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Sběrný dvůr a jeho
provozování
Město Chropyně a s ním jeho obyvatele již
dlouho tížil problém zejména s objemným,
biologickým, stavebním a dalším odpadem, který
nebylo možno umístit do kontejnerů na směsný
komunální odpad, a vznikaly tak po městě četné
černé skládky u kontejnerů i na jiných místech,
které bylo nutno odstraňovat prostřednictvím
SMM Chropyně a oprávněných osob.
V letošním roce se městu Chropyně
podařilo získat z evropských zdrojů,
prostřednictvím Státního fondu ŽP, dotaci

určenou na sběrné dvory. Jak si jistě mnohý
z vás všiml, mohly být v měsíci květnu díky
této finanční podpoře zahájeny dlouho
očekávané práce na budování sběrného dvora
také v našem městě. Jedná se o vybudování
zpevněné plochy u stávajícího skladu
nebezpečných odpadů, umístěného
v původní budově tzv. „cikorky“, zahrnující
kromě zmíněných ploch také nezbytné
sociální zázemí obsluhy. Vlastní sběrný dvůr
pokračování na str. 2
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Sběrný dvůr a jeho
provozování
představuje zpevněnou plochu oddělenou
od okolí oplocením.
Na zpevněné ploše bude umístěno cca 15 kontejnerů na odpady, mezi kterými budou také
nádoby na objemný, biologický a stavební odpad,
které se stávaly nejčastějším důvodem vzniku
černých skládek.
Provozování sběrného dvora:
- provoz sběrného dvora bude zahájen 1.8.2008;
- provozovatelem sběrného dvora bude firma
Biopas spol. s r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení;
- Provozní doba sběrného dvora:
pondělí, středa od 14:00 do 17:00 hodin
sobota od 8:30 do 13:00 hodin
- bezplatně budou odebírány vytříděné odpady
od fyzických osob s trvalým pobytem na území
města Chropyně;
- za úplatu budou odebírány vytříděné odpady
od fyzických osob, které neprokáží trvalý pobyt
na území města Chropyně, dále od podnikatelů a firem dle ceníku;
- vjezd do sběrného dvora bude umožněn pouze
vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t, v případě
použití osobních automobilů je možné odpad
dopravit na přívěsných vozících.
Vzhledem k možnosti uložení téměř veškerého
odpadu obyvateli přímo na sběrném dvoře budou
mnohem ostřeji sledovány skládky u kontejnerů
na komunální odpad a na jiných místech ve městě
a při zjištění původce budou tito nekompromisně
postihováni.
I nadále je zde možnost objednání odvozu
odpadu SMM Chropyně, popř. jinou firmou,
za úplatu – tato služba není součástí systému sběru
odpadů ve městě Chropyni.
Věřím, že sběrný dvůr pomůže při řešení
problémů s odpady, a těším se na Vaši spolupráci.
– Martina Adámková –

Sběrný dvůr zahájí provoz
dne 1.8.2008.
Provozní doba:
pondělí, středa
od 14:00 do 17:00 hodin
sobota od 8:30 do 13:00 hodin

P o děko v ání
Město Chropyně děkuje
Honebnímu společenstvu Chropyně

za finanční podporu
ve výši 10.000,- Kč,
určenou na zlepšování
životního prostředí v našem městě.
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 14.4.2008 do 15.6.2008 mimo jiné:
· schválila smlouvu o dílo na kamerový
a dohlížecí systém od firmy Perfected, s. r. o.,
Brno;
· schválila jako dodavatele zakázky „Sběrný dvůr
města Chropyně“ firmu Strabag, a. s., Brno
za cenu 4,629.133,- Kč vč. DPH, jmenovala
hodnotící komisi na výběr dodavatele
investiční akce „Provozování sběrného dvora
města Chropyně“ a na základě doporučení této
výběrové komise vybrala jako provozovatele
firmu BIOPAS, spol. s r. o., Kroměříž za cenu
529.998,- Kč bez DPH;
· uložila vyzvat provozovatele Restaurace Racek
k bezodkladnému sjednání nápravy
porušeného oplocení mezi areálem restaurace
a fotbalovým stadionem;
· udělila výjimku z ustanovení čl. 3 OZV
č. 3/2003 provozovatelce Hospůdky u orla
na hudební produkce pořádané v období
1.5. – 31.10.2008 v pátek nebo v sobotu
do 01:00 hodin;
· vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní
školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové
organizace, o odchodu do starobního důchodu
ke dni 1.8.2008, uložila místostarostovi města
vypsat výběrové řízení na obsazení místa ředitele
a jmenovala výběrovou komisi; na základě
doporučení výběrové komise schválila vyřazení
uchazeče Mgr. Milana Bajgara pro nesplnění
požadované délky praxe a do funkce ředitele
základní školy jmenovala zde přijde jméno;
· udělila výjimku z ustanovení čl. 3 OZV
č. 3/2003 provozovatelce Pizzerie Porto
na hudební produkce pořádané v období
1.5.2008 – 30.4.2009 v pátek nebo v sobotu
do 02:00 hodin, později byla žadatelka
upozorněna na nutnost dodržet stanovenou
dobu hudební produkce, neboť byla podána
stížnost, že hudební produkce trvala do 02:45
hodin;
· schválila Komunitní plán sociálních služeb
na Kroměřížsku na léta 2008 – 2011;
· neschválila požadavek firmy Sun Energy Power,
a. s., Zlín, na provedení změny územního plánu
města Chropyně na pozemku parc. č. 1466/1
v katastrálním území Chropyně pro stavbu
fotovoltaické elektrárny, neboť pozemek
je v lokalitě chráněného ložiska štěrkopísku
„Chropyně-Záříčí“;
· uložila realizovat stavbu přístřešku u nově
zřízené autobusové zastávky u základní školy,
a to ve II. pololetí roku dle vývoje stavu
finančních prostředků;
· vzala na vědomí dokumenty firmy Compas
Capital Consult, s. r. o., Frýdek-Místek
o zneužívání majetku obce soukromým
subjektem a nedodržování zákona o obcích
v souvislosti s prodejem akcií společnosti VaK
Kroměříž a stanovisko firmy Advokátní kancelář
Talášek & syn k těmto dokumentům;
· schválila pořízení mobilního telefonu pro výkon
služeb poskytovaných pracovnicemi Pečovatelské
služby Chropyně, organizační složky, s úhradou
měsíčních nákladů do výše 500,- Kč;
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· schválila Ceník Městského koupaliště
Chropyně pro sezónu 2008, provozní dobu
koupaliště a poskytnutí příspěvku ve výši 250,Kč na celosezónní permanentku pro děti
do 15 let s trvalým pobytem v Chropyni
nebo navštěvujících Základní školu Chropyně;
· zamítla poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3.600,- Kč odboru ASPV TJ Chropyně
na zajištění účasti odboru na „Festivalu sportu
pro všechny“ z důvodu navýšení příspěvků
na TJ Chropyně při schvalování rozpočtu
na rok 2008 a doporučila obrátit se s žádostí
na výbor TJ Chropyně;
· schválila jako dodavatele „Odstranění
likusového objektu v ulici Drahy“ firmu
Ing. Jaroslav Hloušek – JAHL, Chropyně,
v ceně 68.650,- vč. DPH;
· zamítla snížení ceny sklepů patřících
k prodávaným bytům bytového domu
Moravská č.p. 609 – 610, neboť cenou bytu
se rozumí plocha všech jeho místností včetně
místností tvořících příslušenství;
· schválila podání žádosti o kácení 23 ks bříz
a 4 ks sakur v ulici Moravská v souvislosti
s přípravou investice další etapy regenerace
panelového sídliště;
· vyjádřila nesouhlas se zřízením dopravní
značky „Zákaz stání“ před vchodem
do bytového domu Tyršova 529 na náklady
města, neboť zřízení značky není ve veřejném
zájmu a dopo-ručila informovat žadatele
o možnosti zřídit značení na náklady uživatele
komunikace.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
reklama
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Ze života farního společenství
katolických křesťanů v Chropyni

Upozornění pro řidiče

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Chropyně za zapůjčení
laviček a za umožnění prožití svátku Božího Těla při bohoslužbě v krásném
prostředí před naším zámkem.
V uplynulých měsících jsme měli na faře dvě besedy. Chci poděkovat
paní Ivaně Batůškové, která pro nás připravila velmi příjemné povídání
o své cestě do Indie, která byla mnohem víc než jen turistickou cestou, byla
i osobním hledáním. Pro mnohé z nás, kteří pocházíme z křesťanského
prostředí, to bylo nové a velmi zajímavé.
Druhou besedu pro nás připravili manželé Šimordovi z Kroměříže, kteří
už několik let „propagují“ v Kroměříži poutě do Sv. Země - země Bible na území dnešního státu Izrael. Podělili se s námi o své bohaté dojmy z pouti
a také nám zprostředkovali mnoho míst, která jsem znali jen ze stránek
písma. I jim za všechny posluchače děkuji.
Další přednášku plánujeme začátkem měsíce října, kdy mezi nás přijede
biblista p. docent Chalupa.
P. Jiří Putala

Kam s drobným vysloužilým
a nefunkčním elektrozařízením
Drobné
spotřebiče
elektrozařízení jsou nedílnou
součástí našeho života. Usnadňují
nám povinnosti, pomáhají při práci,
starají se o zábavu. Jejich vývoj
se neustále zrychluje a cenově jsou
stále dostupnější. To vše s sebou
přináší i závažný problém – kam
s nimi, když doslouží?!?!?!
Kromě toho, že v našem městě
již několik let funguje sběrna
nebezpečných odpadů na ulici
K.H.Máchy, je město Chropyně
zapojeno do systému zpětného
odběru elektrozařízení a v současné
době využilo nabídky firmy Asekol
s.r.o. na umístění E-BOXu
určeného pro sběr drobných
elektrozařízení. Kontejnery byly
umístěny do vestibulu Městského
úřadu v Chropyni a díky vstřícnosti
p. Hrabala také do prodejny
Elektro Hrabal v Chropyni
na ul. Tovačovská 96.

V ČEM JE E-BOX PŘÍNOSEM
???
- usnadnění sběru drobných
elektrozařízení – zatím často
končí ve směsném komunálním
odpadu
- zkrácení docházkové vzdálenosti
- sběrem a následnou recyklací
přispějete k ochraně životního
prostředí a úspoře přírodních
zdrojů
E-BOXy jsou jen doplňkovou
součástí systému zpětného odběru
elektrozařízení – stále je hlavním
místem těchto zařízení sběrna na ul.
K. H. Máchy.
Děkujeme, že pomáháte chránit
životní prostředí.
– odbor VaŽP –

Ministerstvo dopravy upozorňuje
řidiče na změnu v prokazování
existence pojištění odpovědnosti.
Dne 1.6.2008 nabyl účinnosti zákon
č. 137/2008 Sb., kter ým byl
novelizován zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla a o změně někter ých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla). Touto novelou dochází
mimo jiné ke zjednodušení způsobu
prokazování pojištění odpovědnosti
a ke změně skutkových podstat
přestupků a správních deliktů
právnických osob a sankcí za ně.
Podle § 2 písm. k) zákona slouží
jako doklad o pojištění pouze
zelená karta vydaná příslušným
pojistitelem a od 1.1.2009 zcela
pozbývají platnosti stávající doklady
o pojištění odpovědnosti. Při provozu

vozidla na pozemní komunikace
je jeho řidič povinen mít u sebe
zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej
předložit příslušníku Policie
České republiky. Nepředložením
zelené karty nebo dokladu o hraničním pojištění se dopouští
přestupku, za který může být řidiči
uložena pokut a od 1.500,do 3.000,- Kč a v blokovém řízení
do 1.500,- Kč.
Pro účely registrace silničních
vozidel lze prokazovat existenci
pojištění odpovědnosti od 1.6.2008
do 31.12.2008 oběma způsoby,
tj. platným dokladem o pojištění
i zelenou kartou a od 1.1.2009 pouze
zelenou kartou.
– Ing. Josef Pokorný,
ředitel odboru provozu
silničních vozidel –

Vylepšení průtahu městem
Na počátku čer vna možná
některé z Vás zaskočila, nebo alespoň
překvapila, oprava komunikace
na náměstí Svobody a dále v úseku
mezi Malou Bečvou a hranicí
s Olomouc-kým krajem ve směru
na Kojetín. Otázka, zda byla oprava
nutná, je asi na místě, protože
se najdou horší silnice než opravené
úseky. Ve věci byl dotázán pan Barnet
ze Ředitelství silnic Zlínského kraje,
který uvedl, že se jedná o komunikaci krajské silniční sítě II. třídy,
která ředitelství silnic vlastnicky patří.
Oprava byla provedena z důvodu
narušení vodotěsnosti obrusné, tedy
povrchové vrstvy komunikace, aby
se předešlo další, nyní již rychlé,
degradaci povrchu. Dosud bylo
poškození vozovky málo patrné, při
dnešní a rychle stoupající zátěži by
však již brzy došlo k drolení povrchu

CO PATŘÍ DO E-BOXů ???
Mobilní telefony a telefony,
malá rádia, diskmeny, volkmeny,
fény, rychlovarné konvice, žehličky,
kalkulačky, drobné počítačové
vybavení, drobné elektronické
hračky apod.

a tvorbě výmolů. Pan Barnet ještě
dodal, že po provedení oprav
komunikací druhých tříd přijdou
na řadu i cesty „trojkové“.

Město Chropyně bezesporu
příkladnou péči o průtahové
komunikace městem vítá a děkuje
za ni.
– Ing. Jiří Pospíšil,
odbor VaŽP MěÚ –

Upozornění finančního odboru
MěÚ v Chropyni
Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí
roku 2008 je 20. července 2008. Občané platící přes SIPO
budou mít částky předepsané v červencovém inkasu, ostatním
budou rozeslány složenky, které mohou zaplatit také v hotovosti
na pokladně MěÚ. Dodržujte termín splatnosti, protože včas
nezaplacené poplatky mohou být navýšeny až na trojnásobek.

CO SEM NEPATŘÍ ???
Žárovky, zářivky, výbojky, baterie
a akumulátory, vysavače a jiná větší
elektrozařízení.
KDE JE E-BOX UMÍSTĚN ???
1. vestibul Městského úřadu
v Chropyni, nám. Svobody 29
2. prodejna Elektro Hrabal –
Chropyně, Tovačovská 96

V případě dotazů k výše uvedenému poplatku se obracejte
– Renáta Valášková –
na tel. č. 573 500 734.

-3-

Zpravodaj města Chropyně

07-08
07-08/2008

Mikroregion Jižní Haná má své logo
Mikroregion Jižní Haná vyhlásil v měsíci
dubnu soutěž na vytvoření návrhu na své logo.
Cílem soutěže bylo zapojit mladou generaci
do činnosti v mikroregionu, vybudova t
v ní sounáležitost nejen ke své rodné obci
či městu, ale i k ostatním členům svazku –
okolnímu regionu. Hlavním smyslem bylo
nalezení a zvý-raznění pr vků regionální
identifikace, které by v jednoduchém grafickém
vyjádření vytvářely logo svazku, mikroregionu,
a následně tímto logem propagovat mikroregion
jako celek mezi občany.
Logo muselo mít nejen dostatečnou
informační hodnotu, ale i jeho vizuální podoba
měla odpovídat současným moderním
trendům.
Soutěže se zúčastnili žáci Základních škol
(5. - 9. třídy) měst Hulína a Chropyně, obcí
Tlumačov a Kvasice a Základní umělecké školy

Hulín. Žáci měli vytvořit jednoduché a srozumitelné logo s důrazem na vizuální složku,
nápaditost a použitelnost.

Celkem se v termínu od 21. 4. - 30. 5. 2008
sešlo 37 návrhů ze 5 škol.
Členové Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná ve
složení Ing. Jaroslav Ševela (Tlumačov), Mgr. Roman
Hoza, Petr Polák (Hulín), Renáta Nelešovská
(Kvasice) a Ing. Jaroslav Kotula (zastupoval členy
Chropyně) vyhodnotili 5. června na svém zasedání
všechny dodané návrhy.
Nejlepší žáci budou slavnostně oceněni
v měsíci červnu 2008 a odměněni věcnými
cenami.
Všechny návrhy loga budou v měsíci červenci
a srpnu 2008 vystaveny v Místní knihovně
Tlumačov. Následně výstava poputuje po členských obcí. Místo a termín budou včas
oznámeny.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
školám děkujeme za účast a podporu soutěže.
– Renáta Nelešovská –

1. místo - Marek Ovčačík
ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 8.A

2. místo - Michal Charvát
ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 7.B

3. místo - Lubomír Mrtvý
ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 9.B

Zvláštní ocenění získal Ondřej Gahura,
žák ZUŠ Hulín.

reklama
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Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Chropyně,
organizační složky Města Chropyně
Pečovatelská služba Chropyně (dále jen PS),
která je organizační složkou Města Chropyně
od 1.1.2005, zaměstnávala v roce 2007 celkem
3 pečovatelky z povolání, jedna z nich vykonávala
zároveň funkci vedoucí této organizační složky.
Dvě pečovatelky pracovaly na plný úvazek, jedna
začala od 1.4.2007 pracovat jako pečovatelka
z povolání na 6hodinový úvazek denně. Do tohoto
data pracovala pouze jako pracovnice výdeje
obědů na DPS na 4hodinový úvazek. Byla
pracovně přeřazena jako pečovatelka z povolání,
aby došlo aspoň částečně k potřebné další pomoci
pečovatelkám s péčí o klienty PS.
Tato pečovatelka absolvovala od 4.9.2007
do 26.2.2008 povinný akreditovaný kvalifikační
kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
aby byla způsobilá k výkonu povolání „Pracovník
v sociálních službách“, který pořádala Střední
zdravotnická škola v Kroměříži.
Dále pracovaly v roce 2007 na dohodu
o pracovní činnosti dvě dobrovolné pečovatelky.
Jedna byla využívána pravidelně pro rozvoz obědů
v terénu. Druhá – bývalá pečovatelka z povolání,
dříve zaměstnaná na PS v Chropyni - byla
využívána na výpomoc v době dovolených
a nemoci pečovatelek z povolání.
Veškerou spisovou agendu týkající se sepisování
žádostí o poskytování sociální služby, uzavírání smluv,
sociální šetření v domácnosti klienta, měsíční
vyúčtování péče, evidenci a spisovou agendu všech
klientů, metodické a organizační vedení PS, dotační
řízení, registraci a rozpočet PS zajišťovala vedoucí
odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně.
V roce 2007 měla PS celkem 123 klientů,
v průběhu roku přibylo 30 klientů, z toho
16 klientů požadovalo pouze fakultativní službu
(pedikúru) a ubylo 10 klientů, z toho 7 zemřelo
a 3 klienti byli umístěni do domova pro seniory.
Služby (mimo pedikúru) využívalo průměrně
48 klientů za měsíc, konkrétně se jednalo o pravidelné služby, jako nákupy, donáška nebo
dovážka obědů, pochůzky, úklid domácnosti, praní
a žehlení ložního nebo drobného prádla, koupel
v domácnosti nebo ve středisku osobní hygieny.
Tyto služby využívali pouze obyvatelé Chropyně,
a to 12 klientů z DPS č.p. 26, 8 klientů z DPS
č.p. 27, 5 klientů z domu na Hrázkách a 23 klientů
z terénu. Celkem 75 klientů využívalo PS pouze
jako fakultativní službu – pedikúru. Průměrně
ji využilo 35 klientů za měsíc.
Ubylo 16 klientů, se kterými nebyla uzavřena
nová smlouvu na využívání PS. Tito klienti v roce
2007 neprojevili zájem o další využívání PS – byli
to klienti, kteří v letech 2005 – 2006 využili

fakultativní službu (pedikúru) minimálně nebo
vůbec.
Zájem o poskytování sociální služby
(pečovatelské služby) značně vzrůstá. Zvýšil
se i počet klientů, kteří potřebovali péči s více
úkony. Od ledna 2007 došlo ke změně úhrad
za služby, kdy se přešlo u většiny úkonů na vykazování v minutovém režimu dle nového zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Činnost pečovatelské služby spočívala nejen
v poskytování úkonů pečovatelské služby,
ale i v pomoci s běžnými úkony při vedení
domácnosti, v kontaktu se společenským
prostředím a v poradenské činnosti. Pracovnice PS
se podílely na podávání žádostí uživatelů o příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, pomáhaly
s vypisováním žádostí pro přijetí do domovů pro
seniory a zařizovaly pomoc při odchodu do domovů
pro seniory.
Pro obyvatele DPS byl uspořádán v září 2007
odpolední zájezd do Arboreta v Bystrovanech
u Olomouce. Dále Město Chropyně uspořádalo
pro obyvatele DPS vánoční koncert ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Finanční náklady na provoz PS
Rozpočtové náklady na provoz PS v roce 2007
činily 844.000,- Kč, ve skutečnosti dosáhly
767.271,- Kč. Příjmy za poskytovanou péči byly
v roce 2007 rozpočtovány ve výši 90.000,- Kč,
avšak dosáhly do výše 148.129,- Kč. Ministerstvo
práce a sociálních věcí poskytlo na provoz PS v roce
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2007 dotaci ve výši 360.000,- Kč, Město
Chropyně vynaložilo částku 259.142,- Kč.
Umístění obyvatel v DPS
V roce 2007 byl o byty v DPS značný zájem.
Žádosti o umístění do DPS eviduje odbor
sociálních věcí MěÚ Chropyně. V jeho
kompetenci je i navrhování žadatelů o přidělení
uvolněných bytů. V roce 2007 byly přiděleny
2 byty, a to v domě DPS č.p. 27. Počet žadatelů,
kteří mají okamžitý zájem o přidělení bytu v DPS,
se pohyboval okolo 15, další 4 žadatelé o umístění
v roce 2007 zemřeli. K 31.12.2007 bydlelo
ve 34 bytech domů DPS 35 osob.
PS začala pracovat na tvorbě standardů kvality
sociálních služeb, jejichž vypracování a dodržování
je povinností každé sociální služby dle zákona
o sociálních službách. Tento proces je hodnocen
při provádění povinné inspekce kvality sociálních
služeb odbornými inspektory. Inspekcí musí projít
každá sociální služba do 5 let od platnosti zákona
o sociálních službách, tj. nejpozději do roku 2011.
Tvorba standardů kvality je neustálý proces, který
pokračuje i v roce 2008.
V tomto Zpravodaji jsou zveřejněny pouze určité
části Výroční zprávy. Její úplné znění
je k dispozici v elektronické podobě na webo-vých
stránkách Města Chropyně nebo v tištěné podobě
u vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně
a v kanceláři Pečovatelské služby Chropyně.
– Horáková Lenka, vedoucí OSV –
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A přece se něco děje
Chtěla bych se zcela nezávisle vyjádřit
k e službám pr o senior y a zdr av otně
znevýhodněné občany města Chropyně
a přilehlých obcí, konkrétně k pečovatelské
službě. Tato je zcela nepochybně hlavním
pilířem, o který by měli mít možnost opřít
se ti, kteří potřebují pomoc v oblasti péče
o sebe a svoji domácnost.
Služba funguje již řadu let a je ke cti radnice,
že ji doposud udržela, i když velkou část nákladů
na provoz musela uhradit ze svého rozpočtu. Jaksi
podvědomě je tato služba spojována s domy
s pečovatelskou službou, i když se službou jako
takovou nemají nic společného. Tyto domy byly
kdysi skutečně obcemi zřizovány pro občany,
kteří potřebovali pomoc, o tom svědčí i oficiální
název používaný dodnes dům s pečovatelskou
službou. Již samotný název přepokládá, že zde
budou bydlet občané, kteří využívají
pečovatelskou službu. Proto je také zázemí
pečovatelské služby v prostorách těchto domů,
neboť převážná většina klientů PS žije právě zde.
Jedná se však v podstatě o obecní nájemní
malometrážní byt y s výhodo u využití
pečovatelské služby.
Pečovatelská služba je však službou
pro širokou veřejnost, tedy i pro občany žijící
ve svých domech a bytech. Co se týká služby samotné,
myslím, že v některých obcích takové podmínky jako
v Chropyni zdaleka nejsou, tím ale nechci říci,
že není co zlepšovat. Naopak, je toho hodně.
Město Chropyně chce nadále službu
provozovat, což znamená zaregistrovat se jako
poskytovatel této služby a splnit předepsaná kritéria
daná zákonem, která jsou mimochodem docela
přísná. Nejedná se pouze o dodržování
hygienických předpisů, což bylo v minulosti
pro poskytování služby stěžejní, ale jsou to i kritéria
zaměřená na technické vybavení, profesionální
zdatnost pracovníků, efektivnost služby, kritéria
týkající se procedurálních postupů služby.
Toto všechno by měly obsahovat tzv. Standardy
kvalit y, jinými slovy pravidla pro poskytování služby. Správně nastavit pravidla,
aby byla v praxi použitelná, obnáší někdy dlouhé
hodiny dohadování o možnostech personálních,
a v moha případech i finančních.
Představte si takový pečovatelský úkon nákup
pro klienta. Někdo může říci zcela triviální věc,
dostanu tašku, peníze, soupis věcí a není co řešit.
Z pohledu pečovatelky to obnáší navštívit klienta,
převzít finanční částku, soupis věcí (někdy i udělat),
podle přání klienta nakoupit v obchodě, kde mají

právě slevu na nějaké zboží, provést vyúčtování
nákupu a nákup s vyúčtováním předat klientovi.
Pracovnice PS si může vybrat, buď půjde
na nákup pěšky, nebo pojede na kole. Takový
nákup může vážit 5 i více kg, podle objednávky
klienta. Pečovatelka tím, že pojede na kole,
riskuje, že může dojít ke kolizi a následně bude
hradit škodu způsobenou na nákupu, nemluvě
o újmě na jejím zdraví. A to nakoupila
pro jednoho klienta. Je pravda, že v případě
menších nákupů, může pečovatelka nakoupit
pro více klientů najednou. Ale objednávce
a rozúčtování finančních prostředků mezi
jednotlivé klienty se stejně nevyhne. Musí přitom
zaručit, že vše bude regulérní a klient dostane
nákup v pořádku. Je třeba přitom také dodržet
podmínku vedení evidence pro případ reklamace
ze strany klienta. Pracovní doba pečovatelky
je jako u každého jiného pracovníka 8 hodin.
Tomu, kdo do pozadí poskytování služeb nevidí,
se může zdát všechno jednoduché.
Takto byla služba řadu let nastavena, a stan-dardizací
je možné tyto postupy změnit. Můžu potvrdit,
že vedoucí odboru sociálních věcí pí Lenka Horáková,
místostarosta ing. Petr Večeřa i členové rady města
pro zlepšení a zefektivnění pečovatelské služby učinili
již mnoho kroků. Například schválili zakoupení auta
pro potřeby pečovatelské služby, což je pro PS
nezbytné. Může se zdát, že to pro klienty žádný efekt
nepřinese, pouze usnadní práci pečovatelkám,
ale já si myslím, že to umožní poskytovat službu
efektivněji, bezpečněji a na profesionální úrovni
dnešních možností. Auto také umožní rozšíření služeb
do přilehlých obcí.
Rozšíření nabídky služeb je samozřejmě možné
za předpokladu, že o službu bude zájem a bude
klienty využívána. Pečovatelská služba poskytuje
služby občanům, kteří pobírají od státu příspěvek
na péči, takže de facto je pro tyto občany služba
zdarma, neboť na ni dostanou od státu peníze. Ceny
za služby, které nastavila PS Chropyně, jsou oproti
jiným velmi lidové. Přesto jsou stále velké rezervy
ze strany klientů ve využívání příspěvku na péči.
Ve větší míře je využívána pedikúra, která není
základním pečovatelským úkonem, ale fakultativní činností, nemůže být tedy hrazena
z příspěvku na péči, ale klient ji musí zaplatit
ze svých prostředků (z důchodu). Možná
pečovatelské službě pomůže změna zákonných
předpisů, která se od příštího roku chystá.
Např. je uvažováno o možnosti poskytnutí
klientům místo peněz poukázky, za které
by si nakoupili potřebné služby.

reklama

Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC

www.pracezdomu.com
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Pečovatelská služba Chropyně má v úmyslu
nabídku služeb dále rozšiřovat, a to hlavně v oblasti
společenských kontaktů. Jak zjišťují pečovatelky
při své práci, seniorům tato možnost chybí.
Již od měsíce července budou probíhat pravidelná
diskusní setkání pracovníků PS s obyvateli DPS a ostatními klienty. Jsou vítáni i občané, kteří by se chtěli
něco dozvědět o fungování pečovatelské služby.
Za strany klientů jsou očekávány požadavky a připomínky k poskytovaným službám a jejich rozšíření.
Mimo těchto setkání bude PS od září 2008 nabízet
klientům pravidelné aktivizační programy: trénování
paměti, muzikoterapie, kondiční cvičení, společné
čtení a zpívání, rukodělné činnosti a další dle zájmu.
K tomuto účelu je třeba zajistit vyhovují prostory.
Prozatím bude využívána společenská místnost v DPS.
Projekt na rozšíření kapacity a služeb v domech
s pečovatelskou službou počítá i s odpovídajícími
prostory pro služby tohoto typu. Určitě se obyvatelé
DPD dočkají i úpravy venkovních prostor a bude
pak možné v letních měsících některé z aktivit
realizovat na čerstvém vzduchu.
Město Chropyně se nevzdává záměru
vybudovat denní stacionář, i když se zatím zdá,
že zájem veřejnosti o tuto službu není. Snad
se podaří trpělivým vysvětlováním oslovit ty,
kter ým by tato služba pomohla, a zatím
se neodhodlali o ni požádat. Vybudování
takového zařízení obnáší větší finanční investici,
a proto je nutné mít zaručeno alespoň minimální
využívání služby. Je možno získat finanční
prostředky z rozpočtu státu i fondů EU. Vždy
je to ale vázáno na účelnost využití poskytnutých
prostředků, či udržení zřízených pracovních míst.
I když to navenek nevypadá, přece se něco děje.
Alespoň v činnosti pečovatelské služby určitě. Jen ještě
není možné zveřejnit nedodělané věci. Věřím, že Pečovatelská služba Chropyně bude moderní a dobře
fungující službou pro všechny, kteří ji potřebují.
– Dg.Ší –

Vzkaz pro EmK
„Doufám, že naposledy!“
Spolu s většinou obyva tel „naší“
v poslední době vzkvétající Chropyně Vám
„děkuji“, že jste uznal dále nezveřejňovat
své laické soudy a komentáře. Zpravodaj
dostáváme všichni a jsme za jeho
informovanost o všem podst a tném,
co se u nás v Chropyni děje, neskonale
vděčni. Ten, kdo má dobré úmysly a dotazy,
má možnost se kromě jiného zúčastňovat
veřejných setkání s občany, kde se dozví
mnoho nového a zajímavého.
Škoda, že jste nenašel odvahu podepsat
se plným jménem. Za většinu více než 50-ti
spokojených obyvatel DPS.
– Marie Buráňová –
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Besídka pro obyvatele DPS

Město Chropyně každoročně v předvánočním
čase připravuje pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou malý předvánoční koncert, nebo lépe řečeno
besídku. Dříve bylo zvykem podobnou besídku
připravovat i kolem Dne matek, ale v posledních
2 letech se nám to moc nedařilo. Až letos, 3. června,
jsme obyvatele DPS pozvali na besídku „Veselé
zpívání“, při které jim děti z mateřské školy
a Základní umělecké školy Kroměříž, pobočka
Chropyně, předvedly, co se v průběhu roku naučily.
Všichni přítomní byli velmi potěšeni
předvedenými výkony, které ocenili krásným
potleskem.
– JiRo –
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni
a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři
a rektoři (2. část)
Druhým chropyňským kantorem, o němž
nacházím jen stručné údaje, byl František
Smrček. Víme, že se narodil roku 1741 neznámo
kde. O jeho hudebním a učitelském vzdělání
nejsme dostatečně informování. Taktéž nevíme,
ve které obci získal své prvotní zkušenosti
kantorské a muzikantské. Dostupné prameny
pouze uvádějí, že Fr. Smrček působil v letech
1770 – 1773 v Rymicích, kde se nacházel kostel
sv. Bartoloměje a škola, což byla malá chaloupka
u kostela s jednou světnicí a komorou. V roce
1780 přichází Fr. Smrček ve svých 39 letech jako
zkušený kantor do Chropyně. Neznáme jeho
školní a kostelní povinnosti. Podle děkanské
matriky se jeho finanční příjem oproti dřívějšímu
kantorovi částečně zlepšil. Jako varhaník údajně
obdržel v naturáliích celkem 46 zl. 15 kr.,
za odzpívání pašijí z kostelní kasy 1 zl. 16 kr.,
štola činila 8 zl. O jeho učitelském příjmu
prameny nehovoří. Při jeho zjišťování se můžeme
opřít o dostupnou literaturu, která popisuje
příjmy kantorů v Čechách.
J. Hanzal ve svém díle Nižší školy v Čechách
v 17. a 18. stol. uvádí, že kantor v Čechách
v polovině 18. stol. pobíral 60 – 80 zl. ročně.
Navíc měl od sousedů dary, na venkově pole
a domácí zvířata, aby uživil četnou rodinu. Hanzal
výslovně uvádí, že sociální poměry učitele
v té době nebyly moc dobré, ne však beznadějné, jak to líčí beletrie.
Podrobnější průzkum učitelských platů
a jejich srovnání v 17. a 18. století provedl pro
Moravu a Slezsko J. Trojan. Došel k závěru,
že průměrný plat kantora činil 130 – 140 zl. ročně.
Avšak příjmy kantorů ve městech a na venkově
se dosti lišily. Vesnický učitel pobíral někdy
částku o polovinu nižší. Podle školních kronik,
jak uvádí Vlastivěda moravská, plat kantorů
na Moravě za císaře Josef II. činil 130 – 150 zl.,
pomocník měl 70 – 80 zl. Do toho bylo
započteno kostelnictví a varhanictví. Regulace
platů učitelů ve druhé polovině 18. století byla
výrazem osvícenských reforem a přispěla ke konstituování učitelského stavu. Stát měl zájem
na tom, aby se učitelé věnovali především svému
hlavnímu povolání, neboť většina kantorů
si až dosud přivydělávala nejrůznějším způsobem,
ať řemeslem, hospodářstvím, živnostmi, hospodou
nebo hudbou. Hlavním příjmem mělo být školné
(Schulgeld), jež v roce 1807 činilo 2 kr. na dítě
týdně. Zámožnější rodiny platily víc, ale všeobecně dostávali učitelé od dětí peníze dost
nepořádně. Tepr ve roku 1862 byl obecně
uplatněn jiný způsob. Učitel dostával paušál
3 roky za Školního fondu, školné platila obec.
Od roku 1871 vyplácel učitele berní úřad.

Jak jsme uvedli, do finančních příjmů F. Smrčka
se započítával také zpěv pašijí a tzv. štola. Oba
pojmy chápeme jako příjmy nahodilé,
příležitostné, které byly označovány latinským
slovem „akcidens“ (accidens – věc nahodilá).
Poznamenejme, že v křesťanské tradici byly
považovány Velikonoce za největší svátky
v liturgickém roce. Pro kantora vyplývalo
z těchto svátků především zpívání pašijí, o němž
jsou velmi často zmínky v zápisech o odměnách.
Není zcela jasné, proč se právě zpívání pašijí
na Květnou neděli a na Velký pátek vyčleňovalo
a zvlášť odměňovalo kantorovi. Odměna za zpěv
pašijí se zvlášť zaznamenávala mezi kantorovými
příjmy a požitky, ať byla velká nebo malá. Bývaly
to peníze, jen málokdy naturálie. Autor textu
vzpomíná, že ve 40. letech 20. století chodil
jako mladý školák zpívat na chropyňský kůr
Matoušovy a Janovy pašije. Sólisté z řad místních
občanů zpívali evangelistu, Ježíše, Piláta a Jidáše,
mužský chrámový sbor představoval farizeje – lid.
Pašije nastudoval a řídil ředitel kůru František
Kašper.
Také štola byla důležitým zdrojem kantorových
příjmů. Byla placena světskými osobami za úkony
odměňující kněze a kantora. Štola znamenala plat
za služby duchovní týkající se křtu, pohřbu a jiných
činností v kostele. Peníze inkasoval farář, obvykle
se však dělil s kantorem, kter ý účinkoval
při pohřbu, svatbě nebo asistoval při křtu. Záznamy
prozrazují, že učitel obvykle dostával 1/3 štoly
farářovy. Ve srovnání s varhanictvím však
znamenala pro učitele větší příjem.
K pravidelným menším příjmům kantorovým
náležel podíl na ofěře (Opfergeld), kostelní
sbírce při oddavkách nebo při bohoslužbách,
případně tzv. farářovy a kantorovy desátky,
což představovalo výběrové obilí ve snopech
nebo mandelech, určené pro farskou stodolu.
František Smrček přišel do Chropyně v roce
svěcení nově postaveného kostela (1780).
Zúčastnil se jeho výzdoby, založení nového
hřbitova, stavění křížů a hudebně zajišťoval
velkou církevní vizitaci, při níž se prezentoval
jako schopný muzikant. V době svého dlouhého
pobytu zažil mnohé proměny obce a jejího
života, včetně změn ve vedení obecní i duchovní
správy. Nejsme však blíže informováni o jeho
rodinném životě a četnosti potomků. Také
nevíme, zda po ukončení aktivní služby
v Chropyni natrvalo zůstal, nebo se odstěhoval.
Můžeme však usuzovat, že v této hanácké obci
byl váženým občanem a že se jako kantor
a varhaník plně osvědčil.
(pokračování příště)
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

07-08
07-08/2008

Klub českých turistů
Prázdninové měsíce jsou i v KČT věnovány
především letním táborům turistických
oddílů mládeže (TOM) a rodinným nebo
oddílovým vycházkám, výletům, putování,
táboření nebo chataření. Náš chropyňský TOM
Kamínek uskuteční letní dětský tábor ve dnech
12. – 20. července 2008 v Osvětimanech.
Z celostátního kalendáře akcí vám nabízím:
12. 7.

Výstup na Klášťov
pěší: 8, 15, 24 km; start: Vizovice,
Masarykovo nám. 8:00 hodin, cíl
tamtéž do 16:00 hodin; info: Ing.
Miroslav Vítek, tel.: 736 754 033;

12. – 19. 7.

Mezinárodní týden turistiky
na Valašsku
prezent ace od 7:00 hodin
v ZŠ Trávníky, Vsetín; informace
ve vývěsní skříňce u hlavní brány
Fatry;

2. – 10. 8.

Letní sraz TOM
Město Albrechtice, okr. Bruntál,
areál Střední školy zemědělství
a služeb; info: Ing. Mojmír
Nováček, Moravskoslezská KR
Asociace TOM, tel.: 603 513 144

17. 8.

Za Vizovickú trnkú
pěší: 10, 15, 20, 30, 42 km; start:
Vizovice – sokolovna 6:00 – 9:30
hodin, cíl tamtéž do 17:00 hodin;
info: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174

30. – 31. 8.

Slavičínská šedesátka S-60
start: Slavičín, hala SK 7:30 hodin;
info: František Kovařík,
tel.: 577 343 075

Šťastnou cestu přeje za KČT Chropyně
– Jar. Pospíšilová –

Město Chropyně nabízí k prodeji byt 3+1 na ul. Díly
v Chropyni o výměře 61,2 m2 za cenu 880.000,- Kč.
informace získáte na tel.: 573500736 nebo na www.muchropyne.cz
-8-
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Představujeme vám knihovnu v Břestě
Místní lidová knihovna v Břestě se od roku
2004 nachází v nově rekonstruovaném,
památkově chráněném Obecním domě č.p. 62.
Je umístěna v přízemí, v horní části budovy jsou
pak odborné učebny školy.
Knihovna má 3 prostorné místnosti. V první
z nich čtenáři využívají veřejný internet, v druhé
jsou připraveny knížky pro děti a ve třetí pak
krásná i naučná literatura pro dospělé.
Knihovní fond tvoří celkem 3 189 svazků knih,
z toho je 573 naučné literatury a 2 616 beletrie.
Knihovnu navštěvuje 126 čtenářů, z tohoto počtu
je 68 dětí. V minulém roce knihovna realizovala
6 520 výpůjček knih pro 899 návštěvníků.
V měsíci květnu tohoto roku zde paní
Skřivánková rovněž provedla revizi knih a následnou aktualizaci. Půjčovní dobu a přístup
na internet umožňuje všem zájemcům knihovnice
paní Anna Nevyjelová 3x týdně po 2 hodinách.
Ve středu a v pátek 17 - 19 hodin a v sobotu
9 – 11 hodin.
– M. Skřivánková –

reklama

• zakázková výroba nábytku

uzávěr
uzávěrkk a Zpr
Zpraa v o daje

• výroba a montáž kuchyní

září 2008
je 15.08.2008

• grafický návrh v ceně kuchyně
• rekonstrukce starých kuchyní
• vestavné i volně stojící
spotřebiče

do 12:00 hod.

• prodej zdravotních matrací

archiv Zpravodaje

• rohové jídelní sestavy

města Chropyně najdete na

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně
Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

www.muchropyne.cz
– Redakce –
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Den mateřské školy
Oslava Dne dětí se stala vrcholem
několikatýdenních příprav a činností v naší
škole. Každá třída zpracovávala určené téma,
které prezentovala na vernisáži na školní
zahradě. Děti na základě svých zkušeností,
pokusů a prožitků vytvořily barevné koutky
v těchto okruzích: SVĚT LIDÍ, SVĚT ZVÍŘAT, SVĚT
ROSTLIN, VODNÍ SVĚT a VESMÍR. Malí vědci

se odlišovali barvami triček a hemžili se kolem
svého projektu jako mravenečci ve své říši.
Pyšnili se svým dílem a poznávali další světy
svých kamarádů.
Vrcholem dne byla sportovní olympiáda dětí
a rodičů. Při slavnostním zahájení byla za zvuku
hymny vztyčena olympijská vlajka. Při všech
činnostech prokázaly děti nejen sportovní,

reklama
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ale i mravní dovednosti, za které byly odměněny
medailemi. Děti si tento den prožily radostně,
naplno, a tím nás dospělé potěšily.
Děkujeme zaměstnancům Správy majetku
města Chropyně za ochotu a spolupráci
při organizaci dne mateřské školy.
– Ivana Zahnašová –
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Kácení máje v Bojanovicích
připravený program z tanců, jako jsou např. Tetka, Kalamajka nebo Zahradník
či tance Hanácké besedy. Na závěr svého vystoupení oba dva naše soubory
zazpívaly písničku „Na té našé Hané“, kterou jsme se také zároveň i rozloučili.
Musím se také zmínit o velmi pěkném přivítání, z něhož bylo poznat,
že celá vesnička se na naše vystoupení velmi těší, a po dobré zkušenosti
se sem budeme opravdu velmi rádi vracet.
Zároveň se mi ale nabízí otázka, proč jsme museli na kácení máje cestovat
„někam dopryč“, když jsme stejně dobře mohli vystoupit i doma, a pokud
vím, tak z naší strany by zájem opravdu byl?!
– J. Soukupová –

V sobotu 31. května 2008 se členové Hanáckého souboru Ječmínek,
a to „malého“ i „velkého“, vydali na dlouho dopředu domluvené a nahlášené
vystoupení do Bojanovic, které probíhalo při příležitosti oslav tamního kácení
máje.
Po příjezdu na místo jsme v průvodu prošli vesničkou na malé fotbalové
hřiště, kde celá akce probíhala. V 15.00 proběhlo krátké zahájení a pak byl
slavnostně skácen „máj“ a místní i naše děti se vrhly ukořistit si nějakou
tu stužku z jeho koruny. Následovalo vystoupení dětského souboru
Vesničánek z Bojanovic a pak už přišel na řadu náš „malý“ Ječmínek, který
měl asi dvacetiminutové vystoupení plné říkadel a písniček, např. Spadla
z Habra, Malení, atd. Vzápětí vběhl na pódium „velký“ Ječmínek, který měl

Závěr školního roku na l. stupni základní školy
Milí čtenáři Zpravodaje, dovolte, abychom vám
předložili poslední menu „lahůdek“ z naší školní
kuchyně. Celý školní rok jsme vám nabízeli dobroty
v podobě aktivit školy a pohledů do školního
vyučování. Na závěr školního roku jsme si nechali
dezert pro mlsouny a troufám si říci, že je připraven.
Přívlastek sladký je splněn už jen tím, že akce,
o kterých se zmíníme, se konaly převážně v měsíci
červnu, který voní příslibem prázdnin, lenošení,
výletů, poznávání a nových přátelství.
Nejdříve bychom se chtěli pochlubit a také
pochválit naše žáky – chlapce, kteří se zúčastnili
fotbalového utkání Mc Donald´s cup a v okrskovém i okresním kole byli nejlepší. Turnaj
je pořádán každoročně a stalo se tradicí,
že se ho žáci naší školy pravidelně účastní za dozoru,
doprovodu a nakažlivého nadšení p.uč. J. Koncera.
Nejen učením jsou živi žáci naší školy, i když
to je samozřejmě prioritní. Utkání v házené
přispělo k posílení ducha i těla a za podpory

přihlížejících fandů i pěkného počasí si žáci čtvrtých
a pátých ročníků čestně změřili síly, pohybovou
zdatnost i připravenou taktiku boje.
Mezi velmi vydařené akce závěru školního roku
určitě patřilo dopoledne s hasičským sborem, kdy
si mohly děti prohlédnout hasičské auto, seznámit
se s výstrojí a dozvědět se mnoho zajímavostí ze života
profesionálních i dobrovolných hasičských sborů.
Návštěvy divadelních představení v městském
kulturním středisku patří vždy k příjemnému
zpestření vyučovacích hodin. O vystoupeních
a hereckých výkonech se vedou diskuze
v hodinách literatury, hudební výchovy i výtvarné
výchovy. Zhlédnout však vystoupení opravdových
herců ve skutečném divadle je zážitek mimořádný,
který donutí i největší neposedy prožívat děj
příběhu naplno.
Navštívili jsme Městské divadlo Zlín, žáci
prvních a druhých tříd pohádku „O Červené
Karkulce“ a žáci třetích až pátých tříd westernový
příběh „Cesta k Artézským studním“.
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Olympijský den i turistický den na škole
už byly posledními akcemi v posledním
červnovém týdnu, které si každý školák užil podle
svých schopností ve spolupráci s TJ Chropyně
a turistický pochod do okolí našeho města podle
scénáře jednotlivých třídních učitelů.
Celým měsícem červnem prolínaly také
tradiční školní výlety, bez kterých si málokterý
školák umí představit konec školního roku. Byly
zaměřeny na odpočinek i poznávání, a tak jsme
navštívili např. ZOO Lešná u Zlína, westernové
městečko v Boskovicích, muzeum J.A.Komenského v Přerově, biologickou stanici v Přerově
a další.
Školáci i učitelé si své povinnosti splnili a čekají
je tedy zasloužené prázdniny a dovolená.
Přeji všem, aby načerpali síly pro nový školní
rok, řádně si odpočinuli a prožili spoustu pěkných,
zajímavých a příjemných zážitků.
– Text M. Blažková, foto J. Jurtíková –

Zpravodaj města Chropyně
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Absolventský koncert Soukromé ZUŠ D – MUSIC, pobočka Chropyně
Ve čtvrtek 29. května 2008 se uskutečnil ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku absolventský koncert žáků SZUŠ D-MUSIC, pobočky
Chropyně. V programu vystoupilo 6 absolventů - Hana Kociňáková, Lucie
Rolencová, Dominika Polišenská, Ondřej Matějek, Miloš Lejsek (ze třídy
I. Novotného) a Kamil Machala (ze třídy P. Skýpaly). Žáci podali velmi
pěkné umělecké výkony a zakončili tím své studium. Program koncertu
doplnili i žáci z pěveckého oddělení a na závěr vystoupil soubor zobcových
fléten.
Chtěl bych velmi poděkovat všem absolventům za skvělou práci
po celou dobu, kdy navštěvovali naši školu. O to více mě těší, že někteří
z nich budou pokračovat ve vzdělávání i v druhých cyklech.
Poděkování patří také městu Chropyně za bezplatný pronájem
víceúčelového sálu chropyňského zámku.
Veškeré informace o naší škole naleznete na www.szuskm.com.
– Ivo Novotný, vedoucí pobočky –

Poděkování
V neděli 1.6. jsme navštívili
„Chropyňské hrátky“. Program byl
pestrý, a jak jsme všechno to dění
sledovali, opravdu hlavně pro děti.
Cyklistické závody pro děti,
kolotoče, prohlídka vozidel
veteránů, výstavka výtvarných prací
žáků základní školy, hry a soutěže
s turistickým oddílem Kamínek,
vystoupení zpěvačky Heidi Janků,
křest knihy o chropyňské historii
i současnosti, ukázka bitvy z dob
napoleonských válek. Je dobře,
že toto všechno bylo připomenuto
v časopise našeho města, ve Zpra-

vodaji. Trochu nás však zamrzelo,
že v té pěkné barevné příloze
minulého čísla chyběla alespoň jedna
fotografie z vystoupení dětí Soukromé
ZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně,
které měly na úspěšnosti této akce
také nemalý podíl, protože celé
odpoledne oživovaly svými skladbami
a podporovaly dobrou náladu
písničkami a vystoupeními.
Proto dodatečně, ale o to vřeleji,
děkujeme všem malým zpěvákům,
muzikantům a jejich učitelům
za prožití pěkného odpoledne.
– manželé Kytlicovi –

„Chropyňské hrátky“ a vystoupení
dětí SZUŠ D – MUSIC,
pobočka Chropyně
Dovolte mi, abych jménem
Soukromé ZUŠ poděkoval a pochválil všechny účinkující děti
za krásné odpolední vystoupení
v neděli 1.6.2008 na „Chropyňských hrátkách“. Dále chci
poděkovat literárně-dramatickému
kroužku při ZŠ v Chropyni pod
vedením paní Mart y Blažkové
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za nastudování a zahrání dětského
muzikálu „Ať žijí duchové“. Snahou
nás všech bylo zpříjemnit
odpoledne všem dětem a návštěvníkům hrátek pohádkovými
a populárními melodiemi. Myslím
si, že jsme svůj cíl splnili.
– Ivo Novotný,
vedoucí pobočky –
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Školní družina – slavnostní ukončení celoroční docházky
Tak nám opět rychle a nenápadně uběhl školní rok a s ním i návštěva
a docházka do školní družiny. Během celého roku jsme s dětmi prošli několik
(dá-li se to tak říci) etap.
Nejprve jsme si zvykali na stálý a pravidelný režim, pak jsme navazovali
přátelství, potom jsme objevovali nové hry a učili jsme se pravidlům, třeba
i jak naslouchat druhým, nebýt sobecký a zahleděný sám do sebe, pomoci
slabšímu, ale zároveň nebát se říct své pocity a názory.
Myslím si, že tyto děti, které jsem měla v oddělení převážně už 4. rok,
toto vše splnily na jedničku!
Zažili jsme spoustu legrace, vymýšleli jsme nové hry, často jsme si vyprávěli,
rádi jsme si přečetli nějaký příběh či povídku, pohádku... Co se týče
tělovýchovných aktivit děti postupně zvládaly míčové hry, pak i cvičení

s hudbou..., ve výtvarném projevu mě mnohdy překvapily, nejen tím,
jak se snažily, ale zároveň i ten výsledek byl opravdu perfektní. Musím
u nich ocenit i to, že se rok od roku zlepšovaly v kamarádských vztazích,
a bez nadsázky - byl to „výborný“ kolektiv.
A tak jsme se sešli 27.6.2008 k předávání družinového vysvědčení
za druhé pololetí. Čekaly nás však i „nelehké“ úkoly, od nalezení myšáka
Kulišáka, který byl náš dopisovatel (neznámý), přes Morseovou abecedu,
kterou jsme se učili. Jak tušíte, vše dobře dopadlo a děti nemohly věřit svým
očím, kdo ten tajný pisatel byl. Nakonec jsme se rozloučili, popřáli si krásné
prázdniny a já se už těším na nové prvňáčky. (i když pokud bude v ŠD místo
– páťáci se mohou přihlásit!)
– H. Lošonská, ved. vychovatelka –

Poděkování za Chropyňské hrátky
Patřím k takovým těm „klasickým“ maminkám,
které přihlásí své dítě na hru na hudební nástroj
a netrpělivě čekají na nějaký koncert nebo besídku,
aby mohly pozvat celou rodinu a ukázat, co se jejich
dítě naučilo. Náš syn Peťa navštěvuje Soukromou
ZUŠ v Chropyni pod vedením p.uč. Novotného.
Sál každého koncertu je naplněn k prasknutí
a já si vždy užívám a vychutnávám tu pohodu
a hudební „um“ každého muzikanta.
Proto jsem se těšila na 1.června, kdy bylo
celé odpoledne u zámku „pod taktovkou“
p.uč. Novotného a Soukromé ZUŠ, tudíž
zahrnovalo i vystoupení našeho syna. Výběr
repertoáru, harmonogram vystoupení, přístup pana
učitele, pohodová atmosféra, spokojenost a úsměvy
na tvářích účinkujících i příbuzných potvrdily naše
rozhodnutí, že jsme zvolili správnou hudebku. Byla
jsem nadšená. O to víc jsem dychtivě listovala
v novém vydání Zpravodaje, abych si přečetla
a připomněla tuto vydařenou akci. Také jsem
hledala nějakou fotku a neskromně doufala,
že by na ní mohl být zrovna náš Peťa, když se to
tam fotoaparáty jen hemžilo. Nenašla jsem nic…ani
článek, ani fotku. Zklamaně jsem zavřela Zpravodaj
a přemýšlela, jak k tomu děti ze Soukromé ZUŠ
a jejich rodiče přijdou – jako by ani žádné
vystoupení nebylo. Tak jsem se rozhodla udělat
radost sobě, naší rodině, možná i ostatním
účinkujícím a použít naše soukromé fotky, aby
vůbec „existoval důkaz“, že tato akce proběhla.
Reakce na Poděkování za Chropyňské
hrátky
Vážená paní Žáková chtěl bych Vám poděkovat
za Vaše poděkování škole D-MUSIC, které
zveřejňujeme v tomto čísle. Ano, máte pravdu.
Děti, které doma nezahálí a které se snaží rozvíjet
svůj talent, mají právo být vyzvednuty všemi
možnými prostředky. Do barevné přílohy minulého
čísla však byly vybrány fotky, které jsme považovali
za „nové“ a „neobvyklé“. Vždyť jak často
se poštěstí mít zde sraz automobilových veteránů,
vidět vystoupení Heidi Janků nebo pokřtít knihu
o našem městě. Stejně jako Vy se mohou ozvat
desítky dalších rodičů, jejichž dítě se na Chropyňských hrátkách nějakým způsobem
prezentovalo, avšak ve Zpravodaji jeho fotku
nenašli. A nenašli ani poděkování. Jediné
poděkování a zároveň text ke hrátkám, které

Jen si kladu otázku Proč? Že by si nikdo z pořadatelů
a redakce Zpravodaje tříhodinového vystoupení
Soukromé ZUŠ nevšiml? Tak jak si nevšimli také
dvouhodinového vystoupení na Pálení čarodějnic?
Nechápu to, jde přece především o děti a ty si zaslouží ocenit, když se něco naučí. A naučily se toho
hodně! Právě na onom zmiňovaném Dětském dnu
jsme mohli slyšet dětské skladby a písničky z filmů
a pohádek v podání malých flétnistů, také zde
zazněly trubky, klarinety a saxofon, keyboard
a neméně zajímavé vystoupení malých i velkých
zpěváků. Naše Terezka se pohupovala při známých
písničkách z muzikálu Ať žijí duchové, který nacvičil
literárně-dramatický kroužek při ZŠ. Myslím, že všichni účinkující zaslouží velkou pochvalu i za to,
že přes velké horko, kterému museli čelit,
to na jejich výkonu nebylo znát.
najdete na straně 24 minulého čísla, však bylo
věnováno pouze sponzorům, nikoli vystupujícím
nebo těm, kteří se na Chropyňských hrátkách
nějak podíleli. Došlo k tomu záměrně.
Kdybychom na někoho zapomněli, a těch, kteří
se na hrátkách podíleli byla velká spousta takže
se to mohlo stát, zcela jistě by jim to bylo líto.
Dovolte mi, abych s Vámi v jedné věci
nesouhlasil, a to s tvrzením uvedeným na konci
Vašeho příspěvku, cituji: „… a Soukromá ZUŠ
už nebude opomíjená.“ Ona přece není
opomíjená, vždyť se o její činnosti můžete
dozvědět téměř z každého Zpravodaje.
A za to můžete poděkovat, a já za to děkuji,
jejich pedagogům, kteří dbají na to,
aby se o jejich škole vědělo. Stejně jako je tomu
v případě státní ZUŠ, Junáka, Pionýra, TOMa aj.
Mezi všemi zájmovými organizacemi je jistý
konkurenční boj, neboť podle výsledků jejich
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo
se na celé akci podíleli: literárně-dramatickému
kroužku pod vedením p.uč. Marty Blažkové
i za její průvodní slovo celým odpolednem,
p.uč. Herbertu Novotnému za ozvučení a ostatním
pedagogům, kteří působí na pobočce Soukromé
ZUŠ D-MUSIC v Chropyni.
P.uč. Ivu Novotnému bych chtěla touto cestou
poděkovat nejen za kulturní zážitek u zámku,
ale také za celoroční práci s dětmi - vím,
že to není lehké, sama jsem v dětském kolektivu
pár let pracovala. Přeji všem mladým muzikantům
další úspěšný školní rok a pevně věřím, že se jejich
práce ocení a Soukromá ZUŠ už nebude
opomíjená.
– Martina Žáková –

činnosti je jim v rámci rozpočtu měst a
přidělována finanční podpora. Řekl bych,
že největší „boje“ o děti svádí právě Soukromá
ZUŠ D-MUSIC a státní ZUŠ. To je patrné
i ze stránek Zpravodaje, kdy se tyto školy poslední
dobou předhánějí v tom, která pošle více
příspěvků nebo uveřejní více fotek. A já říkám,
že to je jen dobře. O jejich činnosti se ví, bohužel
pro ně si je lidé budou stále plést.
Na závěr Vám ještě jednou děkuji, že jste
dětem poděkovala Vy. Kdo jiný by to měl udělat
než spokojení diváci a návštěvníci hrátek. My jsme
obrazovou přílohu vybrali tak, jak jsme ji vybrali.
Snažíme se dělat Zpravodaj ke spokojenosti všech.
Váš názor by nás měl motivovat ve snaze posunout
Zpravodaj zase o kousek dopředu. Naším přáním
totiž je, aby čtenáři zavírali Zpravodaj maximálně
spokojeni.
– Ing. Jiří Rosecký, redaktor –
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V pátek 20. června 2008 v 10:00 hodin bylo
slavnostně otevřeno zrekonstruované městské
koupaliště. Zahájení provozu byli přítomni
představitelé města a vzácní hosté, konkrétně členové
Parlamentu ČR senátor pan Zdeněk Janalík a poslanec
pan Pavel Svoboda, dále náměstek hejtmana pan Josef
Slovák, zastupitelé Zlínského kraje pan Tomáš Šimčík
a pan Roman Hoza, starostové mikroregionů Střední
a Jižní Haná a zástupci dodavatelské firmy Rovina. a. s.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za účast
na tomto slavnostním otevření a zejména těm, kteří
svou každodenní prací dopomohli k tomu, že k realizaci
tak velké investiční akce došlo v rekordně krátkém
termínu. Jsou to zejména pracovníci odboru výstavby
a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni
pan Ing. Jiří Pospíšil a paní Ing. Naděžda Šoborová
a především vedení Správy majetku města Chropyně
pan Ing. Svatomír Tichý a pan Dalibor Kondler. Všem
těmto výše jmenovaným a všem ostatním jménem
vedení města Chropyně a jménem svým děkuji.
– Ing. Radovan Macháček, starosta města –
Vstupné: dospělí 60,- Kč; děti 6 -15 let, senioři,
studenti 40,- Kč; držitelé průkazu ZTP 20,- Kč;
děti do 6 let zdarma
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Na slovíčko s Radovanem Brzobohatým
V úter ý 20. května jsem v Městském
kulturním středisku přivítala všem jistě známého
herce Radoslava Brzobohatého, kterého
v současné době můžeme vídat v televizním seriálu Ulice. Do Chropyně přijel zahrát
divadelní hru autorů Miroslava Horníčka a Pavla
Dostála nazvanou „Dva na smetišti“. V této hře
vystoupil společně i se svým synem, který
divákům předvedl mistrovskou hru na klavír.
Pana Brzobohatého jsem požádala o rozhovor
a s vámi se o něj podělím.
Po dobu své herecké kariéry jste ztvárnil
spoustu postav jak na jevišti, tak ve filmu.
Existuje nějaká postava, kterou jste hrál,
co Vás ovlivnila v soukromém nebo
v pracovním životě?
To se dá těžko říct, protože jsem v životě hrál
opravu spoustu rolí. Je pravda, že každá ta role mě
na chvíli ovlivnila. Pokud chce člověk dobře hrát
divadlo, ale i film musí do toho vložit také kus
sama sebe. A jakmile do té postavy jednou dám
něco ze sebe, vždycky mě to ovlivní.
Co Vám přirostlo více k srdci. Divadlo
nebo televize?
Je mi to docela jedno. Nedělám v tom rozdíl.
Film i televize mají svá specifika. Ale asi u mě
svým způsobem převládá divadlo. Při filmování
je tam pár lidí, technika a jinak nikdo. Kdežto
na jevišti je to jiné. Tam cítím reakci diváka
a to je strašně krásné.
Ve hře Dva na smetišti vystupujete
společně se synem Ondřejem. Nechá
si od Vás, co se týká herectví, poradit?
Od jeho pěti let, kdy začal hrát na housle,
jsem s ním trávil spoustu času. Společně jsme
hráli někdy i několik hodin denně. Mám hudbu
rád a sám hraji na několik hudebních nástrojů.
Takže vím, že jedině poctivou prací každodenním
cvičením může člověk docílit takových výsledků.
Za tu dobu se mezi námi vytvořil kamarádský vztah. On sice ctí, že jsem jeho táta,

ale co se týká herectví, jedná se o naprosto
profesionální přístup. Pokud se mu něco nelíbí,
dovolí si říct mi i nepříjemné věci, a i naopak,
já mu je můžu říct taky.
Kdyby si měl vybrat mezi hudbou
a herectvím. Co by zvítězilo?
U něj jednoznačně muzika. On se vyloženě
s hudbou v srdci narodil.
Vzpomněl jste, že hrajete na několik
hudebních nástrojů. Mohl byste
je vyjmenovat?
Snad na některý nezapomenu. Housle, basa,
kytara, trubka a kdysi dávno také saxofon.
Je známo, že jste společně s manželkou
Hanou Gregorovou založili vlastní
divadlo, „Divadlo Radka Brzobohatého“,

a zároveň vystupujete v Hudebním divadle
Karlín. Musí být velmi náročné skloubit
práci v divadlech a k tomu ještě natáčení
televizního seriálu. Máte nějaký tajný
recept na vitalitu a na to, jak to všechno
zvládnout?
Co se týká administrativní práce v divadle,
je mi velkou oporou právě žena Hanka, která má
velké organizační schopnosti. Dá se říct, že divadlo
funguje hlavně díky ní. A s tou vitalitou? Jednak
je to asi v genech a také díky sportu, kterému
jsem se celý život věnoval. Dodnes mi stačí třeba
jen deset minut cvičení jógy denně nebo si zajedu
na rotopedu, třeba až do Paříže... :-)
Děkuji za příjemný rozhovor a přeji Vám
spoustu spokojených diváků, nejen
v Chropyni.
– Magda Rapantová –

Ivo Jahelka – Pojízdná soudírna
Do Městského kulturního
střediska přijede představit své
nové písničky pan Ivo Jahelka.
Narodil se 18.7.1954 v Dačicích,
vystudoval Právnickou fakultu UK
v Praze a získal titul JUDr.

Protože měl sklony k psaní
písniček, vysloužil si i další
neformální titul „zpívající právník“.
Začal se totiž věnovat zhudebňování různých soudních případů
a příběhů ze života, přičemž
stranou nezůstaly ani různé zajímavé zápisy obsažené v soudních
spisech, policejních protokolech
či jiných úředních dokumentech.
„Život je nepřetržitá řada
průserů nepravidelně po sobě
jdoucích,“ tvrdí zpívající právník
Ivo Jahelka, kter ý ve čtvr tek
18. září vystoupí nejen s právnických repertoárem, ale představí
i nové písničky z alba Pojízdná
soudírna.
– Magda Rapantová –
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Učíme se v každém věku
Prázdniny začaly nejen žákům všech typů škol, ale i jedenácti účastnicím
1. ročníku kurzu paličkování v MKS Chropyně. Absolvovaly dvacet lekcí
a zvládly základní krajkářské vazby: řetízek, plátno, polohod a různé kombinace
jejich využití. Spřátelily se s pojmy jako herdule, podvínek, křížit, točit, za dva
páry, na očko, hvězdy, spojky, pikotky… a dokáží je použít v konkrétní krajce.
Při nejbližší výstavě dovedností své práce určitě představí.
Chválím „děvčata“ za píli, pečlivost, trpělivost a pravidelnou docházku.
Děkuji za aktivitu při hledání námětů k paličkování ve starých časopisech
a literatuře. Přeji všem pěkné prázdniny a těším se na pokračování kurzu
na podzim.
Poděkování patří i Městskému kulturnímu středisku Chropyně za pronájem
místnosti. Bylo nám u vás dobře.
– Jar. Pospíšilová –

reklama

reklama

minibagr SCHAEFF HR14

od 500,- Kč/hod

• výkopy základů
a základových pásů
• výkopy pro bazény

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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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Turistický oddíl Kamínek se 13. května
účastnil školní akademie věnované maminkám,
babičkám, tetám a všem ženám, a to s pověstí
o králi Ječmínkovi. S tímto příběhem děti letos
vystupovali v Praze Dubči na divadelní soutěži.
Pro maminky, babičky, tety, ostatní ženy a čtenáře Zpravodaje, co se nemohly účastnit této
akademie, jsme chtěli písemnou formou tento
příběh přiblížit. Kapacitní důvody Zpravodaje
nám to bohužel nedovolily, ale celou pověst
vám zcela jistě ještě někdy zahrajeme, takže
budete mít příležitost ji ještě vidět.
KČT v Chropyni pořádal pochod za králem
Ječmínkem, při kterém jsme vypomáhali
na kontrolních hlídkách v soutěžích. Sami

v cíli a každého odměnil dobrým perníkovým
kapříkem. Všichni účastníci pochodu jméno
hastrmana vyluštili. Jestlipak čtenáři vědí,
jak se ten náš hastrman jmenuje – no přece
Rača. V neděli 1.6. jsme pro děti u zámku měli
připravené různé soutěže a hr y, za které
dostávaly sladkou odměnu. Všem obětavcům,
co se na těchto pochodech a akcích pro děti
podíleli, moc děkuji.
jsme pak 31. května pro naše děti a jejich
rodiče za podpory města a SMM Chropyně
připravili pochod okolo rybníka, „Za chropyňským hastrmanem“, kde na všechny
účastníky čekaly různé pohádkové postavičky,
u kterých děti plnily různé úkoly a hlavně
hádaly jméno toho hastrmana, který je čekal

V sobotu 14. června probíhaly v Praze oslavy
120 let Klubu českých turistů. Tyto oslavy
už probíhaly po celý týden, ale v sobotu
probíhaly po celý den už od 8. hod. ranní
až do pozdních nočních hodin. Náš oddíl
Kamínek se na tyto oslavy do Prahy vydal
už v pátek 13. čer vna, a to v odpoledních
hodinách. Naše ústředí nám zajistilo ubytování
ve škole Květnového vítězství v Praze 4.
Takže jsme cestovali nejen vlakem,
ale i metrem a pak ještě autobusem, dalo
by se říct, že jsme si všichni společně užili
i ces-tování MHD. Ve škole nás ubytovali
ve třídě 6.B, také tam byly k dispozici sprchy,
takže o hygienu jsme měli postaráno také.
V pátek jsme si vyzvedli symbolické turistické
rozcestniky s kasičkami a čer vené turist.
značky, s kterými jsme se zúčastnili sobotní
charitativní akce. Po sobotní snídani jsme
se vydali s rozcestníky na naše stanoviště,
u metra Muzeum, kde jsme prodávali červené
turist značky. Zakoupením této značky každý
nejen přispěl na postižené děti, ale zdarma
získal i vstupenku na osm pražských věží,
a to i na Petřínskou rozhlednu a do bludiště.
V poledne jsme tyto kasičky i s rozcestníky
odevzdávali na Staroměstském náměstí
pracovníkům našeho ústředí. Náš oddíl nasbíral
přes dva tisíce korun. Pak jsme se vydali
na oběd. V útulné restauraci jsme se všichni
posilnili a vydali se opět na Staroměstské nám,
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
už netrpělivě čekali rodiče dětí. Všichni jsme
se vrátili ve zdraví domů, s velkými zážitky
z naší stověžaté matičky Prahy. A aby na nás
nejen v Praze nezapomněli, tak jsme všem, kdo
si od nás koupili turist. rozcestníky, přidávali
letáčky o naší Chropyni, o regionu střední
Moravy i o Kroměříži. Také spoustě turistů
na Staroměstském náměstí jsme je rozdali,
aby věděli, odkud jsme to přijeli, a všechny
jsme k nám pěkně na návštěvu pozvali. Já jsem
si letáčky předtím všechny zvážila, bylo toho
celkem pět kilo.
Závěrem chci poděkovat všem účastníkům
tohoto výletu, jak vedoucím, tak instruktorům
a i našim nejmenším dětem, které s námi byly,
byly hodné a poslušné, pěkně s námi po Praze

kde probíhaly oslavy. Pro děti tam byly připraveny různé soutěže a také tam byla postavena
největší česká postel, u které jsme se všichni
alespoň vyfotili. Dále byl na Staroměstském
náměstí vzt yčen největší rozcestník v naší
republice. Vystupovaly tam skupiny: Bůhví,
Třehusk a Dalibor Janda. Dále exhibice Ládi
Šína, mistr světa v ovládání dlouhého biče,
a vystoupení folklorního. souboru. Pak následoval vstup na osm pražských věží zdarma
a start pochodu „S námi za zdravím a poznáním“ ze Staroměstského nám. k Petřínské
rozhledně. Celé toto setkání turistů probíhalo
pod záštitou primátora Pavla Béma. My jsme
se pak s dětmi vypravili do naší ubytovací školy,
kde jsme si připravili večeři. Po večeři se všichni
přioblékli a vydali jsme se na Petřín. K Petřínské
rozhledně jsme se nechali vyvést lanovkou.
Napřed jsme se šli podívat do bludiště a pak
vedo ucí s instr ukt or y a st aršími dětmi
vystoupili až na vrchol rozhledny. Následoval
pak sestup na Pražský hrad a k chrámu sv. Víta.
Všude bylo ale dost lidí, jelikož probíhala akce
„Muzejní noc“ a vstupy na všechny památky
v Praze byly zdarma. Jelikož jsme kus staré
Prahy prošli i u orloje jsme stáli, když věžní
hodiny odbíjely celou hodinu, a na večerní
Prahu jsme se od hradu dívali i fotek jsme dost
nafotili, tak jsme po desáté hodině večerní
prohlídky ukončili a odebrali jsme se opět
do školy přenocovat. Že ale všem řádně vyhládlo, tak jsme druhou večeři ještě chystali. Než
se všichni osprchovali, tak večeře byla hotová.
S chutí se všichni pustili do jídla. Pak každý
zaparkoval na své místečko a spokojeně usnul.
Než jsme se nadáli, tak už nám zvonil budíček.
Společně jsme všichni zase posnídali, sbalili
jsme si své věci a třídu jsme uvedli do původního stavu a rozloučili jsme se s místním
správcem, ještě jsme udělali společné foto před
školou a ubírali jsme se k domovu, kde na nás

capkaly i rozcestníky nám pomáhaly prodávat
a jak jim to pane šlo. Nikdo z nich si nestěžoval,
že ho bolí nožičky, vše perfektně zvládly.
Za ně chci poděkovat také rodičům, že jim tento
výlet umožnili. Všem vám patří mé velké DÍKY.
– Za turistický oddíl Kamínek
H. Paňáková –
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Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek
ohodnocením to zvládli a rozhodčí je propustili
dál, na stanoviště s číslem 2, kde se skrývaly krizové
situace. My jsme se schovali, a když se kluci
objevili na lesní cestě, šel jim v ústrety opilec.
Chropyňáci se však nedali zastrašit a správně tohoto
nevábného pána ignorovali a velkým obloukem
jej obešli. Za to si vysloužili nejvyšší bodové
ohodnocení na této části.
Pokračovali na třetí stanoviště, kde je čekala
ekologie. Když se kluci rozdělili do dvou skupinek,
jedna šla třídit odpad a druhá vymýšlet, jak doma
chrání přírodu. A opět si vedli nad míru dobře.
Veškerý odpad, včetně děravé ponožky, správně
rozřadili na recyklovatelný a nerecyklovatelný
a jedinou chybu udělali v tom, že láhev od piva
vyhodili také, přestože je vratná. Podle mě jim
to mělo být uznáno, přece jenom se ve svém
věku s lahvemi od piva ještě nesetkávají.
S vysokým počtem bodů pokračovali na kontrolní
bod 4. Tady se pod celtou skrývala Kimova hra,
aneb „Zapamatujte si co nejvíce věcí!“ Celkem
se zde klukům dařilo, a tak byli bez problémů
propuštěni dále.
Na slunečné mýtince čekala na kluky
5. zastávka v závodě. Tady se museli poprat
s komunikací. Jejich úkolem bylo zjistit provozní
dobu supermarketu, napsat krátký dopis a doručit
jej kamarádům, kteří museli poslat SMS dalšímu
členovi skupinky, který pak znění musel říct
osobě na vzdáleném místě. Docela zdlouhavý
a nejednoduchý úkol, ale kluci se nezalekli
a splnili jej. Z komunikace byli posláni dál,
na stanoviště se šestkou. Zde je přivítaly
vyšňořené zdravotní sestřičky s úkoly ze zdravovědy. Kluci si vylosovali ošetření po bodnutí
včelou a po bohatých zkušenostech správně
odpověděli, a nezapomněli ani na cibuli.
S pochvalou pokračovali dál, na 7. zastávku –
dopravní značky. Tady je vítala Policie ČR
a prozkoušela jejich znalosti z českých silnic.
Horké mozky kluků, toužících po výhře,

Seběhlo se to všechno strašně r ychle.
Jen co jsme se vrátili z úspěšného kola okresního,
květen se přehoupl v červen a my – skauti
ze Střediska „Krále Ječmínka“ v Chropyni – jsme
v sobotu 9. června 2008 vyrazili do Přílep u Holešova,
aby se kluci z 2. smečky vlčat poprali
o svoji čest s desítkami dětí z celého Zlínského kraje.
Perný den pro nás začal na náměstí v Chropyni,
kde jsme v 7:00 měli sraz. Starostlivé maminky
nám do péče svěřily své děti, a když jsme je ujistili,
že dnes pršet nebude, obloha se zatáhla.
Na vlakovém nádraží v Kroměříži už na nás čekala
hotová spoušť. „Já nemám pláštěnku!“ ozvalo
se z hloučku chropyňských závodníků. „A já mám
jenom sandálky,“ přidal se další. Nezbývalo nám
než doufat, že se počasí vybere a že kluci nepřijedou domů promoklí na kost, s nohama od bláta.
Nakonec se však počasí vybralo a v Holešově,
kde na nás čekal autobus, už svítilo sluníčko.
Závod samotný, kterého se zúčastnilo celkem
19 hlídek, započal rozlosováním startovních čísel
jednotlivých hlídek a v 9:00 byl formálně zahájen.
Šestník Modré hlídky Ondra Herzán vylosoval číslo
7, což kluci Martin a Marek Mikešovi, Honza a Míša
Bubeníkovi, Adam Spáčil a Kuba Pospíšil přijali
s klidem ostřílených veteránů. Ta tam byla nervozita
a obavy. Ty zachvátily především nás, doprovod
hlídky, a jak to obvykle bývá, zůstaly nám
až do samotného konce.
Naše hlídka startovala v 10:10, a tak kluci
spokojeně pobíhali po areálu základny až do doby,
kdy bylo nutno překontrolovat povinnou výbavu
a nastoupit na start závodu. Pak udeřil ten správný
čas a kluci vyběhli vstříc novým zážitkům. Hned
na začátku trati museli řešit správný směr tratě,
ale nakonec se dostali až na stanoviště s číslem 1.
Tam je čekala vlastivěda a skauting. Kluci
se rozdělili do skupinek a měli za úkol poznat
osobnosti českého státu i skautingu, znaky
a v neposlední řadě si museli poradit s vyvěšováním
státní vlajky na stožár. S téměř plným bodovým
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Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek
zapříčinily malou ztrátu bodů, když si nepřečetli
možnosti a značky stříleli od boků. Naštěstí
to však nedopadlo až tak zle, a tak je rozhodčí
ani nezatkli a kluci mohli pokračovat dál.
Trasa závodu vedla lesem, jehož terén se svažoval
a stoupal, měnil cestu v bahnitou břečku a někdy
také pohltil kluky do naprosté tmy. Právě
tady čekal na vlčata nejtěžší úkol – úkol č. 8 –
fyzická zdatnost. Kluci museli jednotlivě
vyběhnout příkrou stráň a podbíhat při tom
provaz; pak s nohama v závěsu přeručkovat lano,
udělat kotoul vpřed a vzad a odpálit golfovou
holí míček. Teprve potom jim bylo umožněno
seběhnout kopec a předat tenisák, který museli
celou dobu nést v ruce. Na splnění úkolu měl
každý z hlídky dvě minuty. Musím říct, že si všichni vedli skvěle, a musím všechny pochválit.
Tohle rozhodně nebyla záležitost pro ty, kteří
celé dny sedí jen u počítačů.
Fyzicky vyčerpaní, ale odhodlaní bojovat dál
pokračovali kluci na devítku. Tam je čekal
fyzický odpočinek – PUZZLE. Ve třech
skupinkách měli 10 minut na složení puzzlí,
a tak se u toho vydýchali, a po podání hlášení
a splnění úkolu pokračovali dál. Desáté
stanoviště přineslo orientaci v terénu. Tady kluci
museli správně určit světové strany a pomocí
buzoly nasměrovat růžici. Pak taky museli
rozpoznat topografické a turistické značky. Nic
lehkého to určitě nebylo. Čím více bylo hodin,
tím blíže byli kluci cíli. A jak se předpokládá,
z desítky běželi na jedenáctku. Tam se museli
poprat s vyhledáváním informací. Tentokrát
na ně však nečekaly počítače, ale slovníky
a mapy. Toto stanoviště přineslo malé zakolísání,
ale přece jen nějaké body do průvodky. Unavení
a vyčerpaní kluci pokračovali na dvanácté
stanoviště. Výstižný název „kuchařské dovednosti
+ tajná disciplína“ přinesl klukům neobyčejný
zážitek. Rozdělení do skupinek museli oloupat
česnek a pak se převléknout do zástěr a šátků
a podojit kozu.
Bohužel, skutečnou kozu se sehnat
nepodařilo, tak se muselo trošku improvizovat kluci dojili kozu dřevěnou. S potěšením
konstatuji, že jsem mezi našimi nejmladšími
objevil skutečné talent y a plánuji založit
skautskou kozí farmu. :o) Po podojení a uvaření
mléka na lihovém vařiči („Brnkačka!“) už kluci
vyběhli na cílovou zatáčku a kolem 13:05 byli
v cíli. Udýchaní, znavení, zocelení nějakou
tou rankou a hladoví, ale přesto šťastní ze svých
výsledků. Když jsme se jich ptali, jak to vidí,
spokojeně nám oznámili, že velmi dobře a vrhli
se na oběd. Sami to znáte: Ať je dítě sebevíc
unavené, když dostane najíst, je zase jako
rybička. A tak kluci začali hrát s ostatními skauty
hry a dočkali se slavnostního vyhlášení výsledků.
Nám v čelní řadě se zastavoval dech
při každém čísle. A s čísly 6, 5, 4 se nám málem
zastavovalo i srdce. Modrá Chropyně
ukázala celému kraji svou kvalitu, když
se umístila na 3. místě. I přes pěkné ceny, bouřlivý
potlesk a mohutné výsknutí však bylo vidět,
že je to třetí místo trošku bolí. Bolístky však
nejsou na místě. Jejich umístění v takovém

závodě a na takové úrovni opět předčilo všechna
naše očekávání. Klukům patří nejen můj VELIKÝ
DÍK za projevenou píli, za podané výsledky,
za spolupráci v týmu... Stejně VELIKÝ DÍK patří
také Ses. Jaroslavě Soukupové, která kluky
pečlivě, systematicky připravovala a která do nich
vložila velkou důvěru. Poděkování patří také
Davidovi Kunčarovi a Tomovi Petrželkovi, kteří
byli připraveni kdykoliv zaskočit za případné
zraněné kolegy ze závodní hlídky.
Snažil jsem se vybrat do Zpravodaje co nejhezčí fotky, ale zdaleka to nejsou všechny, které
jsem na závodech pořídil. Ty ostatní na Vás čekají
na oficiálních stránkách střediska „Krále Ječmínka“ v Chropyni – www.junak-chropyne.cz.
No a článek zakončím tak, jak jej zakončili kluci:
,,1. místo to není, ale ten zmrzlinovej pohár už
máme jistej!“ ;o)
– Jakub Kalinec – Harry –
reklama

- 21 -

Zpravodaj města Chropyně

07-08
07-08/2008

Náborové turnaje oddílu národní házené
Oddíl národní házené ve spolupráci
s pí Mgr. Danuší Zapletalovou, ředitelkou ZŠ
v Chropyni, a učitelským sborem ZŠ uspořádal v tomto
roce dva náborové turnaje v národní házené. Tyto
turnaje se stávají již tradicí a navazují na bývalé
mezitřídní turnaje, které svého času organizoval pan
učitel Josef Chytil. Obou turnajů se zúčastnilo
celkem 230 žaček a žáků ZŠ Chropyně aktivně jako
hráček a hráčů a 8 hráčů z kromě-řížského gymnázia.
Ostatní žáci ne přímo aktivně ve hře, ale jako
fandové svých tříd velmi bouřlivě povzbuzovali.
Na organizaci se podílel téměř celý učitelský
sbor, tajemník TJ, hospodář tělocvičny TJ a deset
členů oddílu národní házené.
První turnaj probíhal dne 14.5.2008 za účasti
12 družstev 4. a 5. tříd.
Do hry bylo zapojeno 111 žáků a žákyň. Turnaj
probíhal za krásného počasí na hřišti oddílu národní
házené. Družstva byla v jednotlivých kategoriích
rozdělena do dvou skupin, kde systémem každý
s každým bylo odehráno 30 utkání.
Po úspěšném zakončení a dobrých výkonech
všech zúčastněných, i když nějaký ten šrám byl,
ale v zápalu boje se na něj zapomnělo, byla vyhodnocena a odměněna tato družstva a nejlepší
jednotlivci. Ze skupiny dívek 4. a 5. tříd se umístila
na 1. místě třída 5.B, na 2. místě 5.C a na místě
třetím 5.A. Ve skupině 4. a 5. tříd chlapců si vybojovala první místo 5.B, na druhém místě skončila
5.A a po velmi dobrém výkonu se na třetím místě
umístila třída 4.B. Dále bylo hodnoceno a odměněno 12 nejlepších hráček a hráčů 4. a 5. tříd
prvního dne turnaje. Mezi nejlepší hráčky patřily
Ester Polášková, Kristýna Brožíková, Veronika
Várošová, Zuzana Uhlířová, Erika Mlčochová
a Barbora Balášová. Z hochů byly vyhodnoceni jako
nejlepší hráči Martin Rutsch, Lukáš Ježek, Petr
Měrka, Jindřich Láník, Michal Palík a Patrik Palacký.
Odměnou i pro ty, kteří se aktivně nezapojili
do turnaje, ale mohutně povzbuzovali, bylo
občerstvení v průběhu obou dnů.
reklama

1. pomocné dělníky/ce

2. montážní dělníky

3. odborné profese - svářeči CO 2,
elektrikáři, zedníci, sádrokartonáři,
tesaři, aj.

4. dělnice do výroby dialyzačních setů
- mzda 13.300 - 14.000,- Kč, doprava
z Chropyně zajištěna Zdarma

Požadujeme: Dobrý zdravotní stav, schopnost práce ve více směnném
provozu, manuální zručnost, loajalitu vůči zaměstnavateli
Nabízíme: Stabilní zaměstnání, firemní benefity, zajímavé mzdové
podmínky

Kontakt: pí. Valníčková +420 777 776 356 – denně 8:00-16:00
Nebo na adrese KovoKonsult s.r.o.
Kaplanova 2836, Kroměříž – denně 8:00-11:00
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www.kovokonsult.cz
nebo adela@kovokonsult.cz

Do nově vytvořených pracovních míst hledáme

Dalším dnem, kdy probíhal náborový turnaj žaček
a žáků, byl pátek 15.5.2008 za účasti 14 družstev, kdy
se do jednotlivých utkání zapojilo 119 žaček a žáků 6.
až 9. tříd ZŠ a 8 studentů gymnázia z Kroměříže.
Po dobrých sportovních výkonech všech účastníků
turnaje, na kterém bylo odehráno 24 utkání
ve čtyřech skupinách systémem každý s každým,
se pak podle umístění v jednotlivých skupinách
utkali vždy první s prvním o první místo, druhý
s druhým o třetí a třetí s třetím o další celkové
umístění v turnaji. Na závěr byla vyhodnocena
a sladkostmi a diplomy odměněna první tři družstva
v každé finálové skupině dívek a chlapců a 12 nejlepších hráčů a hráček. Jednotlivé třídy se umístily takto:
Dívky – na třetím místě se umístila třída 7.A,
na druhém místě pak třída 8.A a první místo
vybojovaly dívky z 9.A.
Chlapci – třetí místo obsadila třída gymnázia
z Kroměříže, na druhém místě skončila třída 9.A
a první místo vybojovali po velmi dobrém výkonu
chlapci třídy 7.B.
Jako nejlepší jednotlivci byly vyhodnoceny
dívky Iveta Neuschlová, Karolína Večerková,
Monika Nguen Tran, Veronika Chytilová, Dana
Horová a Lucka Štiborová. Z hochů byli mezi
nejlepšími vyhodnoceni hráči Marek Žižlavský,
Stanislav Vávra, Tomáš Kubin a Aleš Otevřel.
Jistě se některým hráčům či hráčkám, kteří
reprezentovali ZŠ na turnaji, hra národní házené zalíbila
a přihlásí se do našeho oddílu, aby posílili členskou
základnu a zvýšili úspěšnost nejenom našeho oddílu
s dlouhou tradicí, ale i celého sportu v Chropyni.
Poděkování za spolupráci při organizaci obou
dnů patří pí Mgr. Zapletalové, ředitelce ZŠ, SMM
Chropyně, obzvláště panu Svaťovi Tichému,
Ing. Petru Večeřovi i zbytku redakce „Zpravodaje
města Chropyně“, která velmi ochotně
spolupracovala při přípravě tohoto článku. Dále
učitelkám a učitelům: Mgr. Jitce Zawadské, Janě
Jurtíkové, Bc. Martě Blažkové, Ivaně Rossmannové,
Janu Koncerovi, Mgr. Rostislavu Vejdovskému,
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Vojtěchu Kroupovi, Mgr. Kateřině Pavlíkové, Mgr.
Janě Šumberové, Bc. Marcele Joklíkové, Mgr. Marii
Molčíkové, Mgr. Jiřině Dolníčkové, Mgr. Šárce
Dostálové, PaedDr. Miroslavě Purkarové a Evě
Pospíšilové, kteří buď spolupracovali, nebo velmi
dobře připravili žačky a žáky svých tříd na turnaj.
Také děkuji všem zúčastněným členům oddílu
národní házené, především manželům Kopečným,
sestrám Kopečným, Veronice Krejčířové,
Nikol Rušarové, Michalu Rybenskému,
ing. Jaroslavu Krejčířovi, Milanu Salajkovi
a tajemníkovi TJ Chropyně Františku Hrabalovi.
– Přivřel František,
předseda oddílu národní házené –

Karel Imríšek mistrem ČR v karate
Dne 12. dubna 2008 brněnská hala Tesla
hostila za účasti nejlepších oddílů z Čech
a Moravy mistrovství České republiky v karate
Goju-Ryu. Mezi republikovou špičku se prostřednictvím nominačních závodů probojoval
i Karel Imríšek - žák 8.A Základní školy
Chropyně. Konkurence v každé kategorii byla
silná, a proto každý závodník musel vydat
ze sebe vše. Karel Imríšek nejen že vyhrál
nominační turnaj, ale dokázal porazit všechny
své soupeře a stoupl na nejvyšší stupínek tak
prestižní soutěže, jako je právě mistrovství
České republiky. A tím získal svůj první titul.
A aby toho nebylo málo, tak se dne

10. května 2008 na severní Moravě v Jeseníkách
konal letošní poslední turnaj, Otevřené
mezinárodní Mistrovství Moravy a Slezska. Tento
turnaj byl velmi kvalitně obsazený závodníky
z Polska, Slovenska a České republiky.
Zúčastnilo se ho 52 oddílů ze všech tří zemí.
K arel Imríšek, kter ý zde hájil své místo
v kategorii dorostenců, si dokázal poradit
s každým soupeřem, který se mu postavil
do cesty, a tím získal další zlatou medaili a titul
Mistra Moravy a Slezska.
Karlu Imríškovi gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů.
– Mgr. Jiřina Dolníčková –
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Zhodnocení sezóny 2007/2008 oddílu stolního tenisu
V letošní sezóně si poprvé zahrálo naše
„ A“ družstvo mužů KP I. třídy a umístilo
se překvapivě na 3. místě, čímž se kvalifikovali
do baráže o postup do divize. Po urputném boji
skončili těsně za postupovým místem, přesto
je to největší úspěch za celou dobu existence oddílu.
Oporou družstva byli: Topič P., Schovanec Z.,
Zapletal M., Nesvadba D. a Ocknecht J.
Petr Topič se stal nejlepším hráčem soutěže
s úspěšností 87,5% a v oblastním žebříčku mu patří
31. - 50. místo z 267 hráčů. Za zmínku stojí
i umístění Zdeňka Schovance, který skončil
ze 71% úspěšností v soutěži na 11. místě.
Družstvo mužů „B“, hrající okresní soutěž
I. třídy, se umístilo v celkovém hodnocení
na 10. místě. Základní sestavu tvořili tito hráči:
Ocknecht J., Gašpařík M., Hynšt M., Tesař A.,
Štibora M. a Chrastina J.

Poprvé se dlouhodobé soutěže zúčastnila i naše
mládež, která vytvořila družstvo „C“ a odehrála
okresní přebor III. třídy, kde skončila na 13. místě.
Za toto družstvo hráli: Brandejs L., Caletka P.,
Hudcová J., Zlámalová P., Zawadski M. a Vitík R.
I umístění našich nejmladších bylo velmi úspěšné.
Po 6 kolech okresních bodovacích turnajů
si v mladších žácích nejlépe vedl Patrik Kostiha
a Jiří Maršálek, kteří se umístili na 11. - 12. místě.
V mladších žačkách se Barbora Přikrylová umístila
na 1. místě a zároveň se stala okresní přebornicí.
2. místo obsadila Aneta Randulová v kategorii starších
žaček a Petra Zlámalová v kategorii dorostenek.
Ve starších žácích skončil na 6. místě Radek Vitík.
K dalším aktivitám našeho oddílu patří pořádání
turnaje v rámci celé Moravy a Slezska, jehož
XXXVI. ročník se uskutečnil ve dnech
17. - 18. listopadu 2007. Jako vždy měl turnaj velký
úspěch, o čemž svědčí vysoká účast 58 závodníků.

Oddíl dále pořádá turnaj neregistrovaných
„O přeborníka Chropyně“, Zahradní slavnosti,
turnaj v kuželkách, vánoční turnaj rodin a závěrem
sezóny „Setkání rodičů, dětí a bývalých hráčů“.
Na všech těchto akcích se účast pohybuje
okolo 70 členů a jejich rodinných příslušníků.
Závěrem si dovolujeme touto cestou
poděkovat všem našim sponzorům, bez kterých
bychom nemohli existovat. Jsou to: PLYNY
JEHLÁŘ s.r.o. Břest, pí. Hánečková - GERSTE s.r.o.,
p. Hanák - STAVOSPOL s.r.o., OTT Klima Zlín,
p. V. Jehlář Břest, p. Středa – AUTOVEST,
p. J. Krejčíř a J. Zháněl – RACEK Chropyně.
Poděkování patří také rodičům za odvoz dětí
na soutěže, trenérům a ostatním členům za pomoc
při zajištování jednotlivých akcí, na brigádách
i za aktivní přístup k soutěži.
– IB –

reklama

- 24 -

07-08
07-08/2008

Zpravodaj města Chropyně

8. mezinárodní UWW-CUP – Vídeň
V sobotu 10.5.2008 v 8:00 hod. jsme se vypravily na cestu za kulturou a sportem do Vídně.
Cíl jsme našly skoro hladce, jen s parkováním
byl poněkud problém. Bylo sice zadarmo, jak bylo
avizováno, bohužel nebylo kde, což avizováno
nebylo. Ale tento problém se nám po naší kratší
blokádě ulice nakonec podařilo úspěšně vyřešit,
takže jsme se mohly vydat na prohlídku
Schönbrunnu.
Po cestě nás nesmírně nadchly přesýpací hodiny
ukazující, kdy už se dočkáme zeleného panáčka
u přechodu pro chodce.
V Schönbrunnu jsme si společně s davy různě
mluvících turistů prohlédly zámek, Gloriet,
pekárnu s ukázkou pečení štrúdlu a jeho
ochutnávkou, ale nejvíce se nám líbil labyrint
s mnoha atrakcemi, na který nám bohužel nezbylo
tolik času, kolik bychom si představovaly, neboť
jsme spěchaly na večerní trénink.
Večer jsme si celkem hezky zatrénovaly,
jen Míša si způsobila výron kotníku a trenérka
Markéta běžící pro ledovací sprej se při pádu
domlátila celá tak, že vypadala na odpis. Jelikož
jsme vše večer nestihly, rozhodly jsme se pro krátký
ranní trénink.
Povečeřely jsme maminčiny řízečky a buchtičky, šuply do spršky a poté do svých spacáčků
v gymnastickém sále a po krátkém řádění spaly
jako andílci.
V neděli ráno nás čekala snídaně v místní
restauraci a pak jsme se hned pustily do tréninku.
Pódiovka se nám moc nedařila – na hladkém
nátěru podlahy nám to hodně klouzalo.
Přeskokový stůl byl tak jako v sobotu nastaven
na výšku 155 cm a snížit nešel, učinily jsme tedy
mnoho pokusů, abychom se s touto, pro nás
o 10 cm vyšší, výškou vyrovnaly, což se nám
částečně i podařilo, a tak jsme ještě běžely
do schönbrunnské ZOO okouknout rakouské
Pandy a jiné mazlíčky. Tam jsme také za chůze
poobědvaly další z maminčiných řízečků.
Odpoledne nás čekal organizovaný trénink
a na něm velké překvapení v podobě odebraného
nástavce z přeskokového stolu, kter ý teď

pro změnu nešel zvýšit na více než 140 cm,
což jsme se snažily s pořadateli nějak vyřešit
(bezúspěšně), takže jsme nakonec absolvovaly
trénink bez přeskokového nářadí.
Po tréninku jsme se utíkaly převléct, což
se nám ve velmi krátkém čase povedlo, bohužel
pořadatelé byli ještě rychlejší a mezitím stihli bez
nás uskutečnit slavnostní nástup a zahájení závodu.
Závod probíhal docela hladce, jen v pódiové
skladbě nám neuznali rovnováhu, protože jedna
ze závodnic zvedla z důvodu velmi kluzké podlahy
nohu v mostu později. Dvě vteřiny sice vydržela,
ale rozhodčím se to „nezdálo“, a tak jsme přišly
o 4 desetiny, které by nás v konečném součtu
stejně nezachránily.
Na akrobě a trampolíně jsme se musely vyrovnat
s chybějící Míšinou vysokou obtížností a na trampolíně navíc ještě s o 15 cm nižším stolem,
než jsme natrénovaly v rozcvičení, který byl pro
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nás úplnou novinkou. Vše se nám celkem zdařilo,
a to bez pádu, jen ten přeskok nám trochu zamotal
hlavu, a tak nás jedna chyba stála srážku za porušení
intensifikace a snížení výchozí známky. Přesto jsme
měly nejvyšší známku na trampolíně.
Závod skončil pádem několika balvanů ze srdcí
a úlevou, že se nám nic nestalo. Pak jsme měly
chvilku na okouknutí „Meisterklasse“, ve které
jsme díky naší špatně čitelné přihlášce původně
měly být i my.
Vyhlášení výsledků jsme si užily, jelikož jsme
získaly pohár za druhé místo a pamětní medaile.
Po krátkém zapózování pro fotografy a sbalení
batožin jsme nasedly do rozpálených automobilů
a zamířily zpět domů do svých postýlek, kam jsme
zapadly přibližně ve 22:30.
– Gymnastky TJ Chropyně,
družstvo starších (do 16 let) –

Zpravodaj města Chropyně
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Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.
Mezi občany Chropyně byly
10. května přivítány tyto děti:
– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Jindřich Sozański

nar. 3.1.2008

Jakub Vaculík

nar. 11.1.2008

nar. 3.2.2008

Jakub Kadlčík

nar. 9.2.2008

Nikol Kotásková

nar. 4.4.2008

Martin Vítek

nar. 24.1.2008

Veronika Žilinková

Nikola Škarpová

nar. 27.2.2008

Adina Juřenová

nar. 13.3.2008
reklama

Reality Talášek, s.r.o., Ječmínkova 824, Chropyně, tel.: 724 471 535, www.talar.cz, email: reality@talar.cz
Nabízíme
k prodeji
družstevní
byt 3+1,
v Chropyni
na
ulici
Nádražní,
4. NP o výměře 73,2
m2, plastová okna, standard, dům je zateplený.
Součástí bytu je zasklená lodžie. Dům se nachází
v klidné části města. Byt je ihned k nastěhování.
Cena 990.000,- Kč. SLEVA!!!

Nabízíme
k prodeji nové
byt y ve výstavbě o velikosti 1+kk,
2+ kk, 3+1
v Chropyni
na ulici Moravská. V době výstavby je možné dohodnout
stavební či interiérové úpravy v bytě dle přání
kupujícího. Termín dokončení do konce roku
2009. NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!!!
Ceny v RK.
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Nabízíme k prodeji zděný byt 1+kk v osobním
vlastnictví na ulici Sadová v Kojetíně, vyvýšené
přízemí, klidná lokalita. Cena 525 000,-Kč.
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Společenská kronika květen 2008
V měsíci květnu se do našeho města přistěhovali 2 občané, 10 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 6 občanů, zemřeli 2 občané
a narodily se 3 děti.

Vzpomínáme
Dne 2. července 2008 to bude
již 8 let, co nás navždy opustil pan

Uzavření manželství

Vladimír Horák.
Jan Karásek, Kojetín – Lucie Perlová, Chropyně

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Poslední rozloučení
Sluníčko se schovalo za mráček,
tam spinká i můj miláček.
Spinká svůj věčný sen,
nic už ho neprobudí z něj.

Dne 15. června 2008 nás navždy opustil pan
Jaroslav Pokorný
z Chropyně. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit.

Dne 3. července 2008 vzpomeneme nedožitých
52 let mého milovaného manžela pana

Vzpomínáme
„Láska smrtí nekončí.
Kdo milován, neodešel,
v našich srdcích zůstává.“

Jiřího Kadlčíka.
Nikdo a nic mi Tě nenahradí, tak moc nám chybíš,
Jiříčku. Jsi po nás s Beatkou stále naše sluníčko.
S láskou manželka Dana a vnučka Beatka.

Dne 10. srpna 2003 dotlouklo srdce drahé tatínka,
milovaného manžela a vzácného člověka pana
Zdeňka Zaviačiče.

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout..

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučat.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.

Dne 14. července 2008 uplyne 5 let od úmrtí
pana
Evžena Hrdiny.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcera
s rodinou.

reklama

Dne 24. července 2008 vzpomeneme 6. výročí
úmrtí naší drahé a milované manželky, maminky,
dcery a sestry paní
Jany Vítkové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel Václav, synové
Tomáš a Michal, rodiče a sourozenci s rodinami.
Je čas rození i čas umírání,
Je čas plakat i čas smát se,
Je čas hledat i čas ztrácet...
Dne 29. čer vence 2008 by oslavila
85. narozeniny naše drahá maminka, babička
a prababička paní
Jana Lučanová.
Dne 24. července 2008 tomu bude rok, co nás
navždy opustila. S láskou vzpomíná syn Vladimír
s rodinou.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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 květen 2008
M K S C h r o p y n ě připravuje

září - prosinec 2008
září:
18.9.2008

29.9.2008

říjen:
1.10.2008

2.10.2008
9.10.2008
21.10.2008
Jen velice málo přísloví vstoupilo ve známost a doznalo takové popularity
jako skupina pranostik spojená se jmény Pankráce (12.5.), Serváce (13.5.),
Bonifáce (14.5.) a jejich uplakané Žofie (15.5.). Pro Pankráce, Serváce
a Bonifáce se v lidových pojmenováních nejčasněji objevují označení jako
„ledoví muži, ledoví bratři, železní muži nebo železní bratři“. Podle
významového obsahu jde obecně o pokles teplot spolu s výskytem mrazů,
mrazíků a následně dešťů. Četnost výskytu je kolem 20 až 30 %.
Vpády studeného vzduchu do střední Evropy nastávají v období „železných
mužů“ především při severozápadním, severním a severovýchodním proudění.
Častou příčinou „ledových mužů“ a jejich projevů jsou u nás tzv. severní
cyklonální situace. Nejmrazivější „ledoví muži“ se do našich zeměpisných
šířek dostávají při severovýchních cyklonálních situacích. Tehdy na naše území
proniká velmi studený vzduch zpravidla mezi oblastí tlakové výše nad
severozápadním Atlantikem až jižní Skandinávií a mezi oblastí nízkého tlaku
vzduchu, která leží severovýchodně od střední Evropy. Dojde-li po vpádu
studených vzduchových hmot do našich zeměpisných šířek navíc
k anticyklonálnímu vývoji počasí, je za jasných nocí výskyt ranních mrazů
velice pravděpodobný a výskyt mrazíků jistý. K výraznému uplatnění
„ledových mužů“ na našem území v poslední době došlo např. v roce 1978.
Tehdy se 10. května do střední Evropy rozšířil hřeben vysokého tlaku
ze Skandinávie a po jeho okraji k nám začal proudit studený kontinentální
vzduch od severovýchodu. V důsledku toho u nás poklesly teploty
na -1 až -5 °C a např. v Třeboni byla 12.5. v přízemní vrstvě vzduchu naměřena
teplota -8 °C. Chladné počasí s přízemními mrazíky se udrželo až do 17.5.
K méně významným projevům „ledových mužů“ došlo např. v roce 1980
a v roce 1987.
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 9,5 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 18 °C;
- celkové množství srážek za měsíc květen bylo 73 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 991,2 hPa.

listopad:
3.11.2008
29.11.2008

prosinec:
5.12.2008

Ivo Jahelka
pojízdná soudírna aneb neznalost zákona
neomlouvá... (hudební pořad „zpívajícího právníka“)
Pinocchio
(pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi)

Kytice
(klasické zpracování Erbenových balad, večerní
představení pro veřejnost)
Kytice
(vystoupení pro II. stup. ZŠ)
Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil
(pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi)
Blázinec v 1. poschodí
(komedie Divadelní společnosti Julie Jurištové,
v hlavní roli Oldřich Navrátil)

Screamers
(nový pořad travesti skupiny Screamers)
Mikulášská tancovačka
(odpolední pořad pro děti s mikulášskou nadílkou)

„Čertův švagr“
(pohádkový muzikál pro I. stup.ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi.
Divadelní společnost Julie Jurištové)

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323,
pí. Rapantová, nebo na e-mailu: rapantova.smm@muchropyne.cz.
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.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
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Pranostiky na měsíc červenec:
Co červenec neupeče, to už srpnu neuteče.
Kolik v červenci paren – tolik v zimě mrazů.
Dělají-li mravenci budovy své v červenci než-li jindy mnohem výš, přijde
tuhá zima spíš.
Jaký červenec, takový příští leden.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje.
– Ing. O. Kment –

Uzávěrka tohoto čísla: 15.06.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15.08.2008 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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