborů
turistiky oblasti Valašsko – Chřiby:

3.5.2008 Pochod osvobození
„Memoriál br. Vojáčka“
pěší km: 12, 15, 20, 27, cyklo:
20, 30; start: sokolovna Valašské
Klobouky v 7:00 až 8:00 hodin;
cíl: chata Požár do 14 hodin

Klub českých turistů
17.5.2008 Makyta – Francova Lhota

pěší km: 15, 20; start: Francova
Lhota – ranč U Zvonu,
8:00 hodin; cíl: do 16 hodin ranč
U Zvonu

24.5.2008 Za králem Ječmínkem
5 km pěší i cyklo; start 9:30 –
10:00 hodin u zámku; cíl do 14:00
u kynologické chat y; KČT
Chropyně a TOM Kamínek

31.5.2008 Za loštickým tvarůžem
pěší km: 8, 15, 25, 35, 50;
autobusový zájezd – odjezd v 7:00
hodin z nám. Svobody, jízdné
150,-Kč spolu s přihláškou
odevzdávejte do 27. května
u paní Svatavy Horákové nebo
Jaroslavy Pospíšilové

Zdrávi došli!
– JP –

Z jednání zastupitelstva města
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žebrák Jakoubek tulák Bernard Olšaník

Obecní žebráci
Dle údajů v pamětních knihách můžeme

zjistit, že žebrák, ač by se řeklo, že patří na samý
konec společenského žebříčku, byl do své
„funkce“ velmi často ustanoven na základě
žádosti.

Např. 7. srpna 1889 byl za zemřelou Františku
Libíkovou ustanoven kostelním žebrákem
František Zavřel. Dále byla za kostelního žebráka
ustanovena také Josefa Blažková. Žádosti paní
Hradilové a Vádové byly zamítnuty.

22. února 1891 se za almužnici hlásí manželka
Ignáce Melichárka a dostává 1 zl. 50 kr.
a byl jí přikázán kostelní příjem v obvyklé výši,
jakou dostávali ostatní žebráci. Po smrti
Josefy Blažkové byla dne 24. září 1896 kostelním
žebrákem ustanovena Jenovéfa Kováříková.
V roce 1900 byl kostelním žebrákem ustanoven
Ignác Pavlíček.

V protokolu obecní rady ze dne 10. května 1920
se uvádí, že žebračka Anna Hapalová byla dne
7. května dána do nemocnice. Jelikož nevidí,
nemůže si vyžebrat chleba. Usnesením byl uložen
úkol zjistit, zda pro ni nemohou chropyňští pekaři
prodat chleba, který by byl zaplacen z chudinské

Pro pamětníky a nepamětníky

pokladny. Stejným usnesením byl Anně Hapalové
zvýšen příplatek na stravování, aby nezemřela hlady.

V historických pramenech se také můžeme
dočíst, že na Hradě měl chropyňský dvůr šopu,
ve které uskladňoval slámu. Tuto šopu vyhledávali

Městská knihovna kromě svých služeb a činnosti
ve městě vykonává také vybrané regionální služby
pro místní knihovny Břest, Kyselovice, Pravčice,
Záříčí a Žalkovice. Ve výše jmenovaných
knihovnách provádí poradenskou a konzultační
činnost, revizi a aktualizaci fondu, nákup
knihovních fondů z prostředků obce, jeho
zpracování aj. V tomto čísle Zpravodaje bychom
Vám chtěli představit Obecní knihovnu Záříčí.

Nachází se již několik let v budově obecního
úřadu. V minulém roce byla ze suterénní místnosti
přestěhována do uvolněných prostor v přízemí.

Nejprve vejdeme do půjčovny pro čtenáře
nejmenší, kde knihovna všem zájemcům zároveň
umožňuje i přístup na Internet. V další, menší
místnosti je uspořádaná beletrie a naučná
literatura pro mládež a v poslední, největší
místnosti je literatura pro dospělé.

Městská knihovna v Chropyni představuje
Knihovna má celkem 2 671 svazků knih, z toho

je 675 titulů naučné literatury a 1 996 literatury
krásné. Knihovnu navštěvuje 48 čtenářů, z toho
22 dětí. V minulém roce knihovna uskutečnila
celkem 990 výpůjček.

Knihovna je otevřena každé úterý od 15:30
do 17:00 hod. a o čtenáře a knížky se v ní stará
dobrovolná knihovnice paní Marcela Joklíková.

– Milena Skřivánková –

tuláci a žebráci, kteří zde přespávali. Ve slámě byly
nadělány chodby, na jejichž konci bylo
prohloubení, kde bylo „lůžko“ na spaní. Horší
to bylo v zimě. Např. v roce 1919 zde zmrzl Filip
Kurfirstů, chropyňský rodák.                 – JiRo –
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Zimní období už je za námi, přicházející jaro útočí
na všechny naše smysly, a tak jistě přijmete pozvání
na osvěžující, čerstvě připravený „jarní salát“ z naší
školní kuchyně, který jsme vám, milí čtenáři, slíbili
jako vitaminové osvěžení pro toto období.

Znamená to, že se můžete v teple svého domova
nebo venku za asistence hřejivých slunečních paprsků
začíst do následujících řádků a prohlédnout si fo-
tografie z vyučovacích hodin nebo z akcí, které
na škole proběhly.

První ingredience, kterou v naší pochoutce
můžete ochutnat, sestává ze zajímavých besed

Jaké bylo jaro na l. stupni základní školy?
v městské knihovně, kterou žáci jednotlivých tříd
navštívili v březnu, v rámci měsíce knihy. Je důležité
podotknout, že téma besedy si zvolí učitelé
příslušného ročníku, ale povídání o něm se vždycky
na velkou jedničku i s pochvalou výborně zhostí
obě paní knihovnice – paní Skřivánková i Maťhová.
Umí dovedně vypravovat, zaujmout, nadchnout,
nabídnout i informovat.

Na fotografii, která je vzpomínkou na  velikonoční
období, jsou ukázky práce žáků školy, které byly
spolu s pracemi žáků druhého stupně a výrobky

pokračování na str. 9

Během zimního období jsme se scházeli každou druhou sobotu nad Božím
slovem. Nejedná se o přednášky, ale o společné čtení Božího slova
a o hledání, co nám Pán říká. Příští setkání bude v sobotu 10. května
v 18 hodin ve společenské místnosti na faře v Chropyni. Srdečně zveme
všechny, kteří chtějí více poznat Bibli.

Svátek Božího Těla se v našich kostelech slavíval eucharistickým průvodem
ke čtyřem venkovním oltářům. Letos tento svátek oslavíme stejně jako vloni
polní bohoslužbou v prostoru před zámkem, a to v neděli 25. května
v 7:30 hodin. Jste srdečně zváni.

Další informace na nástěnce u kostela a také na webových stránkách města.
– o. Jiří –

Poděkování a pozvání
V sobotu 29. března 2008 se uskutečnila na faře v Chropyni přednáška

„O Tunisku“, kterou prezentovala Ing. Věra Minaříková. Poutavé vyprávění
o místech a zajímavostech země bylo doplněno projekcí fotek. Chtěla bych
touto cestou Ing. Minaříkové poděkovat za všechny, kteří se této přednášky
a besedy zúčastnili. Všem se nám líbila.

Zároveň Vás zveme na další přednášku „O Indii“, která je plánovaná
na neděli 18. května 2008 v 18 hodin a bude ji prezentovat paní Ivana
Batůšková.

V cyklu přednášek bychom rádi pokračovali, proto se budeme snažit připravit
přednášky či besedy se zajímavými osobnostmi na různá témata. O přednáškách
Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím městského rozhlasu. Těšíme
se na Vás.

– pastorační rada farnosti –

Ze života farního společenství
katolických křesťanů v ChropyniDěkujeme cvičitelkám Natálii Navrátilové a Petře Poláškové za možnost

pohybového vyžití na Air-Treku. Pro děti to byl pěkný sportovní zážitek.

– Kolektiv učitelek MŠ Chropyně –

Mateřská škola sportovala

Ve středu 9.4. byl zraněn malý chlapec na ulici  Nádražní u bloku
673-674. Lezl po stromě a ze země na něj vystřelil z kuličkové pistole
asi desetiletý chlapec. Trefil ho do oka a on zůstal sedět na stromě
a bál se pohnout. Naštěstí jej viděla sousedka a šla pro něj.

Při ošetření lékař zjistil, že krvácení do oka naštěstí nebylo silné. Lékař
dále konstatoval, že to jsou nejhorší úrazy s trvalýmy následky a možnou
slepotou.

Je hrozné, že desetiletí kluci nechápou co můžou způsobit střílením
po lidech, potažmo po malých dětech. A co vůbec nechápu, jak můžou
rodiče nechat děti chodit  ven s takovou pistolí. Ti už by měli vědět,
co taková věc dokáže.

Nejedná se o klukovinu, ale o ublížení na zdraví, mnohdy
s trvalými následky.

– Martina Rozkošná –

Nejedná se o klukovinu ...

V pátek 11.4. odpoledne se po zahradě MŠ pohybovali 3 kluci, žáci ZŠ,
s kuličkovými ,,zbraněmi“ a stříleli po dětech, které si v tu dobu na zahradě
hrály. Naštěstí si jich hned všimla jedna z učitelek a vykázala je z areálu MŠ.
Je velkým štěstím, že nikoho z dětí touto nebezpečnou hračkou nezranili,
neboť úrazy oka nejsou výjimkou. Není přece možné, aby si desetiletí
kluci dělali živé terče z malých dětí.

Apelujeme na rodiče, aby se zamysleli nad tím, jakou hračku
dětem kupují a kde a jak si jejich děti hrají. Každý rodič si přece
přeje, aby jeho dítě přišlo domů zdravé a v pořádku.

– Kolektiv učitelek MŠ Chropyně –

Výzva rodičům!
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šikovných rukou obyvatelek našeho města vystaveny
ve víceúčelovém sále zámku u příležitosti již tradičně
pořádané výstavky ručních prací.

Jarní výzdobou se mohou pochlubit i chodby
školy, které děti „přistrojují“ s přibývajícím počtem
hodin výtvarné výchovy a pracovních činností nebo
z tvořivé dílny kroužků.

Letošní příchod jara byl opravdu aprílový. Nejdříve
nás sluníčko zlákalo svými teplými paprsky už v měsíci
únoru a v předvelikonočním  týdnu nás zase potrápilo
sněhovými přeháňkami. „Tak to nenecháme!“
rozhodli žáci páté třídy. „Přivoláme jaro barvičkami!“

A velká soutěž pro všechny – děti i dospěláky –
byla tu. Malí moderátoři vyhlásili tři barevné
předvelikonoční dny a pořádající 5.C hodnotila, jaké
zastoupení v barevném oblékání mají jednotlivé
třídy. Vyhrály děti ze 2.A a paní uklízečky, které
neošidily ani zelené pondělí, ani modré úterý,
ani oranžovou středu.

O tom, že se v hodinách přírodovědy učí děti
mnoha zajímavostem z živé i neživé přírody, není
třeba nikoho přesvědčovat. Ověřit si své znalosti
žáci nemusí jen v písemných pracích, testech nebo
při zkoušení, ale mohou si zkusit zábavnou formou,
zda živočichy i rostliny ze svého okolí dobře znají.

Žáci 4. i 5. tříd  si vyzkoušeli „znalostní boj“.
Obrázková sazka živočichů i rostlin byla prima
zpestřením nejméně dvou vyučovacích hodin.

A další fotografií navštívíme hodiny pracovních
činností. Se stavebnicemi si velmi rády hrají už děti
v mateřské škole a nejinak tomu je i na prvním
stupni od první až po pátou třídu. Během chvilky
dokáže týmová spolupráce dětí zkonstruovat
jeřáb, parník, lokomotivu nebo automobil. Práce
ve skupinách je oblíbená forma výuky ve všech
předmětech.

Náš „salát“ je hotov. Chybí jen to správné koření.
Třeba vyhlášení soutěže s jarní tematikou v básničce,
pohádce, příběhu, obrázku či písničce. Zkrátka v tom,
co kdo umí, v čem vyniká, co má rád. Tentokrát
je organizátorem třída 5.A a některé práce, které
se do soutěže přihlásily, můžete obdivovat na pos-
lední fotografii.

Slibovali jsme lehký, osvěžující salát. Věříme,
že právě takové naše zprávy z dění ve škole byly.
Sladkou tečku udělá přehled akcí za poslední dva
měsíce školního roku, kterou vám přineseme
v příštím čísle chropyňského Zpravodaje. Tak už teď
se můžete těšit – řekněme – na „předprázdninový“
dezert.

– Text M. Blažková, foto J. Jurtíková  –

Jaké bylo jaro na l. stupni základní školy?
dokončení ze str. 8
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Divadlo Radka Brzobohatého
Městské kulturní středisko pro vás připravilo divadelní hru autorů

Miroslava Horníčka a Pavla Dostála nazvanou Dva na smetišti.
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech i pádech, lásce,
ale i o zklamání, prostě o životě. Se svým synem Ondřejem, v roli
klavíristy, se poprvé na jevišti setká, v roli stárnoucího herce,
Radek Brzobohatý.

Radoslav Brzobohatý založil vlastní divadlo v Praze a od 6. dubna
2004, kdy zahájilo svou činnost, se pomalu dostává do povědomí diváků.
I když divadlo nese název Divadlo Radka Brzobohatého, neznamená
to, že by se jednalo o „divadlo jednoho herce“. Naopak. Dává prostor
mladým začínajícím hercům, kteří nemají kde ukázat svoje schopnosti,
ale i starším kolegům, kteří by se na jeviště už možná nedostali. Jejich
dramaturgií jsou většinou duchaplné komedie. Vždyť smutku je kolem
nás dost a člověk by si měl v divadle odpočinou, pobavit se a přijít
na jiné myšlenky...

Princové jsou na draka
Členové Hoffmanova divadla z Uherského Hradiště nás 15. dubna

přesvědčili o tom, že princové jsou na draka. Na představení se přišly
podívat nejen děti z mateřských školek a prvního stupně základní školy,
ale i nejmenší děti v doprovodu svých rodičů. A že se pohádka líbila
bylo zřejmé, když si děti známé písničky zpívali společně s vystupujícími.

Paroháči aneb Červené kalhoty
Ve středu 16. dubna do Městského kulturního střediska Chropyně

poprvé zavítalo Ořechovské divadlo. Divákům se představilo třeskutou
fraškou nazvanou Paroháči aneb Červené kalhoty.

Příběh se točil kolem červených kalhot konšela Doubka, záletné
ženy druhého konšela Borovánka, po svatbě toužící Lucindy a šišlavého
ševce Kokrhele, který se z donucení vydával za doktora.

Přestože herci nepatří mezi profesionály, obecenstvo je za výkon,
za který se rozhodně nemusí stydět, odměnilo obrovským potleskem.
Po skončení pořadu bylo možné na tvářích odcházejících diváků
vidět spokojenost, že tento večer netrávili tradičně doma u televize,
ale že si vyšli za kulturou.

Nešlo přeslechnout názory, že tihle herci byli lepší než Pražáci.
Na oplátku mám od účinkujících vzkaz pro všechny, co se představení
zúčastnili: „Jste perfektní publikum a rádi vás opět přijedeme pobavit!“

Já jen dodávám, že se určitě máme na co těšit...

–Magda Rapantová–
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sobota 31. května 2008
13:30 - 14:30 start pochodu „Za chropyňským hastrmanem“

procházka vodníkovou říší

14:00 - 17:00 „Odpoledne plné her“
hry a zábava pro všechny

17:00 - 02:00 „Rockfest“

neděle 1. června 2008
8:30 „Cyklistické závody“

připravuje Cyklosport V+P Chropyně

9:30 - 16:00 „Sraz historických vozidel“
Soutěž elegance (10:00 - 12:00),
Projížďka městem (13:00 - 13:30),
Jízda zručnosti (13:30 - 15:00),
vyhodnocení soutěží (15:00 - 16:00)

13:00 - 17:00 „Odpoledne plné her“
hry a zábava pro všechny

14:00 - 15:00 „Vystoupení Heidi Janků“

15:00 - 17:00 „Hudební odpoledne se SZUŠ D-MUSIC“

15:30 Křest knihy
„Historie a současnost města Chropyně“

17:00 „Kácení máje“

po oba dny ve víceúčelovém sále
„Výstava kreseb žáků ZŠ ke Dni dětí“

program se koná v areálu Zámeckého parku

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

Ano, takto si pochvalovali diváci strávené
odpoledne v našem kulturním stánku v Chropyni
4. dubna 2008 po právě skončeném Jarním
koncertu. Tam jsem si uvědomila, jak dokážou děti
svým rodičům, babičkám a dědečkům připravit krásné
odpoledne, pohladit je po duši v dnešní uspěchané
době. Co je vlastně tak fascinující na koncertech
těchto „malých umělců“, kteří bez ostychu,
ba naopak hrdě předvádějí své umění k pobavení
svých blízkých? Jsem přesvědčena, že je to láska
k hudbě, která jde ruku v ruce s estetickým cítěním
malých děvčátek i velkých slečen, malých kluků,
které je sotva vidět na pódiu, ale i skoro mladých

reklama

Tradičně krásné odpoledne s žáky Soukromé ZUŠ D – MUSIC
Kroměříž, pobočka Chropyně

mužů, kteří za přispění svých učitelů rozdávají umění
plnými hrstmi. Je také s podivem, jak učitelé dokážou
udržet na uzdě potřebu přesvědčit rodiče, že svého
potomka svěřili do správných rukou. Vždyť by mohli
využít příležitosti a předvést také umění své. Jsou
to ale přece jenom „profíci“ a dobře vědí, že tady
se body nesbírají. To je mi na nich právě sympatické,
že jsou „takoví nenápadní“ a svou hrou, pokud doplní
nějaký nástroj, dávají vystupujícím spíše jen jakousi
podporu při jejich vystoupení.

Děti byly opět báječné. Muzikanti i zpěváci,
sólisté i soubory sklidily velké ovace diváků. Ať to
bylo vystoupení těch nejmenších, ještě ani ne školou

povinných, Markétky Horákové a Natálky Bártíkové
či Jakuba Pospíšila, který bravurně zahrál na tenor,
nebo vystoupení souborů zobcových fléten v 25
členném obsazení od malé sopraninky až po basovou
flétnu. Klávesisté nám zase připomněli světoznámé
melodie. Trumpetisté Honzík Horák, Jirka Maršálek,
Lucie Rolencová, Vojta Blažek a Miloš Lejsek spolu
s klarinetisty Vaškem Kuchařem, Klárou Hlavinkovou,
Lenkou Maršálkovou, Kamilem Machalou a Hankou
Kociňákovou na saxofón hráli tentokrát mimo jiné
i ve swingovém rytmu. Některé děti zahrály na dva
až tři hudební nástroje. Zpěváci Alena Skalíková,
Tomášek Novotný, Honzík Horák a Jakub Pospíšil

minibagr SCHAEFF HR14 nakladač UNC 060

od 500,- Kč/hod od 400,- Kč/hod

• výkopy základů
a základových pásů

• výkopy pro bazény

• terénní úpravy
rovinných i svažitých terénů

• nakládání a přemisťování
zeminy a jiných materiálů

kontakt: tel.: 737 316 095
e-mail: r.lucan@volny.cz

 www.robicont.cz

• rovnání a svahování terénu

• výkopové a zahrnovací práce

• hloubení rýh pro
inženýrské sítě

• demolice objektů
a jiné související práce
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Tradičně krásné odpoledne s žáky Soukromé ZUŠ D – MUSIC
Kroměříž, pobočka Chropyně

Soukromá základní
umělecká škola

Ivo Novotný – vedoucí pobočky

děkuje městu Chropyně
za bezplatné pronajmutí

MKS Chropyně
za účelem konání
Jarního koncertu.

Dále děkuje
Zdeňku Schovancovi
za pořízení fotografií

z této akce.

svým vystoupením reprezentovali pěvecký obor.
Svými tentokrát neznámými, ale veselými písničkami
nejen pobavili přítomné, ale sklidili velký potlesk
za pěknou interpretaci, ale i za to, jak dokázali
odzpívat třeba i několik slok bez trémy a jediné
chyby.

Příjemná atmosféra a muzicírování vystupujících
si podmanilo všechny přítomné. Potěšilo také
oznámení vedoucího pobočky p. Ivo Novotného,
že Soukromá ZUŠ D - MUSIC Kroměříž – pobočka
Chropyně snižuje školné na příští rok o 20%, jakož
i záměr vedení školy rozšířit výuku o další hudební
nástroje, a to příčnou flétnu, kytaru, klavír a bicí
nástroje, také o obor taneční (disco tance) a obor
literárně-dramatický.

Je jasné, že muzicírování je pro učitele této
školy opravdu koníčkem, protože i skutečnost,
že děti mají možnost účastnit se mimoškolního
několikadenního soustředění, které škola již třetím

rokem pro děti pořádá, není pro jiné školy pravi-
dlem. Učitelé musí věnovat kus ze svého volna
a také převzít odpovědnost za účastníky, věnovat
se dětem prakticky nepřetržitě po celou dobu
pobytu. Na tomto soustředění děti nejen hrají,
ale také mají možnost poznat okolí města Králíky,
kam škola již tradičně jezdí. Kolektiv učitelů musí
být také dobrá parta, aby toto všechno zvládli. Zatím
se jim to daří a doufáme, že jejich elán vytrvá
ku prospěchu dětí ze Soukromé ZUŠ D-MUSIC
Kroměříž – pobočka Chropyně i v příštích letech.

Tak mne napadlo, kolik budeme mít v Chropyni
šikovných zpěváků a hudebníků. I když samozřejmě
nemohou být všichni  virtuózové, je bezvadné,
že hudební vzdělání začíná znovu patřit k základům
kulturního člověka. Věřím, že z těchto malých
zpěváků a muzikantů vyrostou kulturní a vzdělaní
lidé, kteří lásku k hudbě budou předávat svým
potomkům. Možná si také v dobrém vzpomenou
na své pedagogy, kteří je tomuto umění naučili.

Za všechny spokojené rodiče
jedna vděčná babička

foto: Zdeněk Schovanec
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V sobotu 23. března se vydali členové našeho
Roverského kmene Amulet na svůj tradiční
Velikonoční výlet. Letošním cílem byla ZOO ve
Dvoře Králové.

Celá skupina účastníků se sešla velmi brzy ráno
na vlakovém nádraží, odkud se vydala skoro přes
půl republiky navštívit jednu z nejkrásnějších
ZOO u nás. I přes varování meteorologů a pos-
měšky okolí, které neváhalo tvrdit, že uvidíme
tak akorát ledního medvěda a tučňáky, musím
říct, že celá akce se velmi vydařila a tato dvě
zvířata byla jediná, která jsme nespatřili.

Hned po vstupu do areálu zoologické zahrady
nás upoutalo velké dětské hřiště s rozmanitými
prolézačkami a lanovými překážkami, to jsme
ještě netušili, že těchto dětských hřišť je v celé
zoologické poměrně dost a naštěstí pro nás měly
všechny prolézačky i dost velkou nosnost.

První zvíře, které však uchvátilo naši pozornost,
byl pes hyenovitý, také jedno z mála zvířat, které
se vyskytovalo ve venkovním výběhu. Stejně tak
jsme mohli obdivovat tygra, zebry, žirafu a mnoho

druhů nosorožců. Za zvířaty, která se z jakéhokoliv
důvodu nemohla vyskytovat venku, byl umožněn
přístup do pavilonů. Stejně tak jsme navštívili
Vodní svět, kde jsme spatřili kromě rozličných
druhů žabek a rybek i vodní želvy a kajmana.
S tímto pavilonem byl propojen i pavilon tropický,
kde jsme se opravdu zpotili; o to horší pak byl
návrat a aklimatizace na venkovní teplotu.

Ze vzácnějších zvířat jsme pak spatřili Surikaty,
živočichy pouští a polopouští, a vzácnou žirafu

Roverský velikonoční výlet

reklama

Komenského 39, ChropyněKomenského 39, ChropyněKomenského 39, ChropyněKomenského 39, ChropyněKomenského 39, Chropyně
(městské kulturní středisko)(městské kulturní středisko)(městské kulturní středisko)(městské kulturní středisko)(městské kulturní středisko)

Tel.: 732 817 483Tel.: 732 817 483Tel.: 732 817 483Tel.: 732 817 483Tel.: 732 817 483

reklama

Masážní SalonMasážní SalonMasážní SalonMasážní SalonMasážní Salon
Dagmar

Bolí vás hlava? Jste rozlámaní?Bolí vás hlava? Jste rozlámaní?Bolí vás hlava? Jste rozlámaní?Bolí vás hlava? Jste rozlámaní?Bolí vás hlava? Jste rozlámaní?

Nemůžete spát, jste bez nálady?Nemůžete spát, jste bez nálady?Nemůžete spát, jste bez nálady?Nemůžete spát, jste bez nálady?Nemůžete spát, jste bez nálady?

Nabízíme vám masážNabízíme vám masážNabízíme vám masážNabízíme vám masážNabízíme vám masáž

Obličeje Obličeje Obličeje Obličeje Obličeje −−−−−     Medové detoxikační masážeMedové detoxikační masážeMedové detoxikační masážeMedové detoxikační masážeMedové detoxikační masáže

Zad, šíje Zad, šíje Zad, šíje Zad, šíje Zad, šíje −−−−−     Anticelulitidní masáž + zábalAnticelulitidní masáž + zábalAnticelulitidní masáž + zábalAnticelulitidní masáž + zábalAnticelulitidní masáž + zábal

Rukou, nohou Rukou, nohou Rukou, nohou Rukou, nohou Rukou, nohou −−−−−     Protahovací cviky nohouProtahovací cviky nohouProtahovací cviky nohouProtahovací cviky nohouProtahovací cviky nohou

Celého těla Celého těla Celého těla Celého těla Celého těla −−−−−     Antimigrenózní masážAntimigrenózní masážAntimigrenózní masážAntimigrenózní masážAntimigrenózní masáž

Okapi. Ke konci našeho pobytu v zoologické
zahradě jsme zhlédli expozici obrazů malíře
Zdeňka Buriana a navštívili dětskou zoo, kde se
stala malá nehoda, když jedné naší člence poník
pokousal plyšáka.

Prohlídkou zahrady jsme strávili příjemné tři
až čtyři hodinky a na nádraží i domů se vraceli
spokojeni, poučeni a se spoustou zážitků.

– Jaroslava Soukupová –
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V minulém čísle jsme představili naši nabídku
tábora pro rodiče s dětmi. Nový letní projekt
se už setkal se zájmem – předběžně je obsazena
polovina kapacity. Slíbili jsme i další informace,
ty přinášíme dnes. Představujeme Vám komplexní
nabídku letní činnosti takříkajíc pro každého. Chcete
se vrátit do dětství a prožít jej znovu po boku svých
potomků a partnera? Pak pro Vás máme pobyt nazvaný
Rodina v mírném pohybu. Máte dítě, které s námi
bylo na táboře, na ví-kendové akci nebo prostě jen
tak chce jet s námi na tábor? Tomu je pak určeno
Léto s Harry Potterem. Nebo je u Vás doma dítě
ve věku od čtrnácti let, které už si nechce „jen hrát“,
ale chce zažít něco víc? Hrábnout si na dno fyzických
i psychických sil a vidět se očima vrstevníků? Pro
ty jsou tu Prázdniny se šlehačkou.

Cena každého pobytu je jiná, i když akce probíhají
na stejném místě ve stejnou dobu. Je to dáno finanční
podporou jednotlivých projektů z různých
doplňkových zdrojů. Akce je samozřejmě otevřená
veřejnosti, ba přímo určená neorganizované veřejnosti.
Členství ve sdružení Pionýr není nikde podmínkou,
stejně jako není překážkou členství v jiných
sdruženích. Ale tohle už z našich nabídkových akcí
určitě znáte.

Pojďte si tedy z naší nabídky vybrat.

Rodina v mírném pohybu

Tábor pro rodiče s dětmi
Termín: 3. – 9. srpna 2008
Místo: Skavsko
Cena: dospělý 1.200,- Kč, dítě 1.000,- Kč
Kapacita: 6 rodin

Ubytování: čtyřlůžkové chatky vybavené dekami
a polštáři, nutný vlastní spací pytel (v omezeném
množství můžeme zapůjčit)
Program: bude rozdělený na oddělené a společné
aktivity
Dopoledne - „pro rodiče“ beseda s hostem
(psycholog, drogový preventista, starosta Chropyně
apod.), výtvarné a relaxační činnosti
- pro děti – program společný s dětským táborem

– sport, hry, tábornické dovednosti
- odpoledne – společný rodinný program – sport,

turistika, deskové hry apod.
Program pro rodiče je nabídkový.
Specifické podmínky: program zajišťujeme
pro děti od tří let, mladší děti zůstávají po celou
dobu pobytu s rodiči

V ceně tábora je:
- ubytování + zázemí – jídelna, sprcha
- strava 5x denně
- doprava
- zajištění programu
Akce je výrazně dotována pionýrskou skupinou
z prostředků MŠMT ČR a MÚ Chropyně, případně
i sponzory

Léto s Harry Potterem
Dětský tábor

Tábor pro děti od 6 do 14 let, které jedou
bez rodičů
Termín: 3. – 9. srpna 2008
Místo:  Skavsko
Cena: člen Pionýra 1.590,- Kč, nečlen 1.650,- Kč
Kapacita: 20 dětí

Ubytování: v chatě v pokojích na postelích
s lůžkovinami – není nutný vlastní spacák

Program zajišťují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři
Motivace: kouzelnická škola Harryho Pottera,
celotáborová hra naplněná činnostmi sportovními,
turistickými, přírodovědnými, technickými,
kulturními

V ceně je ubytování (pevný objekt, jídelna se stol-
ním tenisem, multifunkčním hracím stolem,
deskovými hrami, umývárny, sprchy), strava 5x denně,
doprava, zajištění programové a personální, odměny
za soutěže…

Letní táborová škola aneb Prázdniny
se šlehačkou

Akce je určena dětem a mládeži ve věku
14 – 18 let, pro budoucí instruktory i ty, kteří
chtějí zažít „trošku jiný“ týden.

Termín: 2. – 10. srpna 2008
Místo: Skavsko
Cena: 999,- Kč
Kapacita: 16 účastníků
Organizátor akce: Zlínská krajská organizace
Pionýra a PS Chropyně

Ubytování: podsadové stany
V ceně: ubytování, strava, doprava, program

Program: netradiční činnosti v přírodě, hry a
akce, při nichž si občas sáhnete na dno sil a občas
na dno fantazie. Vyzkoušíte si nové hry a činnosti,
netradiční psycho hry i sporty, zkusíte si, jaké je
organizovat program pro malé děti, seznámíte se
teoreticky s problematikou motivace činnosti,
bezpečnosti, první pomoci. Část programu
probíhá společně s dětským táborem, část je svojí
náročností určena pouze účastníkům letní
táborové školy.

Pozn. ve všech případech možno požádat
zaměstnavatele o příspěvek z FKSP

Předběžnou přihlášku najdete v našich
letáčcích, na našich webových stránkách
www.chropyne.pionyr.cz nebo nás kon-
taktujte poštou na adrese Marcela Hrdličková,
Kyselovice 87, 768 11 Chropyně, telefonicky
na čís le 777 793 675 nebo e-mailem:
marcela.hrdlickova@seznam.cz.

– Marcela Hrdličková –

ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

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.

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 −

Nabídka letní činnosti PS Chropyně

Prodám
� zdravý a dobrý med (lipový, akátový,
pastový…), i větší množství.
Dále mám k prodeji větší výběr koření a také
bylinkového koření.
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef
Zemánek, nebo osobně na adrese Moravská 617.

Soukromá i nzerce
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Velikonoční výstava na zámku
Turistický oddíl KAMÍNEK také přispěl svými

výrobky na tuto výstavku. Vedoucí spolu
s instruktory a dětmi vyrobili různé druhy věnečků,
ježibabek, pomlázek a zapichovátek, také
velikonoční košíčky s kuřátky a vajíčky.  Velmi
nás potěšilo, že se naše výrobky líbily a udělaly
radost nejen našim blízkým a známým. Tímto chci
také poděkovat všem našim dětem, které
se na výrobě velikonočních ozdůbek podílely.

Naše letošní první společná vycházka
k soutoku řek Moravy a Hané

V sobotu 29. března se naši členové, ale i pří-
znivci turistiky sešli na nám. Svobody u spořitelny,
by se vzápětí vydali na první letošní vycházku
k soutoku řek Moravy a Hané jaro uvítati.
Po deváté hodině jsme všichni společně vykročili
směrem na Kojetín. Po pár metrech jsme odbočili
na lesní cestu a pokračovali dále. Co se nám
ale přihodilo? Po naší cestičce nás předběhl
nezbedný to větřík, který nám různé nástrahy
a překážky nachystal a také občas malou
deštíkovou spršku z mračen na nás poslal.
To mu ale nestačilo. Klubíčko vlny rozmotal
a na stromy a keře ji nezbeda omotal, pak zas
z noční oblohy hvězdičky rozfoukal a po zemi
je rozmetal i zlatovlasé princezně korálky odfoukal
a též po zemi je rozsypal. Po cestičce větřík mlsoun
nesl si své mlsání, když do keřů a stromů  se nemo-
tora zamotal a své mlsání nám tu někde rozsypal.
A že to byl nepozorný nemotora, bonbóny
se mu na poli vysypaly a všechny od bláta
pak byly. Pak si chtěl zas zasportovat a s námi
všemi poskakovat. Co pak ten větřík neposeda
vyváděl dál, hned to povím vám. Barevné papírky
nám pod stromy, keře poschoval, z nichž jsme
chtěli vlaštovičky udělati, a tak jaro přivolati. My
však papírky jsme objevili a vlaštovičky z nich
udělali, by nám jaro přivolaly.

Pak si zas chtěl balónky nafouknouti,
ale že rád si na schovávanou hrál, balónky si někam
poschoval a pak zapomněl, kam že si je dal.
Že však šikovné děti s námi šly, balónky si sami
našly. Pak už nás na pokoji nechal a vát si šel ně-
kam dál. Do cíle jsme pak zdárně všichni došli
a písničkou jaro přivítali a po vodě mu pozdrav
poslali. Děti si šly zasoutěžit, pak špekáčky jsme
opékali a na zpáteční cestu jsme se řádně posilnili.
A že opravdu jsme to jaro přivolali, tak na cestě
zpáteční nás sluníčko provázelo, ale i v neděli
na naši zem krásně svítilo a hřálo, i když větřík trochu
pofukoval, krásně po celý den bylo.

Ptáte se, jakou že písní jsme to jaro přivolali? Tak
tady ji máte a příští rok si ji s námi po cestě zazpíváte:

Zprávičky z dění turistického oddílu KAMÍNEK

Voláme, sluníčko, haló, haló,
na světě tepla je málo, málo.
Vylez a rozežeň mraky, mraky

a já ti pomůžu taky, taky.
Voláme, skřivánku, haló, haló,

na světě písní je málo, málo.
Přileť a zazpívej pro mě, pro mě,
bydlíme v jednom domě, domě.
Voláme, človíčku, haló, haló,
na světě lásky je málo, málo.
A proto človíčci milí, milí,
buďte na sebe vlídni, vlídni.
Voláme, jaro, haló, haló,

na světě květinek kvete tu málo, málo.
Proto přilétni na zem, na zem,

květinky rozkvetou rázem, rázem.

Účast našich vedoucích a instruktorů
na brigádě v Kaménce v Odrách

Pět našich členů se vydalo první víkend
v dubnu do malé a malebné vesničky Kaménka
v Odrách, kde je pěkná chata oderských tomíků
s celoročním provozem, by také přidali ruku
k dílu a vypomohli s různými pracemi. Chata
je útulně zařízena a má 30 ubytovacích míst.
V letním období se tu staví ještě stany, a to v zah-
radě, která k této chatě náleží, takže během
letních prázdnin se tu střídají tábory. V budoucnu
bychom též tuto možnost chtěli využít
a pár letních táborů, nebo některý z příštích
víkendových pobytů tu pro děti pořádat.
A co že tu ti naši hoši dělali: stromky sázeli, dřevo
nosili a řezali, by se v chladném počasí mělo tu
čím topiti. Také okolí chaty upravovali. Počasí
jim přálo, takže venku dělati mohli.

Za celý náš oddíl děkuji V. Horákovi,
V. Daňkovi, L. Paňákovi, P. Sivcovi a M. Motalovi,
že přes víkend vypomohli a kus práce udělali.

– Za turistický oddíl Kamínek
H. Paňáková –
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V sobotu 22.3.2008 pořádal šipkařský klub
DC Racek Chropyně již II. velikonoční turnaj
„O Mistra Chropyně“ v moderních šipkách.
Zúčastnit turnaje se mohli jak amatéři,
tak i registrovaní hráči. Celkem se turnaje
zúčastnilo 26 hráčů nejen z Chropyně,
ale i z Kroměříže, Kojetína, Přerova a Vlkoše.

Hned od začátku se hráči pustili do tvrdého
boje. Někteří amatéři se ukázali jako vyrovnaní
soupeři a potrápili i zkušené ligové hráče, kteří
hrají extraligu nebo 1. ligu. Nakonec slavil největší
úspěch klub DC Racek Chropyně, který obsadil
první dvě místa. Jako první se umístil M. Beneš,
druhá M. Benešová a třetí místo obsadil B. Hrdlička
z klubu Hvězdná pěchota Kroměříž. Ceny
předával člen zastupitelstva města pan M. Remeš
a organizátor soutěže pan S. Žoch. Po vyhlášení
vítězů, předání pohárů a věcných cen všem hráčům

poděkovali za účast a pozvali je na další ročník
turnaje. Organizátor soutěže také poděkoval ma-
jiteli restaurace Racek Ing. Josefu Zhánělovi
za výbornou obsluhu a občerstvení hráčů, které
bylo na vysoké úrovni a všichni hráči si je po-
chvalovali.

Na konec poděkoval všem sponzorům za velmi
pěkné a hodnotné ceny, a to Restauraci Racek –
Ing. Josef Zháněl, Zlatnictví Lazurit – P. Blaho,
Elektro – S. Hrabal, Nehtové studio –
M. Nováková, Těsnění – J. Polanka, Technosoft –
J. Polišenský, P.P. – obalový materiál – P. Popelka,
Auttep – pan Cvek, Autoservis – J. Večeřa,
Fatra Chropyně, zednické a obkladačské práce –
P. Kucian.
Více informací  na:

www.dc-racekchropyne.mysteria.cz.
Stanislav Žoch

V úter ý 14.4.2008 se sešli spor tovci
Tělovýchovné jednoty Chropyně na valné
hromadě, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý
rok a vytýčili své směřování v roce následujícím.

Schůze se uskutečnila v nově zrekon-
struovaném sále (bývalá hospoda) v 1. patře
tělocvičny za účasti vzácných hostů, panů starosty
a místostarosty, ředitelky základní školy a dalších.
Jako každoročně i letos byli vyhodnoceni nejlepší
sportovci TJ.

K nejúspěšnějším patří Lucie Vraspírová -
gymnastika, Magda Frýbortová - národní házená,
Ing. Zdeňka Tvrdá – lehká atletika, „A“ družstvo
mužů stolního tenisu ve složení P. Topič,
Z. Schovanec, D. Nesvadba, M. Zapletal,
J. Ocknecht, M. Hynšt. U příležitosti životních
jubileí obdrželi pamětní list zasloužilí sportovci
paní Helena Navrátilová a pan Antonín
Topolánek.

K nejdůležitějším bodům valné hromady
patřilo mimo jiné projednání koncepce
transformace tělovýchovy v následujících letech
a s tím související schválení majetkových převodů
mezi Městem Chropyně a Tělovýchovnou
jednotou.

– František Hrabal, tajemník TJ –

II. velikonoční turnaj „O mistra Chropyně“

Valná hromada TJ Chropyně
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Vzpomínáme

V měsíci březnu se do našeho města přistěhovalo 9 občanů, 10 osob
se přestěhovalo v rámci obce,  odstěhovalo se 14 občanů, zemřeli 2 občané
a narodily se 4 děti.

Společenská kronika březen březen březen březen březen 2008

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 11. dubna uplynuly 4 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní

Alena Chybová, roz. Kuchaříková.

Vzpomínají rodiče, bratr, dcery a syn s rodinami.

Dne 5. května vzpomeneme 3. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Františka Sedláčka.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 12. května 2008 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana

Zdeňka Pokorného,

autokarosáře. Za tichou vzpomínku všem, kteří
ho znali, děkuje manželka Zdeňka.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 26. května 2008 by se 68 let dožil pan

Antonín Dolínek.

S láskou vzpomínají manželka, dcera Ludmila
s rodinou, syn Pavel s rodinou a sourozenci s rodinami.

Uzavření manželství

Petr Buršík, Záříčí a Jiřina Gregorová, Záříčí

Za celou rodinu děkuje manžel Miroslav, dcery Eva a Milena s manželem,
syn Radek s manželkou a vnoučata Deniska, Lucinka, Kateřinka a Dominik.

Poděko vání

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem spolubydlícím,
známým a rodině za květinové dary
a za projevenou soustrast při posledním
rozloučení s naší milovanou manželkou, maminkou
a babičkou paní

Evou Štrbákovou.

Rozloučení

Dne 16.3.2008 nás navždy opustil pan

           Josef Krejčíř ze Žalkovic.

reklama

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně.

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.

Andry
Tvoje oči jsou jako louka plná kvítí.

Tvoje vlasy jsou jak slunce, které svítí.
Tvoje ústa jsou jak rubín nejvzácnější.
Tvoje tělo voní jak růže nejkrásnější.

Jsi jediná, o které se mi v noci zdá.
Jsi jediná, po které tak strašně moc toužím.

Jsi jediná, které chci svou lásku dát.
Jsi jediná, kterou budu navždy MILOVAT.

  P.S.: MILUJI TĚ                          Martin
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Chropyňské počasí březen březen březen březen březen 2008

květen 2008
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

20.5.2008 v 19.00 hod.   „Dva na smetišti“
(úterý) - vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech

i pádech, lásce, ale i o zklamání, prostě o životě.
V hlavních rolích se představí Radoslav Brzobohatý, Ondřej
Brzobohatý, Irena Máchová. Místo konání:  Městské
kulturní středisko Chropyně, vstupné:  180,- Kč, důchodci
a studenti: 150, Kč

23.5.2008  od 9.00 hod.  „Pavel  Novák“
(pátek) – koncert pro I. stup. ZŠ, děti MŠ a rodiče nebo prarodiče

s dětmi nazvaný Jak se máme chovat. Místo konání:
Městské kulturní středisko Chropyně,  vstupné:  20,- Kč

31.5.2008 Chropyňské rock fest
(sobota)

Připravované kulturní programy na měsíc
červen 2008
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Uzávěrka tohoto čísla: 15.04.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15.05.2008 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.

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel. 573 355 323-4, 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.

1.6.2008 Dětský den  a  kácení máje
(neděle)

13.6.2008 v 19.00 hod. „The Rangers – Ladies party“
(pátek) (erotický zábavný program pro dámy neboli dámská jízda)

Místo konání:  Městské kulturní středisko Chropyně
vstupné:  150,- Kč
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Březnová zima bývá posledním výraznějším obdobím mrazivého počasí.
Po něm se k nám již nezadržitelně dere jaro, i když často ještě musí zápolit
s četnými úskalími aprílového počasí. Ke konci druhé březnové dekády bývá
tzv. „Řehořská zima“ vystřídána obdobím „Josefského jara“ (též „Mariánského
jara“), které může přetrvávat až do prvých dnů dubna. Pro toto období,
do kterého shodou okolností spadá i počátek astronomického jara,
je příznačné, že den je již delší než noc. Průměrný dlouhodobý přírůstek
denních teplot je již 0,16 – 0,17 °C a průměrná denní teplota se již pochybuje
kolem 7 °C. Důsledkem toho je, že právě v období Josefského jara u nás
končila oblevou a táním většina vůbec nejtužších a nejvleklejších zim v historii.
Potvrzují to jak objektivní novodobá meteorologická pozorování, tak i četné
historické zápisy a záznamy. V roce 1663 byla drsná, sněhem bohatá zima.
14. ledna sice chladna poněkud povolila, ale potom mrzlo dále a mrazy
vydržely až do 21. března. Mnoho lidí a ptáků na polích zmrzlo. Osevy
se kvůli chladnům ztratily, tak byla drahota již v zimě. Velké množství lidí
bylo nuceno žebrat. Neobyčejně tuhou zimu roku 1698 zakončilo prudké
tání, takže na Květnou neděli (23.3.) přišla veliká povodeň. Zlý byl také
rok 1726. Byla ukrutná zima, mnoho sněhu, že staří lidé jak živi ho nevídali.
Tak mnoho, že ležel do Zvěstování Panny Marie (25.3.).

Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 0,8 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla +6,7 °C;
- celkové množství srážek za měsíc únor bylo pouze 33 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 981,2 hPa.

Pranostiky na měsíc květen:
Suchý květen – mokrý červen.
V máji hřímovky nedělají trampoty.
Chladný květen, červen vlažný jest pro sýpky, sudy blažný.
Za mlaďoučký rojík v máji (včely) rádi ti vůz sena dají, ale za roj v červnu, ani
se jen z místa nehnu.
Májová tráva mnoho užitku dává.
Jak v máji žába kváče, obilí ze země skáče.
Máj má být chladný, ale ne studený.

– Ing. O. Kment –


