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Volby do Zastupitelstva
Zlínského kraje 2008
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev,
v našem případě do Zastupitelstva Zlínského kraje. V našem kraji se o přízeň
voličů ucházelo 13 politických stran a hnutí, které zaregistrovaly svou kandidátní listinu u Krajského úřadu Zlínského kraje,
a na čtyřech z nich jste mohli najít i kandidáty z Chropyně, a to (dle vylosovaného
čísla strany) pana Ivana Juřenu (KSČM),
Ing. Jiřího Roseckého (KDU-ČSL), Ing. Ra-

dovana Macháčka (ODS) a pana Františka Hrabala (NSK). Nikdo z jmenovaných
se však krajským zastupitelem nestal.
Celková volební účast ve Zlínském kraji byla 41,13 % voličů. V Chropyni přišlo
k volebním urnám 1.604 voličů z celkových
4.178, což je 38,39 %. Účast v Chropyni
je tedy ve srovnání s průměrem celého kraje pod tímto průměrem. Nejvyšší
volební účast na území města Chropyně
pokračování na str. 2
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008
dokončení ze str. 1
byla ve volebním okrsku č. 5 – Plešovec,
a to 45,03 %, nejnižší překvapivě ve voleb-

ním okrsku č. 1 – Městské kulturní středisko,
kde byla „pouze“ 34,69 %, přičemž tento
okrsek se dlouhodobě vyznačuje nejvyšší

volební účastí. Další údaje o počtu voličů, odevzdaných obálkách apod. najdete
v tabulce.

Tabulka volební účasti

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
v Chropyni vyhrála, stejně jako v celém Zlínském kraji, Česká strana sociálně demokratická, když získala rovných 40 % všech odevzdaných hlasů. Druhá skončila Komunistická
strana Čech a Moravy, získala 21,38 %, v komunálních volbách v roce 2006 vítězná Ob-

čanská demokratická strana získala 20,75 %
hlasů a Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj
získali 6,22 % hlasů. Žádná další strana neobdržela více než 5 % hlasů.
Údaje o počtech odevzdaných hlasů pro
jednotlivé politické strany jsou uvedeny
v následujících tabulkách. V první tabulce
Odevzdané platné hlasy - obce

Odevzdané platné hlasy - okrsky
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je výsledek pro Zlínský kraj jako celek, pro
Chropyni jako celek a také volební výsledek
v obcích, které spadají do správního obvodu
Městského úřadu v Chropyni, tedy Kyselovicích, Záříčí a Žalkovicích. Druhá tabulka
zobrazuje volební výsledek v jednotlivých
okrscích města Chropyně.
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008
Po přepočítání hlasů na mandáty a jejich
přiřazení kandidátům vzešlo následující složení Zastupitelstva Zlínského kraje:

(Kroměříž), Ing. Ladislav Kryštof (Uherský
Brod), Mgr. Roman Lebloch (Luhačovice),
Mgr. Romana Kozáková (Zlobice)

čík (Holešov), RNDr. Václav Mikušek (Rožnov pod Radhoštěm), Ondřej Benešík, B.B.S.
(Strání), Ing. Pavel Studeník (Slavičín)

ČSSD (18 mandátů):
MVDr. Stanislav Mišák (Otrokovice), Ing. Jaroslav Drozd (Bystřice pod Hostýnem),
Ing. Hana Doupovcová (Uherské Hradiště), MUDr. Vladimír Řihák (Zlín), Miroslav
Chumchal (Vidče), Ing. Hana Příleská (Uherský Ostroh), PaedDr. Petr Navrátil (Slavičín),
Mgr. Taťána Nersesjan (Vsetín), MUDr. Olga
Sehnalová, MBA (Kroměříž), Milena Kovaříková (Brumov-Bylnice), Mgr. Dagmar Lacinová (Valašské Meziříčí), Ing. Ludvík Urban
(Holešov), Ing. Jiří Bršlica (Nivnice), Petr
Kochwasser (Jablůnka), Mgr. Miloš Malý

ODS (11 mandátů):
Libor Lukáš (Pitín), Mgr. Josef Slovák (Vsetín), Mgr. Hynek Steska (Zlín), Ing. Bronislav Fuksa (Hulín), Ing. Libor Karásek (Uherské Hradiště), Ing. Tomáš Šimčík (Přílepy),
Ing. Zbyněk Kudera (Luhačovice), Jiří Částečka (Valašské Meziříčí), Květoslav Tichavský (Uherské Hradiště), Ing. Richard Tomek
(Zlín), Jan Pijáček (Vlčnov)

KSČM (5 mandátů):
Ing. Ivan Mařák (Uherské Hradiště), JUDr. Josef Čejka (Žlutava), Ludmila Štaudnerová
(Holešov), Mgr. Vlastislav Antolák (Vsetín),
Ing. Jaroslav Kučera (Rožnov pod Radhoštěm)

KDU-ČSL (6 mandátů):
Ing., Bc. Jindřich Ondruš (Nový Hrozenkov),
Ing. Petr Hradecký (Slušovice), Vojtěch Jur-

Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj
(5 mandátů):
Mgr. Petr Gazdík (Suchá Loz), Mgr. Alena
Hanáková (Vizovice), JUDr. Jaroslav Kubín
(Rožnov pod Radhoštěm), Mgr. Pavel Horák (Morkovice-Slížany), Mgr. Rudolf Seifert
(Holešov)
– JiRo –

Den starosty

Ing. Radovan Macháček
starosta města

zve všechny zájemce na

DEN STAROSTY
který se uskuteční ve středu 19. listopadu 2008.
Pokud budete mít zájem, můžete pana starostu navštívit a pohovořit s ním
v době od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin v jeho kanceláři.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Chropyně na svém jednání dne 25. září 2008 mimo jiné:
• schválilo prodej pozemků v lokalitě Podlesí, a to pozemku parcelní číslo 177/8
o výměře 575 m2 za cenu 460,- Kč/m2
a pozemku parcelní číslo 175/28 o výměře 1.090 m2 za cenu 459,- Kč/m2;
• schválilo prodej bytových jednotek v ulici Díly, a to 1 bytové jednotky v domě
č. p. 555, 1 bytové jednotky v domě
č. p. 557, 2 bytových jenotek v domě
č. p. 561 a 1 bytové jednotky v domě
č. p. 563 v celkové hodnotě 917.466,- Kč;
• schválilo uzavření Smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým pro vyřízení úvěru s probíhajícím prodejem městských bytů pro byt č. 2 v domě č. p. 555,
byt č. 4 v domě č. p. 556, byt č. 6 v domě
č. p. 563 v ulici Díly a prodloužení termínu splatnosti kupních smluv na předmětné
byty do 30.11.2008;
• schválilo poskytnutí úvěru podle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2006 Pravidla pro
poskytování úvěrů vlastníkům bytového

fondu ve městě Chropyně podle Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., a to ve výši
40.000,- Kč za účelem výměny oken rodinného domu;
• schválilo prodej pozemku parcelní číslo
905, zahrada o výměře 143 m2, za cenu
90,- Kč/m2;
• schválilo uzavření kupní smlouvy mezi
Městem Chropyně a JMP Net, s. r. o.,
Brno, na prodej rozvodného plynárenského zařízení – STL plynovod Chropyně
– Podlesí uložený v pozemcích parcelní
číslo 183, 203, 186/1, 185/1, 185/2, 177,
176, 175/15, 175/14, 175/1, 180, 192/3,
192/4, 192/10 v k. ú. Chropyně v délce
196,0 m i s příslušenstvím, včetně veškeré dokumentace související s tímto plynárenským zařízením a věcnými břemeny
za dohodnutou kupní cenu 450.000,- Kč;
• schválilo obecně závaznou vyhlášku Města
Chropyně č. 1/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
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• schválilo Rozpočtové opatření Města
Chropyně č. 3 v roce 2008;
• schválilo Změnu č. 2 Koncepce nakládání s majetkem Města Chropyně v období
2007 – 2010;
• vzalo na vědomí informace školských
příspěvkových
organizací
zřizovaných městem o zahájení školního roku
2008/2009;
• schválilo pořízení změny č. 7 Územního plánu města Chropyně spočívající
ve změně funkčního využití ploch v lokalitě vymezené pozemkem parcelní číslo
584 v katastrálním území Chropyně.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 15.9.2008 do 15.10.2008 mimo jiné:
• schválila bezplatný pronájem víceúčelového sálu chropyňského zámku základní
organizaci KSČM dne 6.10.2008 od 16:00
na dobu trvání cca 3 hodiny, za účelem
konání předvolební veřejné schůze, a pro
místní organizaci KDU-ČSL dne 2.10.2008
od 16 do 17 hodin za stejným účelem;
• schválila bezplatný pronájem víceúčelového sálu chropyňského zámku Soukromé základní umělecké škole D – MUSIC
v. o. s., pobočka Chropyně, na neděli
5. října 2008 od 14:30 do 18:00 hodin
za účelem konání „Podzimního koncertu“
a 50% slevu na nájmu Městského kulturního střediska Chropyně dne 7. listopadu
2008, kdy bude pořádat společenský večer
pro občany města Chropyně;
• schválila zvýšení nájemného v bytech v majetku města Chropyně od 1.1.2009 v souladu s platnou legislativou;
• schválila cenu prodávaného dříví získaného z pokácených stromů v rámci V. etapy
projektu Regenerace panelového sídliště
za cenu 500,- Kč/m3;
• schválila uzavření jednoroční pojistné
smlouvy na pojištění majetku Města Chropyně s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 1, prostřednictvím makléřské firmy RENOMIA, a.s., Brno, s ročním
pojistným ve výši 189.060,- Kč;
• uložila zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti č. p. 554 v ulici Drahy za cenu
50,- Kč/m2 za rok. Důvodem stanovení této
ceny je fyzické opotřebení budovy a její stávající využití pro volnočasové aktivity;
• schválila bezplatný pronájem sálu v Městském kulturním středisku Základní škole
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, ve dnech 15. a 16. prosince 2008 za účelem uspořádání tradičních
vánočních koncertů pro žáky a rodiče;
• schválila bezplatný pronájem sálu č. 10
v Městském kulturním středisku ve dnech
1. až 3. prosince 2008 vždy od 15:00
do 18:30 hodin Základní umělecké škole
Kroměříž, pobočka Chropyně;

• schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na výdaje spojené s činností
JPO III SDH Chropyně ve výši 55.000,- Kč;
• schválila uzavření dodatků ke smlouvě
o poskytnutí služeb spojených s provozováním sběrného dvora uzavřené se společností
BIOPAS, spol. s r. o., kterými se mění
doba, na kterou je smlouva uzavřena,
a to od 1.9.2008 do 31.8.2012, a rozšiřuje
se provozní doba z 10,5 hodin týdně
na 18 hodin týdně a roční režijní náklady
se na základě této změny stanovují
na 267.780,- Kč bez DPH;
• schválila uzavření Nájemní smlouvy
č. 6338006908 na pronájem pozemků
od Správy železniční dopravní cesty,
s. o., Praha, parcelní číslo 595/7 o výměře
281 m2 a parcelní číslo 1908/5 o výměře
564 m2 za účelem realizace stavby „Chropyně – skládka Smeťák – rekultivace skládky“ za cenu 9,- Kč/m2/rok;
• schválila přidělení zakázky na „Zajištění
výběrového řízení včetně žádosti o dotaci
akce‚ Chropyně – skládka Smeťák – rekultivace skládky‘“ firmě CPS consulting,
s. r. o., Praha 7 – Bubeneč, v nabídkové
ceně 2,142.000,- Kč vč. DPH;
• jmenovala hlavní inventarizační komisi
pro provedení inventarizace majetku
města v roce 2008 ve složení: předseda
Ing. Petr Večeřa, členové Ing. Lenka Macháčková, Ing. Marcela Kovaříková a paní
Hana Večeřová;
• schválila provedení opravy havarijního stavu proskleného schodiště v domě č. p. 654
v ulici Tyršova spočívající ve vyzdění celé
části schodiště a osazení větracími okny
a vykácení 2 ks smrků na pozemku parcelní
číslo 1060/1 v k. ú. Chropyně v souvislosti
s nutností stavby lešení u tohoto domu;
• vyjádřila souhlas s udělením licence firmě
Veolia Transport Morava, a.s., Ostrava –
Moravská Ostrava, na veřejnou linkovou
osobní dopravu pro linku 890704 Olomouc
– Tovačov – Kroměříž a pro linku 920019
Přerov – Kojetín – Kovalovice – Stříbrnice
se zastávkami v Chropyni;
reklama
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• uložila místostarostovi města v termínu
do 15.10.2008 vypsat výběrové řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., tak aby vlastní
výběrové řízení proběhlo do 31.12.2008;
• stanovila sazby nájemného v prostorách Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 335 Chropyně, a to za využití tělocvičny
na pracovišti Fučíkova 120,- Kč/hod, za využití tělocvičny na pracovišti Komenského
85,- Kč/hod a za využití ostatních prostor
školních budov 260,- Kč/m2/rok;
• schválila bezplatný pronájem víceúčelového sálu chropyňského zámku pro Svaz
skautů a skautek ČR – JUNÁK, středisko Krále Ječmínka Chropyně, v termínu
od 5. do 9. listopadu 2008 za účelem uspořádání akce k 70. výročí skautingu v Chropyni pro skautskou a pozvanou veřejnost;
• uložila vedoucí finančního odboru
a vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí prověřit technické a finanční
možnosti zabezpečení předlažeb chodníků vedoucích k bytovým domům č. p. 650
a 651 v ulici Moravská;
• vzala na vědomí rezignaci paní Libuše Hrtúsové na funkci vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Chropyně ke dni
31.10.2008 a vyjádřila souhlas s jejím zařazením do funkce pečovatelka Pečovatelské služby Chropyně ke dni 1.11.2008;
• udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Chropyně
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku
při pořádání veřejných hudebních produkcí, panu Jaromíru Muchovi, provozovateli
Restaurace STOP, na živou hudební produkci pořádanou v Restauraci STOP dne
17. října 2008 do 02:00 hodin;
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
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Seznamujeme Vás s Městským úřadem v Chropyni
V minulém čísle jsme zahájili seriál příspěvků, kterými Vám chceme přiblížit Městský
úřad v Chropyni, aby se Vám nezdál jako labyrint, ale abyste věděli, který odbor co dělá
a kam jít, když potřebujete něco vyřídit. Občas si někteří občané myslí, že lidé na radnici
jsou pro všechno a volají nám i v případech,
kdy je nutno volat spíše na tísňovou linku.
Minule Vám tajemník městského úřadu ing. Kotula představil úřad jako celek
a uvedl, jaké pracovní povinnosti připadají
funkci tajemníka. Od tohoto čísla se budeme
věnovat jednotlivým odborům, abyste věděli, kam se svou záležitostí jít.
Odbor vnitřních věcí
Do odboru vnitřních věcí patří 4 pracovníci městského úřadu. Vedoucím odboru
je Ing. Jiří Rosecký, dále je do toho odboru
zařazen správce sítě Bc. et Bc. Tomáš Buksa
(pověřený zároveň zastupováním vedoucího v době jeho nepřítomnosti), referentka
sekretariátu a podatelny paní Jana Bajgarová
a referentka úseku matriky a evidence obyvatel paní Dagmar Zapletalová.
Mezi hlavní úkoly odboru patří mimo jiné:
• komplexní zabezpečení jednání rady města a zasedání zastupitelstva města spočívající především v kompletaci a rozesílání
písemných podkladů, pořizování zápisů
z těchto jednání, jejich distribuce a archivace
• zabezpečení vedení spisové služby úřadu
v souladu se spisovým řádem (tedy příjem, evidence, vypravování a zabezpečení
doručování písemností úřadu)
• zabezpečení informační služby úřadu,
zveřejňování písemností na úřední desce
úřadu, provoz městského rozhlasu, provoz
a aktualizace webových stránek, příprava,
zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje
města Chropyně, zajištění publicity a propagace města Chropyně
• vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení Města Chropyně, vnitřních
směrnic a předpisů úřadu, evidence Věstníku právních předpisů Zlínského kraje,
nařízení Města Kroměříže závazných pro
Město Chropyně, vedení evidence nálezů, provádí vydávání nalezených věcí
jejich majitelům, vedení agendy petic
a stížností
• zajištění úkolů na úseku evidence obyvatel a úkolů svěřených příslušnými právními
předpisy na úseku občanských průkazů
a cestovních dokladů
• komplexní vedení matriční agendy ve stanoveném matričním obvodu, včetně zajištění slavnostních obřadů (vítání občánků,
svatby, výročí), a úzká spolupráce s komisí
rady města Sbor pro občanské záležitosti
• komplexní příprava a zabezpečení voleb
a referenda, vedení stálých seznamů voličů
a plnění úkolů spojených se sčítáním lidu
• provádění vidimace a legalizace
• vedení kroniky města, odpovědnost

•

•

•

•

za jejich uložení a archivaci, metodické
vedení organizační složky Městská knihovna Chropyně
vedení evidence uzavřených smluv v působnosti odboru, evidenci razítek, zajištění užívání státních a obecních symbolů
městem a úřadem v souladu s platnými
právními předpisy
sestavení ročního rozpočtu dle dispozic
finančního odboru a v rámci řídící kontroly provádění průběžné kontroly čerpání
rozpočtu
komplexní rozvoj počítačové sítě úřadu,
nákup hardware a software, péče o kancelářskou a xerografickou techniku, péče
o telekomunikační spojení a zabezpečovací
systém budovy úřadu, zajištění materiálního vybavení jednotlivých pracovišť úřadu
zajištění provádění preventivních požárních kontrol, organizace školení o požární
ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a školení řidičů referentských vozidel zaměstnanců úřadu a organizačních
složek vč. vedení agendy o těchto školeních a aktualizace předpisů souvisejících
s těmito oblastmi.

To je velmi hrubý nástin pracovních úkolů,
které plní odbor vnitřních věcí. Spousta úkolů jde však mimo Vás, občany města. Nyní
však konkrétně specifikujme osoby odboru,
přiřaďme jim konkrétní úkoly a také životní
situace, které u nich, nebo s jejich pomocí,
můžete vyřídit.
Vedoucím odboru vnitřních věcí
je Ing. Jiří Rosecký, který řídí a koordinuje
veškeré činnosti odboru vnitřních věcí a zodpovídá za plnění úkolů stanovených odboru
organizačním řádem úřadu. Zodpovídá také
za chod Městské knihovny Chropyně, kterou
řídí metodicky. Funkce vedoucího odboru
je přímo podřízena tajemníkovi úřadu.
Z úkolů, které jsou svěřené celému odboru,
plní právě vedoucí odboru mimo jiné úkoly
spojené s vydáváním Zpravodaje města, zabezpečuje chod spisové služby na úřadě, publicitu a propagaci města nebo organizační
zabezpečení a přípravu voleb a referenda.
Také úzce spolupracuje s kronikářem města, zabezpečuje zajištění požární ochrany
a bezpečnosti práce a v neposlední řadě úzce
spolupracuje s Komisí pro projednávání přestupků města Chropyně a s orgány činnými
v trestním řízení při podávání zpráv o chování nebo o pověsti podezřelých nebo podmíněně odsouzených občanů města Chropyně nebo obcí ve správním obvodu města.
Ve spolupráci s tajemníkem koordinuje přijímání praktikantů na úřad.
Pro občany města provádí následující služby:
• přijímá příspěvky občanů do Zpravodaje
města Chropyně
• vydává ověřené výpisy z rejstříku trestů,
obchodního rejstříku a živnostenského
rejstříku ze systému CzechPOINT
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• ověřuje podpisy a listiny
• přijímá žádosti o poskytnutí finanční podpory na sportovní činnost a vyúčtování
poskytnuté podpory, žádosti zpracovává
pro radu města, která o nich rozhodne,
a připravuje smlouvy o poskytnutí příspěvků
• přijímá žádosti o udělení výjimky
z ustanovení obecně závazné vyhlášky
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při
pořádání veřejných hudebních produkcí,
a na základě rozhodnutí rady města vydává povolení či zamítnutí povolení pořádání těchto produkcí
Správcem informačních a komunikačních technologií je Bc. et Bc. Tomáš Buksa,
který je zároveň zástupcem vedoucího odboru. K jeho hlavním úkolům patří zajišťování
správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků spočívajících v údržbě PC,
serverů, tiskáren, zálohování dat, instalaci
a údržbě programového vybavení lokálních
stanic, údržbě a opravách telekomunikačních
sítí úřadu, zajištění aktuálnosti elektronické
úřední desky a webových stránek, zodpovídá
za provoz a funkčnost elektronické podatelny, stejně jako za aktuálnost elektronických
podpisů a zabezpečení agendy dle standardů
ISVS, které jsou pro úřady závazné.
Vzhledem k tomu, že jeho činnost je zaměřena pouze na chod úřadu, neposkytuje
tento pracovník veřejnosti žádné služby.
S pracovní náplní a službami, které pro
veřejnost vykonávají referentka úseku podatelny a sekretariátu a referentka úseku
matriky a evidence obyvatel, Vás seznámíme
v příštím čísle.
– Ing. Jiří Rosecký, vedoucí odboru –

Město Chropyně
Vás zve na

SETKÁNÍ OBČANŮ
S VEDENÍM MĚSTA,
které se uskuteční
ve čtvrtek 4. prosince 2008
od 16:00 hodin v sále
Městského kulturního střediska
v Chropyni.

Součástí setkání
je koncert dechové hudby
Hanačka z Břestu.

Zpravodaj města Chropyně
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři a rektoři
(5. část)
Pro nás je také zajímavé, že po příchodu
do Chropyně naučil K. Kopecký tehdy mladé
chlapce hrát na různé hudební nástroje, především dechové, a vytvořil z nich žákovskou
dechovku, se kterou se prezentoval po celém hanáckém regionu. Z poznámek F. Kašpera se dovídáme, že žákovská kapela hrála
již roku 1861 v Olomouci na církevní slavnosti věnované Janu Sarkandrovi. Kapela,
kterou pan rektor dirigoval, se udržela pouze 7 roků. Když hoši opustili školu a rozešli
se za svým povoláním, kapela zanikla.
V Chropyni ještě dlouho žil žák rektora Kopeckého pan Jan Srna, který v kapele hrával
na basovou křídlovku a kontrabas. O zmiňované kapele se nezachovaly bližší podrobnosti. Nevíme, zda kapela hrála zpaměti nebo
z not, které rozepisoval kapelník. V tehdejší době neexistovaly notové party pro takto vytvořenou kapelu. Také neznáme četnost kapely a její kvalitu. Z pera F. Kašpera
se dovídáme, že druhou kapelu (36tičlen-

nou) založil rektor Kopecký roku 1882
již ze žáků starších – škole odrostlých. Kapela využívala chrámové hudební nástroje pořízené z finančních prostředků věnovaných
výborem občanské záložny v Chropyni. Poprvé hrála kapela při slavnosti svěcení nově
pořízených kostelních zvonů. Jejím největším úspěchem bylo vystoupení na Velehradě při 1000letém jubileu úmrtí sv. Metoděje v roce 1885. Nelze přesně doložit, zda
se chropyňská kapela prezentovala v roce
1885 v Kroměříži při setkání rakouského
císaře s ruským carem Alexandrem II. Pro
velikost a pompéznost oslav, můžeme se domnívat, že tomu tak bylo. Podle F. Kašpera
víme, že kapela existovala až do roku 1899 –
tedy ještě 7 roků po smrti jejího zakladatele
rektora Kopeckého. Kdo převzal její řízení
nevíme. Nově příchozí rektor Vilém Axman
to podle dostupných pramenů nebyl.
Můžeme konstatovat, že hudební život
městečka Chropyně se začal koncem 19. století výrazně rozvíjet. Přispěla k tomu zmiňovaná kapela, nově zvolený starosta E. Vašica,
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zřízený čtenářsko-pěvecký spolek Ječmínek
a spolek Omladina. Víme, že roku 1876 přišel do Chropyně jako obvodní lékař syn
rektora z Holešova MUDr. J. Hnilica, dobrý hudebník. Brzy po svém příchodu zřídil
tzv. francouzský komorní orchestr, složený
převážně z dřevěných nástrojů, v němž hrál
rektor Kopecký na flétnu. V téže době přišel
do chropyňského cukrovaru na místo inspektora pan Augustin Mareš, který se stal členem
jmenovaného malého orchestru. Domníváme
se, že šlo o nástrojový kvintet nebo sextet, který pěstoval tehdy oblíbenou tzv. „hausmuziku“.
Bližší podrobnosti o tomto sdružení neznáme.
Pan A. Mareš, zřejmě dobrý muzikant
a organizátor, se zasloužil o zřízení prvního
mužského pěveckého sboru, nezávislého
na chrámovém prostředí. Základnu zřízeného sboru tvořili jistě místní řemeslníci a inteligence, včetně přespolních občanů z nedalekých obcí. Do čela sboru se jako dirigent
postavil A. Mareš, který nastudoval a veřejně
provedl různé národní písně a vlastenecké
skladby dobových moravských skladatelů
(A. Tovačovský, H. Vojáček, J. Javůrek ad.).
Nevíme, zda existovala sborová kronika,
která by nám přiblížila činnost jmenovaného
kolektivu. Mnohé nám napovídá poznámka Fr. Kašpera, „že pilností a vytrvalostí byl
p. Mareš vzorem sbormistrům následujícím“.
Roku 1881 byl založen v Chropyni čtenářský
spolek Omladina s odborem pěveckým. První
sbormistrem se stal učitel Jan Hrubý, kterého
vystřídal v roce 1889 již zmiňovaný A. Mareš.
Za jeho vedení dosáhla Omladina dobrého
sborového umění. Na koncertech a různých
vystoupeních byly provedeny sborové skladby srbských i moravských autorů (A. Zajce,
F. Tovačovského, H. Vojáčka, sbory Nešverovy, písně z Kytice slovanských písní, Moravo,
Moravičko milá, a písně ze sbírky Fr. Sušila).
Přes všechny dosažené úspěchy měly citované spolky, včetně kapely rektora Kopeckého,
svoji omezenou činnosti a postupně zanikly.
Není nám známo, jak prožíval poslední
období svého života K. Kopecký. Můžeme
usuzovat, že byl spjat s chropyňskou školou,
chrámovou hudbou a svojí kapelou. Zemřel
v roce 1892 ve věku 62 roků. České přísloví „Co Čech, to muzikant“ se plnou měrou
vztahuje na hudebnickou pověst rektora
a učitele Karla Kopeckého. S tímto příslovím je spojena pěvecká a hudebnická činnost
našich učitelů obecně vzdělávacích škol
až do konce 19. století. V ní je zahrnuta hra
na různé nástroje, zpívání a hraní na chrámovém kůru i v pěveckých sdruženích, hudebně výchovná práce ve škole i na veřejnosti,
sbormistrovství i kapelnictví, případně činnost skladatelská. V osobě Karla Kopeckého
můžeme vidět kantora a muzikanta, v němž
se slučovala veškerá péče o hudební výchovu
a rozvoj hudebnosti v Chropyni. V tom spatřujeme jeho největší význam.
(pokračování příště)
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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Co najdeme v kronikách – rok 1961
Citát:
Ty, který řádky pročítáš,
ať z Chropyně, či odjinud jsi,
milý hoste,
rozdávej všem radost a klid
a do srdce místo nenávisti
dej lásku, která roste.
Svět
Celý svět žije (12.4.1961) letem Jurije
Gagarina do vesmíru, v tomto roce je přivezen z Argentiny nacistický uprchlík A.
Eichmann, který bude rok poté v Izraeli
popraven.
V srpnu roku 1961 na příkaz
z Moskvy postaví NDR (Německá demokratická republika) Berlínskou
zeď, která bude zbourána až o téměř
30 let později. V listopadu 1961 jsou
z mauzolea v Moskvě trvale odstraněny
ostatky J. V. Stalina.
Právě v tomto roce byl objeven
a izolován virus spalniček a český chemik
O. Wichterle vyrobí první měkké kontaktní čočky.
ČR
ČSSR provede 1.3.1961 sčítání lidu,
zahájí se stavba Nechranické přehrady
a 7.7.1961 dojde k důlnímu naštěstí
na dole Dukla v Havířově, které si vyžádá
108 lidských životů.
Naše město
Pokud se domníváme, že si s námi
poslední dobou příroda zahrává, tak vězte,
že zápisy roku 1961 mluví o počasí v lednu takto: „… 30.1.1961 začalo silně pršet
a nastala obleva, denní teploty neklesly
pod 5 °C, stromy mají pupeny na rozpuknutí, kvetou jarní květy. V únoru začalo
znovu mrznout. V létě vyzýval rozhlas
všechny spotřebitele, aby si opatřili zásoby uhlí. Uhelné sklady byly nabity zásobami, ale zájem o uhlí žádný. Až začalo
mrznout, vzpomněli si lidé, že nemají uhlí
a sklady jsou prázdné.“
I v našem městě, tak jako v celé republice, proběhlo sčítání lidu, zjišťoval se nejen počet lidí a třídní složení,
ale především cituji: „… sčítání lidu
má ukázat růst životní úrovně za socialismu.“ Celkem žilo v našem městě
2 872 lidí (z toho mužů 1381, žen 1491)
v 525 domech (z toho 437 rodinných,
25 zemědělských usedlostí, 37 bytových
domů a 26 obytných budov).
V tomto roce byla zavedena povinná

na fotce je pan Chlebníček
devítiletá školní docházka. Toto rozhodnutí se nesetkalo s pozitivním ohlasem
a kupodivu nejvíce protestovali rodiče,
jejichž děti musely chodit do školy o rok
déle a nemohly jít vydělávat. V kronice
je uvedeno: „… prospěch žáků byl průměrný, největší procento propadajících
žáků připadá na Kyselovice.“
Město také žilo bohatým kulturním
životem. Obnovila se tradice divadelního
kroužku, který uvedl premiéru hry Radúz
a Mahulena. V kronice se dočteme: „…
V sobotu večer byli diváci svědky zajímavé události. U příležitosti nové premiéry
hry Radúz a Mahulena v podání divadelního kroužku ZK Fatra Chropyně byli
pozváni také herci, kteří v Sokole ztvárnili hlavní role v roce 1924. Přijela paní
Kavanová, rozená Tonča Láníková, která
hrála Mahulenu. Nově nastudovaná hra
v režii Františka Palečka se těšila velkému zájmu. Scénu připravil Ivan Malý,
Mahulenu hrála Liduška Malá a Radúze
Vladimír Chlebníček.“
V tomto roce již bylo v provozu
městské kino a také o něm se kronika
zmiňuje, cituji: „… správce kina vedl
nesmiřitelné boje s promítačem. Celý
rok je soudil MNV, kulturní, školská komise, ale nic nepomohlo. Byli
až nepříčetní ve své nenávisti. S oběma byl rozvázán pracovní poměr.“
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Je nám líto, ale kroniky opět neuvádějí
jména ani důvod sporu. Jestli jeden chtěl
promítat zajímavé filmy a druhý prosazoval politicky motivované se můžeme
jenom domnívat. Tohle všechno jsou
momenty, které by někteří z pamětníků
mohli doplnit, abychom si mohli vytvořit
reálný obraz tehdejší doby.
V kronikách poplatných své době
se můžeme dočíst, že komunální služby jsou trvale kritizovány, mluví
se o nedůsledné práci vedoucího, která
se projevila nekázní, nezájmem o socialistické soutěžení, nesplnily se předepsané
výkony, ale překročil se mzdový fond. Nikde se již nedočteme, kdo tím vedoucím
byl a zda z dnešního pohledu nebyl spíše
hrdinou než lenochem a sabotérem socialistického zřízení.
Víme, že v roce 1961 byl zahájen
provoz bufetu na náměstí, začala se zajišťovat výstavba samoobsluhy typu C
v budově bývalého sokolského domu na
ul. Komenského. Také byla ustanovena
Domovní správa, která převzala 33 domů
s 200 bytovým jednotkami.
Státní pošta byla v roce 1961 přesunuta do budovy fary. Tak to je
o roku 1961 všechno, v dalším vydání
se podíváme na zápisy roku 1962.
– Z kronik pro Vás vybrala
a zpracovala M. Kunčarová –
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PŘIJÍMÁME DĚTI
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V KYSELOVICÍCH
Máte zájem přihlásit Vaše dítě do mateřské školy?
Mateřská škola Kyselovice
nabízí ještě volná místa. Přijďte
se do naší pěkné školky podívat a dítě samozřejmě vezměte s sebou. Určitě se mu bude
u nás moc líbit.
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Policisté v mateřské škole
V rámci projektu „Chodec, řidič, spolujezdec – všichni jsme účastníky silničního provozu“ prožily děti z mateřské školy zajímavé říjnové dopoledne. 13 policistů z kroměřížského okresního ředitelství
a holešovské policejní školy – to byla vskutku mimořádná návštěva.
Na školní zahradě připravili pro děti 10 stanovišť. Hravým způsobem
děti získávaly dovednosti a informace o chování chodce, cyklisty, tísňové lince, vybavení jízdního kola, dopravních značkách, důležitosti
reflexních doplňků, vybavení a činnosti policie...
Odměnou pro děti bylo nejen plno zážitků, ale i omalovánky,
dopravní pexeso a reflexní samolepky. Za skvěle připravenou akci děkujeme policistům – kamarádům.
– Děti a učitelky mateřské školy –

Dobrá dostupnost z Chropyně, prostorná zahrada,
nové vnitřní vybavení, časté procházky do přírody
- Ekologický kroužek, logo-chvilky, tvořivé dílny
pro rodiče s dětmi a mnoho dalšího.
Bližší informace u ředitelky MŠ:
e-mail: ms.kyselovice@tiscali.cz
telefon: 573 35 52 94
další informace o MŠ také na:
www.skolka.obec-kyselovice.cz
reklama
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Co nás zděsilo
Redakce Zpravodaje do uzávěrky tohoto čísla obdržela 2 příspěvky do rubriky
Co nás zděsilo, jejichž znění zveřejňujeme:
Týrání dětí nebo pouze „hrubá máma“
Vážená redakce. Pár let chodím
na autobus na Komenského ulici u závodu.
Již mi není lhostejným přístup, ba přímo
hulvátské jednání nájemnic domu tuším
č. p. 163. Kolem oken do ulice (nevím,
kdo tam bydlí ani kolik je tam dětí) je slyšet neustále jen křik a co víc, hrubé nadávky typu, který nejde ani popsat. Všude slyším o týrání dětí. Dělá pro to někdo něco?
I v tom domě musí něco slyšet, a jsou lhostejní? Nevím, kolik dětí je takto ráno buzeno v tomto bytě, ale vůbec bych si nedovedla představit, jak po takové pohromě
můžou zasednout do lavic. Mám již dost
roků na to, abych věděla, jak by se děti
měly vychovávat, ale tato „maminka" neví
asi o životě zhola nic. Díky.
Pozn. redakce: Tento text byl podepsán,
bohužel podpis se nám nepodařilo rozluštit,
proto autor příspěvku není uveden.
Čím hůř bývalým kamarádkám, tím
lépe… ?
Nemám ve zvyku obracet se k veřejnosti
prostřednictvím stránek místního měsíčníku
s negativními zkušenostmi (spíš chválím práci někoho jiného), teď mi to ale nedá a chci
se s Vámi podělit o velmi nepříjemný zážitek
z posledního mistrovského utkání oblastního přeboru družstva žen v národní házené
na domácí půdě.
Popis situace: Začátek druhého poločasu,
domácí družstvo se tahá se soupeřem o vedení; útočíme, soupeřova brankařka atakuje
naši útočnici v brankovišti a z řad domácích
„fanoušků“ se ozývá: „Zabi ju!“
Výsledek zápasu? Těžké zranění hráčky
a domácí „fanoušek“ odchází spokojeně
domů. Smutné je, že se takto choval člen domácího oddílu národní házené TJ Chropyně,
který se nedávno počítal (nebo se alespoň
tvářil) mezi kamarády hráček. Kde je solidarita mezi členy oddílu? Kde zůstala obyčejná
slušnost? A co tomu říká etický kodex člena
sportovního oddílu?
Na závěr: Co chce tato osoba předávat
mladým hráčkám, které vede?
– Jurtíková –
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Daroval svou krev již 80krát
Ve středu 22. září se uskutečnilo přijetí čestného dárce krve pana Zdeňka Tyla
z Chropyně na Městském úřadě v Chropyni
u starosty a místostarosty města u příležitosti jeho již osmdesátého bezplatného odběru
krve, který absolvoval v měsíci srpnu na oddělení Transfúzní služby a hematologie nemocnice v Kroměříži. Znamená to, že pan Tyl
poskytl na záchranu lidských životů již kolem
čtyřiceti litrů své krve, která je využívána při
nejrůznějších operacích a lékařských zákrocích, bez níž jsou tyto činnosti nemyslitelné.
Zástupci města panu Tylovi za jeho příkladný postoj osobně poděkovali a zároveň ocenili
jeho statečný čin drobným dárkem. –VP –
reklama

Do nově vytvořených pracovních míst hledáme
uchazeče těchto profesí:
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
reklama

Soukromá inzerce
Prodám
zdravý a dobrý med (lipový, akátový,
pastový…), i větší množství. Dále mám
k prodeji větší výběr koření a také bylinkového koření.
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef
Zemánek, nebo osobně na adrese Moravská 617.
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Podzimní „Ježkování“
První setkání rodičů a dětí ze 4. třídy mateřské školy bylo
opravdu podzimní. Radostnou atmosféru navodily děti písničkami a říkankami o ježkovi a podzimu. Jak jsme byli překvapeni,
co všechno se už naše děti naučily. Potom si každé dítě se svým
rodičem vyrobilo ježka z přírodnin. Velká ježčí rodina ozdobila
prostory mateřské školy.
– Za rodiče H. Lučanová –

Podzime, vítej!
Všem čtenářům Zpravodaje nabízíme několik fotografií z hodin pracovních činností,
výtvarné i literární výchovy na naší škole.

Žáci prvních až pátých tříd lepili, stříhali, malovali, skládali, zkrátka tvořili pěkné výrobky
a výkresy s podzimní tematikou. Může Vás
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potěšit, jak jsou naše děti šikovné, a můžete
se třeba také nechat inspirovat…
– foto J. Jurtíková –
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Podzimní dílna
Ve čtvrtek 2. října připravila paní učitelka Eva Štulajterová ve školce pro maminky
s dětmi „PODZIMNÍ DÍLNU“.
Přestože nás nebyla plná třída, se svými

ratolestmi jsme stihli vyrobit spoustu podzimní krásy. Odpoledne jsme si užili a za přípravu
paní učitelce moc děkujeme!
– maminky dětí ze 6. třídy MŠ –

reklama

• zakázková výroba nábytku
• výroba a montáž kuchyní
• grafický návrh v ceně kuchyně
• rekonstrukce starých kuchyní
• vestavné i volně stojící spotřebiče
• prodej zdravotních matrací
• rohové jídelní sestavy

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

Turistický oddíl Kamínek zahájil opět svou
činnost v klubovně v ulici Komenského vedle hudební školy. Scházíme se každý pátek,
a to v 15.30 – 17.30 hod.
A co všechno děláme: učíme se vázat různé druhy uzlů, skládáme puzzle, vyrábíme
různé výrobky pro potěšení i pro radost, hrajeme stolní i slovní fotbálek, bingo a různé
hry ze souboru her, dále vědomostní soutěže
např. „AZ – KVIZ, KUFR“, hoši staví různé
stavby ze stavebnic, chodíme na vycházky do přírody, sportujeme, připravujeme
se na různé soutěže, opět pojedeme na divadelní soutěž „KUKLA 2009“. Připravujeme
se také na podzimní prázdniny ve Vsetíně.
Zveme Vás, kluci i holky, přijďte se podívat mezi nás a vezměte s sebou i rodiče,
rádi vás uvítáme. Už se na Vás těší, Martina,
Sandra, Zdeněk, Petřík, Renatka, Zuzka,
Hanula, Markétka, Gábi, Vladimír, Martin,
pí Ohlídalová a pí Paňáková.
Jelikož jsme oddíl Kamínek, sbíráme si různé
druhy kamínků ze všech koutů naší republiky
i ze světa, tak jak půjdete k nám, přineste nám
prosím nějaký zajímavý kamínek do naší sbírky.
– Za turistický oddíl Kamínek,
H. Paňáková –
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Říjnový koncert Soukromé ZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně
Soukromá ZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně si připravila na neděli 5. října koncert
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku
pro rodiče a širokou veřejnost našeho města. Záměrně jsme zvolili neděli, kdy nikdo nikam nespěchá a užívá si ještě zbytek volného
dne před pracovním týdnem. Sami jsme byli
zvědavi a v očekávání, jak se náš záměr vyvede. Musím říci, že se to povedlo na výbornou.
Sál byl jako vždy naplněn až do posledního místa. Děti hrály a zpívaly s velkou chutí a elánem,
a proto právem zasluhují naši pochvalu.
Více fotografií si můžete prohlédnout
na www.szuskm.com.
– Ivo Novotný,
vedoucí pobočky SZUŠ D-MUSIC –

Příjemné, pohodové, sluníčkové, usměvavé, hudební - tak bych popsala nedělní
odpoledne 5. října, kdy se konalo vystoupení žáků soukromé ZUŠ ve víceúčelovém sále
v Chropyni pod názvem „Říjnový koncert“.
První, co mě překvapilo, byl tak brzký termín po zahájení školního roku. Bylo vidět
a hlavně slyšet, že děti pilně cvičí, aby nám,
rodičům, už v říjnu mohly předvést, že nezahálí. Neobvyklý byl také den konání koncertu - neděle. Přesto, nebo právě proto, byl
sál nad očekávání plný. Během dvou hodin
se na pódiu vystřídali malí i větší muzikanti
se svými nástroji a také „zpěváci“ se známými
písněmi.
Závěr vystoupení patřil souboru zobcových fléten pod vedením p.uč. Novotného.
O průvodní slovo celým koncertem se postaral p.uč. P.Skýpala.
Rodičům a přítomným byli představeni
pedagogové, kteří od tohoto školního roku
působí na pobočce soukromé ZUŠ a kterým
patří velký obdiv za odvedenou práci.
Na závěr pozval p.uč.Novotný všechny
rodiče, přátele a příznivce muziky na společenský večer dne 7.11.2008 konaný u příležitosti 10. výročí založení pobočky soukromé
ZUŠ D-MUSIC v Chropyni.
Za všechny rodiče děkuji za pěkný, nedělní, kulturní zážitek a už teď se těším
na setkání příští.
– Martina Žáková –
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Farníci na kolech
sv. Anny na zmíněném vrchu, kde jsme přečkali
tu největší hrůzu s panem kostelníkem a den
zakončili sjezdem do Vrbna, kde jsme se mohli
převléct a usušit.
Čtvrtý den se nám nepodařilo vyjet
na plánovaný výlet do Bruntálu, poněvadž bylo
velmi špatné počasí, pršelo. Proto jsme si udělali výlet do Bruntálu vlakem, místní lokálkou.
V Bruntále jsme si prohlédli zámek a historické

Farní společenství z Chropyně, Břestu
a Kyselovic uspořádalo v letošním roce několik cyklistických akcí pro své členy. Absolvovali jsme nádherný jednodenní výlet
na Velehrad, dále jsme si udělali pěkný výlet
do Podivic a Pustiměře, kde jsme se projeli
částí Drahanské vysočiny s nádhernými výhledy po okolí. Vrcholem letošní sezóny byl pětidenní pobyt pro 20 cyklistů v Jeseníkách.

Prohlídka města Jeseník

Na Videlském sedle
Náš výlet začal na nádraží v Přerově, kam
jsme se sjeli na kolech z různých míst a odkud
jsme se vydali vlakem i s bicykly do města Jeseník, kde jsme si prohlédli známé Priessnitzovy
lázně a centrum města. Po obědě jsme se vydali
přes Videlské sedlo (925 m. n. m.) do městečka Vrbno pod Pradědem. Překonali jsme
na cestě k viselskému kříži převýšení asi
500 m, ale všichni to zvládli bez větších problémů.
Ve Vrbně jsme se ubytovali v ubytovně sportovního gymnázia a z tohoto místa jsme pak vyjížděli na jednotlivé celodenní výlety. I když nebylo úplně ideální počasí, všichni byli spokojeni.
Druhý den našeho pobytu jsme strávili
na cestách a cyklostezkách ve směru Horní
a Dolní údolí, Revíz, kde jsme si prohlédli
místní architekturu a známé Mechové jezírko. Dále jsme navštívili skanzen, rýžoviště
zlata, a město Zlaté Hory. Dalším cílem dne

byl známý areál kostela Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami. Toto nádherné místo
na nás udělalo velký dojem a náš pan farář
Mgr. Jiří Putala, který se akce zúčastnil, zde
sloužil mši svatou pro poutníky, kteří tam
právě pobývali. Po náročném putování jsme
všichni ve zdraví přijeli do Vrbna a večer absolvovali bowlingové zápolení jako relaxaci.
Další den jsme měli za cíl nejvyšší horu Moravy – Praděd – 1492 m n. m. Den jsme začali
cestou do nádherné Karlovy studánky, kde jsme
si prohlédli lázeňské centrum i známý vodopád,
a pokračovali dále už do pořádného kopce
k motorestu Hvězda. Zde někteří členové výpravy použili k cestě na vrchol Pradědu cyklobus na Ovčárnu, ale většina z nás se nedala
zahanbit a vyšlapala až na vrchol Pradědu.
Měli jsme však smůlu, protože na Hvězdě ještě svítilo sluníčko, ale na Ovčárně už bylo pod
mrakem a na vrcholu Pradědu byla mlha – neprůhledná bílá tma. Přesto jsme se spokojeni
vrátili po prudkém sjezdu na motorest Hvězda
a po obědě jsme někteří pokračovali na Andělskou horu a Anenský vrch (860 m n. m.)
a ostatní se vraceli do Vrbna přes Karlovu Studánku. My, kteří jsme jeli na Anenský vrch,
jsme zažili pravou, nefalšovanou letní bouři na horách a našli jsme útočiště v kostele

Odpočinek na cestě
centrum města a navečer jsme se opět vrátili
vláčkem do Vrbna pod Pradědem.
Poslední den pobytu se udělalo nádherné
počasí a nás čekala cesta domů. Přes Nové
Heřmínovy, na nádraží do Bruntálu a dále
cesta vlakem do Olomouce, z Olomouce
pak na kolech domů přes Tovačov a Lobodice. Cestou domů jsme se ještě zastavili v nádherném kostele v Dubu nad Moravou a byli
zde svědky zlaté svatby. Celé naše putování
proběhlo bez vážnějších problémů, nějaké
pády se podařily, ale za pomoci horské služby
se vše vyřešilo bez následků.
Letošní výlet, i když nám moc nepřálo počasí, přinesl jako každoročně řadu hezkých zážitků, všichni účastníci byli spokojeni a už se
všichni těší na příští rok, kdy bychom chtěli
navštívit oblast kolem Třeboně a Novohradské hory.
– Mgr. Květoslav Machalík –

reklama

Vodopád v Karlově Studánce
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Dvojí vítězství chropyňských gymnastek v Rakousku
Po úspěšném jarním teamgymovém závodu ve Vídni se gymnastický oddíl TJ ASPV Chropyně rozhodl
ve své „mezinárodní misi“ pokračovat. Tentokrát se závody v týmové gymnastice uskutečnily
v o několik desítek kilometrů vzdálenějším rakouském městě Eisenstadt. Blízká poloha u maďarských
hranic a příznivá předpověď počasí na druhý říjnový víkend ovlivnily náplň našeho dvoudenního
cestování. Výprava 18 dívek doplněná 6 dospělými
zamířila cestou přes Bratislavu do menších maďarských lázní poblíž historického města Sopron. Termální prameny prohřály naše těla a také sluníčko
k nám bylo štědré. Podvečerní procházka městem
připomínajícím krásu Kroměříže sice skončila mírným blouděním v ulicích, ale po hezkém dnu jsme
se těšili na nedělní závod. I když trochu v očekávání, protože po prázdninové přestávce to byl pro
děvčata první závod, v němž navíc starší družstvo

vystoupilo s novou pódiovou skladbou a premiéru
si odbyla naše nová závodnice z Napajedel. Moderní sportovní hala v Eisenstadtu přivítala závodnice
z Rakouska, Německa a kromě nás za Českou republiku soutěžil náš stálý „rival“ KSG Moravská Slavia Brno. Výborné výkony ve skocích na trampolíně
a také úspěšně zacvičené pódiové sklady u obou
našich družstev vyvážily několik pádů při cvičení akrobatických řad na koberci. Naše týmy tak převzaly
poháry a diplomy za první místa ve svých kategoriích a TJ ASPV Chropyně se stala nejúspěšnějším
účastníkem závodů.
– Marcela Kovaříková –
reklama

reklama
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Mikroregion Střední Haná sportoval
Jak jistě víte, naše město je od roku 2001 členem Svazku obcí mikroregionu Střední Haná, který sdružuje 14 obcí a měst převážně Olomouckého, ale i Zlínského kraje (Chropyně, Záříčí). Činnost Svazku
je každoročně poměrně bohatá a pestrá. Zvláště v letošním roce díky
získané dotaci od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova pro oblast volnočasových aktivit, která činila 300 000,- Kč, mohl být
realizován velmi obsáhlý plán činnosti, který zahrnoval kromě vzdělávacích akcí a různých společenských aktivit i akce turistické a ryze sportovní. Například v květnu se uskutečnil cykloturistický výlet na kolech
celým mikroregionem v délce téměř 40 kilometrů, včetně návštěvy našeho města a koupaliště, v červnu se konal poznávací zájezd do Rakouska a na jižní Moravu, v září proběhl I. ročník noční soutěže hasičských
družstev v Křenovicích „O pohár předsedy mikroregionu“, kterého
se zúčastnili i hasiči z Chropyně, a vyvrcholením byl fotbalový zápas
Mikroregionu Střední Haná s vyzyvatelem mikroregionem Lipnicko.
Zápas se uskutečnil ve středu 24. září od 15,00 hod. na krásném,
nově zrekonstruovaném fotbalovém stadionu v Lipníku nad Bečvou.
Přestože bylo počasí po celý den převážně deštivé a sportu příliš nepřálo, před vlastním zápasem se přeci jen trochu umoudřilo a místy
vykouklo i sluníčko. Podmínkou bylo, že mohli hrát jen členové zastupitelstev jednotlivých obcí a měst obou mikroregionů. Výběr našeho
mikroregionu byl poskládán z hráčů Chropyně, Kojetína, Křenovic,
Tovačova, Troubek nad Bečvou, Uhřičic a Záříčí. My jsme nastoupili

reklama

v nových bílých tričkách s logem našeho mikroregionu, v modrých
trenýrkách a štulpnách, které byly ochotně zapůjčeny oddílem TJ Slavoj Kojetín. Přestože jsme si před zápasem všichni říkali, že jde hlavně
o to, abychom to „ve zdraví přežili“, a jak tvrdil Paul Coubertane:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“, opak byl pravdou a každý
ze soupeřů se snažil o co nejlepší výkon a hlavně o to, aby vyhrál
právě on. Nakonec se to podařilo našemu družstvu a zcela zaslouženě
jsme vyhráli v poměru 4:2, přestože jsme v tomto složení hráli spolu
poprvé. Proto jsme se již při hodnocení zápasu, které bezprostředně
následovalo přímo na stadionu v útulné restauraci, domluvili na odvetě, která se bude konat v červnu příštího roku u nás v Chropyni.

Chropyňské zastupitelstvo reprezentovali ve výběru Mikroregionu Střední Haná tři hráči – v brance byl téměř neprůstřelný Jaroslav
Večeřa, oporou obranných řad byl starosta města Radovan Macháček
a v záloze rozděloval míče místostarosta města Petr Večeřa.
Myslím si, že jsme všichni tři „na poli sportovním i společenském“
dobře reprezentovali naše město, a již nyní se těšíme na další podobnou akci.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města Chropyně –
reklama

Redukce váhy, bez diet a navždy.

Poradenství ZDARMA.
www.hubni.eu, tel.:776085308
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Badminton žije
Tak jako národní házená, tak i badminton
má v Chropyni dlouholetou tradici. V minulosti
slavil velké sportovní úspěchy. Nyní po dvouleté odmlce se družstvo opět zapojilo do soutěže smíšených družstev Brněnského městského
přeboru v sezóně 2008/2009. Po dlouhém vybírání a testování se družstvo sestavilo z těchto
hráčů: Zuzana Konvičná, Michaela Medunová,
Alena Kunčarová, Blanka Konrádová, Miroslav Slavík ml., Martin Schmied, Petr Belhárek,
David Pavlík, Miroslav Slavík st., Petr Zavadil,
Ondřej Frýza, Jiří Krejčíř, Martin Režňák, Jaroslav Malík, Martin Hošek a Jiří Chrastina.
První utkání proběhlo 11. října 2008
na hřišti VSK VUT Brno, kde naši hráči i přes
nepříliš vyhovující podmínky zvítězili 7:1
na zápasy a odvezli si první dva body. Na této
výhře se podíleli: Zuzana Konvičná, Alena
Kunčarová, Jiří Krejčíř, Petr Belhárek, Martin
Schmied, Miroslav Slavík ml. a Ondřej Frýza.
Další utkání na domácím hřišti sehraje naše
družstvo v termínech 22. listopadu 2008,
3. ledna 2009, 31. ledna 2009 a 28. února 2009, a proto bychom byli rádi, kdyby
nás příznivci tohoto sportu přišli podpořit.
Touto cestou chceme poděkovat našim sponzorům za finanční podporu,
a to firmě Technosoft, spol. s r. o., Chropyně
a Městu Chropyně. Více informací naleznete
na stránkách www.bkchropyne.tym.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
– A. Kunčarová –

Klub českých turistů
Klub českých turistů vás zve:
8. a 9. listopadu Za posledním puchýřem
Zlínského kraje
start: Vizovice – podrobnosti
ve vývěsní skříňce u prodejny
Albert
15. listopadu PODZIMNÍM LESEM
– večerní vycházka kolem
Chropyně
start: 16:30 – 17:00 hodin
u zámku; cíl: chata Kynologického klubu; startovné: 5,- Kč;
baterky s sebou

Nahoře zleva: Alena Kunčarová, Petr Zavadil, Michaela Medunová, Ing. Jiří Krejčíř,
Jiří Chrastina, dole zleva: Miroslav Slavík, Mgr. Martin Schmied, Petr Belhárek.

Klub českých turistů a Turistický oddíl mládeže Kamínek
Vás zvou na večerní vycházku

Podzimním lesem

pořádanou v rámci Chropyně – Zdravé město.
Datum: sobota 15. listopadu 2008
Prezentace: 16 – 17 hodin u zámku
Start: od 16:30 hodin
Startovné: 5,− Kč na režijní výdaje
Co s sebou: dobrou baterku a špekáček

Přejeme příjemnou cestu!
– Jar. Pospíšilová –

V cíli bude připraven čaj pro každého, perníková medaile,
pamětní list a ohniště na opékání.
Vycházka je vhodná především pro rodiče a prarodiče s dětmi
a pro dětské kolektivy s vedoucím.
Trasa: Od startu podél rybníka, mezi zahrádkářskými koloniemi
vpravo přes můstek a lávku na lesní cestu, vpravo podél Bečvy k mostu přes Malou
Bečvu, podél Bečvy k rybářské chatě a do areálu kynologického klubu, kde je cíl.
Světýlka Vás povedou!
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reklama

PEDIKÚRA – MANIKÚRA
Marie Horáková

v prostorách zdravotního střediska
v Chropyni.

Společenská kronika – září 2008
V měsíci září se do našeho města přistěhovalo 6 občanů, 17 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 14 občanů, zemřeli
4 občané a narodily se 3 děti.

Uzavření manželství

Objednávky na tel.: 775 573 163

Obec Kyselovice nabízí k prodeji
pozemek vhodný ke stavbě
rodinného domu.

Tomáš Lutonský, Hulín – Božena Paligová, Hulín
Michal Jurčík, Kroměříž – Martina Zbytková, Kroměříž
Oldřich Němeček, Přerov – Daniela Reiskubová, Kyselovice
Jaroslav Horák, Vlkoš – Romana Vinklárková, Kyselovice
Miroslav Mentlík, Chropyně – Hana Melčáková, Chropyně
Jan Tovaryš, Kroměříž – Alžběta Teperová, Kroměříž

Blahopřání

Jedná se o pozemek p. č. 2194 ostatní plocha
o výměře 1155 m2 v k. ú. Kyselovice.

Dne 21. října 2008 oslavil své
85. narozeniny náš drahý tatínek
a dědeček pan

Pozemek je v blízkosti středu obce
a je napojen na veškeré inženýrské sítě.
Kupní cena pozemku je 156.000,- Kč.

František Caletka.
Všechno nejlepší, hodně zdraví do dalších let
přejí synové s rodinami.

Informace na tel.: 573 355 291 nebo 724 187 082.
Nechť růže na cestu sypou se Ti,
nechť každé Tvé přání splní se Ti.
Nechť Tvé srdce lásky nespálí klam,
to vše Ti přejem k narozeninám.

Obec Kyselovice nabízí k prodeji
dva domy v Kyselovicích,

Paní

a to dům č. p. 136 s pozemkem p. č. st. 171
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2
a dům č. p. 141 s pozemkem p. č. st. 104
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 333 m2,

Jarmile Kotáskové
toto všechno přeje dcera Marcela s vnučkou Nikolkou.

oba v k. ú. Kyselovice, to vše za cenu 800.000,- Kč.
Jedná se o sousední domy
v blízkosti středu obce.
Informace a možnost
prohlídky nemovitostí
na tel.: 573 355 291
nebo 724 187 082.

Dne 31. října 2008 oslavila své krásné
80. narozeniny naše milá maminka, babička
a prababička paní
Věra Jurášková.
Do dalších let Ti přejeme hlavně zdravíčko,
štěstí a rodinnou pohodu. Máme Tě moc rádi!
Syn Jiří s rodinou.

reklama

Skládací plechová garáž z pozinkovaného plechu tl. 1,0 mm
-

snadná montáž a demontáž
základní rozměry 5,29 m x 3,03 m x 1,8 m
možnost prodloužení o moduly šíře 92 cm
po dohodě jakákoliv variabilita výšky/šířky
záruka 2 roky

Jan Berky, Tyršova 594 Chropyně, tel.: 606 119 486,
e-mail: janberky@email.cz
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Společenská kronika – září 2008
Vzpomínáme

Blahopřání
Dne 23. listopadu oslaví své
významné životní jubileum 70 let
pan

Dne 13. listopadu 2008 vzpomeneme nedožitých 53 let našeho
milovaného syna, tatínka, dědečka,
bratra a švagra pana

Bohumil Zajíček.

Miroslava Uhríka.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody přeje manželka Věra
a děti s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina.
Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává,
slzy Tě neprobudí a prázdné místo mezi námi zůstává.
Tvůj úsměv vítr vzal
a nám vzpomínky a bolest zanechal.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Radce Míškové a paní Janě Uhlířové

Dne 19. listopadu 2008 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka
a dědečka pana

za pomoc při realizaci praktické maturitní práce. Dále děkuji paní Ele Škarpové a panu Romanu Škarpovi za pomoc a radu při zajištění materiálu.
Kamila Zawadská, Střední floristická škola Hradec Králové

Františka Vymětala.

Poslední rozloučení
S bolestí v srdci oznamujeme všem, že v sobotu
27. září 2008 zemřel neočekávaně ve věku 58 let pan
Zdeněk Lysoněk. Děkujeme za vzpomínku. Zarmoucená
rodina.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcery Ivana a Hana
s rodinami, syn Radek a vnoučata Kubíček, Barborka a Nikolka.

Vzpomínáme

Dne 22. listopadu 2008 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní
Marie Laidorfové.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenali více než ostatní. O to
těžší je naučit se bez nich žít.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji znali,
děkují syn Miroslav s rodinou a dcery Alena
a Marie s rodinami.

Dne 31. října 2008 jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí pana
Václava Jurčíka.

Léta plynou jak tiché řeky proud,
vzpomínky nedají zapomenout.
Dne 22. listopadu 2008 by se dožil 81 let pan

Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým děkuje celá rodina.
Tvůj hlas i úsměv s sebou vítr vzal
a jen vzpomínku na Tebe nám tu zanechal.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal.
Dne 1. listopadu 2008 vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho
tatínka, dědečka a pradědečka pana

Jan Mráz.
Stále vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami.
Dne 23. listopadu 2008 uplynou 4 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel
a náš tatínek a dědeček pan
Karel Lakomý.

Pavla Zsemberiho.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka a tři
synové s rodinami.
Dne 2. listopadu 2008 uplynuly 2 roky,
co nás opustila naše maminka, babička a prababička paní

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 27. listopadu 2008 uplyne 1. smutné
výročí ode dne, co nás navždy opustil pan
Josef Novotný.

Bohumila Havlíková.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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Chropyňské počasí – září 2008
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

listopad a prosinec 2008

Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná minimální ranní teplota byla 11 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 17 °C;
- celkové množství srážek za měsíc srpen bylo 35 mm/m2;
- celkový sluneční svit za měsíc 139 hodin;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 993 hPa.

Mikulášská tancovačka
(odpolední pořad pro děti s mikulášskou nadílkou)

4.12.2008

Koncert dechové hudby Hanačka z Břestu
(koncert se uskuteční v rámci pravidelného setkání
s občany)

5.12.2008

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

„Čertův švagr“

Září je především měsícem pozdního léta a počátku astronomického podzimu. Astronomicky podmíněné zkracování délky slunečního
svitu se v našich zeměpisných šířkách výrazným způsobem promítá
na množství dopadajícího slunečního záření a na celkovém režimu
teploty. Teplotní křivka v měsíci září doznává výrazný sestupný kurz.
Od posledních srpnových dnů až po dny v polovině prvé zářijové dekády navazuje na teplé období jeden z nejchladnějších úseků pozdního léta, které se vyskytují s četností asi kolem 60 %. Proto také
k posledním srpnovým dnům a k prvním dnům září nacházíme pranostiky, které upozorňují buď na ústup teplého letního počasí a zvýšený
výskyt podzimně laděných povětrnostních situací, úbytek slunečního
záření, nebo již i na možný výskyt ranních mrazíků. Pro sestupnou zářijovou křivku teplot je typická i značná rozkolísanost. Nejvýraznější
teplotní výkyvy se vyskytují od první dekády měsíce září až po dny
v polovině poslední zářijové dekády. Pravděpodobnost těchto výkyvů teplot bývá kolem 65 %. Od poloviny poslední zářijové dekády
až po dny na přelomu druhé a třetí dekády října pak vládne našemu
počasí „babí léto“. Lidový název pro toto období klidného slunečného počasí s nočním ochlazením, nezřídka s ranními mrazíky a mrazy,
ranními mlhami je prastarého původu. Vyskytuje se i v celé řadě jiných
jazyků, např. ruštině, němčině, polštině a srbochorvatštině.

29.11.2008

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323.
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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Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Redakce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
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Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: archiv Zpravodaje, J. Rosecký, T. Rozkošný, archiv Z. Dolníčka,

Pranostiky na měsíc listopad:
Listopadové hřmění pšenici ve zlato změní.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím
prospěje.
Jaký listopad – takový květen.
Když krtek v listopadu reje, budou na Vánoce létat komáři.
Když se v listopadu hvězdy jiskří a třpytí, mrazy brzy se uchytí.
Na začátku listopadu teplo se zimou se hádá.
Studený listopad – zelený leden.
– Ing. O. Kment –

archivy organizací publikujících ve Zpravodaji
Uzávěrka tohoto čísla: 15.10.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 14.11.2008 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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