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Zdravíme Vás
do nového roku 2009
Děláme to vždy a se vší upřímností.
Nejsme lhostejní k problémům, které Vás
obklopují, a ani se nevyhýbáme jejich řešení. Rádi nasloucháme Vašim názorům,
na které se snažíme reagovat. Setkáváme
se s Vámi v průběhu celého roku a řešíme
společně nejeden problém.
Někdy jsou to maličkosti a někdy zásadní rozhodnutí. Vždy ctíme a přikláníme
se k řešení vedoucímu k většinové a obecné spokojenosti. Vážíme si jakéhokoliv

podnětu, který nás motivuje k další práci.
Jsme velmi rádi, že v Chropyni žije mnoho
poctivých a dobrých lidí, kteří mají zájem
o město a jeho život. Vážíme si zejména
těch, kteří svůj volný čas věnují práci s mládeží, dospělými a seniory. Takovým aktivitám jsme nakloněni a budeme je podporovat. Chceme, aby se v našem městě všechny
věkové skupiny cítily dobře a abychom
jim k tomu my mohli být oporou. Žijeme
pokračování na str. 2
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vesvětě, který nás obklopuje svým tempem a stylem, ale my se domníváme, že tady jsme doma a umíme zde žít po svém. Proto rádi věnujeme pozornost společenským, kulturním a sportovním setkáním,
kde jsme společně s Vámi.
Někdy u nás všech zavládne ta mnohdy zmiňovaná „blbá nálada“. Jsem přesvědčen, že jsme schopni alespoň částečně tento po-

cit eliminovat tím, jak bude město vypadat a co se v něm bude dít.
Jsme připraveni pracovat tak, aby naše práce byla ku prospěchu
všem spoluobčanům. Na závěr Vám všem chceme popřát zdraví
a pohodu v nastávajícím roce 2009.
– Ing. Radovan Macháček, starosta
Ing. Petr Večeřa, místostarosta –

Seznamujeme Vás s Městským úřadem v Chropyni
Finančnímu odboru předcházel do roku
2007 název hospodářsko-správní a takto byl veden i v povědomí mnoha občanů. Nynější název však přesněji vypovídá
o náplni práce na tomto odboru. V následujících řádcích se dočtete nejen, co na finančním odboru vyřídíte, ale i o dalších
činnostech, se kterými třeba nepřijdete
přímo do styku.
Tajemník Městského úřadu v Chropyni
Vás ve svém článku seznámil s rozdělením
výkonu veřejné správy na státní správu a samosprávu. Občané se při vyřizování svých
záležitostí na městském úřadě setkávají především s činnostmi v přenesené působnosti
ze státu na obce. Finanční odbor však většinu svých činností vykonává v rámci samostatné působnosti.
Do finančního odboru patří 6 pracovníků městského úřadu. Vedoucí odboru je Ing. Lenka Macháčková, dále
zde pracuje referentka evidence majetku, mzdová účetní a fakturantka paní
Hana Večeřová, pověřená zároveň zastupováním vedoucí odboru, účetní
města paní Věra Hradilová, referentka
místních poplatků a pokladní paní Renata Jurčíková, referentka poplatku
za komunální odpad paní Renáta Valášková a pracovnice zajišťující úklidové práce
na úřadě paní Alena Otevřelová.

Vedoucí finančního odboru je Ing. Lenka
Macháčková, která řídí a koordinuje veškeré činnosti finančního odboru a zodpovídá
za plnění úkolů stanovených odboru organizačním řádem úřadu. Z činností, které jsou
svěřené celému odboru, plní právě vedoucí
odboru mimo jiné úkoly spojené s rozpočtem
města, rozpočtovými výhledy, rozpočtovými opatřeními, rozbory hospodaření včetně
finančního vypořádání, sestavuje závěrečný účet hospodaření města, zpracovává finanční analýzy dle požadavků vedení Města
Chropyně, sleduje a kontroluje dodržování
rozpočtové kázně jednotlivými odbory, vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti
správy rozpočtu města podle zákona o finanční kontrole, metodicky řídí a kontroluje
zřízené příspěvkové organizace na úseku rozpočtu, úče tnictví, finanční kontroly, hospodaření s majetkem a inventarizace, zajišťuje
a koordinuje agendu pojištění odpovědnosti,
majetku, osob a zákonného pojištění podle
zvláštních předpisů, včetně likvidace pojistných událostí.
Vedoucí finančního odboru neprovádí
pro občany žádné služby.
Na finančním odboru nejčastěji navštívíte dveře č. 6, za kterými vykonávají svou
práci referentky místních poplatků a pokladny paní Renata Jurčíkova a paní Renáta
Valášková.

Paní Renáta Valášková, referentka
poplatku za komunální odpad a vymáhání nedoplatků, vede evidenci poplatníků
poplatku za komunální odpad v Chropyni,
vykonává a zajišťuje funkci správce daně
(poplatku) ve věcech místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Chropyni (dále
jen „poplatek za komunální odpad“), tedy
vystavuje platební předpisy, vymáhá nedoplatky na poplatku za komunální odpad,
nedoplatky na pokutách uložených Komisí
k projednávání přestupků města Chropyně
a nedoplatky na pokutách uložených ostatními odbory Městského úřadu v Chropyni
včetně vyhotovení podkladů pro exekuční řízení, připravuje návrh obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za komunální
odpad a v době nepřítomnosti pokladní
provádí zástup.
Pro občany města provádí následující služby:
• přijímá poplatková hlášení sloužící jako
podklad pro vyměření poplatku za komunální odpad a hlášení o změnách
do těchto poplatkových hlášení
• v případě potřeby občanů (např. při žádosti o zařazení mezi uchazeče o městský byt) vydává potvrzení o bezdlužnosti.
Paní Renata Jurčíková vykonává funkci referentky místních poplatků a pokladní.
Mezi hlavní úkoly její pracovní činnosti patří výkon funkce správce daně (poplatku)
ve věcech místních poplatků stanovených
městem, zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství, vymáhání nedoplatků místních poplatků, včetně vyhotovení podkladů
pro exekuční řízení, zajištění výkonu státní správy v rozsahu přenesené působnosti
na území města Chropyně a v územním obvodu pověřeného městského úřadu na úseku
loterií a jiných podobných her, příprava návrhů obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích, vede evidenci smluv o nájmu
nemovitostí, včetně jejich plateb, zajišťuje
styk s peněžními ústavy, vedení pokladny
a výplaty cestovného a evidenci a vydávání
šeků a evidovaných stvrzenek.
Pro občany města provádí následující služby:
• zajištění hotovostního platebního styku
pokračování na str. 3
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• přijímá hlášení o užívání veřejného pro
stranství (např. umístění reklamy, zábor prostranství při provádění výkopových prací nebo stavbě lešení při opravě
domů)
• přijímá žádosti o uzavření nebo zrušení

nájemních smluv nemovitostí (zahrádky)
• přijímá žádosti o přihlášení a odhlášení
psů, provádí vydávání sáčků na psí exkrementy
• přijímá žádosti o přihlášení a odhlášení
výherních hracích přístrojů a jiných lote-

rijních zařízení a podklady pro stanovení
poplatků ze vstupného.
S pracovní náplní a službami, které pro veřejnost vykonává úsek účtárny a evidence
majetku, Vás seznámíme v příštím čísle.
– Ing. Lenka Macháčková,
vedoucí odboru –

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 16.10.2008 do 8.12.2008 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 20.000,- Kč Sportovně střeleckému klubu JUNIOR Chropyně, se sídlem
Moravská 616 Chropyně, IČ: 63458624,
na dofinancování stavebních úprav
nové klubovny a vzduchovkové střelnice
ve sklepních prostorách Základní školy
v ulici J. Fučíka;
• schválila uzavření Smlouvy o provedení
atestace č. 0879 mezi Městem Chropyně
a firmou Equica, a.s., se sídlem Rubeška
215/1 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26490951,
na zajištění služeb Atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Chropyně za cenu
30.000,- Kč bez DPH;
• vyjádřila souhlas s uzavřením smlouvy
o pronájmu nebytových prostor v objektu číslo popisné 39 na ulici Komenského
panu Pavlu Sedláčkovi, obchodnímu zástupci Českomoravské stavební spořitelny, se sídlem Vřesovice 38, IČ: 45480800,
za cenu 260 Kč/m2/rok;
• uložila vedoucímu odboru výstavby
a životního prostředí v termínu
do 12. 11. 2008 vyzvat společnost E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem Zlínská
230 Otrokovice, k přeložení vedení vysokého napětí nacházejícího se nad pozemkem parcelní číslo 192/5 v lokalitě Podlesí
do zemního vedení;
• schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na „Rekonstrukci městského koupaliště“
firmě Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská
134 Hulín, IČ: 64508510, v nabídkové
ceně 17,035.901,- Kč vč. DPH;
• vyjádřila souhlas s bezplatným přemístěním vybavení klubovny Pionýrské skupiny
Obránců míru Chropyně z prostor v bývalé mateřské škole na náměstí Svobody
do nově přidělené místnosti v budově Základní školy na náměstí Svobody;
• schválila jednostranné započtení pohledávek vytvořených soukromým podnikatelem panem Petrem Ramišem, Záříčí 99,
IČ: 60381761, který Městu Chropyně neuhradil částku 22.758,75 Kč za nájemné
z nájemní smlouvy a zaslal Městu Chropyně fakturu na částku 24.990,- Kč za výkup a skladování nebezpečných odpadů;
• vzala na vědomí oznámení havarijního stavu parkoviště na Moravské ulici v blízkosti
mateřské školy a uložila řediteli Správy
majetku města Chropyně, p. o., v termí-
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nu do 26. 11. 2008 zajistit opravu nejvíce
poškozených míst na parkovišti vlastními
silami;
schválila vykácení 1 ks ořešáku ve dvorní
části budovy Komenského 348 Chropyně
a ořezání 1 ks smrku před budovou Komenského 348 Chropyně tak, aby nezasahoval do elektrického vedení na budově,
a dále pokácení 1 ks smrku na pozemku parc. č. 556/28 v katastrálním území
Chropyně a pokácení 2 ks smrku v prostorách hřbitova v Plešovci na pozemku par.
č. 33 v katastrálním území Plešovec;
schválila rozšíření počtu pracovníků Pečovatelské služby Chropyně, organizační
složky Města Chropyně na 4 pracovníky
s pracovním úvazkem 3,75;
schválila darovací smlouvu mezi Městem
Chropyně a Sborem dobrovolných hasičů Chropyně, se sídlem Ječmínkova 347
Chropyně, ve výši 15.000,- Kč jako odměnu za celoroční činnost členů Sboru
v roce 2008;
schválila bezplatný pronájem velkého sálu
Městského kulturního střediska Chropyně
v termínu 17. prosince 2008 od 17:00 Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC,
v. o. s., se sídlem Velehradská 625 Kroměříž, pobočka J. Fučíka 675 Chropyně,
za účelem konání vánočního koncertu;
schválila jako dodavatele zakázky „Dodávka oken pro Městské kulturní středisko Chropyně“ firmu V-Okno, s. r. o.,
Skaštice 149 Kroměříž, IČ: 25527266,
v cenové nabídce 393.356,- vč. DPH;
jmenovala konkurzní komisi pro konkurz
na funkci ředitele/ředitelky Základní školy v Chropyni, okres Kroměříž, příspěvková organizace, ve složení předseda komise
Ing. Petr Večeřa (za zřizovatele) a členové Bc. Věra Sigmundová (za zřizovatele),
Mgr. Dalibor Blecha (za krajský úřad),
Mgr. Jarmila Růžičková (ředitelka I. ZŠ
Holešov), Mgr. Marta Blažková (pedagogický pracovník školy), Mgr. Marcela Orságová (školní inspektor ČŠI) a Ing. Oldřich Babický (předseda školské rady);
schválila Smlouvu č. 7003394 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na stavbu „Sběrný dvůr města
Chropyně". Dle této smlouvy je poskytnuta dotace ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 244.183,95 Kč a dotace ze státního rozpočtu České republiky
ve výši 4.151.126,30 Kč;
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• schválila Směrnici č. 7/2008 – Pokladní služba (zásady pro vedení pokladny)
Městského úřadu v Chropyni;
• schválila navýšení příspěvku na elektrickou energii o 25.000,- Kč Mateřské škole
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, se sídlem Tyršova 570 Chropyně, navýšení příspěvku na elektrickou energii o 113.000,- Kč a příspěvku
na teplo o 300.000,- Kč Základní škole
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského 335
Chropyně, a navýšení příspěvku na elektrickou energii o 60.000,- Kč Zařízení
školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského 270 Chropyně;
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 20.000,- Kč na nákup koberce, který
bude použit do nově zřizovaného „mateřského centra“, a materiálu na vymalování pronajatých prostor v objektu budovy
Základní školy Chropyně v ulici J. Fučíka;
• vyjádřila souhlas s přidělením 2 kusů kontejnerů na směsný komunální odpad,
a to 1 kusu pro Společenství vlastníků jednotek Moravská 614 a 615 a 1 kusu pro Společenství vlastníků jednotek Moravská 611
– 613, a to tak, že 1 kus bude dodán jako
nový kontejner a 1 kus bude odebrán od bytového domu čp. 618 v ulici Moravská, neboť u tohoto domu se nachází 3 kontejnery,
což je více, než je běžný průměr ve městě;
• schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi
Městem Chropyně a firmou HART PRESS,
spol. s r. o., se sídlem tř. T. Bati 1574
Otrokovice, IČ: 60736437, jejímž předmětem je zhotovení a dodání magazínu
„Zpravodaj města Chropyně;
• vyjádřila souhlas s udělením licence
na zvláštní linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku Přerov, Gambro – Tovačov – Kojetín – Chropyně – Kroměříž,
provozovanou fyzickou osobou panem
Františkem Konečným, se sídlem Vrbátky
240, IČ: 45443653.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
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Zpráva ze Dne zdraví v Chropyni
Dne 4. listopadu 2008 se v době od 8
do 12 hodin uskutečnil v Městském kulturním středisku v Chropyni „Den zdraví“. Odborný program zajistil Státní zdravotní ústav,
dislokované pracoviště ve Zlínském kraji,
a účastnilo se ho 118 osob z řad veřejnosti,
a to 39 mužů a 79 žen, kterým byla nabídnuta následující měření:
• měření výšky, váhy, výpočet BMI, stanovaní % tuku: změřeno 117 osob, z toho
s nadváhou (BMI 25 – 30) bylo 30 osob
a s obezitou (BMI > 30) 41 osob;
• měření krevního tlaku: změřeno 117 osob,
z toho 17 se zvýšenými hodnotami; pozn.:
většina účastníků v seniorském věku udávala, že jsou léčeni pro vysoký krevní tlak ;
• měření celkového cholesterolu v kapilární krvi (Reflotron): změřeno 117
osob, z toho 27 s hladinou > 5,2 mmol/l
(10 účastníků do 60ti let) a 9 s hladinou
> 7,0 mmol/l (9 účastníků do 60ti let);
• měření glukózy v kapilární krvi (Glucocard): změřeno 117 osob, z toho 10
(většinou diabetici) s hladinou glukózy
> 7,0 mmol/l a 4 (diabetici) s hladinou
vyšší než 11 mmol/l;
• vyšetření oční sítnice na věkem podmí-

něnou makulární degeneraci: vyšetřeno
117 osob, z toho u 9 osob zachyceny změny na sítnici, tyto osoby se však již léčí.
Vyhodnocení výsledků lékařem využilo
114 osob. Na stanovišti prevence nádorů
byla 102 účastníkům vysvětlena důležitost
testu na okultní krvácení do stolice, ženám
byla předvedena ukázka samovyšetřování
prsu a byla podána informace o očkování
proti HPV u dívek.
Provedená měření byla zaměřena na zjišťování rizikových faktorů chronických neinfekčních onemocnění, především srdečně cévních
nemocí. Rizikové faktory, jako jsou obezita,
vysoký krevní tlak nebo zvýšená hladina cholesterolu, zvyšují u jednice riziko rozvoje srdečně
cévních onemocnění, např. infarktu myokardu,
mozkové cévní příhody ad. Kombinací více rizikových faktorů u jednoho člověka se celkové
riziko významně zvyšuje až násobí.
Naměřené hodnoty byly účastníkům individuálně vyhodnoceny a každému byla
doporučena vhodná úprava životního stylu.
Právě zdravý životní styl, to jest především
rozumná výživa, dostatek pohybu, nekuřáctví a vhodná celková životospráva, ovlivňují
kladně zdraví každého člověka.

Při vyhodnocování byl zohledněn seniorský věk většiny účastníků a také to, že měření neprobíhalo za zcela standardních podmínek – např. část účastníků nebyla zcela
nalačno apod. Účastníkům, u kterých byly
zjištěny vysoké hodnoty měřených veličin,
bylo proto doporučeno ověřit si tyto zvýšené
hodnoty u lékaře a dále se řídit podle jeho
doporučení.
Den zdraví byl dále doplněn o stanoviště prevence nádorů, kde byl účastníkům
nabízen nácvik samovyšetřování prsu u žen
na modelech (modely simulovaly nálezy nádorů v prsu). Dále byla propagována preventivní vyšetření jako mammografie prsou, test
na okultní krvácení do stolice (prevence nádorů střev a konečníku), byly nabízeny informace o očkování proti lidskému papilomaviru
u dívek (prevence nádorů děložního hrdla)
a byly poskytovány další informace k tématu
prevence a časné detekce nádorových onemocnění.
Akci hodnotíme jako úspěšnou, zájem
ze strany veřejnosti byl průběžný po celou
dobu konání akce.
– dle údajů dr. Kateřiny Janovské,
zpracoval JiRo –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři a rektoři
(6. část)
Připomeňme, že v této kapitole jsme
u všech chropyňských kantorů a rektorů psali stručně o jejich finančních příjmech, požitcích a naturáliích. Poznatky jsme čerpali
většinou z děkanských kronik a z publikace
J. Trojana. Nyní jsme získali pramenný materiál, který detailně určuje povinnosti a finanční
odměny rektora na chropyňském kůru. Jedná
se o smlouvu uzavřenou mezi administrátorem P. Janem Pernicou a varhaníkem Vilémem Axmanem dne 10. 3. 1893 a následně
obnovenou dne 3. 1. 1894. Oba písemné

doklady jsou uloženy v ZA Olomouc ACO
220 a vymezují povinnosti a platové podmínky varhaníka V. Axmana.
„Varhaník má hrát na každé mši svaté
a navíc v pátek po ukončení křížové cesty“ (pozn.: není nám jasná povinnost hrát
po ukončení křížové cesty; nevíme, zda šlo
o doprovod chrámové písně nebo o samostatné varhanní sólo v podobě dohry – postludia).
Plat varhaníka byl stanoven takto: ze státního úpisu dlužného č. 65279, celoroční
úroky – 16 zl. 80 kr., úroky z kapitálu pro
varhaníka uloženého na knížce záloženské
– 2 zl. 02 kr., z vlastního jmění kostelního –

reklama
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0 zl. 50 kr., za májovou pobožnost – 6 zl.,
od obce chropyňské – 5 zl., ze jmění fundačního – 13 zl. 44 kr., poplatky štolové z pohřbu
a oddavek (ročně) – 170 – 200 zl. V naturáliích varhaník obdrží 7 mírek, 1 mírku hrachu
a výkupné za pivo, převedeno na plat 18 zl.
Zdá se mi, že v textu chybí čeho 7 mírek.
Ve druhé smlouvě ze 3. ledna 1894 je uvedeno: služné jako náhrada za desátkové pivo
a ostatní naturálie – 18 zl., za zpívání pašijí –
0 zl. 50 kr., od přifařených obcí – 7 zl. 95 kr.,
za májové pobožnosti – 6 zl., úrok z jistiny pro
varhaníka – 16 zl. 80 kr., ze záduší – 13 zl.,
úhrnem 43 zl. 75 kr.
V písemném dodatku je uvedeno: „Patrno, že fixní služné jest pranepatrné při
té okolnosti, že varhaník denně a v neděli
a ve svátek při obou mších svatých hraje. Hra
jeho jest vážná a nikterak divoká.“
Z textu, který jsme citovali, je zřejmé,
že Axman byl jako varhaník značně vytížen a málo odměňován. Stanovené služné,
v úhrnu nesprávně uvedené, pravděpodobně zůstalo stejné po celou dobu 11 roků
jeho služby na chrámovém kůru v Chropyni. Dodejme, že Axmanova varhanní hra při
bohoslužbách, hodnocena kladně farářem
Pernicou, v nás vyvolává určitou představu
o doprovodu chrámových písní v průběhu
církevního roku. Hodnocení současně potvrzuje jeho nástrojové schopnosti, o kterých
jsme se již zmiňovali.
Axmanovo celoživotní putování ukončené v Chropyni výstižně charakterizuje text
Z. Fišera, který o něm napsal: „Po dvaačty-
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
řicetileté učitelské službě požádal Vilém
Axman o odchod z aktivní práce, za níž mu
moravský zemský místodržitel udělil čestnou
medaili. Stalo se, a tak od 1. září 1909 užíval
ještě dlouhá léta zaslouženého odpočinku,
sledoval životní i umělecké úspěchy svých
synů, potkával se s mnoha svými žáky i navštěvoval místa svého prvého dlouhodobého
působení – Rataje. Poslední léta jeho života
nebyla příliš radostná, počátkem třicátých let
postupně ztratil zrak, aby posléze zemřel tiše
3. září 1939. Dnes po něm zůstává jen náhrobek z černého mramoru na chropyňském
hřbitově a závěrečný hodnotící zápis jeho
působení ve školní kronice těchto let.“
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

Vánoční výstava 2008

I v loňském předvánočním čase,
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu, byla připravena tradiční
vánoční výstavka výrobků místních
občanů, které jste si mohli nejen
prohlédnout, ale i zakoupit a vyzdobit si jimi svůj dům či byt. Pokud
jste výstavku zmeškali, podívejte
se alespoň na několik málo fotografií. Tu letošní si můžete hned poznačit do kalendáře. Začne v neděli
29. listopadu 2009.
– JiRo –
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Předvánoční besídky ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně
Ve dnech 1. až 3. prosince 2008 se konaly už téměř tradiční besídky všech žáků naší
školy. Žáci se představili hrou na všechny
nástroje, které se na naší škole vyučují. Sál
byl každý den naplněn do posledního místa
a příjemná atmosféra všechny příjemně naladila na předvánoční čas.
– Luděk Koutný, vedoucí pobočky –

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

uzávěrka Zpravodaje
únor 2009

je 15.1.2009
do 12:00 hod.

archiv Zpravodaje
města Chropyně najdete na

www.muchropyne.cz
– Redakce –
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Vánoční besídka
Stalo se již pěkným zvykem, že v předvánoční čas je pro nás, obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Chropyni, uspořádána besídka, která nám má zpříjemnit advent
a naladit nás na nejkrásnější svátky v roce,
na Vánoce. Letos se besídka konala 11. prosince a vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Chropyně a z Mateřské školy Chropyně bylo velmi příjemné a krásné. Děkujeme
všem dětem, které na besídce vystoupily,
také jejich kantorům a pracovnicím odboru
sociálních věcí Městského úřadu a Pečovatelské služby Chropyně za příjemně strávené
dopoledne.
– obyvatelé DPS –
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Pane učiteli, děkujeme
Jelikož nám skončil čas adventu a oslavili jsme příchod
nového roku, je myslím na čase
zbilancovat ten právě uplynulý.
Jaký byl a nebyl, co jsme stihli a na co naopak zapomněli.
Já jsem zjistila, že patřím k těm,
co něco nestihli. A tak bych
to chtěla napravit.
Je totiž na čase poděkovat
našemu skvělému panu učiteli Ivo Novotnému - vedoucímu
Chropyňské pobočky Soukromé
základní umělecké školy D-MUSIC. Za co? Za jeho neuvěřitelnou trpělivost a obětavou práci, kterou věnuje našim dětem.

Jen díky němu umí naše děti to,
co umí. Má tu schopnost, že je dokáže nenásilnou formou přimět ke každodennímu cvičení.
To pak přináší sladké ovoce, které si my rodiče vychutnáváme
na častých koncertech.
Musím se přiznat, že je to velice krásný a hřejivý pocit, když
vidíte své dítě na pódiu, jak krásně hraje nebo zpívá. A kdo není
rád na své dítě pyšný. A právě
za to, že máme tu možnost
se takto cítit MOC a MOC DĚKUJEME!!!
– Za všechny spokojené,
vděčné rodiče R. Horáková –

Vánoční koncert SZUŠ D-MUSIC v Kroměříži
Třetí prosincový den se v Kulturním domě
v Kroměříži nesl v duchu Vánoc. Konal
se zde vánoční koncert Soukromé ZUŠ
D-MUSIC. Na programu se podílely nejenom
děti z Kroměříže, ale i děti ze všech poboček naší školy. Nemalou účastí se na této
akci podílely i děti z chropyňské pobočky.
Vystoupili malí zpěváčci, kteří za doprovodu tanečního orchestru školy zazpívali dvě
písně, a to Vláček a Bude zima, bude mráz.
Sólovým zpěvem jazzových koled se blýskla
Alena Skalíková a Jan Horák. Dále vystoupili
malí flétnisté s pásmem koled. Anglickou koledou z Couventry se představil soubor zobcových fléten. Celkem se této akce zúčastnilo 35 dětí z chropyňské pobočky a právem
jim za to náleží velké uznání.
Obrazovou galerii z tohoto koncertu můžete navštívit na stránkách naší školy
www.szuskm.com
– Ivo Novotný, foto Zdeněk Schovanec –
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Rozsvícení vánočního stromku
Děti se na vánoční vystoupení vždy velmi
těší a ne jinak tomu bylo i letošní rok. Vystupováním na podobných akcích si umocňují
těšení na vánoční svátky, stromeček, dárky
a možná i více cítí sounáležitost rodiny, která
je v přípravě na vystoupení podporuje.
Líbí se nám, že můžeme být jedním dílkem z celkového dojmu těch, kteří si přišli
užít předvánoční atmosféru na tradičním
rozsvícení vánočního stromku. Je to jiné,
než jít třeba jen na koncert, prodejní výstavu nebo si poslechnout projev starosty města či pana faráře. Právě v propojením těchto
zážitků taková atmosféra vzniká a je svým
způsobem neopakovatelná. Děkujeme proto vedení města za to, že vystoupení žáků
naší školy zařadilo do uceleného programu
nedělního podvečera první adventní neděle
2008.
Jelikož jsme na prahu roku 2009, chtěl
bych za Soukromou základní uměleckou
školu D-MUSIC, pobočka Chropyně popřát do nového roku všem občanům města
Chropyně zdraví, štěstí a pohodu. Děkujeme
za přízeň.
– Ivo Novotný, vedoucí SZUŠ D-MUSIC,
pobočka Chropyně; foto: Zdeněk Schovanec –
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Co najdeme v kronikách – rok 1963
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
Pomalu jsme se naším listováním
v kronikách dostali až k roku 1963.
Co v tomto roce hýbalo světem?
Do vesmíru se podívala první žena
V. Tereškovová. 19. července – Joe
Walker pilotuje North American
X-15 do rekordní výšky 106 010 metrů. Překonání výšky 100 km je podle mezinárodních konvencí považováno za vesmírný let.
V červnu 1963 byl šestašedesátiletý kardinál G. B. Montini zvolen většinou hlasů novým papežem
a přijal jméno Pavel IV., svůj úřad
bude vykonávat až do roku 1978,
kdy zemře na srdeční záchvat.
Většina z nás se domnívá, že počítače a jejich příslušenství jsou vynálezy posledních let, avšak opak
je pravdou. Již v roce 1963 vynalezl D. Engelbart ve stanfordském
výzkumném institutu počítačovou
myš.
Ve Francii v roce 1963 umírá
ve věku 48 let zpěvačka Edith Piaf,
ale největší šok svět teprve čeká.
V listopadu v Dallasu na následek
atentátu zemře americký prezident
John Fitzerald Kennedy. Jeho smrtí
se budou zabývat celé řady kriminalistů, „záhadologů“ i amatérů. Skutečné pozadí atentátu však do dnešního
dne nebylo spolehlivě doloženo.
ČR
Co bychom našli zapsané do kroniky naší země pod záložkou -

rok 1963? Československá socialistická republika má již více než 9,6 milionů obyvatel. Do provozu jsou uváděny další a další trati s elektrickým
provozem, např. zahájení elektrického provozu na trati Ostrava hlavní
nádraží – Bohumín.
Rok 1963 je velmi bohatý na filmové skvosty, vznikají díla, která
se hrají dodnes. Zdeněk Miller natočí Krtkova dobrodružství, která
se budou líbit dětem i v 21. století,
je natočen seriál Tři chlapi v chalupě
nebo film Až přijde kocour - v hlavní roli s Janem Werichem.
Předsedou vlády se v září roku
1963 stává Jozef Lenárt a na postech
ministrů se začínají objevovat jména
Štrougal, Indra, Hoffman, Smrkovský, Cisař, jména, která v roce 1968
bude, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu, skloňovat celá země.
Naše město
Nový rok začal krutými mrazy,
teploměr klesal na -20°C, vál ledový
vítr a na silnicích se tvořily závěje.
Řeky a přehrady byly zamrzlé natolik, že hladina povrchové vody velmi
klesla, noviny uvádějí, že na Vranovské přehradě bylo vidět pařezy
na dně nádrže. V rádiu se ozývají
výzvy k šetření elektrické energie.
V závodech byla upravena pracovní doba, došlo k omezení vysílání
rozhlasu a televize a k velké radosti
školáků pololetní prázdniny začaly
o deset dní dříve. Mrazy ochromily dopravu a celé vlakové soupravy uvázly v závějích, dodávka uhlí
je nerovnoměrná. Takto popisuje
začátek roku 1963 kronika našeho
města.
Ovšem nejen s nedostatkem uhlí
a energie se museli potýkat obyvatelé. Cituji: „Okresní národní výbor
poslal na obec žádost s umístěním

cikánských rodin. Rada rozhodla
sdělit ONV, že v obci nejsou žádné bytové možnosti, rovněž v JZD
a na Státním statku není zájem
o jejich pracovní zařazení. V rádiu
i v tisku jsou obce vyzývány, aby
umístily tyto rodiny, neboť jedině
v civilizovaném prostředí se z cikánů stanou platní členové naší společnosti a pomohou nám budovat
socialismus.“ Tak tato myšlenka se evidentně neuchytila, s tím budováním
socialismu to v těchto komunitách
nebylo nikdy slavné. S úsměvem
a nadsázkou bychom mohli říct,
že šlo o nejrozsáhlejší odboj na území celého státu, proti kterému byli
bezmocní i všichni mocní.
Zajímavé a pro mnohé aktuální
jsou další zápisky z kroniky tohoto
roku. Jihomoravský průmysl kamene, n. p., Brno chce vybudovat
na pozemcích od nádrže směrem
k letišti závod na těžbu štěrkopísku
s roční kapacitou okolo 600 tis. m3
na celkové rozloze 200 ha. V této
době nebylo jednoduché odporovat zájmům státu. Jak tedy této
těžbě tehdejší představitelé města
zabránili? V kronice je uvedeno:
„Na komisielním jednání MNV
se zástupci obce vyjádřili, že s návrhem nesouhlasí vzhledem k velkému
úbytku orné půdy od roku 1950.
Pískoviště je velmi výnosný podnik,
protože stavebního materiálu je stálý
nedostatek, ale půda zůstane živitelkou a zemědělská výroba prvořadým
úkolem.“ Ze zápisků je patrné, že vždy
je to jen o obratném využití slova
k cílům, kterých má být dosaženo,
ať už v minulosti nebo v současnosti.
Pokud Vás listování kronikami baví
stejně jako mě, tak v příštím vydání
spolu nahlédneme do roku 1964.
– Z kronik pro Vás vybrala
a zpracovala M. Kunčarová –

Co nás zděsilo
Kde to má logiku?
Vím, že Česká pošta má své vnitřní předpisy,
ale! Synovi přišel obyčejný doporučený dopis, který, kdybych byla doma, mi pošťačka v klidu předá.
Takto jsem ale našla jen doručenku. Samozřejmě,
že na poště mi dopis odmítli předat, protože

prý nejsou doručovatelé. Ale synovi by ho dali
na témže místě, pokud by stíhal jejich otevírací dobu. Tak jsem požádala, aby byl dopis opět
přeposlán. Jaké bylo moje překvapení, když jsem
se dozvěděla, že dopis, který byl pár centimetrů
od mé ruky, se nejprve pošle do Kroměříže a zítra
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mi ho pošťačka znovu přinese! Tak se taky stalo,
ale já stále nechápu tu byrokracii a logiku postrádám úplně. Před domem Vám dopis předat mohou, na poště nikoliv. Takže stále asi platí: „Proč
dělat něco jednoduše, když to jde složitě..."
– H.L. –
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Mikulášská nadílka ve školce

Je tu peklo, peklíčko…

Třídu plnou „čertíků“ jsme si užili ve čtvrtek 4. prosince v mateřské
škole, kde si pro nás rodiče naše děti připravily pod vedením svých
učitelek pásmo písniček, básniček a říkanek s Mikulášskou tématikou.
Dětem se besídka vydařila, a co oceňuji ještě víc, jsou dětské rozzářené oči, úsměv a „chuť“ ukázat, co se naučily. Velké díky a obdiv
patří p. učitelkám, které s dětmi pásmo nacvičily, a vytvořily tak spolu
pohodovou předvánoční atmosféru.
K příjemnému zážitku jsme navíc ještě od svých dětí dostali balíček
vlastních výrobků.
I když Mikuláš obdarovává hlavně děti, myslím, že to pro nás dospělé byla nezapomenutelná nadílka.
– Za spokojené rodiče Martina Žáková –

Předvánoční čas zpříjemnily děti svým blízkým pozváním do 4. třídy mateřské školy na „Čertovské odpoledne“, které bylo příjemnou
tečkou na závěr roku. Děkujeme.
– Spokojení rodiče –
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Trocha střípků z Kamínku
Mikulášování s Kamínkem v Chropyni
Poslední sobotu v listopadu proběhla v Městském kulturním středisku Mikulášská zábava pro děti i jejich rodiče. Po 14. hodině se začali scházet rodiče s dětmi a netrpělivě čekali na Mikuláše. Nejprve
za dětmi přišel anděl, který přítomným oznámil, že Mikuláš má trochu
zpoždění, ale určitě přijede a Chropyni nemine. Než se dostaví, tak
si spolu zasoutěží a zatančí, ale napřed dětem předvedou své čertí
tanečky čertice, to aby děti věděly, jak se v pekle tancuje, a už byly
na parketu. Pěkně to tam rozparádily, ale co to, mezi nimi se najednou objevili i čerti se samotným Luciferem. Děti se chvíli bály, ale pak
se přidaly k tancování a soutěžení také. Po poslední soutěži prolézání
záhadným tunelem se děti pěkně usadily, neb zaslechly cinkot zvonečku, který oznamoval příchod Mikuláše.

Vánoční výstava na zámku v Chropyni
Také turistický oddíl Kamínek se zúčastnil letošní vánoční
výstavy na zámku, která byla zahájena první adventní neděli
30. listopadu 2008. Děti vyrobily vánoční věnečky, andílky, vánoční
svícínky z oříšků. Nechyběly tu i oblíbené voňavé pytlíčky s bylinkami
a perníčky. Doufám, že se vám naše vánoční ozdůbky líbily a zpříjemní
vám vánoční čas.
Večerní vycházka pohádkovým lesem
V sobotu 15. listopadu 2008 připravil KČT ve spolupráci s Kamínkem večerní pohádkovou procházku lesem okolo Chropyně. Po cestě
čekala na děti různá lesní strašidýlka, tajemný kostlivec, který záhadně zmizel a pak se objevil, smrtka, která pocestným dávala razítka,
že se nebáli a trasu kolem ní prošli. Také tam stály muchomůrky,
které potrápily kolemjdoucí všetečnými otázkami. Za rybářskou chatou čekal vládce posledního ročního období „Podzim“ a podzimní
víla Listopadka. Na poslední zastávce čekaly na všechny Holubinky.
Kdo došel zdárně do cíle, byl odměněn sladkým perníčkem, teplým
čajíčkem a dostal diplom za účast. Také v cíli byla perníková chaloupka i s perníčky. Jsme rádi, že se tato podzimní vycházka vydařila
a dětem se líbila.
Všem, co se na těchto akcích podíleli, velmi děkuji. Byly to poslední akce v roce 2008. V roce 2009 budeme určitě připravovat pro děti
i dospěláky různé pochody, vycházky, soutěže a tábory, o kterých vás
budeme pravidelně informovat prostřednictvím chropyňského Zpravodaje, ale i naší vitríny, která je umístěna kousek od Alberta.
– Za turistický oddíl Kamínek, H. Paňáková –

Opravdu, rozevřely se hlavní dveře a do sálu majestátným krokem
vešel Mikuláš doprovázený čertím doprovodem. Mikuláš se s dětmi pozdravil a začal nadělovat dárečky. I na ty zlobivější došlo, ale musely
slíbit, že už se polepší. Mikuláš si vše zapsal, neboť se za rok vrátí znova.
A tak děti pozor, ti, co sliby neplní, ať v pytli či kotlíku pak neskončí.
Také do Mateřské školy v Chropyni zavítal Mikuláš i s čerty a Luciferem, a to ve čtvrtek 4. prosince. Děti vzorně seděly a čekaly
na Mikuláše. Ty zlobivější se sice trochu obávaly, jak to dopadne.
Při zvonění zvonečku vstupoval Mikuláš do tříd, kde ho děti srdečně uvítaly, a to písničkou, či básničkou. Na všechny se dárky dostaly.
Všechny děti hodné jsou, jen někdy do nich vstoupí trochu toho zlobivého čertíka a je na dospělých, jak si s tím poradí, neb jak se praví: „Kdo
si hraje nezlobí.“ I do školky se Mikuláš vrátí za rok znovu, aby zkontroloval,
jestli jsou děti hodné a poslušné a umějí si pěkně hrát a hračky uklízet!
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Mikulášský turnaj ve škole
Již tradičně se na Základní škole Chropyně koná v měsíci prosinci
„Mikulášský turnaj ve stolním tenisu“. Soutěž se opět konala ve sportovním i mikulášském duchu. Zúčastnilo se celkem 79 žáků 6. až 9.
ročníku. Výsledky byly následující:
6. ročník – dívky: 1. místo - Diana Kopečná, 6. A
2. místo - Ester Polášková, 6. A
3. místo - Alena Patrmanová, 6. B
chlapci: 1. místo - Jiří Rudolf, 6. A
2. místo - Adam Palík, 6. A
3. místo - Jan Černý, 6.B
7. ročník – dívky: 1. místo - Leona Jurtíková
2. místo - Martina Mikešová
3. místo - Nguyen Phuong Linh
chlapci: 1. místo - Marian Šubík
2. místo - David Hejl
3. místo - David Lukeš
8. ročník – dívky: 1. místo - Karolína Večerková, 8. A
2. místo - Marie Olšanská, 8. A
3. místo - Veronika Volcová, 8. A
chlapci: 1. místo - Marek Lechner, 8. B
2. místo - Marek Žižlavský, 8. A
3. místo - Martin Hora, 8. B
9. ročník – dívky: 1. místo - Marta Polášková, 9. B
2. místo - Simona Sobková, 9. A
3. místo - Dana Horová, 9. B
chlapci: 1. místo - Pavel Měrka, 9. B
2. místo - Pavel Plško, 9. B
3. místo - Aleš Otevřel, 9. B
Vítězům blahopřejeme
– Mgr. Marie Molčíková –

Strašidelný víkend chropyňských skautů
O víkendu 14. – 16. listopadu 2008
se chropyňští skauti přeměnili na strašidla.
Pro nejmladší členy chropyňského střediska byl totiž připraven strašidelný víkend.
Započal v pátek seznamovacími hrami
všech účastníků víkendové akce a pokračovalo se dlouho do noci. V pátek totiž
bylo potřeba uhasit ničivý oheň, jehož
plameny ohrožovaly zámecký park, a když
už bylo neštěstí zažehnáno, dostaly skupinky za úkol vytvořit kouzelné měšce.
A tak zatímco se v kuchyni připravovala večeře, skupinky stříhaly, lepily a zdobily, aby pozdě večer mohly na Spálené
louce vysvobodit utrápené Bludičky, přičemž cesta k nim znamenala plno nástrah
v podobě Pánů temnot. Pak už následovala večeře, která nebyla zdarma – kaž-

dý účastník akce musel správně zodpovědět otázku z všeobecného přehledu,
aby se najedl. Sobotní ráno pak patřilo
výstavbě pohádkových hradů, při kterém
se skupinky opravdu blýskly a předvedly
vymoženosti jako padací mosty či multifunkční hradní vrata. Po „otázkovém obědě“ jsme vyrazili do lesa, kde na nás číhali
vlkodlaci. Nikdo se však nenechal zahanbit a všichni zvládli úkol – totiž přinést
z hloubi lesa potvrzující kartičky. Hned
poté nás čekalo vaření bílé kaše v kotlících. Ještě štěstí, že jsme měli nachystanou opravdovou večeři, protože jenom
asi jedné skupince se povedlo neuvařit
beton. Večer pak proběhlo chytání netopýrů a hned poté nastal zlatý hřeb. Každý
účastník převzal od Velkého ducha potvrzení o účasti na strašidelném víkendu.
Mimo tento ceremoniál však pochodující
účastníky zastihl na cestě párek zlotřilých
loupežníků a pořádně je vystrašil samotný
vládce pekel. Večer jsme si zazpívali u kytar a pozdě v noci odešli do hajan.
Neděle pak patřila vědomostní soutěži,
při které skupinky dostávaly ingredience
pro svůj čarovný elixír a jeho vytvořením se zavřela brána do světa strašidel.
Zbývalo akci vyhodnotit a dětem slíbit,
že se podobná akce zase někdy uskuteční.
– Jakub Kalinec – Harry –
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Memoriál Petra Poly
Celkem o šest sad medailí se soupeřilo v tělocvičně TJ Chropyně v sobotu
29. 11. 2008 na 6. ročníku Memoriálu Petra
Poly, závodu ženských složek ve sportovní
gymnastice. Téměř 60 mladých gymnastek
ve věku od 5 do 16 let z TJ Pozemstav Prostějov, SK Přerov, TJ VOKD Ostrava – Poruba, SG Hodonín, Sokol Moravská Ostrava,
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, SG Hodonín,
GK ZŠ Hulín a domácí TJ ASPV Chropyně
se snažilo předvést své umění v gymnastickém čtyřboji zahrnujícím cvičení na bradlech, přeskoku, kladině a prostných. Všechny
výkony děvčat zasluhují obdiv a pochvalu,
i když možná některé samy se sebou spokojeny nebyly. Ne pokaždé se povede prodat
v pravý čas úsilí, které vynakládají při tréninku. O tom se mimochodem mohli přesvědčit
i někteří rodiče našich cvičenek na vlastní
kůži, když si zasoutěžili na prostných v rámci
rodinných tandemů, rodinného závodu rodičů a gymnastek na začátku měsíce listopadu.
Těší nás, že se na náš memoriál přijede pokaždé podívat i rodina Petra Poly, stejně tak

je příjemné poslouchat vzpomínky bývalých
prostějovských gymnastek, dnes již maminek,
které při pohledu na své ratolesti vzpomínají
na soustředění prožitá v chropyňské tělocvičně. Pro změnu dnes naše děvčata využívají
pro svá zimní i letní soustředění jejich novou
gymnastickou halu v Prostějově.
V letošním ročníku získaly naše gymnastky celkem osm medailí. Zlatou medaili
si ve svých kategoriích vybojovaly Lucka
Kopačková a Barča Kovaříková, stříbrné
skončily Adélka Koutová, Nikolka Hofírková, Magďa a Míša Zavadilovy. Bronzové
příčky obsadily Ondřejka Spáčilová a Anička Joachimczyková. Ostatní naše závodnice se neumístily na medailových pozicích,
ale cvičily také moc pěkně a zaslouží si pochvalu. Celou výsledkovou listinu, fota a videa si můžete prohlédnout na našich stránkách
www.gymnastika-chropyne.wz.cz.
Děkujeme rovněž našim „tradičním“
sponzorům, i jejich zásluhou si každá závodnice mohla odnést drobnou cenu a malou
sladkost - paní Hánečkové, panu Mihókovi,
paní Mlčochové, panu Majtánovi a Krčmářovi, prodejnám Jednota a Albert, společnosti
EURO – OIL GROUP s.r.o.
– Marcela Kovaříková –
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Karel Imríšek mistrem České republiky
Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že se Karel Imríšek stal mistrem České republiky v karate Goju-ryu.
Pro upřesnění je třeba dodat, že karate má
čtyři sportovně uznávané styly, ve kterých
se každoročně pořádají republikové šampionáty. Ale existuje i mistrovství České republiky všech čtyř stylů, na které se kvalifikuje vždy 14 nejlepších karatistů z celých
Čech a Moravy v dané kategorii, plus vítězové krajských přeborů. Celkově se tohoto
turnaje zúčastnilo necelých 600 závodníků
z 59 oddílů, kteří se utkali 6. a 7. prosince
2008 ve sportovní hale Teza Hodonín.
Tento šampionát je nejprestižnější soutěž, která se na našem území koná, závodníci
se museli kvalifikovat na předem daných
turnajích, které se pořádají během celé sezóny. Tudíž je tento turnaj obsazen jenom
těmi nejlepšími karatisty, kteří prokazovali
dobrou výkonnost po celou sezónu.
Karel Imríšek, který se úspěšně zúčastnil
kvalifikačních turnajů, si zajistil postup z druhého místa republikové tabulky a zároveň si pojistil postup jako vítěz jihomoravského přeboru.

Náš závodník, i když byl velkým favoritem na titul, hned v prvním kole narazil
na silného soupeře, dokázal si s ním však
poradit a vítězstvím 3:0 postoupit do dalšího kola, které vyhrál v poměru 2:1. V dalším kole narazil na loňského vicemistra
republiky, ale i tohoto závodníka porazil
v poměru 3:0 a zajistil si postup do odpoledního finále, kde se utkal s velmi zkušeným závodníkem z Prahy, který je i členem
české reprezentace.
Atmosféra finálových bojů byla působivá a napínavá. Výjimkou nebyl ani finálový boj našeho závodníka. Oba závodníci
podali velice kvalitní a vyrovnaný výkon,
přesto byl Karel Imríšek podle verdiktu
rozhodčích o něco lepší a zvítězil v poměru 4:1.
Tím se stal mistrem republiky pro rok
2009 v kategorii kata dorostenci. A zároveň
získal svůj nejcennější triumf a dokázal si,
že dřina, kterou po celou sezónu podstupoval, byla odměněna. Zvláště, když tento
úspěch mu přinesl nominaci do reprezentace
České republiky a účast na mistrovství Evropy
všech stylů v Paříži
ve dnech 30. ledna
až 1. února 2009.
Držíme palce!“
– JiRo –

Klub českých turistů
Lednové vycházky do přírody podřídíme
vrtochům přírody. Pokud napadne a vydrží
sníh, vytáhneme běžky, když ne, půjdeme
pěšky. Z kalendáře turistické oblasti Valašsko – Chřiby vám nabízíme:

3. ledna

Zimní výstup na Radhošť
start a čas libovolný; cíl:
chata HS na Radhošti mezi
8 a 14 hodinou; info: Jan Kubáček, tel.: 736 204 656

24. ledna

Zimní přejezd
start: Holešov, nádraží ČD
v 8:00 hodin; info:
Ing. František Hostaša,
tel.: 604 465 413

Výbor KČT Chropyně přeje všem turistům a milovníkům přírody příjemné Vánoce
a hodně šťastných kilometrů v roce 2009.
– Jar. Pospíšilová –
reklama

- 15 -

Zpravodaj města Chropyně

leden 2009

Z činnosti mladých rybářů MO Chropyně
Milí čtenáři,
dovolím si navázat na příspěvek o činnosti mladých rybářů zveřejněný
ve Zpravodaji číslo „září 2008“, kde je u soutěže „Zlatá udice“ uvedeno, že člen našeho rybářského kroužku Ladislav Patrman vybojoval
ve Znojmě v této soutěži postup do celorepublikového kola. To se konalo ve dnech 20. až 22. června 2008 v Mladé Boleslavi. Na této
soutěži Laďa reprezentoval MRSR (Jihomoravský kraj). Této soutěže
se účastnilo 9 týmů z celé republiky, každý tým měl 8 členů. Tým MRSR
obsadil 7. místo a náš bojovník v rybářství obsadil 22. místo v jednotlivcích. Za tak krásné místo a reprezentaci je třeba Ládíkovi pogratulovat
a popřát mu hodně úspěchů a bojů s rybami našich vod.
Hlavní závody našeho rybářského kroužku proběhly za ideálního
rybářského počasí v sobotu 28. června 2008 na rybníku „Hradecký“ v Tovačově. Závodů se zúčastnilo 16 mladých rybářů a rybářek,
z toho 5 rybářů a 1 rybářka byli z družebního rybářského kroužku
z Kojetína (MO Tovačov). Závodilo se v 5 kategoriích.
V kategorii „Pořadí“ obsadila 1. místo Alenka Patrmanová (519
bodů), 2. místo Ladislav Patrman (309 bodů) a na 3. místě skončil
Radek Janoušek (299,5 bodu).
V kategorii „Největší kapr“ vyhrála také Alenka Patrmanová, která
navíc obsadila i 3. místo, a to s úlovky velkými 52 a 49 cm. Na druhém
místě se umístil Pavel Měrka, který chytil kapra velkého 50 cm.
V kategorii „Nejmenší kapr“ zvítězil Roman Škarpa, který chytil
kapříka o délce 20 cm.
V kategorii „Největší ryba“, do které spadaly všechny úlovky mimo
kaprů, zvítězil Marek Zavřel, který chytil 19cm plotici.
Během těchto závodů chytili naši mladí rybáři celkem 64 kaprů.
Titul „Prófa 2008“, kterým oceňuji nejlepšího rybáře uplynulého
roku, tentokrát uděluji Pavlu Měrkovi, který si tuto poctu zasloužil
především za příkladné rybářské chování jak v kroužku, tak na našich
rybářských akcích.

Další akcí našeho rybářského kroužku byl II. ročník „Poháru Jiřího Řezáče“ v lovu kaprů, který se konal 30. srpna 2008 na rybníku
„Hradecký“ v Tovačově. Těchto závodů se účastnilo 9 chropyňských a 7 kojetínských mladých rybářů. Na závodech se počítá
jen ulovený kapr. Závody trvaly 4 hodiny a nejvíce (7 ks kaprů) chytil Laďa Patrman, čímž získal krásný pohár za vítězství
ve II. ročníku této soutěže.

- 16 -

leden 2009

Zpravodaj města Chropyně

Z činnosti mladých rybářů MO Chropyně
Poslední akcí pro naše rybáře byly závody „Morava 2008“, které
pořádal MěDDM Kojetín a ČRS Tovačov na řece Moravě mezi železničním a silničním mostem u Kojetína (revír Morava 14). Lovilo
se na feeder nebo položená, a to co gram, to bod. Na těchto závodech nám vůbec nepřálo počasí, byl silný vítr a zima.
Stala se zde však kuriózní příhoda, která stojí za zveřejnění.
Na závody se přijel podívat, avšak bez rybářského vybavení, také náš
mladý rybář Roman Škarpa. Když chodil od jednoho rybáře ke druhému, všiml si ho vedoucí mladých rybářů z Kojetína pan Ruman a ptal
se ho, proč nechytá. Roman se přiznal, že není připravený a nemá
s sebou žádné vybavení. Pan Ruman mu půjčil veškeré vybavení,
dal mu krmení a nástrahy a půjčil mu i mikinu, aby mu nebyla zima.
Roman se mu odvděčil parádní prezentací jeho rybářské výbavy, protože obsadil 2. místo. Zde je vidět, že i když rybář umí, musí mít alespoň trochu toho rybářského štěstí.
Závody probíhaly od 8 do 11 hodin a po zvážení úlovků proběhlo
vyhlášení nejlepších. Vítězem se stal Tomáš Margecin z MO Tovačov,
druhý skončil již zmiňovaný Roman Škarpa a na 3. místě se umístil
Ladislav Patrman.

Poháry a věcné ceny předal mladým rybářům pan Rytíř (člen výboru MO Tovačov) a vedoucí mladých rybářů při MO Tovačov pan
Slávek Ruman.
Toto byla poslední rybářská akce v roce 2008. Myslíme si, že tento rok byl opravdu bohatý na soutěže i poznávání našich vod. Naše
rybáře teď čeká už jen rybářský kroužek, kde se budou zdokonalovat
ve vázání háčků, poznávání ryb a další teorii, jak být úspěšný v lovu
a u vody.
Petru zdar.
– J. Řezáč, st. –

Fotbalisté ZŠ Chropyně
– vítězové okresního kola v halové kopané
Dne 25. listopadu v okresním finále v halové kopané v Bystřici pod Hostýnem byla
našimi soupeři družstva 1. ZŠ Holešov,
ZŠ Bratrství Bystřice p/H, ZŠ Morkovice
a ZŠ Zachar Kroměříž.
Naši borci prohráli pouze první zápas
s Holešovem, v dalších utkáních se dostali
na svou obvyklou provozní teplotu a do závěru soutěže prošli „bez ztráty kytičky“. Při
rozhodování o pořadí zůstala ve hře o medailové pozice tři družstva se stejným počtem bodů – Holešov, Bystřice p/H a Chropyně. Pomocí dalších kritérií bylo určeno
pořadí „na bedně“. Reprezentanti ZŠ Chropyně se tak stali vítězi okresního finále v halové kopané.
O tento úspěch, který naše škola již dlouho nepamatuje, se zasloužili hráči Stanislav
Vávra (c), Aleš Otevřel, Martin Němec, Jiří
Flora, Martin Petlach, Marek Lechner, David Zborek, Hynek Pospíšil, Ladislav Šubík,
David Hejl a Ladislav Patrman.
– Mgr. Vojtěch Kroupa –
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Mikulášský turnaj družstev mužů a žen v národní házené
Dne 6. prosince se v jihomoravském Vracově pořádal tradiční turnaj mužů a žen
v národní házené. Sjelo se na něj 10 mužských a 5 ženských týmů (převážně účastníci
1. a 2. celostátní ligy). Tohoto turnaje se zú-

častnily i čtyři hráčky družstva žen TJ Chropyně, které doplnily sestavu prvoligového
Sokola Rokytnice. Tomuto kombinovanému
kolektivu se podařilo v silné konkurenci bez
porážky zvítězit. Na druhém místě se umístil
Draken Brno, další pak byly ženy TJ Spartaku
Modřany Praha, SK Studénka a pořádající
TJ Sokol Vracov. V konkurenci zkušených
ligových hráček se naše hráčky neztratily,
ba naopak, vždyť například Pavla Jurtíková
byla s 10 brankami nejlepší střelkyní vítězného družstva.
Pro všechna naše děvčata to byla velká
zkušenost, která jim určitě pomůže při jejich
další sportovní činnosti. Mezi muži byli nejlepší házenkáři Ostravy Svinova. Další fotografie, a to nejen z tohoto turnaje, je možné
vidět na stránkách oddílu národní házené
www.nhchropyne.tym.cz.
– Ing. Pavel Jurtík –

Vpravo nahoře: Zuzka Rybenská.
Zprava dole: Markéta Stoklásková,
Pavla Jurtíková, Hana Jurtíková.

Společenská kronika – listopad 2008
V měsíci listopadu se do našeho města přistěhovalo 7 občanů,
15 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 13 občanů,
zemřeli 2 občané a narodilo se 1 dítě.

Poslední rozloučení
S bolestí v srdci oznamujeme všem, že v pátek dne
14. listopadu 2008 zemřela po těžké nemoci ve věku nedožitých 75 let paní

Blahopřání
Všechno nelze říci slovy,
co jen Ti můžem přát,
přejem Ti to nejkrásnější,
co jen život může dát.

Jarmila Vrzalová.
Děkujeme za vzpomínku. Zarmoucená rodina.

Vzpomínáme

Hodně zdraví, štěstí a pohody k 80. narozeninám, které pan

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Zdeněk Dolníček

Dne 20. ledna 2009 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka
pana

oslaví 8. ledna 2009, přeje rodina.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Městu Chropyně a Správě majetku města Chropyně za řešení havarijní
situace proskleného schodiště v domě čp. 654 v ulici Tyršova. Nebezpečná skleněná výplň byla odstraněna, schodiště
vyzděno a doplněno větracími okny. Zvláštní poděkování patří
Ing. Svatomíru Tichému za zajištění prořezání stromů a keřů v okolí domu.
Helena Lošonská

Ladislava Gašpaříka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínáme

Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Dne 21. ledna 2009 vzpomeneme 3. smutné
výročí dne, co nás navždy opustil pan
Pavel Mrázek.

Dne 9. ledna 2009 vzpomeneme 9. výročí úmrtí pana

Vzpomínají manželka, děti a sourozenci.

Antonína Pospíšila.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali,
děkuje manželka a syn s rodinou.

Dne 28. ledna 2009 tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček pan
Rudolf Zbořil.
S láskou vzpomíná rodina a známí.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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leden 2009

Zpravodaj města Chropyně

Oznámení zápisu do I. třídy
Ředitelka Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace oznamuje, že zápis žáků
do první třídy pro školní rok 2009 / 2010 se koná pro děti
z Chropyně, Plešovce i Záříčí v pondělí 26. ledna 2009
v budově odloučeného pracoviště, ulice J. Fučíka 675,
od 13,00 do 16,00 hod.
Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003 a děti, kterým byla školní docházka minulý
rok odložena.
Rodiče s sebou vezmou potřebné doklady - rodný list
dítěte, občanský průkaz, případně lékařskou zprávu, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte. Rodiče u zápisu sdělí,
zda budou žádat odklad školní docházky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
– Mgr. Danuše Zapletalová, ředitelka ZŠ –
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Zpravodaj města Chropyně

leden 2009

Chropyňské počasí – listopad 2008
MKS Chropyně připravuje

na rok 2009
leden:
17.1.2009

X. ples města Chropyně

únor:
7. 2.2009
14.2.2009
22.2.2009
28.2.2009

I. fotbalový ples
Myslivecký ples
Dětský karneval
Šibřinky

březen
5.3.2009
13.3.2009
duben:
1.4.2009
Čtvrtý ředitel klementinské hvězdárny v Praze Martin Alois David
(1757 – 1836) si dne 3. listopadu 1817 do svých poznámek připojil
tuto větu: „Babí léto, pavučinky a pavoučkové létají…“
Tzv. „Léto Všech svatých“ je výrazným teplotním obdobím, které
se v dlouhodobém průměru dostavuje od posledních říjnových dnů
až po dny na konci prvé listopadové dekády. Je pro něj příznačné
poměrně teplé mlhavé počasí a přes den, zpravidla na několik hodin,
se ukazující slunce. Léto všech svatých bývá dosti pravidelně nejenom na našem území, ale vyskytuje se na podstatné části evropského
subkontinentu. Právě proto se k němu vážou četné pranostiky v celé
řadě evropských zemí. Tak např. ve Velké Británii, Švédsku a v Německu nese toto období stejné označení jako u nás „Léto Všech svatých“, a oproti tomu ve Francii a v Itálii je nazýváno „Létem svatého
Martina“.
Teplé a klidné počasí malého babího léta, s častými vydatnými dopoledními a večerními mlhami, ale i se sluncem o polednách
je v dlouhodobém průměru ve dnech na konci prvé listopadové dekády vystřídáno obdobím „Martinského ochlazení“. Iluze navracejícího se babího léta, které ve zmenšeném množství obsahuje některé
příznaky a projevy vlastního babího léta, ustupuje povětrnosti, která
již nevybočuje z počasí příznačného pro pozdní podzim. Martinský
časový úsek je v dlouhodobém průměru nejenom výrazně chladnější, než-li by odpovídalo teplotnímu průběhu podle teoretické křivky
průměrných teplot, ale je i kalný, pošmourný a ještě více mlhavý.
Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +4,5 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla +6,9 °C;
- celkové množství srážek bylo pouze 23 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 990 hPa,
což zároveň představuje dlouhodobý průměr
Pranostiky na měsíc leden:
Když konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
V lednu když sníh všude – parné léto bude.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo
těží.
Roste-li tráva v lednu, padá celý rok ke dnu.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Stále mírná povětrnost v lednu chystá na únor nám zimy bednu.
– Ing. O. Kment –

18.4.2009
21.4.2009

O chytré princezně (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ
a rodiče s dětmi)
Po všem hovno, po včelách med (divadelní komedie – Ořechovské divadlo)
O Dobru a Zlu (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ
a rodiče s dětmi)
koncert Františka a Jana Nedvědů
koncert hudební agentury MARBO (výchovný
koncert pro I. a II. stupeň ZŠ)

květen:
29.-31.5.09

Kácení máje a Hanácké slavnosti

září:
5.-6.9.2009

Chropyňské hody

říjen:
5.10.2009
listopad:
13.11.2009
29.11.2009

Krkonošské pohádky (pohádka pro MŠ, I. stupeň
ZŠ a rodiče s dětmi)
Příběhy včelích medvídků (pohádka pro MŠ,
I.stupeň ZŠ a rodiče s dětmi)
Rozsvěcování vánočního stromu

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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