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Otevíráme městské
koupaliště
Blíží se čas prázdnin a dovolených.
Dny odpočinku a koupání. V těchto dnech
téměř každý z nás rád odchází někam k vodě.
Mnozí z Vás si již nedovedou představit život
v Chropyni bez koupaliště. Proto naše úsilí bylo
vedeno tímto směrem a během rekordních
devíti měsíců jsme provedli rekonstrukci
městského koupaliště. Celá investiční akce,
která jistě bude patřit k těm největším,
si vyžádá více jak 40 milionů korun.
Je podporována celou řadou dotačních titulů

jak z ministerstva financí, tak i z fondů Evropské
unie. Dodavatelská firma, kterou je Rovina a.s.,
se zhostila náročného úkolu velmi zodpovědně
a dodržela termín realizace. Nové koupaliště
Vám chceme otevřít přesně dne 20. června
2008, neboť před 38 lety bylo toto koupaliště
jako nové slavnostně otevíráno.
Návštěvníci koupaliště budou sami moci
ohodnotit naše úsilí a já pevně věřím, že nové
pokračování na str. 2
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Otevíráme městské
koupaliště
dokončení ze str. 1
prvky, které se v areálu nacházejí, Vás zaujmou
a budete se z nich těšit po celou letní sezonu.
Rekonstrukcí prošly všechny tři stávající bazény,
byl změněn systém jejich napouštění a vypouštění.
Zrekonstruována byla i celá technologie
koupaliště, změnil se ohřev bazénů a budou
využívána tepelná čerpadla. Terénními úpravami
prošly všechny plochy a chodníky. Vzniklo nové
bezbariérové koupaliště. Vodní prvky, na které
jsme na našem koupališti nebyli zvyklí, jistě oživí
dny strávené v tomto areálu.

20. čer vna otevřeme ko upaliště do
zkušebního provozu a posoudíme, zda práce,
které tu byly provedeny, budou následně
převzaty do majetku města. Celá rekonstrukce
ovšem ještě nekončí, v podzimních měsících a
na jaře příštího roku proběhne poslední etapa,
která se bude týkat oplocení, terénních prvků a
dětských koutků. Doufám, že nové koupaliště
Vám přispěje k dobré letní pohodě a udělá všem
návštěvníkům radost.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města –
reklama
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Pečovatelská služba Chropyně,
organizační složka Města Chropyně
Historie a současnost
Do 31. prosince 2004 zajišťovala terénní
pečovatelskou službu na území města Chropyně
a v přilehlých obcích Záříčí, Kyselovice a Žalkovice
Pečovatelská služba Kroměříž, kterou provozovaly
Sociální služby Uherské Hradiště, jejímž
zřizovatelem byl Krajský úřad Zlínského kraje.
Zastupitelstvo města Chropyně na svém
zasedání dne 20. prosince 2004 rozhodlo převzít
od 1. ledna 2005 tuto sociální službu a zřídit
ji jako organizační složku města s názvem
Pečovatelská služba Chropyně, organizační složka
Města Chropyně (dále jen PS Chropyně).
Dle zřizovací listiny a dodatku č. 1 ze dne
28. 3. 2007, účinného od 1. 1. 2007 je účelem služby:
Pečovatelská služba je jako terénní nebo
ambulantní služba poskytována osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi
poskytovatelem a klientem ve vymezeném čase
v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb –
Středisko osobní hygieny a prádelny –
vyjmenované úkony v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/
2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vnitřními
předpisy Pečovatelské služby Chropyně.
Předmětem činnosti – služba obsahuje tyto
základní činnosti:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) Zprostředkování kontaktu se společenských
prostředím
Pečovatelská služba Chropyně je podřízena
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně,
pí Lence Horákové. Vedoucí organizační složky
je paní Libuše Hrtúsová, pečovatelkami z povolání
jsou Ivana Buráňová a Marcela Rejtrová,
dobrovolnými pečovatelkami Zdena Kovaříková
a Ludmila Pobořilová.
Kontaktní telefon na sídlo pečovatelské služby
je 573 355 172, dále na tel.: 573 500 739,
Lenka Horáková, vedoucí odboru soc. věcí
MěÚ Chropyně,
příp. e-mail: horakova@muchropyne.cz nebo
www.muchropyne.cz
Terénní pečovatelská služba je poskytována
v pracovní dny pondělí až pátek od 7,00 do 15,30
hodin. Úkony, které jsou sjednány, poskytuje –
tzv. klíčový“ pracovník. Klíčový pracovník
je zastoupen jiným pracovníkem organizace pouze
v případě rozvážky obědů, dále ve výjimečných
případech nebo na výslovné přání klienta.

-2-

Posláním PS Chropyně je poskytovat sociální
služby v přirozeném prostředí tzn. v domácnosti
klienta a dále v zařízení sociálních služeb –
Středisko osobní hygieny a prádelny
PS Chropyně. Služby jsou poskytovány v souladu
s platnou legislativou a Standardy kvalit y
sociálních služeb.
Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby
s chronickým onemocněním a rodiny s dítětem/
dětmi s bydlištěm na území města Chropyně nebo
přilehlých obcích Záříčí, Kyselovice a Žalkovice.
Služby se poskytují za úhradu. Úhrada
za odebrané služby je prováděna zpětně, vždy
do 15. dne následujícího měsíce na základě
evidence odebraných úkonů, dodaných vedoucí
PS Chropyně. Úhrady za pedikúru a praní prádla
jsou od klientů vybírány ihned.
Bez úhrady se poskytují služby:
· rodinám, ve kterých se narodily současně tři
nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto
dětí
· účastníkům odboje a pozůstalým manželům,
manželkám starším 70 let
· osobám, které byly rehabilitovány podle
zákona o soudních rehabilitacích
(poskytováno podle § 75 odst. 2 písm. c,
zákona o sociálních službách, a pozůstalým
manželům, manželkám starším 70 let)
· osobám, které byly v táboře nucených prací
nebo v pracovním útvaru (poskytováno podle
§ 75 odst. 2 písm.c , zákona o sociálních
službách, a pozůstalým manželům, manželkám
starším 70 let)
Služby nelze poskyto vat v těchto
případech:
· osobám, které nebydlí na území města
Chropyně nebo v přilehlých obcích Záříčí,
Kyselovice, Žalkovice
· osobám, které jsou vysoce závislé na pomoci
druhé osoby a potřebují celodenní dohled –
zjišťováno místním šetřením, dotazováním
· osobám, které trpí psychia trickým
onemocněním s projevy agresivit y –
zjišťováno místním šetřením, dotazováním,
dotazem u oš. lékaře
· osobám, které jsou drogově závislé,
alkoholikům s projevy agresivity – zjišťováno
místním šetřením, dotazováním, dotazem
u oš. lékaře
· osobám těžce imobilním, upoutaným
na lůžko vyžadujícím odbornou zdravotnickou
péči – zjišťováno místním šetřením,
dotazováním, dotazem u oš. lékaře
· osobám, které trpí infekčním nebo
parazitárním onemocněním – zjišťováno
místním šetřením, dotazováním, dotazem
u oš. lékaře
· osobám, které nepatří do cílové skupiny
· překročení kapacity organizace – porovnání
požadavku na služby s možnostmi organizace
– Lenka Horáková, vedoucí OSV –
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Kapitoly z dějin hudby
v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři a rektoři (1. část)
Historie chropyňských kantorů a rektorů pravděpodobně začíná zřízením
zámecké kaple a katolické elementární školy, která se podle pramenů stala
od roku 1666 školou městskou. V dalších letech údajně škola poklesla
a poněmčila se. V kapitole čtvrté jsme uvedli, že existence chropyňské školy
je potvrzena historikem F. Peřinkou až od roku 1770. Více jak sto roků nemáme
o škole žádných zpráv.
Podle doposud známých pramenů, které popisují moravské školství v malých
obcích, se můžeme domnívat, že tehdejší, pro nás neznámá, škola představovala
jednu třídu skromného vybavení s neurčitým počtem žáků a jedním kantorem.
Víme, že kantor byl považován za zaměstnance kostela a byl svázán s katolickou
církví dvojí služebností, ve škole a na kůru v kostele. Jeho vzdělání
až do tereziánských dob bylo značně omezené. Většinou byl lepším hudebníkem,
ovládajícím několik nástrojů, než učitelem. Také jeho příjmy ze školy
a z kostela, včetně naturálií, byly v tehdejší době velmi skromné. Lze
se domnívat, že především ze sociálních důvodů docházelo k časté migraci
kantorů do blízkých i vzdálenějších obcí, kde nalézali lepší životní podmínky.
Poměrně dobře situovanou kategorii tvořili mezi učiteli a hudebníky
v 18. a 19. století varhaníci z povolání. Samostatná varhanická místa, která
nebyla spojována s jinými funkcemi, existovala na Moravě pouze v kapitulních
kostelech (Olomouc, Kroměříž, Brno), v některých klášterních kostelech
(Hradisko, Kopeček, Velehrad, Znojmo, Žďár nad Sázavou) a konečně
v některých farních kostelech. Z děkanských matrik a dalších pramenů známe
sociální postavení varhaníků a můžeme je srovnat s postavením kantorů
na venkově. Varhaníci bývali nejčastěji placeni obcí nebo příslušnou vrchností,
která měla nad kostelem patronát. Kromě základního platu měli ještě další
finanční příjem z fundačních mší a pobožností, který v některých místech
dosahoval čtvrtiny až poloviny jejich základního příjmu. Pohyblivou část příjmu
tvořily též poplatky za svatby a pohřby. Vedle peněžní odměny dostávali
varhaníci naturálie, jako byla sůl, palivové dřevo, svíčky, pivo, víno, chléb,
obilí apod. Výše varhanického příjmu v citovaných kostelech byla výhodnější
než příjem venkovského kantora, který závisel na hodnocení místního faráře.
Také společenské postavení varhaníků z povolání bylo oproti venkovským
kantorům významnější.
J. Trojan v publikaci Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17. – 19. století
stručně uvádí podmínky služného chropyňských kantorů a rektorů, které čerpal
z děkanské matriky Přerov. Citujeme: „1691 – filiální kostel v Chropyni. Rektor
místo desátků má od farníků roční plat 5 mír žita. Říká se, že kdysi měl 50 mír!
Festivale – svátky o Vánocích, Velikonocích a na Sv. Ducha 3 bílé groše, ročně
to činí 21 kr. Od zpívání pašijí 6 bílých grošů. – Rok 1764 hudební kůr
se nachází u vchodu do kostela, dřevěný se starým positivem. Ludimagister
od tří obcí dostává obilí, fixně nemá plat. Vedle Chropyně jsou to Záříčí
a Plešovec. Festivale od kostela ročně 21 kr. Za zpěv pašijí 1 zl. 10 kr.
od kostela, tedy celkem 1 zl. 31 kr. Školu udržují farníci.“
Podle přerovské matriky tomu bylo tak i v roce 1772, kdy zde působil
kantor, kterého známe jmenovitě. Byl to Bernard Sevranek, který zde učil
a při bohoslužbách hrával v letech 1768 – 1777. Víme, že se narodil v Rymicích
(u Holešova) v roce 1754. Do Chropyně přišel asi ve 26 letech a pobyl zde
9 roků. I když nevíme bližší podrobnosti o jeho vzdělání, můžeme předpokládat,
že uměl zpívat, ovládal hru na některé hudební nástroje, včetně varhan.
Otázkou zůstává, jaké služby kromě činnosti učitelské a činnosti hudebnické
vykonával. Mohla to být i služba obřadní, kostelnická i ministrantská, mohl být
i zvoníkem, což často tvořilo důležitou náplň kantorovy práce. Jako učitel byl
připoután ke kostelu, s nímž sdílel liturgický rok. Množství církevních svátků
určovalo životní běh kantorům i ostatním služebníkům kostela. To se týkalo
nejen B. Sevranka, ale všech dalších chropyňských kantorů a rektorů. Příčinu
jeho odchodu z Chropyně neznáme. Mohly to být důvody sociální, neshoda
s duchovní správou nebo tehdejší školní poměry. Podle dochovaných pramenů
kantor Sevranek přešel do Břestu, kde působil v letech 1777 – 1783. Měl
zajištěny příjmy ze školy, z kostela a za služby v přespolní škole v Žalkovicích.
Na sklonku svého života se vrátil do rodné obce Rymice, kde v roce 1789
ukončil svoji kantorskou činnost.
(pokračování příště)
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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je název knihy, kterou vydává město Chropyně a která byla pokřtěna
svými autory a vydavateli na Chropyňských hrátkách v neděli 1. června
2008. Kniha vznikala několik let a je uzavřena rokem 2006, kdy
uplynulo 745 let od první písemné zmínky o obci Chropyně. Vychází
až letos, neboť bylo třeba sebraný materiál utřídit a zpracovat.
Cílem této knihy je vylíčit dějinný vývoj obce od pověstí
a písemných záznamů až do současnosti. Jednotlivé kapitoly knihy
popisují historii města, jeho institucí a vývoj společnosti. Až budete
knihu držet v ruce a začtete se do ní, dozvíte se mnoho zajímavostí,
které jste snad ani nevěděli, i když jste se v Chropyni narodili.
Knihu nesepisovali promovaní historici, ale lidé, kteří vám chtěli
přiblížit události z let dávných i nedávných. Při tvorbě knihy čerpali
z kronik, archivů a z dalších písemností nebo z vyprávění pamětníků
událostí. Přáním autorů je, aby si tuto publikaci přečetli také mladí
lidé, kteří by historii svého města měli znát. Tito lidé jsou pokračovateli
historie a budou ji psát v dalších letech.
Chtěli bychom poděkovat autorům této knihy paní Heleně
Sadykové a Mgr. Květoslavu Machalíkovi za čas, který přípravě této
knihy věnovali, a věřte, že ho nebylo málo. Velký dík patří také panu
Zdeňku Dolníčkovi, bez jehož archivu by jejich práce byla velmi obtížná
a chyběly by mnohé popisy událostí, které pan Dolníček s velkou
péčí, láskou a pochopením po celý svůj život shromažďuje a uchovává.
Děkujeme také Mgr. Arance Řezníčkové a Mgr. Janě Wiedermannové
za jazykovou úpravu knihy, manželům Martině a Tomáši Rozkošným
za grafickou realizaci knihy a Ing. Jiřímu Roseckému za reedici textu.
Kniha je prozatím vydána v nákladu 700 ks a bude k dostání
jak v chropyňském zámku, tak přímo na městském úřadě. Obsahuje
240 stran textu proloženého historickými i současnými fotografiemi,
takže i vy se můžete v knize najít a poznat. Dalších 12 stran tvoří
barevná fotografická příloha. Cena knihy je 99,- Kč.
Přejeme vám příjemné čtení, zábavu i poučení.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –
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II. setkání s občany města Chropyně
V úterý 29. dubna se uskutečnilo v MKS
již druhé setkání s občany našeho města,
které připravilo Město Chropyně ve spolupráci
s Klubem důchodců, místní organizací Svazu
zdravotně postižených, a Městem Kroměříží v rámci
projektu Komunitního plánování sociálních služeb
na Kroměřížsku.
V pr vní části byli občané seznámeni
se střednědobým plánem sociálních služeb na léta
2008 – 2011, jehož součástí jsou i čtyři projekty,
které se bezprostředně týkají i našeho města –
Diabetologická ambulance, kamerový systém pro
zvýšení bezpečnosti ve městě, řešení bezbariérových
komunikací a cyklostezka Chropyně – Plešovec.
V další části programu jsme vyslechli mnoho
zajímavých informací z oblasti sociálních služeb které služby bychom rádi pro naše spoluobčany
rozšířily, jak nakládat s příspěvkem na péči a jak jej
využívat apod. S velkým ohlasem se setkalo
vystoupení paní MUDr. Mahdalové, která má
bohaté zkušenosti s tréninkem paměti a jinými
zájmovými činnostmi pro starší generace.
Potom následovala diskuse, ve které jsme
se společně s panem starostou města
Ing. Macháčkem snažili zodpovědět dotazy a vysvětlit některé připomínky od našich občanů. Bylo
zde také blíže vysvětleno a reagováno na články –
EmK– v březnovém a dubnovém čísle Zpravodaje.
Nyní podrobněji uvádím stanoviska vedení Města
Chropyně k tématům a dotazům, které v těchto
článcích autor žádá blíže vysvětlit, a tím informovat
i ty občany, kteří se tohoto setkání nezúčastnili.
I. Investice:
a) Již zrealizované a nebo právě
probíhající investiční akce v tomto volebním
programu:
- kompletní rekonstrukce koupaliště, hřiště
s umělou trávou, regenerace sídliště /Hanácké
náměstí/, chodník na ulici Tovačovská, inženýrské
sítě pro výstavbu rodinných domů v Podlesí, nová

autobusová zastávka u ZŠ Fučíka, diabetologická
ambulance, sběrný dvůr, zastřešení autobusových
zastávek v ulici Tovačovská a na nám. Svobody,
osvětlení přechodů ve městě, rekonstrukce
osvětlení v ulici Drahy, nové osvětlení chodníku
z ulice Komenského na Františkov, výměna oken
na DPS, opravy zídek na hřbitově v Chropyni
i Plešovci, nová fasáda ZUŠ, oprava střechy ZŠ
v ulici Komenského apod.
b) Připravované investiční akce /podané
nebo zpracovávané projekty/:
- regenerace panelového sídliště /Moravská
ulice/, kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti
ve městě, cyklostezka Chropyně – Plešovec,
rekultivace skládky „Smeťák“, rekonstrukce uličky
Míru, bezbariérovost místních komunikací
/v uskutečněné anketě si občané přejí prioritně
řešit trasu z nám. Svobody, přes uličku Míru, dále
ulici Ječmínkovu, Dr. E. Axmana, chodník kolem
Svobodárny, přes ulici Moravskou ke zdravotnímu
středisku/, rozšíření sociálních služeb v DPS, nové
obchodní centrum v Ječmínkově ulici, víceúčelová
sportovní hala, zastřešení dalších autobusových
zastávek, oprava galerie na zámku pro navrácení
stálé expozice Emila Filly zpět do Chropyně a další.
Ať každý občan posoudí, zda jdou investice
správným směrem!!? My si myslíme, že ano!
II. Lázně:
- v současné době vede Město Chropyně soudní
spor /již od roku 2006/ o navrácení pozemků
od firmy Clima.cz zpět městu, abychom mohli podat
žádost o dotační titul z fondů EU na obnovu lázní
v Chropyni.
III. Kolumbárium na hřbitově:
- ZM schválilo Investiční výhled města na období
2009 – 2011, ve kterém je počítáno s částkou
1,5 mil. Kč z rozpočtu města na vybudování
kolumbária na místním hřbitově, nyní bude jen
záležet na samotných zastupitelích, ve kterém roce
se začne budovat.
IV. Malometrážní byty pro seniory:
- připravuje se projekt na rozšíření kapacity

reklama
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II. setkání s občany města Chropyně
poskytovaných sociálních služeb ve stávajícím DPS,
kde bude také záležet i na ochotě uživatelů
využívat příspěvek na péči pro rozšíření těchto služeb
/mimochodem město přispívá ročně částkou
cca 900 tis. Kč ze svého rozpočtu na zajištění provozu
DPS/.
V. Startovací byty pro mladé manžele:
- město Chropyně v současné době vlastní
18 startovacích bytů na nám. Svobody č. 247, které
jsou provozovány za finanční podpory z rozpočtu
města. Jsou přidělovány mladým rodinám
na přechodnou dobu sedmi let, po kterou mají
tyto rodiny možnost zajistit si své vlastní budoucí
bydlení. Tato kapacita je v současnosti dostatečná
a žadatelé se v pravidelných cyklech obměňují.
Závěr setkání s občany patřil kulturnímu
vystoupení známého imitátora a konferenciéra Lojzíka Matouška a zpěváka
lidových písní, sólisty Hudebního divadla
v Karlíně a Vlachovky pana Josefa Oplta,
který často vystupuje i v televizních pořadech.
Vystoupení se velmi líbilo a určitě nikomu
z více než sta přítomných účastníků nevadilo,
že se i protáhlo o něco déle, neboť účinkující
museli několikrát přidávat. Hosté si velmi
pochvalovali vnímavé chropyňské publikum
a vyjádřili i přání, že by rádi opět do Chropyně
zavítali s novým kulturním programem. O dobré
náladě svědčí i několik následujících fotografií.
A protože jsme si na těchto setkáních ověřili,
že se našim, zvláště starším, spoluobčanům takové
akce líbí, o čemž svědčí nejen vysoká účast a pozitivní
reakce během programu a také po jeho skončení,
ale i skutečnost, že se všichni dobře bavili, což zvláště
potěšilo nás, pořadatele, a tak již nyní připravujeme
další setkání, které by se mělo uskutečnit
pravděpodobně ještě v listopadu letošního roku.
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města –
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Doufám, že naposledy
Pokusím se zhodnotit průběh
svého snažení o zajištění a splnění
současných naléhavých potřeb
občanů, které byly před volbami
slibovány, a nejsou plněny a zřejmě
v tomto volebním období ani
nebudou. Od předání mých
připomínek již uplynuly více jak
3 měsíce a výsledek možno hodnotit
stručně „nula od nuly pošla“.
Nebudu se vracet k obsahu svých
článků v březnovém a dubnovém
Zpravodaji a odpovědím vedení
radnice. Nechť si občané sami vytvoří
svůj názor na stanoviska a korektnost
obou stran. Na adresu pánů starosty
a místostarosty musím s politováním
sdělit, že mě donutili přitvrdit v této
rek apitulaci, což jsem neměl
v počátku vůbec v úmyslu.
Očekávání nesplnilo ani svolané
setkání s občany 29. dubna, pokud
šlo o vystoupení uvedených pánů
k dalším záměrům města a odpovědi
k mým připomínkám. Nic nového
jsme se nedozvěděli než to,
co opakovaně uvádíte ve Zpravodaji
nebo v městském rozhlase. Zato
vystoupení pana místostarosty bylo
smutnou ukázkou, jak se dá v pojetí
jejich demokracie zbavit a „vyřídit“
nespokojeného občana. V zájmu
objektivity nutno dodat, že program
a vystoupení spolupořadatelských
organizací z Kroměříže měl velmi
dobrou odbornou úroveň a rovněž
následný kulturní program občany
uspokojil a potěšil. Pro úplnost

dodávám, že tohoto setkání
se zúčastnilo přibližně 90 – 100
obyvatel převážně starší generace,
tedy jen nepatrný zlomek celkové
populace. Vystoupení představitelů
města potvrdilo, že není vůbec zájem
a ochota vést s občany konstruktivní,
slušnou a důstojnou diskuzi a navíc,
když připustili exces, kter ý
do civilizované a slušné společnosti
vůbec nepatří. Doufám, že zástupci
radnice pochopili, co mám na mysli,
a nechci to více komentovat.
Klíčovou v celém dialogu
s vedením radnice byla skutečnost,
že v úplném počátku Vašeho vládnutí
jste neuchopili – jak se říká –
„vládnoucí žezlo“ za správný konec,
konkrétně nenaplánovali evropské
a státní dotace spravedlivě, mezi
oprávněné potřeby všech občanů.
Bohužel jste uspokojili jen některé.
Občané si zasloužili za Vaše
pochybení omluvu. Takové chlapské
gesto by naopak ocenili všichni,
i ta mlčící většina. K proinvestování
zmíněných 100 mil. Kč mě napadá
obava, zda jsme si tím nevybrali svůj
dotační podíl na dlouhá léta dopředu
a neznemožnili příštím představitelům města zabezpečit potřebnější
priority. K tomu žádáme vysvětlení.
Moje články byly motivovány
snahou přispět ke zlepšení úrovně
života všech občanů našeho města,
např. mladých rodin s dětmi i bez
dětí, seniorů a z velké části
tzv. nízkopříjmových skupin,

reklama

a to spravedlivou bytovou a sociální
politikou. A ještě k seniorům.
Rozšiřování služeb v DPS, jak
je uspokojivě uváděno ve Zpravodajích, je bezesporu dobrým
počinem. Ale tito lidé by si jistě
zasloužili pozornost k prostředí,
ve kterém žijí. Konkrétně mám
na mysli úpravu nevábného dvora
za jejich byt y, na „oázu klidu
a pohody“. Chce to jen více citu
a úcty k těmto lidem, z nichž mnozí
v minulosti odvedli pro naše město
a společnost dobrou a záslužnou práci.
Zahradní architekt by nepochybně
dokázal vhodnou zelení, stromy,
květinami a posezením parkového
typu zpříjemnit jejich zbytek života.
A nebylo by to ani tak nákladné
ve srovnání s miliony na koupališti.
Je totiž nepravděpodobné,
že by někdo z nich osobně využíval
v parném létě pro osvěžení moderní
bazén, tobogán a jiné vymoženosti.
Do zmíněné sociální oblasti patří
mimo jiné vzpomínané kolumbárium. Za Vaše zařazení do výhledu
bez termínu dokončení Vás mnoho
těch sociálně slabších jistě
nepochválí, zvlášť, když vládnoucí
vrcholová garnitura necitlivě
odebrala občanům 5.000,- Kč
na pohřebné a zkomplikovala jejich
finanční problémy při posledním
rozloučení. A s podobnými příklady
bych mohl dále pokračovat.
Nejen v celé naší zemi, ale
i u nás v Chropyni se nedostává
sociálního cítění s potřebnými,
solidarita a spravedlnost, o které
se mluví jen před volbami. Mnozí,
kteří vládnou na jakékoliv úrovni,
nechtějí, nebo snad ani nemohou
vědět, jak se žije lidem s desíti
i méně tisíci na měsíc. Takové vidění
světa a potřeb všech lidí si může
dovolit řadový občan, ale ne zvolený
funkcionář.
Dále bohužel jsme v Chropyni
nezaznamenali jakoukoliv snahu
o lepší informovanost občanů.
Politiku, a tu komunální především,
nelze dělat za zavřenými dveřmi
a už vůbec ne pro zájmy, čest a slávu
kterékoliv politické strany, jak
to pociťujeme. Naivně jsme věřili,
že opravdu potřebujete pro svou
práci připomínky a náměty občanů,
které jsou ostatně nezbytné, jako
účast všech na věcech veřejných.
Tvrdošíjně bráníte pohledu občanů
do zákulisí práce v koalici. Jaký
se to stal zázrak, že všichni pracujete
v kolektivu a spolu, jak čteme
ve Zpravodaji? Jak je možné,
že v mnohém dnes neplatí to,
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co zástupci stran slibovali svým
voličům, aniž jste to vysvětlili?
Nenechte nás jen se domnívat
a spekulovat, zda jste již také převzali
neblahé praktiky, jako že „vítěz bere
vše“ nebo že „pravdu má jen ten,
kdo má moc“, nebo nedej Bože,
že už i do naší komunální politiky
zapustil kořeny fenomén, zvaný
„přeběhlíci“. Žiji v Chropyni
dlouho, ale po roce 1989 jsem
nezaznamenal takové soustředění
moci do omezeného počtu
funkcionářů, jak to vidíme dnes.
Máte přece mezi sebou představitele
města, kteří v minulosti odvedli
dobrou a záslužnou práci pro všechny
občany. Ani jejich bohaté zkušenosti
se dnes v potaz neberou?
Jen nám prosím donekonečna
neopakujte, co jste již všechno
vykonali a máte v programu.
To již známe. To vše přece vyplývá
z popisu Vaší práce nebo, chcete-li,
z poslání, ke kterému jste se zavázali.
Takto to chápali Vaši předchůdci
a chápou představitelé měst a obcí
v celé republice.
Vážení představitelé současné
vládnoucí garnitury v Chropyni,
do funkcí v samosprávě Vás nikdo
nenutil, naopak jste se o to velmi
usilovně ucházeli. Občan má právo
nejen na to, že splníte vše, co jste
slibovali, ale i na to, že ho budete
informovat způsobem, aniž by musel
odejít z domu či bytu. K tomu přece
máte možnost formou internetových
nebo ve Zpravodaji tištěných zpráv
až k němu domů. Dále, Vaše akce
organizovat setkání s občany s cílem
sdělit informace jsou mírně řečeno
nedostatečné a neuvážené.
Přítomných, jak dobře víte, bývá jen
nepatrný zlomek, a své závazky máte
i k těm nepřítomným, zatímco oni
k Vám nikoliv.
Zprvu jsem si vůbec nekladl za cíl
být hodnotitelem, či dokonce
známkujícím učitelem Vaší práce.
Splnil jsem jen to, k čemu nás stále
vybízíte, tedy předal připomínky
za sebe i další občany. Jak jsme
ale poznali, t yto připomínky
nepotřebujete, protože nekonvenují
mnohému z Vás s viděním Vašeho
světa a potřeb všech občanů
v Chropyni. Pravděpodobně se již
nebudu nadále vyjadřovat k Vaší práci.
Po dosavadních zkušenostech
by to bylo jako „marný boj s větrnými
mlýny“. Doufám jen, že si občané
před příštími volbami vzpomenou,
kdo byl kdo a jak se ke svým voličům
zachoval.
– EmK –
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Chropyně na svých
jednáních ve dnech 23. dubna 2008 a 19. května
2008 mimo jiné:
· schválilo směnu pozemků mezi Městem
Chropyně a panem Františkem Vejvodou.
Směnnou smlouvou získá Město Chropyně
pozemek parcelní číslo 189/2 o výměře
150 m 2 a pozemek parcelní číslo 211/3
o výměře 300 m 2 v katastrálním území
Plešovec, které se nacházejí v trase cyklostezky
Chropyně – Plešovec, pan Vejvoda získá
pozemek parcelní číslo 1374/5 o výměře
609 m2 v katastrálním území Chropyně, který
bude po provedení změny územního plánu
zastavitelný rodinnými domy. Pozemky
se směňují bezúplatně. Žádná ze stran
nepožaduje doplatek ke směňovaným
nemovitostem;
· schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Chropyně (budoucí povinný) a E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/
6 České Budějovice, IČ 26078198, (budoucí
oprávněný), kde budoucí povinný touto
smlouvou budoucímu oprávněnému formou
věcného břemene zřídí právo umožňující
využití zatíženého pozemku parcelní číslo
175/1, 175/14, 175/15,176, 177, 180, 192/3,
192,4, 192/10, 191, 203, 174, 183, 186/1, 185/
1, 182, 185/2 zapsané na LV č. 10001
v katastrálním území Chropyně (dále jen
zatížený pozemek) pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy –
spočívající v umístění nového kabelového
vedení NN, 19 ks pilířů kabelových skříní
a kioskové trafostanice (dále jen „energetické
zařízení“) do – na části zatíženého pozemku
v souladu s ustanovením § 25 energetického
zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně,
a to za jednorázovou úplatu v celkové výši
30.000,- Kč;
· Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Chropyně (budoucí povinný) a E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/
6 České Budějovice, IČ 26078198, (budoucí
oprávněný), kde budoucí povinný touto
smlouvou budoucímu oprávněnému formou
věcného břemene zřídí právo umožňující
využití zatíženého pozemku parcelní číslo 175/
1, 175/14, 175/15,176, 177, 180, 192/3, 192,4,
192/10, 191, 203, 174, 183, 186/1, 185/1, 182,
185/2 zapsané na LV č. 10001 v katastrálním
území Chropyně (dále jen zatížený pozemek)
pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy – spočívající v umístění
nového kabelového vedení VN a 2 ks
podpěrných bodů nadzemního vedení VN
(dále jen „energetické zařízení“) do – na části
zatíženého pozemku v souladu s ustanovením
§ 25 energetického zákona. Věcné břemeno
se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 12.280,- Kč;
· vzalo na vědomí investiční záměr společnosti
EKO Agrostav, a. s., se sídlem Tovačovská 300,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Přerov, IČ 47672200, a schválilo pořízení změny
č. 6 Územního plánu města Chropyně
spočívající ve změně funkčního využití ploch
v lokalitě Louky Hejtman, vymezených
pozemkem parcelní číslo 1942/1 v katastrálním
území Chropyně; změna bude pořízena
na náklady žadatele, tj. firmy EKO Agrostav,
a. s., a ve věci pořízení změny územního plánu
bude osloven Městský úřad v Kroměříži, odbor
rozvoje města, jako pořizovatel;
vzalo na vědomí Záměr těžebních aktivit
společnosti Českomoravský štěrk, a. s.,
se sídlem Mokrá 359, IČ 25502247 v lokalitě
výhradního ložiska štěrkopísku Chropyně –
Záříčí;
schválilo prodej bytových jednotek
č. 2, 4, 5 a 7 – 10 v domě č. p. 555 v ulici Díly
současným nájemníkům v celkové ceně
1,427.962,- Kč;
schválilo prodej všech 10 bytových jednotek
v domě č. p. 556 v ulici Díly současným
nájemníkům v celkové ceně 2,157.705,- Kč;
schválilo prodej bytových jednotek
č. 1, 3 – 5 a 7 – 10 v domě č. p. 557 v ulici
Díly současným nájemníkům v celkové ceně
1,616.721,- Kč;
schválilo prodej bytových jednotek
č. 3, 5 a 7 – 9 v domě č. p. 561 v ulici Díly
současným nájemníkům v celkové ceně
876,982,- Kč;
schválilo prodej bytových jednotek
č. 2 – 10 v domě č. p. 562 v ulici Díly
současným nájemníkům v celkové ceně
1,715.313,- Kč;
schválilo prodej bytových jednotek
č. 3, 4 a 6 – 10 v domě č. p. 563 v ulici Díly
současným nájemníkům v celkové ceně
1,214.849,- Kč;
schválilo prodej pozemku parcelní
číslo 2154/1 zastavěná plocha o výměře 9 m2
za cenu 150,- Kč/m2;
schválilo prodej pozemku parcelní
číslo 2149/1 zastavěná plocha o výměře 12 m2
za cenu 150,- Kč/m2;

· schválilo prodej pozemku parcelní číslo
289/12 zahrada o výměře 104 m2 za cenu
50,- Kč/m2 Českému zahrádkářskému svazu,
základní organizace č. 3, se sídlem Moravská
609, Chropyně;
· revokovalo část usnesení ZM 12/6/2007,
a to v části 3 písmeno d) s tím, že pozemek
parcelní číslo 177/7 o výměře 535 m2 bude
znovu nabídnut k prodeji;
· schválilo prodej pozemku parcelní číslo 578
ostatní plocha o výměře cca 25 m2 za cenu
666,- Kč/m2;
· schválilo prodej části pozemku parcelní číslo
1054 ostatní plocha o výměře cca 15 m2
za cenu 600,- Kč/m 2 společnosti E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ 25733591;
· schválilo prodej pozemků parcelní číslo 95/47
ostatní plocha o výměře 37 m2, parcelní číslo
95/48 orná půda o výměře 7 m2 a parcelní
číslo 88/19 ostatní plocha o výměře 324 m2
v katastrálním území Plešovec za cenu
100,- Kč/m2 firmě K-electronic Jiří Košařík,
se sídlem Odbojářů 3620/15, Kroměříž,
IČ 11498200;
· schválila prodej nemovitosti č. p. 32 objekt
občanské vybavenosti na pozemku parcelní
číslo 324/1 a pozemku parcelní číslo 324/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 470 m2
za cenu 2,500.000,- Kč panu Nguyen Van
Nham, bytem Kostelní 4418/6, Prostějov.
Kupující kupuje nemovitost i se třemi
bytovými jednotkami, které jsou pronajaty
na dobu neurčitou.
– Ing. Jiří Rosecký –

reklama

-7-

kompletní
výpisy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Zpravodaj města Chropyně

06
06/2008

Poděkování obecenstvu
Základní umělecká škola Kroměříž pobočka Chropyně
V úter ý 22. dubna 2008 se uskutečnil
v Chropyni první společný koncert hudebního
a tanečního oboru ZUŠ Kroměříž pod názvem
HRAJTE, ZPÍVEJTE A TANCUJTE S NÁMI.
Ještě v tuto chvíli jsem tak plna dojmů,
že se o tento nádherný zážitek chci s Vámi - milí
čtenáři chropyňského Zpravodaje - podělit.
První překvapení přišlo ještě před zahájením
koncertu. Přesně v 17 hodin jsem poslala
své mažoretky na nástup, poněvadž jsme měly
podle plánu zahájit koncert. Náš pan zástupce
ředitele Ing. Pavel Jurtík mne však požádal,
ať počkám ještě alespoň tři minutky.
Když jsem nahlédla do sálu, pochopila jsem
proč. Zjistila jsem, že sál je naplněn k prasknutí
a lidé hledají volná místa, kde by se ještě mohli
posadit.
Na tento koncert přišlo neuvěřitelných 240
diváků, což historie MěKS Chropyně u koncertů
ZUŠ nepamatuje! Když vezmeme v úvahu fakt,
že většina diváků ani neměla na jevišti své blízké,
je to opravdu významná podpora pro ZUŠ
Kroměříž – pobočka Chropyně.

ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně. Nyní
mi dovolte pár vět k programu.

Chropyňská veřejnost si upřímně zaslouží
obrovský dík nejen z mé strany, ale od všech
účinkujících dětí a především od 64 dětí
tanečního oboru, které přijely z Kroměříže
ukázat své umění. Povídačky o „nekulturní“
Chropyni jsou dnes již historií a myslím,
že k tomu přispěla právě usilovná práce pedagogů

Koncert zahájily Mažoretky ZUŠ Kroměříž
ze 4. ročníku, poté měla vstup s mluveným slovem
p. uč. Marta Blažková se svojí žákyní. Text byl
obdivuhodně připraven, a kdo z diváků pozorně
poslouchal, dozvěděl se všechny potřebné informace
o ZUŠ Kroměříž. Malé a teprve prvním rokem
šlapající mažoretky vystřídaly jejich starší spolužačky

ze 7. ročníku a I. ročníku II. stupně. Dále následovaly
taneční choreografie od malých prvňáčků
až po studenty, kteří v letošním školním roce budou
na svých školách maturovat, a přesto chodí dvakrát
týdně trénovat.
Po tanečním bloku nastoupili naši místní
mladí umělci. Na akordeon zahráli Tereza
Majtánová a Roman Panáček ze třídy p. uč.
Miluše Daňkové. V písničce o Čížečkovi

Základní umělecká škola
Kroměříž, Jánská 31
a Sdružení při ZUŠ

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,
housle, 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 −
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Vás zvou
na vystoupení
tanečního oboru ZUŠ
Kroměříž pod názvem

VĚ Š Á K
Sobota 14. června 2008
v 17.00 hodin

v divadelním sále
Domu kultury
v Kroměříži
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Poděkování obecenstvu
se představili, kromě velkých a zkušených
zpěvaček Veroniky Krutilové, Nikoly Pechové
a Veroniky Koutné, i ty úplně nejmenší zpěvanky
předškolního věku Sára Vinklerová a Kája Koutná.
Bylo nám líto, že pro nemoc nemohly vystoupit
Lucka Konvičná a Vendulka Milotová, ale i těm
touto cestou děkuje za usilovnou práci jejich
pan učitel Luděk Koutný. Kytaristé Petr a Radek
Vitíkovi pod vedením p. uč. Milana Vaculíka
roztleskali publikum svou písní o krokodýlech.

víte, že i v současné moderní době lze děti vést
ke kultivovanému umění, s jehož kvalitními
základy se pak mohou věnovat jakémukoliv
hudebnímu či tanečnímu žánru.
Rádi bychom z tohoto úspěšného koncertu
udělali mnohaletou tradici. Otevřením
tanečního oboru v Chropyni a rozšířením
nabídky v hudebním oboru pod vedením
výborných a zkušených pedagogů bychom

Tak, jak to už bývá zvykem na velkých
koncertech, ani u nás nechyběl host večera.
Pro tentokrát jím byl sbor ZŠ Chropyně
„Cantinella“ pod vedením p. uč. Luďka
Koutného. Malí sboristé nám ukázali, že kromě
klasických písní umí zazpívat i složité spirituály,
které jsou hlavně doménou černošských národů.
Závěr koncertu patřil všem účinkujícím dětem
z tanečního i hudebního oboru, kteří společně
secvičili dvě písně Mravenčí ukolébavku
a Tři čuníky, na jejichž přípravě se podílel kromě
všech výše jmenovaných pedagogů i náš další učitel
Petr Gajdík.
Pro taneční obor ZUŠ Kroměříž to bylo první
taneční vystoupení v Chropyni a já Vám, milí
obyvatelé Chropyně a diváci, chci poděkovat
za to, jakým jste byli úžasným publikem nejen
pro žáky tanečního oboru, ale pro všechny děti,
kterým jejich rodiče svou moudrou volbou
zajišťují smysluplné využití volného času u nás
v ZUŠ. Doufáme, že díky tomuto koncertu dnes

Vystoupení ZUŠ
Dostala jsem od svých neteří pozvání, abych
se přišla podívat na vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž,
kterou navštěvují. V úterý 22. dubna se sálem
Městského kulturního střediska v Chropyni
rozezněla hudba a své umění předvedly mažoretky,
po nich tančila mladší i starší děvčata (pardon,
své zastoupení měla i mužská část populace)
a představily se také nejmenší tanečnice
z přípravného ročníku.
Tanec vystřídali hráči na hudební nástroje, kteří
svou hrou doprovázeli pěvecký sbor a malé,

začínající zpěváčky. Finále nemělo chybu. Když
na pódium při poslední písni „Tři čuníci jdou“
ke zpěvákům a hráčům na nástroje přikráčeli i tři
čuníci, všichni v sále se moc bavili. Bylo to velmi
příjemně strávené odpoledne.
Adélko a Klárko, díky za pozvánku a přeji vám,
vašim spolužákům i těm, co vám ve vaší práci
pomáhají, spoustu trpělivosti, energie a hodně
úspěchů v budoucnu.
– Magda Rapantová –
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chtěli dát příležitost i dalším dětem pochopit,
že čas strávený s námi pro ně bude přínosem.
Závěrem chci ještě poděkovat všem, kteří
se jakoukoli měrou podíleli na uskutečnění
tohoto koncertu, poděkování patří i radě města
Chropyně za bezplatné pronajmutí MěKS
a Správě majetku města Chropyně za pomoc
při realizaci koncertu.
–Karla Koutná,
vedoucí tanečního oboru ZUŠ Kroměříž–
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Soukromá ZUŠ D – MUSIC pobočka Chropyně v mateřské škole
Ve středu 14. května 2008 jsme byli dětem z mateřské školy v Chropyni
zahrát a seznámit je s hudebními nástroji, na které se mohou naučit hrát
u nás ve škole. Zazněly zde lidové písně hrané na trubku, tenor, klarinet,
saxofon, zobcové flétny (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová).
Děti se k nám s chutí přidaly a zpívaly s námi. Bylo to velmi vydařené
dopoledne.
Více fotografií z našich vystoupení (rozsvícení vánočního stromečku,
Vánoční koncert, Jarní koncert, pálení čarodějnic a další akce) naleznete
na www.szuskm.com.
– Ivo Novotný, vedoucí chropyňské pobočky SZUŠ –

Poděkování
Soukromá ZUŠ pobočka Chropyně děkuje jedné vděčné babičce za článek,
který nás moc potěšil. Rád bych se také zmínil o vystoupení souboru
zobcových fléten sestaveného z dětí přípravného ročníku až po letošní
absolventy. Chtěl bych pochválit nejen všechny vystupující, ale i poděkovat
všem rodičům za pečlivou domácí přípravu.
– Ivo Novotný - vedoucí, chropyňské pobočky Soukromé ZUŠ –

Sleva 20 % školného na školní rok 2008−2009 pro nově
přihlášené a pokračující děti. Akce potrvá do 31. května 2008.
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S flétničkou ve školce
Školního rok se chýlí ke konci a opět tady
máme spoustu mladých flétnistů, kteří hráli
za zobcovou flétnu v mateřské škole.
Tito mladí muzikanti ke hře přistupovali velice
zodpovědně, získali kladný vztah k nástroji, naučili
se nejen základům hry na flétnu, ale také podpořili
zdravé dýchání, zdokonalili své rytmické cítění,
soustředění při výuce a poznali vystupování
na pódiu. Svou hrou potěšili nejen rodiče a své
blízké, ale i kamarády ve školce, kter ým
několikrát při besídkách zahráli.
Malí flétnisté vystupovali také na koncertech
ZUŠ Chropyně v Městském kulturním středisku,
obohatili program dětí z mateřské školy na vítání
občánků na MěÚ i na zámku v Chropyni, zahráli
maminkám k jejich svátku. Na závěr školního roku
zahrají předškolákům na slavnostním vyřazení
v rytířském sále chropyňského zámku.
Věřím, že tyto základy zúročí a hru na flétnu
budou rozvíjet v základní umělecké škole.
– Jana Milotová –

Bylinková spirála
Nedávno jsem na své zahrádce u rybníka
dokončila výstavbu bylinkové spirály z kamenů.
Postupné dosazování a zušlechťování je záležitostí
několika let, ale i tak už spirála působí blahodárně
na celou zahradu, nejen esteticky, ale i energeticky. Hodně lidí se mě na stavbu vyptává,
a proto využívám tohoto způsobu k odpovědi
na jejich otázky. Zároveň všechny vyzývám
k následování a jsem ochotna posloužit radou.
Bylinková spirála je příkladem permakultury
(harmonického soužití člověka s přírodou). Staví
se jako stupňovitá věž z přírodních materiálů
ve tvaru hlemýždí ulity nebo DNA, což jsou
vrcholně komplexní symboly. Forma spirály
umožňuje vznik mikroklimat na malém prostoru,
a proto zde na jednom místě mohou růst bylinky
s různými nároky na stanoviště. Kameny, tvarující
spirálu, a voda v jezírku slouží jako zásobárny
sluneční energie i jako odrážecí plocha pro
sluneční paprsky. Vedle svého estetického půvabu
nabízí spirála také úkryty pro různé živočichy.
Tuto spirálu lze také vytvořit z květin.
– Ivana Batůšková –
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Májku zdobily růže od Kamínku
V měsíci dubnu naše děti vyráběly barevné
růžičky ke zdobení májky, která se každoročně
staví na louce před zámkem. Kdo z vás čtenářů
by si tak tipnul, kolik jsme to udělali těch růžiček?
No bylo jich celkem 380. Však také celou jednu
schůzku jsme se tomu všichni věnovali.
Na 30. dubna jsme byli tedy řádně připraveni.
Kolem páté hodiny jsme se sešli u zámku a dali
se spolu s dětmi do zdobení májky a všichni,
kdo z přítomných chtěli, si růžičkou taky májku
přizdobili. Nazdobenou májku pak chropyňští
hasiči krásně postavili. Tyčí se vznešeně na zámecké
louce a fáborky s růžičkami zpestřují její vrchol.

U zámeckého rybníka byly poté pro děti
připraveny hry. Zkusily si chůzi na chůdách, hopsání
přes švihadla a lano nebo zakroužení s kruhem kolem
pasu, Ty nejmenší si zkusily hod míčkem do kbelíčku.

reklama
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A že šikovné všechny děti byly, tak se sladkou
odměnou od nás odcházely.Všem, kdo se po celý
podvečer dětem věnovali a soutěže jim připravili,
mnohokráte děkuji.
– H. Paňáková –
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Po děko
v ání ssponz
ponz
orům
děkov
ponzorům
„Chropyňských hrátek 2008“
Město Chropyně děkuje touto cestou všem
sponzorům (firmám, organizacím i fyzickým osobám)
za finanční podporu letošních „Chropyňských
hrátek“, které byly věnovány především
svátku našich dětí. „Chropyňské hrátky“
se konaly ve dnech 31. května – 1. června 2008.
Bez Vašeho pozitivního přístupu a poskytnuté
finanční podpor y by nebylo možné tuto akci
v takovém rozsahu zorganizovat a zrealizovat. O tom,
že se „Hrátky“ líbily, svědčí i skutečnost, že během
těchto dvou dnů našlo cestu do areálu zámeckého
parku chropyňského zámku více než 2 200
návštěvníků – od těch nejmenších až po ty dříve
narozené – a to je také Vaše zásluha!!!
Na sponzorování „Chropyňských hrátek 2008“
se podílely tyto subjekty
(jsou uvedeny v abecedním pořadí):
Autodoprava – Robert Lučan
BIOPAS, spol. s r.o.
Bohumil Batěk – malířské a natěračské práce
Energetika Chropyně, a.s.
Energo IPT, s.r.o.
FATRA, a.s.
Chropyňská strojírna, a.s.
Janoušek Milan – OPTIK
KAMAX – METAL, s.r.o.
UNIMARCO, a.s.
V+P Cyklosport Chropyně
Mediální partner: Kroměřížský deník
Ještě jednou Vám všem srdečně děkujeme!!!

Foto barevné přílohy:
Ondřej Košík, Roman Pavel, Jiří Remeš,
Ing. Jiří Rosecký, Tomáš Rozkošný, Zdeněk Schovanec
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Zprávičky ze školky

Ječmínek ve Vyškově
V pátek 16. května 2008
se ve Vyškově uskutečnil pokus o zápis
do České knihy rekordů spočívající
v co největším počtu lidí tančících
„Hanáckou besedu“. Tato obsahuje
10 tanců, jako je například Tovačov,
Šáteček, Sedlácká, Na té naší Hané
atd.
Po jednom měsíci zkoušení
a nacvičování se členové Hanáckého
souboru Ječmínek z Chropyně sešli
v odpoledních hodinách u MKS,
vyzvedli kroje, nasedli do aut a vyjeli
směr Vyškov.
Po příjezdu na Masar ykovo
náměstí jsme se nahlásili na radnici,

S úderem zvonu zazněly tóny první
skladby „Hanácké besedy“ a my začali
tančit. Celý tanec trval dvanáct
minut. Po jeho skončení a zároveň
na rozloučenou si všichni zúčastnění
zazpívali píseň ,,Na té naší Hané‘‘,
po níž bylo Hanácké právo předáno
zpět starostovi obce. Na závěr byla
provedena hromadná fotografie všech
přítomných účastníků.
Rekord byl zapsán v počtu
210 tanečníků. V příštím roce
se město Vyškov bude snažit
o překonání právě zapsaného
rekordu a my budeme u toho.
Na závěr bychom chtěli

kde každému z účastníků bylo
přiděleno pořadové číslo. Před
zahájením samotného pokusu
o rekord bylo nutno přepočítat
všechny tanečníky. Poté všechny
soubory nastoupily na předem určené
taneční kruhy. Byly nám sděleny
poslední pokyny pro uskutečnění
rekordu a pak už jsme jen čekali
až na radniční věži odbije šestá hodina.

poděkovat všem přítomným
za předvedený výkon, obzvláště
našim „trenérům“ Františku Malému
a Ladě Malé za nervy a trpělivost,
Renatě „Sluníčku“ Pospíšilové
za fotodokumentaci.

Velká premiéra ke dni matek!
„Mám tě moc rád(a) maminko!“ zněla slova dětí po jejich vystoupení ke dni
matek. Připravily si spoustu říkanek a písniček a také velké papírové srdíčko,
které předaly nám, maminkám, s velkou láskou a pusou. Byla to pro ně velká
premiéra a pro nás maminky zážitek, na který se nezapomíná. Velké díky patří
paní učitelce Strakové za trpělivou práci s těmi úplně nejmenšími tříletými
školáčky.
– za maminky 3. třídy R. Kondlerová –

DEN ZEMĚ jsme si v mateřské škole ve 4. třídě připomněli jarní vycházkou.
Celé rodiny strávily v okolí zámeckého rybníka příjemné odpoledne.
– rodina Langrova –

Kytička se stala symbolem, kterým děti ze 4. třídy přišly 6. května popřát svým
maminkám k svátku. Třída vyzdobená kytkami, písničky o jarních kytkách
a kytičkový dárek - tím vším chtěly děti udělat svým maminkám radost.
A že se jim to podařilo! Za všechny přítomné maminky, babičky a tety děkuji
dětem i pí učitelkám za krásný dárek ke Svátku matek.
– L. Slaná –
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Petra Kovaříková
a JaroslavaSoukupová
Foto – Renata Pospíšilová
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Den Země na naší škole
Lehce znaveni se pak všichni sešli opět
ve škole, kde se pustili do zpracování získaných
informací, poznatků a vyplňovali již zmiňované
pracovní listy. Nakonec došlo na výrobu plakátů,
posterů a nástěnných informačních cedulí.
Vše bylo pak umístěno na panely, které byly
připraveny v prostorách školní klubovny, tak aby
si všichni navzájem mohli své výtvor y
prohlédnout a zhodnotit. Myslím, že se nám tento
výjimečný den moc povedl.
Všem, kteří se o to zasloužili, děkujeme - nejen
šikovným studentům za snahu a úsilí,
ale i učitelům za odborný dozor a praktické rady.
– Š. Dostálová –

22. dubna 2008 proběhl na naší škole
projektový „Den Země“. Pro žáky 2. stupně byl
připraven den s ekologickou tématikou na celé
dopoledne. Každá třída měla ale svůj vlastní
program, který se od těch ostatních trošku lišil.
Zvonění nebylo tentokrát upraveno, a tak většina
tříd zůstala nejprve ve škole. Se svými třídními
si žáci povídali, diskutovali a probírali různá témata
– vše se samozřejmě týkalo životního prostředí.
Žáci získali také pracovní listy s otázkami, které
měli v průběhu dne zpracovat a vyplnit. A protože
počasí se umoudřilo a začalo nám přát, každá třída
pak vyrazila se svým třídním ven, do terénu
na malou „Ekotúru“.
Všichni jsme se rozprchli do blízkého
i vzdálenějšího okolí školy. Někteří zamířili
nejprve na naučnou stezku, která vede kolem
rybníka, zkoumali a četli informační tabule, jiní
mapovali rostliny a živočichy, hledali vzácné a staré
stromy v okolí Chropyně, další se rovnou vydali
„po stopách“ černých skládek, no a ti zkušenější
se věnovali problematice dopravy ve městě,
hlučnosti, prašnosti, všímali si však nejen znečištění
ovzduší, ale i řek nebo rybníků.

Den Země na l. stupni základní školy
předcházel týden sběru starého papíru, který děti
za pomoci svých rodičů i prarodičů nosily do školy
a jehož vyhodnocení proběhlo u příležitosti
svátku Dne Země. Nejlepší sběrači byli
ve třídě IV.A, nasbírali 720,5 kg starého papíru.
Za odměnu si mohou prohlédnout provozovnu
na tříděný odpad firmy Reso v Hulíně. Této
exkurze se zúčastní i nejlepší sběrači z každé třídy
v ročníku.
Pokud se týká zpráv o tomto zajímavém dni,
je určitě vhodnější informace obra zem
než slovem. Tak příjemné podívání.
– M. Blažková –

Přesto, že se 22. dubna sluníčko rozhodlo,
že si zalenoší, čímž se tento den stal poněkud
pošmourný a ufoukaný, byl sváteční Den Země
zajímavým vyučováním, radostným tvořením,
zvídavým bádáním i hodinami k zamyšlení
o přírodě, ekologii a chování lidí ve světě kolem
nás.
Na tento den se všichni učitelé i děti pečlivě
připravovali, protože je důležitý nejen svým
významem, ale také proto, že byl v rámci nově
utvářených školních vzdělávacích programů
zařazen mezi tzv. projektové dny, a tak náplň
tohoto svátku prolínala všemi předměty.

Od prvního až po pátý ročník děti vyhledávaly
informace o rostlinách, živočiších, ohrožených
druzích, zajímavostech z přírodních společenstev,
hlavně v našem okolí, besedovaly o ekologických
tématech, jako je třídění odpadů, šetření zdrojů
pitné vody, využívání alternativních
energetických zdrojů, malovaly obrázky s touto
tema tikou, tvořily výrobky z přírodnin,
připravovaly panely se svými výrobky a přehledem aktivit a nachystaly zajímavou výstavku
z přírodnin s pravidly mladého ochránce přírody.
Těmto všem rozhodně zajímavým činnostem
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Pohádkový pochod „Chropyňsko-zářičskéma lókama“
Turistický oddíl KAMÍNEK pořádal v sobotu
10. května 2008 pro děti, rodiče i prarodiče
pohádkový pochod „Chropyňsko-zářičskéma
lókama“. Start byl u bývalých lázní dopoledne
v 10.00 hod. a pokračovalo se po hrázi rybníka
Hejtman, kde kousek opodál čekaly na účastníky
první pohádkové postavičky Leknínka a Lotoska
se svým žabáčkem, u vlakového podjezdu stál
Rumburak a Saxana a pouštěli všechny příchozí
do té říše pohádkové, kde už na ně čekali

připraven čajíček. Nad rozhořelým táborákem
se pak opékaly špekáčky. Jsme moc rádi,
že se pohádkový pochod líbil a slibujeme,
že ho každý rok budeme pořádat. Tímto chci
také poděkovat všem, co se na tomto pochodu
podíleli, a to všem členům Kamínku, dále
přátelům turistiky a za ČKT p. Pospíšilové.
Všem Vám patří mé velké díky.
– Za turistický oddíl Kamínek
H. Paňáková –

Šmoulové, princezny Arabela s Xénií, dále naši
plamínci a ohniváčci, u kterých se hopsalo přes
ohnivý plamínek, v Zářičském lese stáli mohutní
indiáni, přímo sám veliký Vinetů se svým
pomocníkem, kolem potůčku pak pobíhala
Nastěnka a Marfuška, které si hledaly své ženichy.
Další zastavení bylo u rodinky Rumcajse, kde spolu
s dobrosrdečným Rumcajsem čekala na děti ještě
Manka i Cipísek. No a kousek opodál na děti
čekala obávaná Belzebuba spolu s Vodněnou.
U rybníka Hejtman na všechny čekal hastrman
a hastrmanka s udičkami, by si každý vyzkoušel
chytání na udičku. Ještě ale v háječku na všechny
čekala maková panenka a Karkulka a měly tam
zvonec, na který se zazvonilo, a pochodu byl konec
a ten byl kousek opodál přímo pod
Frňákovníkem, kde všichni účastníci dostali
po perníčku frňákovníčku a pro žíznivé byl
reklama

minibagr SCHAEFF HR14

od 500,- Kč/hod

• výkopy základů
a základových pásů
• výkopy pro bazény

reklama

nakladač UNC 060

od 400,- Kč/hod

• rovnání a svahování terénu
• výkopové a zahrnovací práce

• hloubení rýh pro
• terénní úpravy
inženýrské sítě
rovinných i svažitých terénů
• nakládání a přemisťování
zeminy a jiných materiálů

• demolice objektů
a jiné související práce

kontakt: tel.: 737 316 095
e-mail: r.lucan@volny.cz
www.robicont.cz
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Pro pamětníky a nepamětníky
Oslavy
Už od dávných časů má lidstvo zvyk oslavovat
výročí různých událostí, výročí narození či úmrtí
významných osobností, a to v každé době. Pravda,
na různé oslavy a zda se vůbec budou či nebudou
konat, má velký vliv momentální politická situace
v zemi.
Například v naší zemi se za doby první
republiky každoročně slavily narozeniny
prezidenta T. G. Masaryka, sokolská župa slavila
narozeniny svého zakladatele M. Tyrše, výročí
upálení mistra Jana Husa, oslavy výročí Františka
Palackého nebo oslavy ke vzniku písně Kde domov
můj.
I v období války se konaly různé slavnosti,
ale stejně jako po roce 1948 byly velmi
poznamenány tehdejší dobou a politickou situací.
Oslavy narozenin Masaryka nebo Beneše byly
nahrazeny jinými. Oslavou Československosovětského přátelství, Velké říjnové socialistické
revoluce, prvomájovými průvody aj. Tyto akce
byly často „dobrovolně povinné“.

Dnes bychom mohli říci, že se trend slavností
změnil. Oslavami v dnešní době bychom mohli
nazvat stavění a kácení máje, pálení čarodějnic,
chropyňské hody, rozsvěcování vánočního stromu.
Ale to jsou spíše akce, které nazýváme tradicemi.
Už neslavíme narozeniny prezidenta, výročí
Masarykova úmrtí, nekonáme průvody.
Oslavy ukončení II. světové války a založení
republiky jako by se ztratily. V našem městě tyto
oslavy probíhají „pouhým“ položením věnců
k pomníku padlých. Ale i to je výrazem vděku
lidem, kteří za nás ve válečných konfliktech
položili život nebo se zasloužili o to, abychom
mohli žít ve svobodném státě. Přesto se najdou
i obce, kde se i tyto události slaví ve velkém.
Např. v Břestě se každoročně při příležitosti výročí
ukončení II. světové války koná poměrně velký
pietní akt na místním hřbitově (letos proběhla
i rekonstrukce bitvy a je zájem v rekonstrukcích
pokračovat i nadále) a v Pačlavicích oslavují výročí
založení republiky lampiónovým průvodem.
– JiRo –

nespecifikovaná oslava na náměstí

vyzdobená okna 1.5.2004
– den vstupu ČR do EU

náměstí – cesta od kostela, průvod při neoznačené slavnosti

reklama

Nabízíme levné ubytování
v budově tělocvičny TJ Chropyně.
Ubytování je vhodné především na přechodnou
dobu pro mimochropyňské zájemce.

Kontakt: tel.: 573 355 139, 602 562 585
e-mail: tj.chropyne@seznam.cz

rok 1930, oslava odhalení pomníku starostovi Homolíkovi,
ulice Ječmínkova, stará váha, ředitel školy Vlček
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Klub českých turistů
Ještě nemáte dost natrénováno na turistiku
o dovolené? Vydejte se na některou z akcí
pořádaných KČT v červnu:

11. – 15.6.
2008

Ústřední oslavy 120 let
Klubu českých turistů, Praha
Program oslav je zveřejněn
ve vývěsní skříňce u Fatry, a. s.

21.6.2008

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Vršava –
vrchol v 10 – 15 hodin,
info: František Hanák, Sokolská
376, 768 32 Zborovice

21.6.2008

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Hrad
u Střílek, rozc. u zel. obr.
(Barchanec) v 10 – 15 hodin,
info: Alice Kovářová,
tel.: 606 761 787

22.6.2008

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Homole,
chalupa u rozc. T.O.
v 10 – 15 hodin, info: Jiří Tomáš,
tel.: 737 005 174

22.6.2008

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
km a start libovolné; cíl: Janova
hora, označená chalupa u tabule
NSč. 6 v 10 – 15 hodin,
info: Ing. Miroslav Vítek,
tel.: 603 332 439

Další nabídky najdete ve vývěsní skříňce KČT
u vchodu do Fatry, a. s.

Bitva o Břest
Dne 16. května se zúčastnili žáci VIII. B třídy
základní školy se svým třídním učitelem ukázky
rekonstrukce bojů o střed vesnice Břest.
Dne 7. května 1945 proběhla v obci jedna
z posledních bitev II. světové války. Německý
Wermacht zřídil v místní škole polní lazaret a polní
velitelství. Děti viděly na vlastní oči, jak do lazaretu
Němci dopravovali raněné vojáky a jak byl
následně střed obce osvobozen praporem vojáků
čs. armádního sboru pod velením kpt. Svátka.
Realistický bezprostřední pohled na vlastní
bojovou akci zanechal ve všech dětech silný
dojem. Na vlastní oči žáci viděli, jak velké oběti
položily osvobozené jednotky při osvobozování
naší vlasti od fašistických okupantů. Vlastní zážitek
byl jistě silnější než teoretická výuka v hodinách
dějepisu nebo nějaký válečný film.
Na zpáteční cestě do Chropyně probíhala
o tomto zážitku bohatá diskuse. Mnoho ze žáků se
chystalo navštívit i následující sobotní akci v Břestě.
– Mgr. Petr Justin, třídní učitel –

Pozvání na besedu
V minulém čísle chropyňského Zpravodaje přislíbila pastorační
rada farnosti Chropyně pokračování v cyklu přednášek a besed.
V měsíci červnu jsme pro vás zajistili besedu „Putování po Svaté zemi“,
která se uskuteční v neděli
15. června 2008 v 18 hod.
na faře v Chropyni vespole−
čenské místnosti. S osobními
zážitky z cesty do Izraele nás
seznámí manželé Šimordovi
z Kroměříže. Beseda bude
opět doplněna projekcí videa
a fotografií.
Všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vás.
– za pastorační radu
M. Boubelíková –

– JP –
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Pioneer challenge – Pionýrská výzva
Ve dnech 9. až 11. května 2008 se konal
krajský sraz pionýrských skupin na naší táborové
základně Skavsko. Sjelo se sem více než
50 táborníků ze Zlínského kraje. Své zastoupení
jsme zde samozřejmě měli i my.
Všichni jsme se na místo sjeli svozovým
autobusem z Kroměříže. Odpoledne bylo určeno
pro ubytování a seznámení se s okolím. Večerní
program nesl název „Pionýr se baví“. Každá skupina
se v krátkém časovém intervalu představila,
přiblížila ostatním svou činnost a všechny naučila
své dvě nejoblíbenější hry.
Sobotu jsme začali střeleckým a lanovým
vícebojem. Střílelo se ze vzduchovky, z luku,
šipkami na terč a míčky na přesnost. Lanový
víceboj se skládal ze čtyř různě náročných lanových
lávek. Následoval turnaj v ringu a stolním tenise
a rukodělné dílny. Odpoledne se konala historicky
první netradiční soutěž kolektivů s názvem
„Pionýrská výzva“. Tříčlenné hlídky v ní plní
problémové situace, s kterými se mohou setkat

v praktickém životě. Nejedná se tedy již
o teoretickou přípravu, ale užití vědomostí v praxi
(např. zkrácení stanové šňůrky; provedení první
pomoci na simulovaném pacientovi a rozhodnutí,
které zranění má přednost; skládání baterky
ze správných dílů; orientace v přírodě; podle indicií
a charakteristik určení města, ve kterém
se nachází; …). Soutěžící, kteří čekali na svůj start,
vyplnili volný čas deskovými hrami, ringem nebo
výtvarnými činnostmi. V podvečer se konaly
společenské soutěže na hřišti. Tento den jsme
zakončili společným táborákem a noční hrou.
V neděli nás již čekalo jen vyhodnocení, úklid
a cesta domů.
Všichni jsme si to náramně užili a již se těšíme
na další akci Pionýra, kde se zase společně
sejdeme.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě této akce.
– Jakub Hrdlička –

reklama

Firma EHV projekt, s. r. o., Kroměříž,
hledá spolupracovníka na pozici

SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
ELEKTRO
v jednosměnném provozu na plný pracovní úvazek
s možností nástupu ihned. Požadavky: min. SPŠ vzdělání elektro,
praxe v oboru 3 roky vítána, zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb. § 10,
znalost práce na PC (AutoCad, Word, Excel),
znalost AJ vítána stejně jako ŘP skupiny „B“

kontakt: Ing. Pavel Horák, 606 768098
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Ivančena 2008
24. dubna 2008 uplynulo přesně 63 let od chvíle,
kdy bylo za svou odbojovou činnost během II. světové
války popraveno pět ostravských skautů. Vladimír
Pach, Milan Rotter, Quido Němec, Vladimír Čermák
a Otto Klein byli členy německého Gestapa
popraveni právě v den, kdy slaví svůj svátek patron
skautů – sv. Jiří. Na počest těchto odbojářských
hrdinů byla 6. října 1946 postavena mohyla, která
leží na úpatí Lysé hory – kde se odbojáři scházeli –
a připomíná tak zvěrstva II. světové války.
A uctít památku ostravských skautů vyrazila
26. dubna 2008 také výprava skautského Střediska
„Krále Ječmínka“ v Chropyni. Přesně v tento den
se totiž letos konala velká vzpomínková akce,
na kterou se sjely stovky skautů z celé České
a Slovenské republiky.
V sobotu ráno jsme vyrazili velmi brzy. Již před
pátou hodinou ranní jste v ulicích našeho města mohli
zahlédnout skautské stejnokroje, jejichž nositelé
mířili na vlak. Celkem vyjelo 17 lidí, včetně těch
nejmladších skautů. Cesta vlakem, která trvala
téměř tři hodiny, nás z mrazivé tmy chropyňského
nádraží dovedla až do Frýdlantu nad Ostravicí,
kde se už mezi mraky prodíraly první paprsky, které
slibovaly slunečný den. A tak jsme se ujistili, že máme
všechno a že nikdo nechybí, a vyrazili na dlouhou
cestu k Lysé hoře, která se tyčila v dálce před námi.
A jak už to bývá, když se sejdou ti správní lidé,
cesta ubíhá tak příjemně, jak si ji zpříjemníme sami.
Po pohodlné cestě jsme došli až do obce Malenovice,
kde jsme jako v předchozích letech zakotvili
na prvním záchytném bodě a s chutí se pustili
do svačin vezených z domu. Zanedlouho jsme však
museli pokračovat dál, obklopeni velkými skupinami
skautů a skautek, vstříc našemu cíli. Asfaltová cesta
se za nedlouho přeměnila v cestu horskou a zároveň
se ztratila rovina a začaly kopce. Po druhé zastávce
na louce, odkud byla Lysá hora vzdušnou čarou
co by kamenem dohodil, jsme po strmých kopcích
pokračovali dál.
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Až nakonec, někdy kolem jedenácté dopolední,
jsme vyšli na prostranství, kde už to vypadalo,
že se opravdu něco děje. Informační centrum,
prodejna skautských doplňků a nedaleko také
samotná mohyla. K té jsme se po zakoupení nášivek
přesunuli a tady jsme „zakotvili“. Něco málo jsme
poobědvali, udělali pár fotek do rodinného alba
a úderem poledne se zúčastnili pietního aktu,
při kterém zazněla československá hymna a stovky
lidí umlkly, aby si poslechly vyprávění pamětníků.
Když skončili, vyrazili jsme dál, až na vrchol Lysé
hory, do výšky 1 323 m.n.m. Tam jsme, zcela
vyčerpaní z prudkého stoupání a také nedostatku
kyslíku :o), se zájmem vyhlídli do okolí, přišly nám
SMS zprávy vítající nás ve Slovenské republice,
podívali jsme se na meteorologickou stanici a pak
už jsme museli pospíchat zase dolů, abychom stihli
večerní vlak do Ostravy.
Z té jsme odjížděli unavení, ale spokojení a plní
nových zážitků, abychom se krátce po půl osmé
vrátili na nádraží do Chropyně, kde už nás čekal
uvítací výbor starostlivých a po vyprávění prahnoucích
maminek.
Závěrem zbývá říct, že mohyla Ivančena
je symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství.
Ukazuje, jak moc je důležité nezapomínat a snažit
se, aby se události II. světové války neopakovaly.
– Jakub Kalinec – Harry –
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Závod vlčat a světlušek 2008
Je to skautskou tradicí, že jednotlivá skautská
střediska měří schopnosti svých členů, jejich
znalosti, dovednosti, rychlost a správnost jednání...
My se tyto vlastnosti snažíme rozvíjet i u těch
nejmladších. Právě jim patřilo okresní kolo
Závodu vlčat a světlušek, které se za nádherného
počasí uskutečnilo v sobotu 10. května 2008
v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
A velkého klání našich nejmladších se zúčastnili
také vlčata a světlušky z Chropyně. Chropyňské
středisko „Krále Ječmínka“ tady dokonce mělo
největší zastoupení – celkem jsme postavili
3 závodní hlídky. Tu první s názvem Modrá
Chropyně tvořili Ondra Herzán, Martin Mikeš,
Honza a Míša Bubeníkovi. Jako soupeři se proti
nim postavili „kolegové“ Míša Palík, Adam Spáčil,
David Kunčar a Kuba Pospíšil. Ti tvořili závodní
hlídku s názvem Zelená Chropyně. Mezi
světluškami, kde soutěžily pouze tři hlídky
z celého okresu, reprezentovaly Chropyni Svišti.
Tuto velkou hlídku tvořily Kristýna Pospíšilová,
Peťa Horová, Markéta a Zdena Jurtíková, Barča
Šamajová a Barča Přikrylová.
A úderem deváté to všechno začalo. Po velkém
nástupu velení závodu rozdělilo hlídky, přidělilo
jim čísla a určilo startovní čas. Přesně v 10:10 nastal
čas Č, protože na závodní trať vybíhala naše první
hlídka – Modrá Chropyně. Na prvním stanovišti,
kde se zkoušely znalosti vlastivědy a skautingu,
se jim celkem dařilo a plného bodového
ohodnocení nedosáhli pouze kvůli Boženě
Němcové, kterou nedopatřením označili za Marii
Terezii. Ale kdo se v tom má vyznat, že? ;o)
A druhá hlídka – Zelená Chropyně, která vybíhala
v 10:20 – si vedla téměř podobně. 2. stanoviště
obsahovalo test fyzičky úměrné věku závodníků.
Na příkaz „Start!“ hlídky štafetově podlézaly
a přeskakovaly provaz, strefovaly se míčky na cíl
a kopaly do míče. Teď musím pochválit hlavně
holčičí hlídku Svišťů, která si vedla stejně dobře

jako naši kluci. A pak už jsme pokračovali na třetí
stanoviště, kde závodníky čekal test zdravovědy.
Umění ošetřit popáleninu, puchýř či odřeninu
je pro skauty velmi důležité a všem se tam docela
dařilo. Jedním z mála problémů bylo domluvit
se, kdo bude do rány nalévat peroxid vodíku
(,,Já nevím, kam to mám nalit!“), a zaznamenali
jsme také pokus o vyplavení závodní trati, když
se kluci vytrvale snažili vyplachovat odřeninu,
a zrníčka tam stále zůstávala. Teprve později přišli
na malý kartáček. ;o) Jedinou výtku měli rozhodčí
k tomu, že kluci moc raněné neutěšovali,
a tak se dočkali odpovědi: ,,Dyť jí nic není!“
Ze zdravovědy pak hlídky pokračovaly na čtvrté
stanoviště, kde se jednalo o poznávání „podivných
věcí“. Tady musím naše děti opět jenom chválit
a připojujeme perličku jedné z klučičích hlídek:
„My jsme si opravdu nevšimli, že věšák nepatří
do přírody!“ I přes tuto úsměvnou chybu
se podařilo všem nasbírat slušný počet bodů
a mohli pokračovat dál. Na pátém stanovišti
čekaly na soutěžící šifry a puzzle. Zde se dařilo
skvěle a po vyluštění všech zpráv pokračovali
závodníci a závodnice dál. Šesté stanoviště přineslo
vyhledávání informací. S rychlostí a znalostmi
to vypadalo trošku hůř, ale nakonec se vlakové
spoje i chorvatská slovíčka ve slovníku našly.
Sedmé stanoviště zaskočilo závodníky orientací
v přírodě. Ne však nadlouho, protože za okamžik
byli všichni jako doma, poznali, kde jsou světové
strany, a s rozhodčími se nakonec dohodli, jaký
je rozdíl mezi železnicí a vlakovou dráhou. ;o)
Osmička znamenala poznávání zvířat v českých
lesích a devítka prozkoumala, jak jsou vlčátka
a světlušky zběhlí v manuální zručnosti. („Ježiši,
zabíjení hřebíků!“) Na úplný závěr závodu –
desáté stanoviště – připadly kuchařské dovednosti.
Podle mě to byl na kluky podlý trik, protože
některé druhy těch koření jsem nepoznal ani já.
(„Tu majoránku jsme poznat mohli!“)
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Závod vlčat a světlušek 2008
Do cíle se Chropyňáci dostali postupně kolem
půl jedné. Místo předpisového hlášení odhodili
udýchaní kluci průvodku závodem a veliteli
závodu zahlásili: „Už jsme tady!“ Rozesmátí jsme
je poslali pro oběd a pak už jen čekali na vyhlášení
výsledků. Přiznám se, že jsme byli napjatí víc než
samotná děcka, kterým po chvilce odpočinku
otrnulo a začaly hrát fotbal a různé pohybové hry.
Ve 14:00 konečně nadešlo vyhlašování
výsledků. A Chropyně se umístila na velmi
krásných místech, a to takto: Modrá Chropyně
skončila na druhém, postupovém místě. 7. června
je čeká krajské kolo. Zelená Chropyně se umístila
v těsném závěsu na místě třetím a hlídka Svišťů
skončila mezi holkami na druhém místě. S takto
krásnými výsledky jsme počítali jen ve chvílích
veselosti Nejenom moje obrovské poděkování
patří vedoucím oddílů Ivě Dolníčkové (Svišti)
a Jarče Soukupové (Modrá i Zelená Chropyně).
Bez jejich nasazení a intenzivní přípravy
na oddílových schůzkách bych sem určitě
takovéto výsledky nepsal.
Po vyhlášení výsledků se děti začaly hlásit
o slíbené zmrzliny a laskominky, kteréžto sliby
vedoucí chtě nechtě museli dodržet. Spokojení
s výsledky a příjemně unavení z dlouhého dne
jsme se s velkou slávou vrátili navečer
do Chropyně. Další závod nás čeká až za dva roky.
Ještě dřív však s Modrou vítěznou pojedeme
7.6.2008 na krajské kolo, kam kluci postoupili
a odtud určitě přineseme zajímavé a jistě veselé
zprávy.
Modré, Zelené i Svišťům gratuluji za krásné
výsledky a čtenáře Zpravodaje města Chropyně
ještě odkazuji také na naše internetové stránky
www.junak-chropyne.cz, kde určitě najdou více
informací a fotek z letošního Závodu vlčat
a světlušek v Kroměříži.
– Jakub Kalinec – Harry –
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Ječmínkův běh pro žáky školy
Dne 30. dubna 2008 se uskutečnil další ročník
již tradičního Ječmínkova běhu pro žáky základní
školy. Výsledkovou listinu tohoto běhu, ani
hlavního běhu pořádaného dne 1. května 2008,
bohužel redakce do uzávěrky tohoto čísla
nedostala, tak vám přinášíme alespoň několik
fotografií.
Letošního ročníku se aktivně zúčastnil i pan
starosta města Ing. Radovan Macháček
a místost arost a Ing. Petr Večeřa, kteří
si kilometrovou trať kolem rybníka proběhli
s chlapci z 8. a 9. ročníku. Chlapci však vzali závod
do své režie a ani jednoho ze zástupců města
do čela závodu nepustili, a nedopustili tak svou
porážku. Přesto pan starosta s panem
místostarostou bojovali statečně a umístili
se uprostřed startovního pole. Pan starosta si v cíli
povzdechl: „Kluci nám nedali šanci. Běžci v čele
závodu nasadili rychlé tempo, které k naší smůle
dokázali udržet po celou dobu. Jsou prostě dobří.
Ale budeme trénovat a příště je porazíme.“
Budeme jim tedy držet palce a fandit.
– JiRo –
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Společenská kronika duben 2008
V měsíci dubnu se do našeho města přistěhovali 2 občané, 21 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovali se 4 občané, zemřeli 4 občané
a narodilo se 1 dítě.

Vzpomínáme
Vzpomínky jsou jako ptáci,
nikdo je nevolá, a ony se přesto vrací.
Dne 7. června 2008 si připomeneme
sedmé smutné výročí dne, kdy od nás odešel
po dlouhé a těžké nemoci můj manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan

Uzavření manželství
Petr Lehký, Kroměříž – Helena Havlíková, Kroměříž

Květoslav Panáček.

Blahopřání
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcery
s rodinami a syn.

Dne 5. čer vna 2008 oslaví
své významné životní jubileum 88 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v našich srdcích bolest a vzpomínání.
Dne 7. června 2008 si připomeneme 3. smutné
výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka pana

Vladimír Navrátil.
Do dalších let hlavně hodně zdraví a pohody
mu ze srdce přejí dcery s rodinami.

Metoděje Stokláska.
Vzpomíná rodina.

Poslední rozloučení
Dne 12. dubna 2008 nás navždy opustila paní

Kdo v srdcích žije, neumírá...
Dne 9. června 2008 by se dožil 62 let pan

Božena Bakajová
Zdeněk Rapant
z Chropyně. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit. Rodina
Bakajova.

z Chropyně. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 16. dubna 2008 nás navždy opustila paní
Anděla Miklíková

Dne 11. června 2008 uplynulo 15 let ode dne,
kdy nás opustila paní

z Chropyně.
Dne 2. května 2008 nás navždy opustila paní

Ludmila Caletková.

Jindřiška Horsinková.

Stále vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 16. června 2008 vzpomeneme nedožitých
43. narozenin pana
Václava Jurčíka.
Všem, kteří ho znali a vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodina.

uzávěrka Zpravodaje 07-08/2008
je 15.06.2008 do 12:00 hod.

Dne 23. čer vna 2008 tomu bude 5 let,
co nás navždy opustila paní

archiv Zpravodaje

Vzpomínají manžel, syn Roman a dcera Andrea
s rodinou.

Ludmila Partyková.

města Chropyně najdete na

http://www.muchropyne.cz
– Redakce –

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 duben 2008
Medvídka mývala, jehož
domovinou je také Evropa,
jsme spatřili při jarní procházce
lesem v okolí Chropyně,
odkud je tato fotografie.

Přehled kulturních programů MKS Chropyně

červen 2008

Přestože brambory jsou v našem zemědělství relativně mladou plodinou,
velice pevně se v něm zabydlely. Cesta brambor do Evropy a do našeho
zemědělství však nebyla vůbec rychlá a jednoduchá, a to i přesto, že byly
do Evropy dovezeny již koncem 15. století. Rozhodující význam pro počátek
hospodářského využívání brambor na evropském kontinentě je přikládán
až teprve výpravě sira Francise Drakea, který je v roce 1586 přivezl do Anglie.
Do té doby se v Evropě brambory pěstovaly spíše jako botanická zvláštnost.
Na našem území je jejich pěstování doloženo např. z počátku 17. století,
z klášterních a panských zahrad. Rolníci brambory po dlouhou dobu přijímali
s velikou nedůvěrou, neboť je provázela pověst, že jsou jedovaté. K tomuto
nedorozumění totiž docházelo z neznalosti v počátcích jejich pěstování.
Příčinou byly šťavnaté bobule brambor a jejich konzumace. Ty jsou skutečně
slabě jedovaté, na rozdíl od jedlých hlíz. V Čechách znamenala zásadní obrat
k všeobecnému rozšíření a pěstování brambor až hladová léta 1770 – 1772.
Poté brambory (chléb chudých či dobrodiní lidstva) pevně zakotvily ještě
v úhorových soustavách hospodaření a značnou měrou se zasloužily
o to, že hladomor z let 1770 – 1772 se u nás již nikdy neopakoval.
Nápadnou dubnovou skupinou pranostik jsou rolnická přísloví, která plní
funkci lidových agrotechnických lhůt výsadby brambor. Převážná většina
těchto pranostik je u nás dodatečně spojena s koncem dubna. V bramborářství
je současně doporučovanou zásadou ukončení výsadby do 30. dubna nebo
nejpozději do 5. května. Každé opoždění výsadby brambor oproti optimální
lhůtě snižuje výši sklizně v průměru o 150 až 200 kg z hektaru.
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 6 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 13 °C;
- celkové množství srážek za měsíc únor bylo pouze 29,1 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 985,7 hPa.

„The Rangers – Ladies party“

13.6.2008
(pátek)

v 19.00 hod. „The Rangers – Ladies party“
(erotický zábavný program pro dámy neboli dámská jízda)
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně
vstupné: 150,- Kč

„

Dámská jízda

aneb Pořad pro dámy“
Máte rádi hudbu, tanec a rádi
se bavíte? Městské kulturní středisko
připravuje něco, co tu ještě nebylo.
Lehce erotickou show pro dámy
ve stolovém uspořádání
a s možností zakoupení
občerstvení. Pro někoho možná trochu
netradiční a odvážný druh zábavy,
ale v žádném případě se nejedná
o neslušný nebo
vulgární pořad.
Komu nevadí pohled na odhalené
mužské tělo a není
pověrčivý, ať se v pátek 13. června přijde
podívat.
– Magda
Rapantová –

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.
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Pranostiky na měsíc červen:
Chladna v červnu, deště v srpnu.
Co červen nedovaří, to září nedopeče.
Co červen nedá v klasu, červenec nedožene v času.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
– Ing. O. Kment –

Uzávěrka tohoto čísla: 15.05.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2008 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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