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našeho města
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Vstupujeme do třetího roku čtyřletého 
volebního období, ve kterém Vám chce-
me dokázat, že Vaše volba byla správná 
a že jsme splnili to, co jsme slíbili. Vraťme 
se trochu zpět a připomeňme si některé in-
vestiční akce, které jsme vybudovali.

Bylo to pokračování regenerace po-
zemních komunikací na sídlišti, celková re-
konstrukce městského koupaliště, výstavba 
sběrného dvora, rekonstrukce fotbalového 
hřiště s umělým povrchem, osvětlení přecho-

dů a výstavba nových autobusových zastávek, 
kamerový systém a mnoho dalších menších 
akcí. Nechci zde vyjmenovávat vše, co měs-
to dělá, ale především bych se chtěl zaměřit 
na to, co chystáme do období následujícího.

V letošním roce začneme a do konce 
června vybudujeme cyklostezku do Ple-
šovce. Bude probíhat od ulice Hrad a po 
pravé straně ve směru do Kroměříže spojí 
Chropyni s Plešovcem.
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Jako druhá nejkrásnější po-
hlednice  regionu Kroměřížska vy-
daná v roce 2008 byla vybrána 
pohlednice zobrazující chropyň-
ský zámek, jejímž autorem je To-
máš Rozkošný a kterou vyda-
lo Město Chropyně. Jednotlivé 
pohlednice, kterých byly téměř 
dvě desítky, přihlásily do soutěže 
obce Chvalčov, Rajnochovice, 
Skaštice, města Kroměříž, Chro-
pyně, Holešov a vydavatelství 
Horák – Norovy. 

V minulém roce jsme vydali 
novou sérii čtyř pohlednic zob-
razujících chropyňský zámek – 
celkový pohled, trojkombinaci 
zámku a jeho interiéru, dále troj-
kombinaci zasněženého zámku, 
kostela sv. Jiljí a náměstí Svobody 
a letecký snímek Chropyně. Mezi 
pěticí nejlepších fotografií regio-
nu Kroměřížska, které vybrala 
porota a které dále postupují 
do celostátní soutěže O nejkrás-
nější turistickou pohlednici České 

republiky, se umístnila  další naše 
pohlednice, a to trojkombinace 
zámku, kostela a náměstí v zimě. 
Celkové prvenství si odnesla ma-
xipohlednice kroměřížské Květ-
né zahrady ve formátu A5.

Oběma našim vybraným po-

hlednicím přejeme co nejlepší 
umístění i v rámci celostátní sou-
těže, která se uskuteční již tento 
měsíc na veletrhu cestovního ru-
chu Holiday World v Praze.

– Ing. Petr Večeřa,
 místostarosta města –

reklama

AKCE 
březen - duben 

po předložení inzerátu 

sleva 15% 
na odvoz a likvidaci 

bytových jáder

Nabízíme služby 
kontejnerové autodopravy

přistavování kontejnerů, 
likvidace odpadu

práce smykovým nakladačem 
a minibagrem

výkopy základů, 
terénní úpravy pozemků, 

inženýrských sítí apod.

kontakt: Robert Lučan
tel.: 737 316 095
e-mail: robicont@robicont.cz
www.robicont.cz

Soutěž „O nejlepší pohlednice Kroměřížska“ roku 2008
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dokončení ze str. 1
V jarních a letních měsících proběhne 

rekonstrukce atletické dráhy a víceúčelo-
vého hřiště s umělým povrchem pro háze-
nou, které se nově vybuduje na ploše dří-
vější umělé ledové plochy. Ani regenerace 
pozemních komunikací nebude v letošním 
roce přerušena a dojde k regeneraci na uli-
ci Díly a Axmanova. Pozemní komunikace 
si opravdu zaslouží vždy pozornost, a tak 
se v letošním roce ještě pokusíme o čerpání 
nového dotačního titulu na bezbariérovost 
chodníků a provedeme rekonstrukci celé 
ulice Nádražní a části ulice Tyršova.

V nynější době probíhá příprava stavební 
dokumentace pro dostavbu domu s pečo-
vatelskou službou, kde vznikne nový dvorní 
objekt, sloužící jako jídelna a společenská 
místnost s denním stacionářem pro seniory, 
a dvě nové bytové jednotky. Hned v březnu 
se rozbíhá zpracování nového investičního zá-
měru na stavbu 24 bytových jednotek pro se-
niory, které by měly vzniknout v pěkném pro-
středí vedle městského úřadu naproti zámku.

Nezapomněl jsem také na projekty, kte-
ré čekají na vhodnou dobu, kdy bude vyhlá-

Rada města na svých jednáních v obdo-
bí od 16. ledna 2009 do 15. února 2009 
mimo jiné:
• schválila vzájemný zápočet odvodu z od-

pisů a krytí odpisů mezi městem Chropyně 
a Správou majetku města Chropyně, p. o., 
ve výši 1.360.611,70 Kč, dále Základní 
školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
ve výši 41.165,40 Kč a Zařízením školního 
stravování, okres Kroměříž, p. o., ve výši 
237.986 Kč,

• vzala na vědomí oznámení ředitelky 
Základní školy Chropyně, okres Kro-
měříž, p. o., o rezignaci na post ředitel-
ky školy ke dni 1. února 2009 z důvodu 
odchodu do starobního důchodu k to-
muto datu,

• schválila poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000 Kč na projekt „Přírod-
ní krásy střední Hané“ připravovaný 
Gymnáziem Kojetín z položky rozpočtu 
města Chropyně vyhrazené na cestovní 
ruch,

• schválila sazby nájemného  pro rok 2009 
v prostorách Základní školy Chropyně, 
okres  Kroměříž,  příspěvková  organiza-
ce, se sídlem Komenského 335 Chropy-
ně, a to 120 Kč/hod za využití tělocvičny 
ZŠ Fučíkova, 85 Kč/hod. za využití tělo-
cvičny ZŠ Komenského a 260 Kč/m2/rok 
za využití ostatních prostor školních budov,

• schválila pokácení dřevin, a to 1 ks jasanu 
na pozemku parcelní číslo 230/1 v kata-
strálním území Plešovec, 1 ks jasanu, 1 ks 
jeřábu a 1 ks javoru na pozemku parcelní 
číslo 1376/2, 21 ks jabloní na pozemcích 

parcelní číslo 1053 a 1045, 2 ks tújí na po-
zemku parcelní číslo 438/2 a 7 ks topolů 
na pozemku parcelní číslo 1195 v katast-
rálním území Chropyně,

• neschválila změnu dodavatele elektrické 
energie pro odběrná místa financovaná 
z rozpočtu města Chropyně na firmu Lu-
men Energy, a. s., Praha 5 – Zličín, 

• schválila poskytnutí finanční částky ve výši 
8.726 Kč na pohřební služby zemřelého 
pana Viléma Macháčka a uložení jeho 
zpopelněných ostatků do společného 
hrobu v Kroměříži,

• schválila jako dodavatele zakázky „Poří-
zení vozidla Renault Kangoo Storia pro 
Pečovatelskou službu Chropyně“ firmu 
AUTOSALON KROMEXIM, spol. s r. o., 
Kroměříž, a pořízení automobilu v pěti-
dvéřové variantě v ceně 248.900 Kč vč. 
DPH, při financování leasingem,

• uložila zajistit vlastními silami Správy 
majetku města Chropyně, p. o., opravu 
chodníků v ulici K. H. Máchy,

• vzala na vědomí převzetí záštity starosty 
města Chropyně nad akcemi „O pohár sta-
rosty města neregistrovaných hráčů v ku-
želkách“ pořádaném v termínu listopad 
– prosinec 2009 Tělovýchovnou jednotou 
Chropyně, o. s., oddílem kuželek, „Turnaj 
neregistrovaných hráčů“ pořádaném v ter-
mínu listopad 2009 Tělovýchovnou jed-
notou Chropyně, o. s., oddílem stolního 
tenisu, a „Rybářské závody mládeže 2009“ 
pořádané dne 27. června 2009 Morav-
ským rybářským svazem, místní organizací 
Chropyně, o. s.,

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

• vyjádřila souhlas s připojením města Chro-
pyně k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky 
na budově úřadu dne 10. března 2009,

• schválila poskytnutí slevy ve výši 50 % 
z pronájmu Městského kulturního středis-
ka Chropyně dne 7. února 2009 Fotba-
lovému klubu Chropyně, o. s., za účelem 
pořádání akce „I. fotbalový ples“,

• schválila Ceník krátkodobých pronájmů 
nebytových prostor Městského kulturního 
střediska Chropyně s platností od 5. února 
2009,

• vyjádřila souhlas s uspořádáním humani-
tární sbírky ošacení pro Diakonii Broumov 
a bezplatným poskytnutím vhodných pro-
stor k uspořádání sbírky,

• uložila zajistit vlastními silami Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o., autobuso-
vou zastávku na ulici Komenského,

• vyjádřila souhlas s vybudováním metropo-
litní sítě na území města Chropyně společ-
ností LAN servis, spol. s r. o., Přerov, avšak 
za podmínky, že společnost před realizací 
každé etapy předloží žádost o vyslovení 
souhlasu s danou etapou a jejím konkrét-
ním řešením.

– Ing. Jiří Rosecký –

Další proměny našeho města
šena dotační výzva. Je to víceúčelová spor-
tovní hala a rekonstrukce náměstí a uličky 
Míru. 

Bez povšimnutí nezůstane také životní pro-
středí, a proto budeme usilovat o zahájení re-
generace skládky „Smeťák“, a to v druhé po-
lovině letošního roku. Dále budeme pokra-
čovat v rekonstrukci městského kulturního 
střediska a vybudujeme novou a důstojnou 
autobusovou zastávku u Fatry. Na místním 
hřbitově vybudujeme mnoho let zmiňované 
kolumbárium.

Naše iniciativa bude také směřována 
k podpoře vybudování obchodního centra 
v areálu Fatry.

Výčet mnoha investičních akcí a jejich 
realizace je vždy závislá na dotačních pro-
středcích, jejichž získání není samozřejmostí 
a musí se za ně velmi bojovat. My zodpověd-
ně říkáme, že bojovat budeme a na inves-
tice finance zajistíme. Zkušenosti již máme 
a podařilo se nám získat za dva roky téměř 
53 milionů korun, což nám mohou jen závi-
dět okolní města a obce.

– Ing. Radovan Macháček, 
starosta města Chropyně –

Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akáto-

vý, 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.

Koupím
 přízemní, cihlový RD 3+1 se zahrád-

kou, jen v dobrém stavu, za rozumnou 
cenu. Nabídněte tel.: 777 166 259, 
e-mail: lenka.s@centrum.cz

Hledám práci
 Zdravotní sestra, nyní na MD, hledá 

možnost přivýdělku. Nabízím veškerou 
ošetřovatelskou péči nemocných či star-
ších lidí, možnost nákupu, úklidu atd. 
tel.: 739 679 598

Hledám
 pronájem pozemku (zahrada, dvorek) 

pro chov slepic. tel.: 605 846 736

Vyměním
 byt velikosti 2+1 za garsonku. tel.: 608 

151 825

Z jednání rady města

Soukromá i nzerce
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Rok 2009 se rozběh a činnost města po-
kračuje dál podle nově schváleného rozpoč-
tu. Proto bychom Vám rádi nastínili před-
pokládaný vývoj našeho města z hlediska 
financí.   

Na základě zákona o obcích a rozpočto-
vých pravidel územních rozpočtů každá obec 
hospodaří podle svého schváleného rozpoč-
tu. Schvalování rozpočtu náleží zastupitel-
stvu obce. Zastupitelstvo města Chropyně 
schválilo rozpočet na rok 2008 v závěru pro-
since. Návrh rozpočtu byl zveřejněn  před 
jeho projednáváním v zastupitelstvu měs-
ta na úřední desce. Rozpočet na rok 2009 
je v současné době  přístupný na interneto-
vých stránkách města. 

Rozpočet, podle kterého bude město 
v letošním roce hospodařit, obsahuje příjmy 
ve výši 60,066 mil. Kč a výdaje ve výši 67,389 
mil. Kč. Na první pohled je zřejmý nesoulad 
mezi příjmy a výdaji. Město vynaloží více pro-
středků, než kolik jich v daném roce příjme. 
To umožňují ušetřené prostředky převedené 
z předchozích let. Aby byl rozpočet v sou-
ladu, je nutné tento rozdíl vyrovnat použi-
tím uspořených prostředků. Vyrovnaný 

rozpočet obsahuje příjmy a výdaje ve výši  
67,389 mil. Kč.

V příjmech i výdajích jsou obsaženy každo-
ročně se opakující dotační vztahy – na výkon 
státní správy, sociální dávky.  Kromě běžných 
výdajů jsou v rozpočtu vyčleněny prostřed-
ky na realizaci a přípravu různých investic. 
Jak vysoké budou investiční akce, záleží také 
na tom, jaké prostředky do rozpočtu přibu-
dou z jiných zdrojů – ze státního rozpočtu, 
z evropských fondů apod. V roce 2009 jsou 
plánovány výdaje na vybudování dlouho při-
pravované výstavby cyklostezky z Chropyně 
do Plešovce, dokončení rekonstrukce spor-
tovního areálu – koupaliště. V případě úspě-
chu při získání dotací pokračování regenerace 
sídliště, vybudování atletického areálu a hřiště 
pro házenou. V případě získání dotačních titu-
lů bude započato s rozsáhlou rekultivací sklád-
ky, která byla dlouho odkládána. Z vlastních 
prostředků je plánováno pokračování v opra-
vách komunikací, chodníků, autobusových 
zastávek a další opravy na majetku města. 

Součástí rozpočtu města Chropyně je i fi-
nanční vztah ke zřízeným příspěvkovým or-
ganizacím. Správě majetku města poskytuje 

Vracím se k zápisu jednání za-
stupitelstva města z prosince 2008, 
kde je uvedeno, že moje připomínky 
ke zcela nepřesným tvrzením staro-
sty města k problematice povodní 
a obnovy lázní otisknuté v Týdeníku 
Kroměřížska jsou součástí spisu to-
hoto zápisu. Domnívám se, že se spí-
še jednalo o zamlčení těchto připo-
mínek před veřejností. Jelikož jsem
byl z řad občanů dotazován, proč 
není toto moje vystoupení v kopii 
přiloženo ke každému výtisku zápi-
su jednání, kopie zveřejněné ve vý-
věsních skříňkách nevyjímaje, zve-
řejňuji zkrácenou verzi svého vy-
stoupení touto formou a doufám,
že příště nebudou v zápisu zastu-
pitelstva některým možná nepříje-
mná fakta zamlčována, a to ani 
případnou průhlednou výmluvou,

že každý má právo si celé znění při-
jít přečíst na městský úřad. Povin-
ností občana není pídit se po sku-
tečnostech, on má právo na to, 
aby je dostal bez podmínky někam 
chodit a něčeho se domáhat.

Za neseriózní považuji naznačo-
vání, že téměř všude účelně využili 
prostředky na obnovu po povod-
ních, ale v Chropyni ne. Město 
využívalo všech dostupných dotací 
a vyhlásilo pro celé území repub-
liky sbírku jak pro potřeby města, 
tak pro potřeby postižených obča
nů. Spolupracovalo na pomoci 
ze sbírek z konkrétních měst v SRN, 
Rakousku a Švýcarsku. Vstupem 
v jednání s nadací Komerční banky 
se podařilo získat několik milionů 
Kč, které byly využity při vybudo-
vání 24 bytů v ulicích Hrázky a Dra-

zřizovatel, kterým je město Chropyně, pří-
spěvek ve výši 9,030 mil. Kč, základní ško-
le příspěvek ve výši 3,565 mil. Kč, mateřské 
škole příspěvek ve výši 1,410 mil. Kč a za-
řízení školního stravování příspěvek ve výši 
1,100 mil. Kč. Město dále přispívá na činnost 
organizačních složek, a to městské knihovny 
a pečovatelské služby. Významně také finan-
cuje činnost chropyňského zámku, tělový-
chovné jednoty a jejích oddílů, fotbalového 
klubu, sboru dobrovolných hasičů, organizací 
Junák, Pionýr, Kamínek, občanských a cha-
ritních sdružení ve městě a okolí apod.

Měnit výši rozpočtu je možné pouze roz-
počtovým opatřením, které rovněž schvaluje 
zastupitelstvo města. V případě příznivějších 
příjmů bude možné do rozpočtu tyto pro-
středky zapojit na konkrétní akci.

V závěru bych ráda vyslovila přání, 
aby se rok 2009 vyvíjel v oblasti příjmů tak, 
aby bylo možné nejen udržet řádný chod 
města, ale i získáním prostředků a realizací 
plánovaných akcí posunout úroveň města 
Chropyně zase kousek dál.      

– Ing. Lenka Macháčková
vedoucí finančního odboru –

hy. Žádný dotační titul na obnovu 
lázní nebyl v té době k dispozici. 
Z technických důvodů se jako ne-
schůdný ukázal v období 1990–94 
záměr přebudovat na lázně objekt 
bývalé školky. Snaha založit akci-
ovou společnost za účasti občanů 
města neuspěla pro nedostatečnou 
výši předběžně upsaných prostřed-
ků. Zcela nedostatečné investič-
ní zdroje města vedly k závěru, 
že je nutno najít na vybudování láz-
ní solventního investora.

K přiznání starosty v Týdení-
ku Kroměřížska, že nemá o kro-
cích, které měly vést k obnově 
lázní konkrétní informace, si stačí 
uvědomit, že na městském úřadě 
je dostatek písemných dokladů 
o řešení povodňové i lázeňské si-
tuace a v současném zastupitelstvu 
je 8 členů zastupitelstva, z toho 
3 členové rady města z roku 2003, 
kdy se prodávaly pozemky u lázní, 
a současně 5 členů zastupitelstva, 
z toho 4 členové rady z povod-
ňového roku 1997. Chybí vyjá-
dření, proč starosta zpochybňuje 
své předchůdce, když v rozhovo-
ru pro týdeník uvádí, že nastoupil 
do úřadu, který bezvadně fungo-
val. Navíc již v červnu 2007 pro-
hlásil, že všechna čtyři předchozí 
zastupitelstva odvedla kus práce 
a on je rád, že převzal město v dob-
rém stavu. Ve světle těchto sku-
tečností chápu zveřejněné názory 

starosty za pouhý populismus a ne-
vhodnou, předčasnou, neseriózní 
a politikářskou předvolební kampaň 
pro rok 2010. Zásadně nesouhla-
sím s tím, aby kladný vztah občanů 
města k lázním byl zneužit k politic-
kým cílům. Vždyť lázně byly v roce 
2006 volebním tématem pouze 
pro dvě kandidátky. Kandidátku 
pana Remeše a tu moji. Ve volebním 
programu starosty nebyla o lázních 
ani zmínka. Na schůzi zastupitelstva 
jsem nabídl, že vypracuji článek 
do Zpravodaje, který připomene 
vše, co se v letech 1990-98 pro láz-
ně, jejich provozuschopnost a poz-
ději možnost obnovy udělalo, a vy-
slovil jsem přesvědčení, že pan Hra-
bal by byl ochoten zpracovat podo-
bnou informaci pro období 1998–
2006. Patrně nepřekvapí, že tato na-
bídka vyvolala ze strany uvolněných 
funkcionářů města nulovou reakci. 
Pokud by se z osočování a očer-
ňování předchozích starostů a za-
stupitelstev v novinách měl do bu-
doucna stát memoriál, a připomí-
nám, že o takovém osočování 
se v zastupitelstvu dikutovalo 
už v roce 2007, potom považuji 
za vhodné, ne-li nutné, zveřejnit 
informační články stejných autorů
i o veškeré investiční činnosti a sou-
visejících objektivních ekonomic-
kých podmínkách života obcí 
za obě zmíněná období let 1990–
2006.  – Ing. František Kroupa –

Finanční úřad v Kroměříži 

Bližší informace naleznete ve vývěsních skříňkách MěÚ 
Chropyně nebo na webových stránkách města.

 

vybírat daňová přiznání
oznamuje, že bude, stejně jako v loňském roce,

k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací 
období roku 2008 i na Městském úřadě v Chropyni,

ve středu 18. března 2009 
v době od 12:00 do 16:30 hodin.

Rozpočet města Chropyně v roce 2009

Ž

Zápis může vypovídat o mnohém
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V uplynulém roce 2008 
se v našem městě narodilo „pouze“ 
45 dětí, z toho 28 chlapců a 17 
děvčat. Oproti posledním třem 
rokům jde o mírný pokles (2005 – 
61 dětí, 2006 – 51 dětí, 2007 – 54 
dětí). Nejčastěji používaným jmé-
nem byl Jakub, a to 3krát, ostatní 
jména se nevyskytla více než jed-
nou. Kromě tradičních jmen jsme 
měli v minulém roce možnost setkat 
se i s trochu „netypickými“ jmény 
– jako jsou Ketrin, Dylan James 
či Zoe. Prvním narozeným ob-
čánkem našeho města v minulém 
roce byl Jindřich Sozaňski, který 
se narodil v kroměřížské nemocnici 
3. ledna.

Naopak nejstaršími občany 
našeho města jsou paní Anna 
Němcová (v současné době 
v Domově důchodců v Kvasi-
cích), dále paní Anežka Dohna-

Dne 20. ledna 2009 jsme obdr-
želi „petici“ podepsanou 43 občany 
našeho města, nazvanou „Zruše-
ní autobusových spojů Olomouc 
– Tovačov – Kroměříž“, ve které
nás občané žádají, abychom se za-
sadili o to, aby tyto autobusové 
spoje nebyly zrušeny, neboť by 
se pro ně podstatně zhoršila mož-
nost dopravy do zaměstnání a zpět.
 Šlo o autobusové spoje provozo-
vané společností Veolia transport
Morava, a. s., Olomouc, kterým
údajně Zlínský kraj neprodlou-
žil licenci na jejich provozování,
která končila k 8. březnu 2009.
Jednalo se především o spoj 
č. 890704-1 s odjezdem v 5:20 
od závodu do Kroměříže, dále spoj
č. 890701-16 s odjezdem v 6:08 
od závodu ve směru na Kojetín 

líková a paní Dobromila Paleč-
ková, které v tomto roce oslaví 
již 94. narozeniny. Všem touto 
cestou gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví do dalších let!

Počet obyvatel dosáhl k 1. le-
dnu 2009 čísla 5 172, bylo uza-
vřeno 28 sňatků a zemřelo 43 
našich spoluobčanů.

Nezaměstnanost v regionu 
Chropyňska dosáhla v závěru 
roku 8,1 %, což je přibližně stej-
ný údaj jako na začátku roku 
2008, i když v průběhu roku 
se míra nezaměstnanosti po-
stupně snižovala až na hodno-
tu 6,8 % (bylo to v měsíci září) 
a potom se začaly projevovat 
dopady celosvětové hospodář-
ské krize, které se nevyhnuly 
ani našemu regionu.

 – Ing. Petr Večeřa, 
místostarosta města –

K dětem patří neodmyslitel-
ně pohádky, které se v zimním 
čase stávají ještě kouzelnějšími. 
V mateřské škole je pohádka 
jako doma. Ale jeden týden byl 
ve 4. třídě opravdu výjimečný: 
každý den přišla za dětmi s pěk-
nou pohádkou opravdová ba-

a odpoledne spoj č. 890704-21
s odjezdem ve 13:20 od závodu
na Kroměříž a spoj č. 890704-32 
s odjezdem ve 14:22 od závodu 
do Kojetína. Tyto spoje jezdily v pra-
covní dny.

Ihned jsme kontaktovali staro-
sty i z jiných měst a obcí mikro-
regionu Střední Haná – Kojetína, 
Tovačova, Polkovic a Uhřičic, kte-
rých se tato záležitost také týká, 
a zahájili jednání jak na Krajském 
úřadě Olomouckého kraje, tak 
především na Krajském úřadě 
Zlínského kraje, kde nakonec do-
šlo k dohodě.

Výsledkem je, že tyto autobu-
sové spoje nebudou od 8. března 
2009 zrušeny a budou i nadále jez-
dit tak jako doposud.
– Ing. P. Večeřa, místostarosta města –

bička či prababička (od Matýska 
a Vojtíška, Liborka, Vendulky, 
Petříka a Lucinky). Za nezapo-
menutelný zážitek děkujeme 
paní Zapletalové, Přecechtě-
lové, Panáčkové, Sedlářové 
a Grebeňové.

– děti a učitelky 4. třídy –

(

Povídám, povídám pohádku…

„Statistický“ pohled na rok 2008 Petice proti zrušení 
autobusových spojů
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Dovolte mi, vážení čtenáři Zpravodaje, 
abych Vám představil nově jmenovaného 
ředitele Základní školy Chropyně, okres 
Kroměříž, příspěvková organizace, kterým 
je Mgr. Milan Bajgar a který byl do funk-
ce jmenován od 1. února 2009. Přestože 
je ve funkci ředitele teprve krátkou dobu, 
v následujícím rozhovoru se Vám Mgr. Baj-
gar pokusí sdělit, co jsou jeho priority a kam 
by chtěl školu nasměrovat.

Rád bych Vás na úvod požádal o stručné 
představení se z profesního pohledu.

Svou pedagogickou praxi jsem zahájil 
na zdejší základní škole po studiu na Masary-
kově univerzitě v Brně v roce 2004. Nejprve 
jsem působil na I. stupni základní školy jako tří-
dní učitel – s tím souvisela výuka všech před-
mětů, které se na prvním stupni vyučují. Od za-
čátku školního roku 2008/09 jsem působil 
i na druhém stupni, kde jsem vyučoval infor-
matiku, technické kreslení a tělesnou výchovu.
 
Jste absolventem chropyňské základní 
školy. V čem byste spatřoval výhody toho, 
že jste navštěvoval tuto školu již jako dítě 
a dokonce na ní později pracoval jako pe-
dagog? 

Výhodu spatřuji v tom, že mohu vychá-
zet ze znalosti prostředí a že mám možnost 
srovnání doby, kdy jsem školu navštěvoval 
jako žák, s obdobím pedagogické činnosti. 
To se týká např. způsobu práce s dětmi, který 
je nyní založen především na pozitivní mo-
tivaci, na dialogu učitel – žák, na využívání 
moderních technologií aj. 

Přejděme k záležitostem týkajícím 
se vzdělávání. Jedním z dokumentů, které 
měli uchazeči předložit spolu s přihláškou 
ke konkurznímu řízení, byla také vypra-
covaná koncepce rozvoje školy. Co bylo 
cílem Vaší koncepce? 

Mým cílem je zvýšit kvalitu výchovy 
a vzdělávání, které škola poskytuje, a při-
nést další zlepšení spolupráce mezi vedením 
školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. Zá-
kladním rysem je naprostá otevřenost (ko-
munikace). Každý z nás vidí školu z jiného 
pohledu – žáci, rodiče, pedagogové, pracov-
níci obce, veřejnost. Proto je výměna názorů 
a zkušeností naprosto nezbytná. 

Co by měl podle Vás absolvent základní 
školy všechno znát a umět? 

Žák naší školy by měl zvládnout základní 
učivo tak, aby jej mohl v běžném životě využí-
vat, tj. vzdělání pro život, dále tvořivě, samos-
tatně myslet a pohotově se rozhodovat. Při zís-
kávání informací pracovat s různým textem, 
využívat internet atd. Náš absolvent by měl být
také morálně zodpovědný za své činy a plně 
si uvědomovat jejich důsledky.

A jakými prostředky toho chcete dosáh-
nout?

Na jedné straně stanovit žákům jejich 
práva, ale na druhé straně také jejich povin-
nosti a pravidla, kterými se musí řídit nejen 
ve škole, ale také mimo ni. Když si ta pravidla 
uvědomí a budou s nimi žít, je to dobrá cesta 
k tomu, jak z nich vychovat dobrého člověka.

U samotného vzdělávání si myslím, že je nej-
důležitější zaměřit se na podstatné učivo, 
bez jehož zvládnutí nelze pochopit další lát-
ku, a oddělit ho od informací podružných, 
u kterých je třeba vědět, kde je najít. Dále 
je třeba usměrňovat školní zátěž žáků a roz-
sah domácí přípravy, spočívající v zadávání 
zajímavých úkolů.

Chropyňská základní škola má velkou sla-
binu, a tou je odchod žáků na jiné školy. 

Ano, to je velký problém. Potýkají se s ním 
však i jiné školy v našem okrese. Bohužel pro 
naši školu leží naše město v dobře dostupné 
lokalitě měst Kroměříž, Kojetín, Přerov, která 
nabízejí jak víceletá gymnázia, tak základní ško-
ly s různým zaměřením. Pochopil bych odchod 
na víceletá gymnázia nebo na odborně zaměře-
né základní školy. Nerozumím však odchodům 
žáků na jiné běžné základní školy. Troufám 
si tvrdit, že naše škola dokáže poskytnout srov-
natelné vzdělání jako jiné základní školy. 

Ale když se zeptáte rodičů, proč své dítě 
přeložili na jinou základní školu, často 
odpoví, že je to kvůli šikaně.

Naše třídy nejsou tak početné, což umož-
ňuje intenzivnější způsob výuky a vzájemného 
působení učitel – žák. To je jistá výhoda. 
Přestože se projevy šikany vyskytují i na naší 
škole, jsem přesvědčen o tom, že se v ní pro-
blémy se šikanou nevyskytují v tak velké míře 
a s tolika různými patologickými jevy jako 

na velkých (sídlištních) školách ve městech. 
Proto se mi takové zdůvodnění nezdá správné.

Dalším argumentem rodičů při přeložení 
svých dětí na jiné školy je údajná nízká 
kvalita učitelského sboru…

Na tomto místě se musím zásadně ohra-
dit a vyjádřit svůj nesouhlas. Na naší škole 
učí plně kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní 
učitelé. Působí zde jak učitelé s dlouholetou 
praxí, tak čerství absolventi pedagogických 
fakult. A to je myslím ideální stav.

A jak tedy chcete odlivu žáků zabránit?
Naší prioritou je a musí být především kva-

litní výuka. Chceme však dětem nabídnout 
i nejrůznější kroužky, ať už sportovní, umě-
lecké, rukodělné nebo jazykové, které bu-
dou vedeny nejen našimi pedagogy, ale i ro-
diči a studenty. Chceme také využívat pro-
story, které nabízí naše město a okolí.

Jak jste se zmínil, počítáte i s tím, 
že do vzdělávání, výchovy nebo využití 
volného času dětí zapojíte rodiče, což dří-
ve fungovalo. Upřímně řečeno, nebude 
úkol velmi náročný? Spousta rodičů totiž 
nemá čas ani na to, aby se s dětmi učila. 

Myslím si, že dobrá komunikace a spolu-
práce s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. 
Velmi důležité je vtažení rodičů do procesu 
vzdělávání svých dětí. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně 
úspěchů ve snaze pozvednout chropyňské škol-
ství. Také Vám přeji, abyste při své práci našel 
spoustu lidí, kteří Vám budou ochotni pomoci 
ve snaze pozvednout chropyňské školství. 

– JiRo –

Představujeme Vám nového ředitele základní školy
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Kapitola VII – František Kašper, varhaník 
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (2. část)

K počátkům Kašperova působení v Chropy-
ni ještě dodejme. Po vyřešení všech podstat-
ných sociálních jistot, přichází za manželem 
i jeho žena s mladičkou dcerou Marií, která 
se narodila 17. června 1904 v Metylovicích. 
O ní a synovi Antonínovi, který se narodil 
10. září 1909 již v Chropyni, pojednáme v pří-
ští kapitole. Oba dva se stali 
uznávanými hudebníky a pe-
dagogy.

Podle varhanických zvyk-
lostí a požadavků se Kašper 
především věnoval chrámo-
vé hudbě a zpěvu. Na kůru 
kostela sv. Jiljí mohl využívat 
nově postavené varhany s pe-
dálem, které postavil varhanář 
Hauke z Uherského Hradiště 
v roce 1898. O nástroji jsme 
se již zmiňovali v dřívější ka-
pitole. Do chrámového sboru 
zval Kašper osvědčené zpě-
váky místní i přespolní, pře-
devším z dřívějšího spolku 
Omladina a zejména z Kato-
lické jednoty mužů a jinochů, 
kterou založil farář J. Vévoda 
v roce 1902. Tato se rozrostla 
až na 300 členů a údajně měla 
i vlastní 22člennou kapelu. Při 
bohoslužbách zaznívaly pře-
devším duchovní skladby do-
bových moravských skladatelů, 
které Kašper poznal a slyšel 
v době svého hudebního vzdě-
lávání ve Frýdku a mnohé pro-
vedl již v Metylovicích.

Z Kašperova vyprávění si pa-
matuji, že zanedlouho po jeho 
nástupu do Chropyně zde zří-
dil instrumentální kapelu. O její
existenci, nástrojovém obsaze-
ní a četnosti nemáme bližších 
zpráv. Můžeme pouze kon-
statovat, že Kašper navázal 
na tradici kapel, kterou zde 
založil a k určitému hudebnímu vrcholu při-
vedl bývalý chropyňský rektor Karel Kopec-
ký. Jak jsme již psali, Kopecký jezdil s kape-
lou po celém hanáckém regionu a hrál s ní při 
různých církevních i světských svátcích.

Touha mladého Kašpera po hlubším hu-
debním vzdělání jej přivedla na varhanickou 
školu do Brna, kterou v roce 1882 zřídil Leoš 
Janáček a byl jejím ředitelem až do roku 
1919. Varhanická škola vydržovaná Jedno-
tou na zvelebení církevní hudby na Moravě 
se především zaměřila na výchovu varhaníků 
a ředitelů kůru. Po celou dobu své existen-
ce byla na veřejnosti spojována s představou 
určité výjimečnosti. Janáček školu soustavně 
rozšiřoval, zvyšoval její prostředky, osnovy 
i kvalitu učitelů. Za dobu svého pedagogické-
ho působení na mužském učitelském ústavu 

a na zřízené varhanické škole poznal, že pomě-
ry v chrámové hudbě jsou velmi špatné. Péče 
o církevní hudbu byla dříve ponechána jen 
na učitelstvu, které se učilo hudbě jen na uči-
telských ústavech. Viděl, že tak mnohý ab-
solvent učitelského ústavu, s nimž si na ús-
tavě nevěděl rady, stal se pak varhaníkem. 
S jakým úspěchem může pak vykonávat svůj 
úřad? Od roku 1869, kdy se hra na varhany 

stala jen nepovinným předmětem na učitel-
ském ústavě, nemohli ani nechtěli již učitelé 
přijímat toto vedlejší zaměstnání a v neděli 
muselo se často v kostele zpívat bez varhan-
ního doprovodu. Hra v chrámech i církevní 
hudba sama zřejmě upadala. Je proto zřejmo, 
že Janáček byl horlivým zastáncem reformní-
ho hnutí církevní hudby a že mu velmi zále-
želo na tom, aby i varhaníci byli vychováváni 
v duchu nové reformy.

Také dospěl k názoru, že varhaníci a ředi-
telé kůru tvoří hlavní kádr kvalifikovaných hu-
debníků ve městech a na venkově. Na svých 
místech šíří hudební vzdělání, mnohdy jsou 
jedinými nositeli kultury ve svém působiš-
ti. Kromě svého chrámového povolání mají 
většinou i svůj sbor, svůj orchestr, řídí často 
zřízenou kapelu a zpravidla i hudbě vyuču-

jí. Varhanická škola se postupně rozšiřovala 
na tříleté studium. Získala svoji vlastní bu-
dovu (nyní Janáčkovo muzeum ve Smetano-
vě ulici), byla vybavena čtyřmi varhanami, 
pěti klavíry a učebními místnostmi. Podle 
písemných pramenů měla v roce 1909 již 
přes sto žáků a kvalitní učitele. Vedle dvou 
a tříletého studia zřídil Janáček v roce 1905 
tzv. desetiměsíční kurz pro venkovské var-

haníky. Původní název byl: 
„Kurz pro vzdělání varhaníků 
z obce pro obec“. Úkolem 
kurzu bylo naučit žáky tomu, 
co pro své povolání nej-
nutněji potřebují. V hudební 
teorii – akordy, improvizace 
modulace, ve varhanách – hra 
kostelních písní pro celý cír-
kevní rok včetně předeher 
a potřebné dohry (preludium, 
interludium, postludium), 
ve zpěvu – obřadní písně 
na velké svátky a pohřby, 
ve hře nástrojové – hra na kla-
vír, housle, případně decho-
vý nástroj. Podle hudebního 
pedagoga L. Kundery byl zří-
zený kurz hojně navštěvo-
ván. Za 12 let jeho trvání 
vyšlo z něho 184 absolventů. 
K absolventům varhanické 
školy patřil i mladý Fr. Kaš-
per. S určitostí však nevíme, 
zda absolvoval desetiměsíční 
kurz pro venkovské varha-
níky, nebo celoroční řádné 
studium. Již citované publi-
kace uvádějí tyto texty: ČHS 
– vzdělán na brněnské varha-
nické škole – desetiměsíční 
kurz 1907. V Kunderově studii 
o varhanické škole se v sezna-
mu dočítáme: Kašper, Fr. 1907 
K=Kurz pro venkovské varhaní-
ky s poznámkou – seznam žáků 
varhanické školy pořízen podle
hlavního katalogu. Omyly nej-
sou vyloučeny. Ovšem Ota Fric 

ve své publikaci uvádí: „… studoval na varhanické 
škole v Brně 1903–05.“ Pro zajímavost dodejme, 
že F. Kašper se s O. Fricem znal a koncem třicá-
tých let minulého století pro něj vypracoval hesla 
o muzikantech hanáckého regionu.

I když nám pro přesné stanovení doby stu-
dia na varhanické škole chybí rigorózní pod-
klady, je pravdou, že studiem v Brně získal další 
a odbornější hudební vzdělání. Podle Kaš-
perova vyprávění můžeme usuzovat, že pa-
třil k žákům úspěšným a na Janáčka nedal 
nikdy dopustit. Jeho zásluhou se delegace 
chropyňského pěveckého sboru Smetana zú-
častnila udělení prvního čestného doktorátu 
L. Janáčkovi na Filosofické fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně v roce 1925. 
(pokračování příště)

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
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Začátkem února se konalo v Kroměříži 
Okresní kolo národní pěvecké soutěže všech 
ZUŠ včetně soukromých ZUŠ. Skvělého 
umístění v opravdu silné konkurenci dosáhly 
naše žákyně ZUŠ Kroměříž, pobočka Chro-
pyně.

Karla Koutná – 2. místo v sólovém zpěvu – 
0. kat. 1. – 4. třída ZŠ
Sára Vinklerová – 2. místo v sólovém zpěvu 
– 0. kat. 1. – 4. třída ZŠ
Veronika Koutná – 2. místo v sólovém zpě-
vu – 5. kat.
Dominika Okruhlicová – 3. místo v sólo-
vém zpěvu – 6. kat.
V. Koutná, D. Okruhlicová (duo) – 3. mís-
to v komorním zpěvu – 2. kat.

Poděkování patří p. učiteli L. Koutnému 
za příkladné vedení, žákyním blahopřejeme 
a přejeme mnoho úspěchů v dalším umělec-
kém růstu.

– Mgr. Jana Milotová –

reklama

Opět další úspěchy!!!
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Tuto památnou sobotu se kluci z 2. smeč-
ky vlčat vydali na dlouho slibovanou jedno-
denní výpravu nazvanou expedice Chřiby.

Autobusem jsme asi po hodince jízdy dora-
zili do Koryčan, odkud začala naše strastiplná 
pěší cesta. Vydali jsme se po žluté turistické 
značce směrem na Zvadilku. Po cestě jsme 
museli dávat pozor, abychom nepošlapali 
bežkařské stopy, kterých bylo všude kolem 
nepřeberné množství. 

Během prvního úseku cesty jsem pomalu 
docházela k poznání, že připravenou trasu 
výpravy nemůžeme zvládnout, neboť muž-
stvo na mně neustále požadovalo přestávku, 
a tudíž budeme muset ze svých nároků slevit. 

Na Zavadilce jsme udělali větší přestávku 
na svačinu a posilnění a při té příležitosti byla 
upravena a zkrácena trasa celé expedice. 
Když jsme se ale vydali na další pochod, kluci 
se nějak zázračně rozešli a šlapali, až to bylo 
k podivu.

Po cestě jsme se kochali krásnou zimní 
krajinou, a tak jsme si ani nevšimli, že už jsme 
pomalu dorazili „Ke Křížku“, kde kluci uvi-
děli velkou ceduli „hrad Cimburk 1 km“. 
Následovala krátká válečná porada, neboť 
se ukázalo, že to kluky velmi zaujalo. Po dru-

hé byla teda změněna trasa a naše malá výpra-
va se vydala na hrad. Do kluků jako by něk-
do nalil novou energii a ten 1 km k hradu 
jsme ušli zázračně rychle. 

Prohlídka hradu, který já pamatuji jako 
zříceninu, kde byl vždy a všude volný přístup, 
nás velmi překvapila. Hrad je v rekonstrukci 
a práce opravdu pokročily. U pokladny jsme 
zaplatili vstupné a obdrželi jsme mapku a his-
torii hradu a vydali se na prohlídku. Bylo vi-
dět, že kluky prohlídka a historie hradu vel-
mi zaujaly, a kdyby záleželo na nich, zůstali 
by asi na Cimburku a pomáhali s rekonstruk-
cí. Co naplat, čas nás ale tlačil a bylo nutno 
vydat se na další cestu.

Cesta zpět do Koryčan byla velmi podob-
na prvnímu úseku naší cesty a také zkouškou 
naši orientace, když se nám v lesnatém teré-
nu podařilo nějakým zázrakem ztratit zele-
nou značku.

Po krátkém zorientování se podle mapy 
bylo usouzeno, že teoretický víme, kde jsme, 
a nejbližší odbočkou jsme se vydali směrem 
na Koryčany, což nám zanedlouho potvr-
dil i jeden protijdoucí pán se psem, když 
nám na náš dotaz odpověděl, že s nachází-
me asi 10 minut nad Koryčany. To pozvedlo 
naše sebevědomí, že jsme se vlastně vydali 
zkratkou, a za chvíli jsem již spatřili první 
domečky. 

Na náměstí jsme si zašli do místní, teď již pěk-
né spravené, restaurace na čaj, jelikož ten náš 
došel hned po odchodu z hradu a bylo nut-
no doplnit tekutiny, a pak již rychle na au-
tobus a domů, sice unavení, ale spokojení 
z prožité výpravy. 

Musím také poděkovat Radomíru a Ren-
či Mikešovým, kteří nám navrhli a také pro 
nás přijeli autem k autobusu do Kroměříže 
a všechny členy naší vlčácké expedice odvezli 
domů, děkujeme.

– J.S. –

Ve dnech 11. a 12. února se v Kroměří-
ži konalo okresní kolo soutěže základních 
uměleckých škol, kterého se zúčastnili žáci 
ze třídy pana učitele Iva Novotného a pana 
učitele Mgr. Pavla Skýpaly. Na zobcovou 
flétnu nás zastupovala Markéta Horáková, 
která obsadila 2. místo v nulté kategorii. 
V první kategorii ve hře na trubku obsadil 
Jan Horák 1. místo. Myslím si, že je zde plně 
na místě říci, že Honza soutěžil v katego-
rii, ve které byli soupeři i o dva roky starší. 
Ve hře na tenor obsadil Jakub Pospíšil 
2. místo v druhé kategorii. V první kategorii 
ve hře na klarinet obsadila Klára Hlavinko-
vá 2. místo. Děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a přejeme do budoucna mno-
ho dalších hudebních úspěchů. 

– Ivo Novotný – vedoucí pobočky –

Vlčácká zimní expedice Chřiby

Soukromá ZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně 
a soutěž základních uměleckých škol
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V sobotu 7. února 2009 se ko-
nal v Městském kulturním středis-
ku v Chropyni I. fotbalový ples, 
jehož pořadateli byli chropyňští 
fotbalisté. S trochou rozpači-
tosti a zvědavostí se očekávalo, 
jak se tato snaha FK Chropyně 
oživit plesovou sezonu a oboha-
tit nabídku kulturních programů 
v našem městě osvědčí. Zvláště 
když na tomto plese měla hrát 
typicky rocková kapela Expo!

Dnes již můžeme říci, že Expo 
nejen že nezklamalo a potvrdilo 
svou vysokou profesionalitu a oblí-
benost, kterou jsme znali z osm-
desátých a devadesátých let, 
ale i potěšilo své obdivovatele 
a fanoušky, kteří se na ně přišli 

podívat. A když k tomu připo-
čítáme perfektní služby firmy 
Gastroma, která měla na starosti 
občerstvení a celkovou organi-
zaci plesu, lze hodnotit tento 
ples, stejně jako jej hodnotilo 
i více než dvě stě spokojených 
návštěvníků, jako úspěšný.

Součástí plesu bylo i vyhodno-
cení nejlepších fotbalistů našeho 
města v kategoriích žák, doroste-
nec a muž za uplynulý rok 2008. 
Jako nejlepší žák byl vyhodnocen 
Radim Vymětal, nejlepším doros-
tencem se stal Martin Sobek a nej-
lepším v mužské kategorii byl 
Martin Lacina.

Všichni se již těšíme na další 
ples v roce 2010!!!           – VP –

I. fotbalový ples v Chropyni
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Jako každý rok jsme i letos strávili pololet-
ní prázdniny ve dnech 30. ledna až 1. února 
v Praze. Vyjeli jsme v pátek ráno vlakem 
z Kroměříže. Po příjezdu do Prahy jsme se vy-
dali na Václavské náměstí. Po krátkém roz-
chodu na občerstvení po dlouhé cestě vlakem 
jsme navštívili Muzeum voskových figurín, kde 
se děti nadšeně fotily s voskovými postavami 
od sportovců, přes muzikanty, politiky 
až po herce a filmové postavy. Potom jsme 
vyjeli lanovkou na Petřín. Tam jsme se prošli 
a zasmáli se v  Zrcadlovém bludišti. Když jsme 
z něj vyšli, už se stmívalo. Cestou na osvětlený 
Pražský hrad jsme se ještě zastavili v Muzeu mi-
niatur. Potom už přišla večeře a teplý spacák.

V sobotu ráno nás čekala exkluzivní pro-
hlídka pražského letiště Ruzyně. Nahlédli 
jsme do zákulisí letiště. Dostali jsme se na mís-
ta, která jsou normálně všem lidem nepřís-

tupná. Cargo zóna – odbavovací zóna a zóna 
určená jen personálu letadla. Nejmoderněj-
ší hasičská stanice v republice patřící Ruzyni 
– součástí je Centrum fyzické zátěže PO-
LYGON, kde se provádějí zátěžové testy 
s dýchací technikou. Měli jsme možnost vy-
zkoušet si, co vše musí hasiči v plné výzbro-
ji každé tři měsíce absolvovat. Viděli jsme 
startovat letadla, táhnout letadla speciální-
mi tahači, couvat letadla, vzlétat a přistávat 
několik typů českých i cizích letadel včet-
ně boeingu. Protože napadl sníh, měli jsme 
také možnost vidět, jak se rozmrazují, čistí 
od sněhu  a dále ošetřují letadla před letem. 
Pro všechny to byl neopakovatelný zážitek. 
Z letiště jsme zamířili do Policejního muzea, 
kde nás přivítali nejen současní policisté, 
ale také například četníci, vojáci nebo pří-
slušníci policie dle různých časových období. 

Dětem zde nabízeli spoustu testů z oborů 
bezpečnosti nebo dopravy, za které dostáva-
ly odměny. Z policejního muzea jsme se vy-
pravili na pozdní oběd a do Náprstkova mu-
zea, kde je výstava asijských, amerických 
a afrických domorodých kultur. Večer jsme 
byli na benefičním koncertě Děti dětem 
v kongresovém centru. Největší ohlas měla 
skupina mladých bubeníků ze skupiny Ma-
rimba, kteří nám předvedli na různé bubny 
a bubínky velkou „bubnovou show“.

V neděli dopoledne jsme si sbalili své věci. 
Poslední muzeum, které jsme chtěli navští-
vit, bylo Národní muzeum s překrásnou 
a zajímavou výstavou s názvem Republika 
k 90. výročí vzniku Československa. Sladkou 
tečkou našeho třídenního putování Prahou 
byl malý šlehačkový pohárek. Na Václaváku 
jsme začali, na Václaváku jsme také skončili. 
Tramvají jsme dojeli k nádraží, nasedli na vlak 
a již se těšili na rodiče, kteří nás očekávali. 
Byl to nádherný víkend. 

– Jakub Hrdlička –

Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně  pořádá dětský tábor

Z pohádky do pohádky aneb Kdo si hraje -  nezlobí
 Tábor pro děti od 6 do 14 let  Termín: 31.7.- 9.8.2009 

Místo: Skavsko
Cena: 2.300 Kč člen Pionýra, 2.500 Kč nečlen 

Ubytování: v chatkách, nutný vlastní spacák
Motivace:  celotáborová hra motivovaná pohádkami, naplněná
 činnostmi sportovními, turistickými, přírodovědnými,
 technickými, kulturními

Program zajišťují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři.

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

Kontakt:
Každou středu 15-17 hod. 
klubovna v ZŠ Chropyně, 

Komenského ul., 
vstup od ZUŠ

tel. 777 793 675
marcela.hrdlickova@seznam.cz

www.chropyne.pionyr.cz
www.dobrytabor.cz

Pionýři v ledové Praze
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Náš turistický oddíl Kamínek se 7. úno-
ra účastnil soutěže konané pod Asociací – 
TOM ČR, KUKLA 2009, a to v Holešově. 
Letos jsme jeli soutěžit ve třech kategoriích: 
divadlo, tanec a kulinářský um – Bábovka. 

Pro divadlo jsme s dětmi nastudova-
li pohádku „Pan doktor Bolístko“, kterou 
děti velice dobře zahrály. Bylo jim pěkně 
rozumět a v Chropyni ji letos určitě zahra-
jeme, abychom Vás také pobavili. Děvča-
ta si sama nacvičila tanečky, které pěkně 
předvedla. No a bábovka se líbila i chut-
nala a dovezli jsme si za tento náš společ-
ný výtvor, který jsme nazvali „Rozkvetlá 
louka“, cenu za třetí místo, a to KUKLU, 
kterou máme vystavenou v naší klubovně. 
Po skončení soutěže jsme se do naší bábov-
ky pustili a společně jsme jí celou zbaštili, 
jen ozdoby z naší skvělé bábovky se ztrati-
ly, někdo nás předběhl. 

Domů jsme se vrátili spokojeni a na dal-
ší ročník Kukly se už těšíme, sice nevíme, 
kam nás „Múzy“ zavedou, ale určitě po-
jedeme. 

Všem dětem chci prostřednictvím Zpravo-
daje poděkovat za výkony, které tak skvěle 
předvedly. Také byly hodné a po celou dobu 
soutěže se vzorně chovaly. Máme to hodné 
děti. Též rodičům děkuji, že nám pomohli 
jak s převozem kulis, kostýmů, tak i s převo-
zem dětí. Patří Vám všem mé velké díky.

– Za turistický oddíl Kamínek 
H. Paňáková –

Vás zve k účasti na březnových akcích:

3. března Přerovská 50 – Memoriál Ji-
řího Caletky km 6, 13, 22, 35, 
50; start: Přerov, sokolovna, 
7:00–10:00

29. března První jarní vycházka k sou-
toku Moravy a Hané

 km 8; start: u restaurace Bian-
ca, odchod v 9:00. Vycházka 
je vhodná pro rodiče s dětmi, 
pro seniory i pro spoluobčany 
ze Sdružení zdravotně posti-
žených. Pro děti starší 8 let 
je zajištěn doprovod vedou-
cím turistiky. Po trase i v cíli 
jsou připraveny hry a soutěže, 
v cíli oheň na opékání. Za pří-
znivého počasí (suché polní 
cesty) je možno absolvovat 
trasu na kole.

Odbory KČT oblasti Valašsko–Chřiby 
nabízejí zajímavé akce na kole. Bližší infor-
mace najdete ve vývěsní skříňce u prodejny 
Albert.

Šťastnou cestu přeje
– Jar. Pospíšilová –

Turistický oddíl Kamínek oznamujeTuristický oddíl Kamínek oznamuje  

dětem i rodičům konání letního tábora,

a to ve dnech 11.–19. července v Osvětimanech.

Přihlášky si můžete vyzvednout v ZŠ J. Fučíka 

u pí Motalové nebo u pí Paňákovéu pí Motalové nebo u pí Paňákové 

ul. Moravská 651 v Chropyni 

nebo také objednat na e-mailu: panakovah@seznam.cz.

Zprávičky z turistického oddílu Kamínek

Klub českých turistů
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Vodáci z Chropyně vzpomínají touto for-
mou na spoluzakladatele vodáckého oddílu 
TJ Technoplast Chropyně pana Ivoše Malé-
ho, narozeného ve Valašském Meziříčí, který 
po celý produktivní věk pracoval v Techno-
plastu  v odboru výstavby a ve svém volném 
čase se angažoval pro společnost. Pracoval 
ve vedení Závodního klubu Technoplast, tan-
coval v lidovém souboru Ječmínek, byl čle-
nem fotokroužku, ale především byl vodá-
kem, který v době svého mládí sjel řeku Váh 
od Tater až do Dunaje, a to ještě před vybu-
dováním „Vážské kaskády". 

Někdy v roce 1955 došlo k tomu, 
že se svými přáteli Vláďou a Jarčou Chleb-
níčkovými posoudili možnost splavování 
i tak nepatrné říčky, jakou je „Malá Bečva", 
protékající Chropyní, a spolu s chropyň-
skými rodáky Dobrušem Zavřelovým, Jar-
kem Jurečkou a Mirkem Krutilovým založili 
vodáckou partu. Ta byla později rozšířena 
o další zájemce, zejména obyvatele závodní 
svobodárny, a zařazena mezi oddíly Tělový-
chovné jednoty.

Proč členství v tělovýchovné jednotě? 
Nebylo smyslem sportovních oddílů pouze 
získávat trofeje a ceny při sportovních klá-
ních oddílů fotbalu, házené, ledního hokeje, 
stolního tenisu apod. Podstatné tehdy bylo, 
a věřme, že to platí dodnes, dostat mládež 
z hospod a od televizorů do přírody, na čer-

stvý vzduch a ke zdravému pohybu ve spo-
lečnosti kamarádů při smysluplné zábavě. 

Ivo Malý stál u zrodu oddílu, který sice 
organizuje sportovní soutěž pouze jednou 
do roka, ale žije již ve čtvrté generaci těch, 
kteří svým pojetím života plní základní po-
slání sportu, a tím je tvořit fyzicky i duševně 
lepšího člověka.

Jubilejní 30. ročník Memoriálu Ivo Malého 
na Malé Bečvě z Chropyně do Plešovce konaný 
letos dne 25. dubna 2009 dokazuje životaschop-

nost tohoto poslání. Ivu Malému patří proto 
právem naše poděkování a naše vzpomínka. 

Pokud budete mít chvíli času, přijďte 
se podívat. Start závodu je v 11:00 u mostu 
přes Malou Bečvu v Chropyni. Také se pak mů-
žete podél řeky projít až do Plešovce, sledo-
vat závod a možná i uvážit, zda byste se ne-
chtěli mezi nás přidat.   

– Vzpomínají Břeťa Král,
 dlouholetý předseda oddílu, 

a Toník Topolánek, pamětník –

VELMI DOBŘE PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ
 V OBORU ELEKTRO

Společnost se zahraniční účastní nabízí zaměstnání 
na hlavní pracovní poměr elektrikářům se zkušenostmi 

s elektroinstalacemi z dopravníkových systémů 
a výrobních linek (i automobilový průmysl), 

eventuálně s výrobou rozvaděčů. 

Dále požadujeme 
znalost německého či anglického jazyka 

alespoň na základní úrovni,
 řidičský průkaz skupiny B, 

ochotu cestovat po Evropě.

Nabízíme :
nadstandardní platové podmínky

možnost osobního automobilu 
i pro soukromé účely

využití mobilního telefonu 
i pro soukromé účely

Pro další informace volejte tel.: 602 504 330 
p. Tomáš Orálek, nebo e-mailem na tomas.oralek@email.cz

reklama reklama

NA POZICI : Stavební technik / stavbyvedoucí

Firma : Rovina,a.s., Kroměřížská 134, Hulín  PSČ 768 24          

Náplň práce :               
- Příprava a vedení staveb,
- odpovědnost za kvalitu stavby a plnění termínů,
- koordinace a řízení prováděných prací,
- komunikace se subdodavateli, investorem,
- řešení potřebné administrativy ( fakturace …).
                                                  
Požadujeme :             
- VŠ/SŠ vzdělání v oboru pozemní stavby,
- znalost stavební dokumentace, 
- řidičský průkaz skupiny „B“,
- uživatelskou znalost práce na PC, 
- dobrou orientaci v rozpočtech,
- bezúhonnost, samostatnost, 
- flexibilitu, vysoké pracovní nasazení,
- schopnost systematické práce,
- dobrou organizační, koordinační, komunikační schopnost, 
- autorizace v oboru vítána.
                                            
Nabízíme :                  
- Dobré platové podmínky,
- zajímavou práce v dynamicky se rozvíjející firmě,
- zázemí silné a stabilní společnosti,
- příležitost k seberealizaci a odbornému růstu,
- mobilní telefon, služební automobil, diety a další benefity.
                                         
Nástup :                       
- Ihned

NABÍDKA PRÁCE

Pokud Vás naše nabídka zaměstnání zaujala, zašlete stručný 
životopis vč. kontaktů na Vás a na Vaše předchozí zaměst-
navatele na e-mail: bakalikova@rovina.cz

Třicátý ročník Memoriálu Ivo Malého
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V poslední zprávě jsme vám slibovali 
vítězství a toho se zatím držíme. Po odehra-
ných osmi zápasech jsme umístěni na  1. mís-
tě. I když nám ještě zbývají dva poslední zá-
pasy o vítězství ve skupině, nemáme strach. 
V posledních zápasech se utkáme se soupeři 
BC Orel Blansko a Židlochovice „B“. Podle 
dosavadně nasbíraných bodů by nás již ne-
měla ohrozit ztráta 1. místa, proto bychom 
vás rádi pozvali na finálová utkání Měst-
ského oblastního badmintonového přeboru 
Brno, kde budeme hrát o 1. – 4.místo. 

Tyto zápasy by se měly konat:    

• 1. kolo –  28.3.2009   (venku)

• 2. kolo –    4.4.2009   (doma)

• 3. kolo –  18.4.2009   (doma)

• 4. kolo –  25.4.2009   (venku)

Budeme moc rádi, když nás přijdete 
podpořit, a na případné změny v datech 
se prosím podívejte na www.bkchropyne.
tym.cz, rádi vás uvidíme na balkoně chropyň-
ské tělocvičny. Předem děkujeme za pod-
poru a další díky patří našim sponzorům, 
a to městu Chropyně, firmě Technosoft 
a www.extra-zbozi.cz. Děkujeme. 

– AK –

       SKUPINA B  VSK VUT Brno  Spartak PBS Brno  Židlochovice „B“  Sokol Bořitov  BC Orel Blansko   TJ Chropyně 

      

     VSK VUT Brno     5:3  3:5  8:0  8:0  1:7 

         8:0  7:1        2:6 

     TJ Spartak PBS  3:5     3:5  6:2  7:1  2:6 

            Brno 0:8            4:4 
 

   Židlochovice „B“  5:3  5:3     5:3  7:1  3:5 

  1:7      3:5       
 

     
Sokol Bořitov

  0:8  2:6  3:5     6:2  0:8 

    5:3      0:8 

    BC Orel Blansko  0:8  1:7  1:7  2:6     0:8 

                

       TJ Chropyně  7:1  6:2  5:3  8:0  8:0    

  6:2  4:4     8:0 

   

          POŘADÍ  2.  4.  3.  5.  6.  1. 

      

            BODY  10   5   8   4   0  15  

      
 

           ZÁPASY  42:22  25:31  29:27  16:40  4:36  52:12

Chropyňský badminton stále vyhrává
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Letos již podruhé jsem byl přítomen 
v italském horském středisku Santa Cateri-
na Valfurva velkého úspěchu chropyňské-
ho rekreačního lyžovaní ve zkráceném ob-
řím slalomu s nemalou mezinárodní účastí. 
A právě tento opakující se úspěch našich 
lyžařů bych si dovolil krátce popsat. 

Celý tento závod je organizován pod 
záštitou lyžařské školy Santa Caterina 
Valfurva, závod je to sice amatérský, 

ale je zde k němu přistupováno organizač-
ně jako k poháru „světovému“. 

Po nutné registraci a rozčlenění závod-
níků do jednotlivých kategorií (tyto kate-
gorie je možné vidět na soupisce dole pod 
článkem), obdrží soutěžící identifikační 
číslo a mají možnost si třikrát zkušebně 
projet závodní trať, aby během závodu 
technicky nepřišli o cenné vteřiny. Toto 
období příprav a testů je využito rodinný-

mi kameramany a všemi fanoušky k zaujmutí 
té nejlepší pozice na svahu, a to jak pro filmo-
vaní, tak i pro bouřlivé povzbuzování našich 
závodníků. V momentě, kdy se hladina adre-
nalinu zúčastněných vyšplhá na maximum, 
to celé drama vypukne. Čas je neúprosně 
měřen s přesností na setiny a v cíli je zobrazen 
na digitálním ukazateli. Dojezd českých 
(chropyňských) a polských borců je vždy 
doplněn krkolomnou italskou výslovností 

jmen. Jako příklad uvádím zkomolení jedno-
ho z mnoha českých jmen, je to celkový vítěz 
závodu M. Macháček, kterého se až na po-
třetí podařilo přečíst, alespoň jako Macacek. 
To se vše opakovalo ještě i při závěrečném 
vyhlašování výsledků. 

Celé sportovní odpoledne je pak zakon-
čeno slavnostním večerním předáváním po-
hárů. Tomu předchází fiaccolata, což je sjezd 
žáků lyžařské školy Santa Caterina v tzv. ha-
dím uskupení se zapálenými loučemi. Na zah-
řátí je pak připraveno v italských Alpách neod-
myslitelné vinbrulé (svařené víno), jež je po-
dáváno všem účastníkům slavnostního vyhla-
šováni zdarma. 

Závěrem už jen prozradím, že v kuloárech 
je považováno za hlavní úspěch chropyň-
ských lyžařů především nadšení a nyní již pro-
slavená „Drobníkova škola“ podporovaná 
neúnavným a hektickým povzbuzováním 
chropyňských fanoušků. 

Vítězům blahopřeji a poděkování patří 
i všem chropyňským tiffosi (fanouškům). 

Arrivederci all‘anno prosimo Chropynáci. 
– Zahraniční dopisovatel 

G. L. – Miláno –

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

Tracio di slalom gigante – Santa Caterina Valfurva
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reklama reklama

Dříve, než bude zahájena jarní 
část fotbalových krajských soutěží 
ročníku 2008/09, mi dovolte malé 
ohlédnutí za skončenou podzimní 
částí. 

Do nového soutěžního ročníku 
2008/09 jsme vstoupili se 7 druž-
stvy – se 2 družstvy mladší a star-
ší přípravky, 2 družstvy mladších 
a starších žáků, 2 družstvy staršího 
a mladšího dorostu a jedním druž-
stvem mužů. 

A nyní stručné zhodnocení jed-
notlivých družstev:

Družstva starší a mladší pří-
pravky

Obě družstva přípravek vstupo-
vala do soutěží s velmi úzkými hráč-
skými kádry, neboť „slabé“ ročníky 
1999 a 1998, co se počtu naroze-
ných dětí týče, se projevily i v na-
šem oddíle. Přestože trenéři obou 
družstev, pan Loučka a pan Dobrý, 
dělali, co mohli, patří oběma druž-
stvům až závěr tabulky. Nejlepším 
střelcem u mladší přípravky byl 
Lukáš Klimecký, u starší příprav-
ky Tomáš Loučka – oba vstřelili 
po třech brankách. Ale již ny-
ní výsledky na zimních halových 
turnajích ukazují na určité zlepšení, 
a když k tomu připočteme i tvr-
dou zimní přípravu v tělocvičně, 
výsledky se jistě brzy dostaví, v což 
oba trenéři pevně doufají.

Družstva mladších a starších 
žáků

Starší žáci skončili po podzimu 
na hezkém pátém místě se ziskem 
23 bodů a skóre 42:22. Jak říká 

trenér Zdeněk Horák, který pře-
vzal družstvo po Sašovi Hrabalovi, 
dá se podzim shrnou do tří vět: 
„Doma jasná vítězství, venku těsné 
prohry a vždy neúplný kádr dopl-
ňovaný mladšími hráči a až v zá-
věru série pěti zápasů bez porážky 
vynesla starší žáky na solidní páté 
místo, ale hlavně sami hráči si do-
kázali, že bez bojovnosti vítězství 
nepřijdou. Není dobré vyzdvihovat 
jednotlivce, ale zde je na místě vý-
jimka v podobě Radima Vymětala, 
který si asi jako jediný může v kli-

du říci – celý podzim jsem hrál fakt 
dobře. Pokud se k jeho výkonům 
připojí stabilněji více hráčů, není 
se třeba jarních odvet obávat.“ 

Nejlepším střelcem družstva byl 
Tomáš Zvardoň se 13 brankami, 
Ondra Šírek a Daniel Stratil zatížili 
konta soupeřů oba 6 brankami.

Mladší žáci skončili po podzimu 
až na 10. místě se ziskem 10 bodů 
Je zajímavé, že více bodů dovezli 
ze hřišť soupeřů, doma se radova-
li z vítězství pouze jednou. Trenér 
Petr Štulajter měl mnoho starostí 

s úzkým hráčským kádrem, a proto 
museli vypomáhat i hráči ze star-
ší přípravky, což mělo také vliv 
na konečné umístění. 

Nejlepšími střelci družstva byli 
Honza Horák s 15 brankami, dále 
Lukáš Berky se 6 a Broňa Mrkva 
se 3 brankami.

Družstva mladšího a staršího do-
rostu

Předváděná hra, ale i umístě-
ní obou dorosteneckých družstev 
byly velmi příjemným překvapením 

Komenského 39,Chropyně (městské kulturní středisko) tel.: 732 817 483

nabízí své služby:
Klasické masáže
Medové detoxikační masáže
Anticelulitní masáž + zábal
Antimigrenózní masáž
Masáž Lávovými kameny

Masáže jsou nejstarším léčeb-
ným prostředkem užívaným již 
po tisíciletí k odstranění bolesti, 
nastolení dobré nálady a k zota-
vení svalstva.

Představují tedy vhodné obo-
hacení péče o lidské tělo a jeho 
zdraví.

Masážní Salon Dagmar

FK Chropyně – zhodnocení podzimní části 2008/2009
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Uzavření manželství

V měsíci lednu se do našeho města přistěhovalo 13 občanů, 
14 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 14 občanů, 
zemřeli 4 občané a narodily se 4 děti.

Blahopřání

Dne 2. února 2009 oslavila 
87. narozeniny paní 

Marie Bajerová. 

Vše nejlepší, zdraví a osobní pohodu přeje syn 
s rodinou.

Lukáš Svoboda, Chropyně, část Plešovec 
 Andrea Škrášková, Přerov

uplynulého podzimu KP dorostu, 
na čemž má největší podíl, kro-
mě samotných hráčů, velmi dobrá 
práce celého realizačního týmu 
– vedoucího obou družstev pana 
Procházky, ale i trenérů Kadlčeka, 
Tomšice a Peprného.

Mladší dorostenci skončili 
na výborném 4. místě se ziskem 
29 bodů, skóre 38:17, kdy devět-
krát vyhráli a pouze ve dvou zápa-
sech odešli poraženi. 

Nejlepšími střelci družstva byli 
Zdeněk Zezula s 10 brankami, 

Standa Vávra se trefil osmkrát 
a k tomu ještě dvě branky přidal 
za starší dorost, ve třech případech 
byli úspěšní Kuba Štěpánek, Ro-
man Pešek a Jarda Buchta. Hoši, 
jen tak dále!!!

Družstvu staršího dorostu patří 
pátá příčka za 6 vítězství a 5 re-
miz ze 13 zápasů při zisku 23 bodů 
a skóre 51:31. Měli druhý nejlepší 
útok v celé soutěži, na čemž se nej-
více podíleli Vlastik Zapletal, kte-
rý vstřelil 14 branek, následovali 
Martin Sobek s 10 brankami, Ma-

rek Macháček se 6 a Tomáš Křižan 
s 5 brankami. 

Je potěšitelné, že Martin Sobek, 
Mara Macháček a Lukáš Drobník 
si již vyzkoušeli, jak to „chutná 
v mužích“. 

Družstvo mužů
Výsledky, výkony a z toho 

plynoucí i umístění až na 8. místě 
tabulky krajského přeboru byly 
asi největším rozčarováním a zkla-
máním družstva mužů nejen pro 
fanoušky, realizační tým, výbor 

ale i pro širokou odbornou veřej-
nost. „Jako den a noc“ hodnotil 
trenér Josl výsledky svého týmu 
v domácích zápasech a na hřištích 
soupeřů. Co to pomůže, když 
doma ani jednou nenašli přemo-
žitele (jen Morkovice si odvezli 
bod za remizu 0:0), pouze dva 
body dovezené „zvenku“ za re-
mizy v Provodově a Zborovicích 
jsou opravdu velmi slabou náplastí. 
S tímto stavem si nedovedl poradit 
ani trenér Josl, který po prohraném 
zápase ve Vlachovicích rezignoval 
na svou funkci, ale ani po něm na-
stoupivší Saša Hrabal. V družstvu 
chyběla pravděpodobně osobnost, 
která by i v zápasech, kdy se pří-
liš nedařilo, strhla celé družstvo 
k lepším výkonům. Ale všichni 
doufáme, že se podaří v zimní pře-
stávce nalézt takové řešení, které 
by posunulo „chropyňský fotbal“ 
do vyšších pater tabulky krajského 
přeboru, kam po několik po sobě 
jdoucích sezónách vždy patřilo. 

Nejvíce se střelecky dařilo Lu-
káši Pagáčovi, který vstřelil na pod-
zim 9 branek, Libor Bosák byl ús-
pěšný osmkrát a dále se 6 branka-
mi následovali Mara Šindelář a Petr 
Šimek.

Co říci závěrem?
Snad na jaře budeme mít více 

toho „fotbalového štěstíčka“ i na 
hřištích soupeřů a všechna družstva 
fotbalového klubu „posbírají“ více 
bodů než na podzim a v koneč-
ném hodnocení celého soutěžního 
ročníku 2008/09 se posunou 
do vyšších pater tabulky!            -VP-

FK Chropyně – zhodnocení podzimní části 2008/2009

Společenská kronika – leden 2009
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Blahopřání Vzpomínáme

Vzpomínáme

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel – 

Dne 16. prosince 2008 uplynu-
lo již 5 let od úmrtí paní 

Anny Svobodové 

a dne 12. února 2009 by 100. narozeniny osla-
vil pan 

Josef Svoboda. 

Z našich srdcí neodejdete nikdy. S láskou vzpo-
mínají dcera a syn s rodinami. Kdo jste je znali, 
věnujte jim tichou vzpomínku. Děkujeme.

Dne 17. února 2009 by se dožila 75 let paní 

Jarmila Vrzalová.

Za vzpomínku děkuje manžel Jaroslav, dce-
ra Hana s manželem, vnučky Kateřina a Edita
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě, 

velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 27. února 2009 by se dožila 83 let 
a dne 28. března 2009 vzpomeneme osmé 
smutné výročí úmrtí mojí manželky, naší ma-
minky, babičky a prababičky paní 

Ludmily Navrátilové. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
a úctou stále vzpomínají manžel, dcery s rodi-
nami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 6. března oslaví své vý-
znamné životní jubileum 70 let paní 

Věra Zajíčková. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a rodinné pohody přeje manžel Bohumil 
a děti s rodinami.

Dne 19. března 2009 oslaví 60. narozeniny 
pan

Josef Pleva. 

Hodně zdraví a loveckých zážitků přejí manžel-
ka a děti s rodinami.

Dne 28. února 2009 jsme vzpo-
menuli 3. smutné výročí úmrtí pana 

Zdeňka Kučeříka. 

Za vzpomínku děkují maminka a sestra s rodi-
nou. 

Neplačte, že jsem odešel, klid a mír mi přejte
a vzpomínku v srdci svém mi navždy zachovejte.

Dne 12. března 2009 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí pana 

Vladimíra Paterny. 

Vzpomíná Zdeněk a Monika s rodinou.

Dne 14. března 2009 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Dne 13. března 2009 vzpomeneme 5. smut-
né výročí dne, co nás navždy opustila a není 
mezi námi paní 

Jarmila Ryšavá. 

Vzpomínají manžel, syn Jaroslav, dcera Jana 
s manželem a vnuci Jakub a Lukášek.

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

Dne 13. března 2009 vzpomínáme 4. výročí 
úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Zoltána Nagye. 

S láskou vzpomínají dcery Monika, Blanka, 
Jakub, Vojta, Kateřinka, Martin a Zdeněk.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, 
osud sám chtěl, proč to jen uspěchal?

Dne 21. března 2009 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí mého manžela, našeho 
tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Společenská kronika – leden 2009
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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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Uzávěrka tohoto čísla: 16.3.2009.  
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Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
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O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
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březen 2009
MKS Chropyně připravuje

5.3.2009 v 9:00 hod. O chytré princezně 
 (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi) 
 – Divadelní agentura Praha. Místo konání: Městské
 kulturní středisko, Chropyně, vstupné: 25 Kč

13.3.2009   v 19:00 hod. Po všem hovno, po včelách med 
 (divadelní komedie – Ořechovské divadlo). Místo
 konání: Městské kulturní středisko Chropyně, 
 vstupné: 100 Kč, důchodci a studenti: 80 Kč

Připravované kulturní programy na měsíc
duben 2009

V lednu bývaly vždy nejvýznamnější dva dny, ke kterým se pojila 
různá pořekadla, zvyky a pranostiky. Byl to samozřejmě Nový rok 
(1. leden) a taky Tři králové (6. leden). V předvečer svátku lidé např. 
věštili různými způsoby a odhadovali tak, jaký bude rok. V lednu také 
vyráběli drobnosti pro radost nebo vyráželi do zamrzlé přírody.

Na svátek Tří králů lidé odstrojovali stromeček a tento zvyk 
se udržel dodnes. Vesnicemi procházející a koledující králové Kašpar, 
Melichar a Baltazar psali jako odměnu za koledu na dveře písmena 
K+M+B.

V katolických zemích procházejí o svátku Tří králů vesnicemi ko-
ledníci, kteří píší posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratku 
K+M+B+ nebo latinský ekvivalent C+M+B+ (nebo +C+M+B) jako 
formuli požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů, ale jde 
o zkratku slov „Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná 
tomuto příbytku“ (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopo-
čet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha 
Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. Pak se vaší 
rodině bude celý rok vyhýbat smůla.

Pátého ledna večer se lidé dívali z okna, zda se třpytí hvězdy 
na nebi. Říkávalo se, že se pak rodí sněhově bílí beránci. V předvečer 
Tří králů také lili olovo a podle jeho tvaru hádali, co je v novém roce 
čeká. Nebo si rozkládali na stůl několik drobností – prstýnek, kousek 
chleba, panenku, minci apod. Tyto předměty přiklopili každý zvlášť 
hrnečkem, zavázali si oči, jiná osoba u stolu jim hrnečky přestavěla 
a následně na jeden ukázali. Věřili v to, že kdo si vybral prstýnek, urči-
tě se v novém roce zamiluje, kdo našel chleba, nebude trpět hladem, 
panenka věštila, že se jim narodí bratříček nebo sestřička, a mince 
znamenala, že přijdou k penězům.

Podle lednového počasí naši předkové odhadovali, co je čeká 
v červenci. Velký strach měli z oblevy, protože věštila špatnou úro-
du, o čemž svědčí i úsloví typu „Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů 
v srpnu“, „Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují“, nebo 
dokonce „Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti“.

Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná minimální ranní teplota byla -5,2 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla -1,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 34,4 mm/m2,
- nejchladnějším dnem byl 11. leden s průměrnou denní teplotou
- 14,3 °C.

Pranostiky na měsíc březen:
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, i nadělat.

– redakce –

1.4.2009 O Dobru a Zlu 
 (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi) 
 – agentura Dědiva

4.4.2009   Majda s Františkem na cestáchMajda s Františkem na cestách  
 (vystoupení pro dětis Magdalenou Reifovou) (vystoupení pro dětis Magdalenou Reifovou)

18.4.2009   Setkání Jana a Františka Nedvěda s kapelou 
 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně,
 vstupné 200 Kč

Chropyňské počasí – leden 2009


