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V minulém čísle Zpravodaje jste byli in-
formováni o rozpočtu na rok 2008, který 
schválilo Zastupitelstvo města Chropyně 
v prosinci roku 2008. Dalším dokumen-
tem z oblasti hospodaření, který bude 
projednán na zasedání Zastupitelstva měs-
ta Chropyně v březnu je Závěrečný účet 
města za rok 2008. Zákon o obcích a roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
stanoví tento způsob předkládání Závě-
rečného účtu:

Po skončení kalendářního roku se úda-
je o ročním hospodaření územního samo-
správného celku souhrnně zpracovávají 
do závěrečného účtu. V závěrečném účtu 
jsou obsaženy údaje o plnění rozpoč-
tu příjmů a výdajů a o dalších finančních 
operacích. Územní samosprávný celek je 
povinen nechat si přezkoumat své hospo-
daření za uplynulý rok. Předmětem tohoto 
přezkoumání je hospodaření podle roz-
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Každoročně rozděluje město Chropyně 
finanční příspěvky sportovním organizacím, 
oddílům nebo jednotlivcům na podporu jejich 
činnosti. 

Na sklonku roku 2008 byla vydána Vnitřní 
směrnice č. 5/2008 – Pravidla pro poskytování 
příspěvků na sportovní činnost, kterou byl sta-
noven postup při rozdělování těchto příspěvků 
a kterou byly stanoveny pevné mantinely, 
na co lze poskytnuté příspěvky využít a kdo 
o ně může požádat. Žádosti podle těchto 
pravidel mohou být podávány na podporu 
činnosti organizace, na pořádání obecných 
sportovních akcí nebo akcí konaných pod 
záštitou starosty města nebo s označením 
„o pohár města“ a také na podporu kolekti-
vů či jednotlivců při výjimečné reprezentaci 
města. Jako hodnotící kritérium byla v pří-
padě příspěvku na činnost stanovena struk-
tura členské základny a významnost soutěží, 
do kterých se žadatel zapojoval. Příprava 
podkladů pro rozhodnutí rady města, příprava 
smluv a kontrola jejich plnění spadá do působ-
nosti odboru vnitřních věcí. 

V rozpočtu na rok 2009 byla zastupi-
telstvem města schválena částka ve výši 
1,25 mil. korun, která má být v roce 2009 
mezi sportovní organizace podle schválených 
pravidel rozdělena. Konkrétní rozdělení 
provádí rada města. Schválená částka se dělí 
na částku vyhrazenou na podporu činnosti 
(80 % – 1 mil. Kč), která se rozděluje 
na začátku roku celá, a dále na částku vy-
hrazenou na pořádání akcí a výjimečnou 
reprezentaci (20 % – 250 tisíc korun), která 
se rozděluje v průběhu roku na základě do-
šlých žádostí.

Došlé žádosti o příspěvek na činnost byly 
posouzeny z hlediska obsahu všech podkladů 
potřebných pro stanovení návrhu výše pří-
spěvku, dále byly vyhodnoceny dle Pravidel 
a byly stanoveny bodové hodnoty jednotli-
vých žádostí. Příspěvky na podporu činnosti 

Město Chropyně podporuje sport
získaly Tělovýchovná jednota Chropyně, 
o. s., (603.700 Kč), Fotbalový klub Chro-
pyně, o. s., (345.800 Kč), Cyklistický oddíl 
Cyklosport V+P Chropyně, o. s., (32.100 Kč) 
a Sportovně střelecký klub JUNIOR Chro-
pyně, o. j., (18.300 Kč). Při vyhodnocení 
žádostí dle Pravidel bylo zjištěno, že žádost 
Kynologického klubu Technoplast Chropyně, 
o. s., je neoprávněná, neboť podíl mládeže 
do 19 let v této organizaci nečiní minimálních 
25 % z celkového počtu členské základny, 
a proto byla vyřazena. Kynologický klub 
má však na jiné položce rozpočtu schválenou 
částku 10.000,- Kč na opravy areálu.

Dále bylo podáno několik žádostí 
na podporu sportovních akcí, ať už obec-
ných nebo doplněných o žádost o převzetí 
záštity nad akcí ze strany starosty města. 
Tělovýchovná jednota Chropyně, o. s., 
získala podporu města na akce „Náborový 
turnaj národní házené“ (2.000 Kč), „Ječ-
mínkův běh“ (4.000 Kč), „Školní olympiáda“ 
(4.000 Kč), „Memoriál Petra Pohly“ 
(5.000 Kč) a turnaje pořádané oddílem 
stolního tenisu (2.750 Kč). Dále byl tělový-
chovné jednotě poskytnut příspěvek na akce, 

Na akci navazuje Pálení čarodějnic připravené 
MS ODS Chropyně v areálu Sokolského stadionu

Stavění máje     pálení čarodějnic

nad kterými zároveň starosta města převzal 
záštitu, a to „O pohár starosty města neregistro-
vaných hráčů v kuželkách“ (1.500 Kč), „Turnaj 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise“ 
(1.000 Kč), „Memoriál Iva Malého“ (7.000 Kč), 
„Letní turnaj neregistrovaných hráčů v nohejbalu“ 
(1.500 Kč) a „Memoriál  Pepy Ivana“ 
(1.500 Kč). Klubu českých turistů Chropyně 
byly podpořeny akce „Za králem Ječmínkem“ 
(1.500 Kč), „Podzimním lesem“ (1.500 Kč) 
a bylo podpořeno vzpomínkové setkání 
a výstava při příležitosti 50 let organizované 
turistiky v Chropyni (3.000 Kč). Fotbalový klub 
Chropyně, o. s., pořádal v úvodu roku „Zimní 
turnaj O pohár města Chropyně“ a tento pod-
nik byl podpořen částkou 30.000 Kč. Moravský 
rybářský svaz, místní organizace Chropyně, 
o. s., zase získal podporu akce „Rybářské závody 
mládeže 2009“ (10.000 Kč), nad kterou převzal 
starosta města záštitu.

V rámci „Systémové podpory sportu“, jak byla 
označena oblast výjimečné reprezentace měs-
ta a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů 
ve vrcholových republikových a mezinárodních 
soutěžích, byli podpořeni významní reprezen-
tanti města triatlonista Lukáš Purkar (30.000 Kč) 
a karatista Karel Imríšek (30.000 Kč). Dále 
byla poskytnuta podpora oddílům Tělový-
chovné jednoty Chropyně, o. s., konkrétně 
oddílu ASPV na účast závodnic na mezinárod-
ních závodech v týmové gymnastice „3. Cu-
miana teamgym cup“ (20.000 Kč) v italském 
městě Cumiana, oddílu kanoistiky na účast na 
akci „Soutěž Dračích lodí v Kojetíně“ a oddílu 
národní házené na účast dorostenek na zim-
ních halových přeborech (10.000 Kč).

Z uvedeného vyplývá, že k datu 16. března 
2009 je ze schválené částky ve výši 1.250.000 
Kč rozděleno již 93,5 % a na sportovní akce 
nebo výjimečnou reprezentaci je možno roz-
dělit ještě částku 80.250 Kč.  

– Ing. Jiří Rosecký, 
vedoucí odboru vnitřních věcí –

e     
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Město Chropyně hospodařilo v roce 2008 více než dobře
dokončení ze str. 1
počtu, hospodaření s ostatními finančními 
prostředky a nakládání s majetkem. Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření je sou-
částí závěrečného účtu a ten je projednán 
v samosprávných orgánech. 

V loňském roce jste i prostřednictvím 
Zpravodaje byli informováni o rozpočtu 
a plánech na rok 2008. V závěrečném účtu 
jsou obsaženy i informace o tom, jak se po-
dařilo tyto plány dodržet.

Skutečné příjmy činily 96,268 mil. Kč 
a skutečné výdaje 95,947 mil. Kč. Oproti 
plánu byly tyto příjmy a výdaje vyšší pře-
devším z důvodu získání prostředků na re-
alizování investičních akcí. Na rekonstrukci 
sportovního areálu (hřiště s umělým povr-
chem) 12,9 mil. Kč, na regeneraci sídliště 
4 mil Kč, na sběrný dvůr investiční dotace 
ve výši 4,333 mil. Kč. a neinvestiční 63 tis. 
Kč. Takto se podařilo získat investiční dota-
ce v celkové výši 21,233 mil Kč. Ty vzrostly 
oproti roku 2007 o 2,5 mil. Kč a oproti roku 
2006 o 12 mil. Kč.

Získáním dotací se také vytvořil prostor 
pro to, aby se vlastní prostředky mohly kro-
mě zajištění běžného chodu města, příspěv-
kových organizací města a organizačních 
složek města použít také na poskytnutí pří-
spěvků jiným organizacím ve městě, přede-
vším na sport a volnočasové aktivity. K zís-
kaným dotacím bylo nutné zajistit i finanční 
spoluúčasti města. 

Přesto se podařilo zrealizovat další po-
třebné investice, rekonstrukce nebo opra-
vy. Především výstavbu inženýrských sítí 
na Podlesí, rekonstrukci chodníků, klubovny 
a hřbitova v Plešovci. Město v roce 2008 po-
řídilo bezpečnostní kamery. Další prostředky 
byly vynaloženy na nákup vybavení škol-
ských zařízení města – mateřské a základní 
školy, školní jídelny a Správy majetku města. 
Opravy byly prováděny i na jiných objektech 
ve vlastnictví města – např. na městském 
kulturním středisku a domu s pečovatel-
skou službou. Byly započaty přípravné práce 
v souvislosti s přípravou žádostí na rekultiva-
ci skládky a výstavbu sportovní haly. 

Kromě realizování těchto akcí se také 
pracovalo na přípravě projektů pro další žá-
dosti o prostředky. Především cyklostezky 
do Plešovce.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, 
že rozsah prací byl díky získaným dotacím 
vyšší, než původně schválený rozpočet plá-
noval. Doufejme, že se v tomto trendu bude 
pokračovat dále a díky získaným a vlastním 
prostředkům se podaří realizovat další plány 
a udržet stávající provoz. 

Protože přezkoumání hospodaření obce 
je auditorkou dokončeno s tím, že při pře-
zkoumání nebyly zjištěny nedostatky, 
je možné na zasedání Zastupitelstva města 
25. března 2009 projednat a schválit Závěreč-
ný účet Města Chropyně včetně Zprávy audi-
tora. Tento materiál je také vyvěšen na úřední 
desce a je přístupný na internetových strán-
kách města. Kromě Závěrečného účtu města 
budou na tomto zasedání projednány i výroční 
zprávy příspěvkových organizací města. 

– Ing. Lenka Macháčková, 
vedoucí finančního odboru –

Dalším ze seriálu článků, jež seznamují 
ve Zpravodaji města Chropyně občany s čin-
nostmi, soustředěnými na Městském úřadě 
v Chropyni, je odbor výstavby a životního 
prostředí. Tomuto odboru je svěřena poměrně 
pestrá škála činností, které, jak již ostatně 
plyne z názvu, souvisejí se stavebnictvím 
a ochranou životního prostředí. Z vykoná-
vaných činností spadá většina do přenesené 
působnosti (státní správa), část pak spadá 
do působnosti samostatné (samospráva). 

Nejrozsáhlejší vykonávanou činností odboru 
je státní správa na úseku územního rozhodování 
a stavebního řádu. Příslušnost k vedení územ-
ních a stavebně správních řízení je dána usta-
novením § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon). Stavební zákon a jeho prováděcí 
předpisy jsou základními právními normami, 
podle kterých stavební úřad postupuje při 
své stavebně správní činnosti. Podle těchto 
předpisů stavební úřad zabezpečuje pro ka-
tastrální území města Chropyně včetně části 
Plešovec a obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice 
tyto úkony:
• poskytování územně plánovací informace 

ke stavebním záměrům,
• vedení územního řízení a vydání územního 

rozhodnutí, vydání územního souhlasu pro 
stavby,

• příjem ohlášení staveb a jejich změn,
• vedení stavebního řízení a vydání staveb-

ního povolení,
• příjem oznámení o dokončení stavby 

a vydávání kolaudačního souhlasu,
• vydávání souhlasu nebo rozhodnutí o změ-

ně v užívání stavby,

Seznamujeme Vás s Městským úřadem v Chropyni
• příjem ohlášení o odstranění stavby nebo 

vedení řízení a vydání rozhodnutí o povo-
lení nebo nařízení odstranění stavby,

• vedení řízení a vydání rozhodnutí o naří-
zení nezbytných úprav, udržovacích prací, 
vyklizení stavby,

• vykonávání státního dozoru,
• vedení řízení o sankcích za porušení staveb-

ní kázně fyzickými či právnickými osobami.

Agendu popsaného rozsahu na tomto od-
boru zajišťují Ing. Jiří Pospíšil, který je zároveň 
vedoucím tohoto odboru, paní Ivana Svozi-
lová a paní Jana Kovaříková. Je nutno dodat, 
že jakoukoliv stavební aktivitu, ať se jedná 
o novostavbu či změnu stavby již existující, 
je nutno na stavebním úřadě předem projed-
nat a určit ve smyslu stavebního zákona další 
postup!!!

Z pohledu výkonu státní správy je na od-
boru výstavby a životního prostředí dále sou-
středěna agenda ochrany životního prostředí, 
konkrétně zde sídlí orgán ochrany ovzduší, 
ochrany vod, ochrany zemědělského půdního 
fondu, ochrany přírody a krajiny a odpado-
vého hospodářství. Kompetence, svěřené 
zákony v této oblasti obci, jsou vykonávány 
paní Martinou Adámkovou. Jedná se pře-
devším o vydávání vodoprávních vyjádření 
a souhlasů ke stavbám fyzických osob, vydává-
ní stanovisek ke zřizování malých stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší, ukládání poplatků 
za znečišťování ovzduší, vydávání rozhodnutí 
o odvodech za vynětí půdy ze zemědělské-
ho půdního fondu, vymezování památných 
stromů a významných krajinných prvků, 
povolování ke kácení dřevin a v odpadovém 

hospodářství tvorba a úpravy tzv. systémové 
obecně závazné vyhlášky o poplatcích, uzaví-
rání smluv o nakládání s využitelnými složkami 
komunálního odpadu s podnikateli a vedení 
evidence odpadů.

Na odboru je dále vykonávána činnost 
speciálního stavebního úřadu vodoprávního. 
Činnosti zabezpečuje rovněž paní Adámko-
vá, která v tomto smyslu vydává povolení 
ke stavbám vodních děl fyzických osob, ne-
častěji ke studním.

Na odboru je zabezpečována také pů-
sobnost silničního správního úřadu pro místní 
komunikace a veřejně přístupné účelové 
komunikace. Činnosti spojené se zákonem 
o pozemních komunikacích zabezpečuje 
Ing. Pospíšil stejně jako přidělování čísel popis-
ných k novostavbám podle zákona o obcích.

Významnou složkou činnosti v oblasti sa-
mosprávné je příprava a realizace městských 
investic. Tuto oblast zabezpečuje Ing. Naděžda 
Šoborová, která investice zajišťuje od zpraco-
vání projektové dokumentace a podkladů pro 
získání dotace přes výběr dodavatele, technický 
dozor investora při provádění stavby, závěrečné 
vyhodnocení akce až po případné reklamační 
řízení. Do těchto aktivit jsou určitou mírou 
zapojeni také paní Adámková a Ing. Pospíšil.

V oblasti samosprávné pak pracovníci 
odboru zabezpečují plnění úkolů ukládaných 
orgány města, tedy radou a zastupitelstvem 
města.

Všichni pracovníci odboru jsou připraveni 
být nápomocni při řešení technických či práv-
ních problémů občanů spojených s nemovi-
tostmi či životním prostředím. 

– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru –
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Rada města na svých jednáních v období 
od 16. února 2009 do 20. března 2009 
mimo jiné:
• schválila Výroční zprávu města Chropyně 

za rok 2008 dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů,

• schválila podání přihlášky do Grantového ří-
zení v rámci poskytování finančních podpor 
z Fondu ASEKOL, a to v programu „Rekon-
strukce“, která bude zaměřena na objekt 
Cikorky a úpravu jejích vnitřních prostor 
(omítky, podlahy apod.),

• schválila uzavření Smlouvy o spolupráci, je-
jímž účelem je zajištění realizace projektu 
„Otevřené brány“ (společný projekt Zlín-
ského kraje, Arcibiskupství olomouckého, 
farností, měst a obcí ve Zlínském kraji) spo-
čívající v otevření místního kostela a zajiště-
ní jeho přístupnosti v doprovodu průvodce 
v období od 1. května 2009 do 30. září 
2009, uzavřené mezi Zlínským krajem, měs-
tem Chropyně a Římskokatolickou farností 
Chropyně,

• schválila jako dodavatele traktoru Zetor 
Proxima Z 4441.12 firmu KOBIT, spol. 
s r. o., Praha 6, v ceně 973.063 Kč vč. DPH, 
a financování prostřednictvím leasingové 
smlouvy uzavřené s firmou UNILEASING, 
a. s., Klatovy, 

• schválila poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 1.500 Kč Základní organizaci České-
ho svazu včelařů, o. s., Kroměříž, na uspo-
řádání akce „Den plný medu“ v Kroměříži,

• schválila bezplatný pronájem prostor Měst-
ského kulturního střediska Chropyně, 
a to Soukromé základní umělecké škole D-
MUSIC, v. o. s., Kroměříž, pobočka Chro-
pyně, pronájem velkého sálu ve čtvrtek 
26. března 2009 od 17:00 za účelem koná-

Z jednání rady města
ní „Jarního koncertu“, Základní umělecké 
škole Kroměříž, p. o., Kroměříž, poboč-
ka Chropyně, pronájem velkého sálu dne 
12. května 2009 v době 08:00–19:00 
a dále pronájem místnosti číslo 10 ve dnech 
1.-3. června 2009 a 8. června 2009 v době 
15:00–19:00 za účelem pořádání koncertů 
pro veřejnost,

• schválila nepodání odvolání proti rozsudku 
Okresního soudu v Kroměříži ve věci na-
vrácení pozemků v lokalitě bývalých lázní 
v Chropyni,

• odvolala v souladu s ustanovením § 73 zá-
kona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů z vedoucího 
pracovního místa ředitele Správy majet-
ku města Chropyně, p. o., Ing. Svatomí-
ra Tichého s účinností od 5. března 2009 
a pověřila řízením Správy majetku města 
Chropyně, p. o., pana Dalibora Kondlera, 
vedoucího technického úseku, v plném 
rozsahu práv a povinností ředitele Správy, 
a to do doby jmenování nového ředitele 
na základě výsledků výběrového řízení,

• schválila jako dodavatele zakázky „Výměna 
oken – Klubovna Plešovec“ firmu V okno, 
s. r. o., se sídlem Skaštice 149 Kroměříž, 
IČ: 25527266, za cenu 89.523 Kč,

• schválila slevu ve výši 50 % z částky denního 
pronájmu velkého sálu Městského kulturní-
ho střediska Chropyně pronajatého agentu-
rou Pragokoncert Bohemia, a. s., Praha 1, 
dne 4. dubna 2009 za účelem uspořádání 
představení pro děti „Majda s Františkem na 
cestách“.

– Ing. Jiří Rosecký –

V průběhu roku 2008 bylo ve městě 
Chropyni a části Plešovec šetřeno Po-
licií České republiky 67 trestných činů, 
z toho 66 v Chropyni a 1 v Plešovci. 

V Chropyni byly spáchány trestné činy 
krádeže (20 případů), odcizení motorového 
vozidla (5), podvod a zpronevěra peněz či 
věcí (10), výtržnictví (3), porušování domov-
ní svobody (3), zanedbání povinné výživy (4) 
a domácí násilí (2). Zbytek tvoří ostatní trest-
ná činnost. V části Plešovec došlo k vloupání 
do zahradní chatky.

Ve srovnání s rokem 2007 došlo v Chropyni 
k malému nárůstu šetřených trestných činů 
o 11 % (v roce 2007 to bylo 59 trestných 
činů), v případě Plešovce zůstává počet 
trestných činů stejný.

Dále bylo na území města Chropyně a části 
Plešovec spácháno 353 přestupků (včetně 
přestupků v dopravě), z toho 347 v Chropyni 
a 6 v Plešovci. Ve srovnání s rokem 2006 jde 
o více jak 140% nárůst (v roce 2006 bylo 
spácháno celkem 146 přestupků).

V Chropyni to byly přestupky proti ob-
čanskému soužití (47), proti majetku (49), 
proti veřejnému pořádku (2) a přestupky 
v dopravě (248 – nárůst o 240 % oproti roku 
2006!!!). V Plešovci to byly přestupky proti 
majetku (1) a v dopravě (4).

Policie ČR provedla v loňském roce 
na území města několik preventivních akcí 
se zaměřením na podávání alkoholických 
nápojů a cigaret mladistvým.

Správní orgán Komise k projednávání 
přestupků města Chropyně v loňském roce 
projednával 66 přestupků (oproti údajům 
od Policie ČR toto číslo neobsahuje přestupky 
v dopravě a přestupky, které dle správního 
řádu projednává jiný orgán). Oproti roku 
2007, kdy bylo spácháno 83 přestupků, 
je to o 17 přestupků méně než v roce 2007.

Největší podíl oznámených přestupků 
spadá jako vždy do oblasti přestupků proti 
občanskému soužití a následují přestupky 
proti majetku. V uplynulém roce nebyl 
oznámen žádný přestupek proti veřejnému 
pořádku, avšak byly oznámeny 2 přestupky 
proti pořádku porušením vyhlášky obce. 
Nevyskytovala se žádná recidiva u přestupků 
a byly oznámeny dva přestupky proti osobám 
mladistvým.

Při projednávání přestupků uložil správní 
orgán celkem 11 pokut s celkovou finanční 
částkou 7.000 Kč, což je o 2.400 Kč méně 
než v roce 2007. Celkem 36 přestupků 
bylo ze zákonných procesních důvodů 
odloženo.

– JiRo –

Pozn.: informace byla zpracována dle zpráv 
OO PČR Hulín a zprávy KPP Chropyně 
předložených na zasedání zastupitelstva 
dne 25. března 2009.

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

Bezpečnostní situace 
ve městě v roce 2008

kompletní výpisy usnesení 
na www.muchropyne.cz
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varhaník 
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (3. část)

Absolvování varhanické školy Kašperovi 
umožnilo za souhlasu obecního zastupitelstva 
se starostou A. Homolíkem zřídit soukromou 
hudební školu, jedinou svého druhu v blízkém 
okolí. Ke zřízení bylo ještě třeba úředního po-
volení ze den 27. června 1850 číslo 309 říš-
ského zákona. Podle něj otevírali jednotlivci 
i korporace hudební školy, o jejichž kvalitu 
se nikdo nestaral. Hojněji vznikaly takové 
ústavy v českých zemích koncem 19. a počát-
kem 20. století a některé měly již tehdy znač-
ný význam pro veřejný hudební život. Bylo 
zlepšením, když si stát vyhradil podle ústavní 
listiny z 29. února 1920 číslo 121 Sb. dozor 
nad veškerým soukromým vyučováním. Dozor 
vykonávali hudební inspektoři, z nichž se mno-
zí zasloužili o rozvoj škol. Na Moravě to byl 
zejména Antonín Hromádka, Ludvik Kundera, 
Václav Kaprál a František Michálek. Učeb-
ní osnovy zůstávaly nejednotné. Vyučovalo 
se ponejvíce hře na housle a na klavír, sólové-
mu a sborovému zpěvu, případně dechovým 
nástrojům. V tomto nejednotném stavu zůsta-
ly hudební školy až do osvobození (1945), kdy 
postupně došlo k organizačním změnám smě-
řujícím k odstranění dosavadní roztříštěnosti.

Zřízením soukromé hudební školy se jistě 
zlepšovaly Kašperovy sociální podmínky. Ná-
strojová výuka mu umožnila vychovat žáky 
k aktivní hudební činnosti, k posilování zřízené 
kapely, později ke zřízení orchestru. Kašpero-
vým úsilím, láskou k hudbě a velkou obětavos-
tí se v Chropyni měnil společenský i kulturní ži-
vot. Kostel, vzniklé spolky a mnohá soukromá 
obydlí zvučela písněmi a hudbou. Muzikantství 
se v některých rodinách dědilo a stalo se přiro-
zenou podmínkou dobré výchovy. 

Víme, že Kašper těsně před první světovou 
válkou založil „Volné pěvecké sdružení chro-
pyňské“ (mužský sbor), které ustrnulo ve své 
činnosti pro válečné události hned po prvém 
koncertě. Byl přerušen veškerý veřejný život 
spolkový i společenský. Z Chropyně bylo po-
voláno do rakouské armády mnoho mužů, 
z nichž se mnozí nevrátili. Jejich jména jsou 
napsána na pomníku padlým hrdinům na ná-
městí Svobody.

Přes všechny válečné peripetie zejména du-
chovní život v Chropyni neochabnul, a to díky 
faráři J. Vévodovi (do funkce hlavního kně-
ze byl ustanoven 21. června 1914) a řediteli 
kůru Fr. Kašperovi. Při bohoslužbách zazníva-
la z chrámové kazatelny slova víry a naděje, 
z kůru se linula církevní hudba zpívaná sólisty 
a chrámovým sborem, která se stala pro všech-
ny přítomné „hudbou utěšitelkou“.

Podle pramenů bylo v Chropyni přivítáno 
ukončení válečného období s velkou radostí 

a nadšením. Jak píší H. Sadyková a K. Ma-
chalík, autoři publikace Historie a současnost 
města Chropyně, s. 51: „… oslavy konce války 
a vznik samostatného státu Československé 
republiky, dne 28. října 1918, byly v Chropyni 
veliké. Ke shromážděným občanům s vlajkami 
promluvil před radnicí starosta Homolík a před 
školou v Komenského ulici učitel Tomášek. 
V kostele sv. Jiljí se konala slavnostní mše 
s kněžskou asistencí a s projevem faráře J. Vé-
vody. Jménem věřících uctil památku všech 
padlých vojínů, přivítal vznik nové republiky 
a nastínil rozvoj duchovní správy i života 
v Chropyni. Slavnostní lesk bohoslužby umoc-
ňoval chrámový sbor řízený ředitelem kůru 
Fr. Kašperem a doprovázený komorním or-
chestrem. Na závěr mše, za mohutného vyzvá-
nění zvonů, zazněl hymnus Te Deum laudamus 
– Tebe Boha chválíme.“

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
reklama
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Jarní prázdniny ve Vsetíně
Také letos jsme se s dětmi vy-

dali na jarní prázdniny do Vsetína, 
a to 7.–11. března 2009.

Dopoledne jsme se vydali vláč-
kem, který nás ke spokojenosti 
bez přesedání a zpoždění dovezl 
do Vsetína. Sice nás uvítalo mírně 
deštivé počasí, to nám ale náladu 
nepokazilo.

Klubovny jsme měli přichysta-
né a vytopené. Jak se děti ubyto-
valy, hned se pustily do jídla.

Měli jsme pro ně připravené 
různé soutěže, hry a sportovní 
zápolení. Také jsme podnik-
li návštěvu místní hvězdárny, 
kde byly dětem promítnuty fil-
my a podívaly se dalekohledem 
na oblohu, akorát se vyjasnilo 
a byla dobrá viditelnost. Také 
jsme si zašli zaplavat na bazén.

Novinka v naší soutěži měla 
úspěch a jaká že to byla, no 
přece soutěž „Hrnec plný pohá-

Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
dek“. Měli jsme čtyři družstva 
a ta si napřed vylosovala kou-
zelnou kuličku a podle její barvy 
získala družstva název pohádky. 
No to není všechno. Všechna 
družstva si musela pohádkové po-
stavičky namalovat, vystřihnout, 
vybarvit, udělat kulisy a pohádku 
se naučit hrát a pak nastalo velké 
soutěžení a předvádění pohádek. 
Děti popustily fantazii meze, 
a tak nám vznikly úplně nové 
pohádky. Například v pohádce o 
Červené Karkulce si myslivec vzal 
Karkulku za ženu, v Perníkové 
chaloupce se ježibabě vrátil dědek 
po 25 letech, kdy šel na nákupy 
do supermarketu, kde se ztratil, 
a této situace využila Mařenka 
s Jeníčkem a ježibabě utekli.

Nejhůř dopadl Smolíček, 
že ho jelen nechával často doma 
samotného a unesly ho Jezinky, 
tak jelenovi Smolíčka sebrala so-
ciální pracovnice. Také bodovala 

pohádka o Veliké řepě, kterou 
zahráli naši vedoucí a instruk-
toři. Dědeček si na růst řepy 
objednal hnojivo až s USA, přímo 
mu ji přiletělo popráškovat leta-
dlo z USA, tak narostla obrovská, 
že ji nevytáhl děda s babkou a ani 
vnuk s vnučkou, museli zavolat 
známému doktorovi do ZOO 
a ten jim poslal na pomoc slona, 
i ten zklamal a řepa se jim nepo-
dařila vytáhnout, tak na pomoc 
jim ještě ze ZOO poslali speciální 
myš, ale ta také nepomohla, tož 
nakonec jim na pomoc přiletěla 
moucha a světe div se, všichni 
společně zabrali a konečně řepu 
vytáhli. Navařili sirupu a upekli 
si koláče řepánky. Všichni tam 
prý jedí ještě dodnes a to je prý 
pohádky konec. Za tuto pohádku 
byli herci přímo odměněni velkou 
ozdobnou řepou, kterou jim do-
ručil poštovní doručovatel Ondra. 
Řepa došla až z Ameriky, i tam se 
o té veliké řepě dověděli. To není 

ale ještě všechno, ještě Martina 
spolu s dětmi složila na nás ve-
doucí písničku a také nám ji hned 
ve Vsetíně zazpívali a povedla 
se jim. Také byl pro děti připra-
vený na závěr pobytu ve Vsetíně 
večerní karneval. Všichni si ob-
lékli masky a spustil se rej masek, 
tancovalo se, skákalo a pořádně 
se všichni vyřádili. Unaveni všich-
ni zalehli a usnuli při pohádce 
od Martiny a Sandry.

Poslední den jsme dětem roz-
dali diplomy a ceny za soutě-
že a ubírali jsme se domů vláč-
kem k rodičům. Když jsme dojeli 
do Chropyně a vystoupili z vlaku, 
tak tu písničku ihned zazpívaly děti 
rodičům a nám na rozloučenou.

Tímto chci poděkovat všem 
dětem za účast na jarních prázd-
ninách, rodičům, že dětem umož-
nili jarní prázdninování s námi 
ve Vsetíně, a našim vedoucím 
a instruktorům, že se tak dobře 
o svěřené děti starali.
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Dětský karneval v Městském 
kulturním středisku

Členové turistického oddí-
lu Kamínek si připravili letos 
na karneval pro děti zábavný 

Zprávičky z turistického oddílu Kamínek

program a soutěže. Celý program 
karnevalu uváděl „Bořek stavitel“ 
a tomu vydatně po celý karneval 
pomáhaly pohádkové postavičky 
se soutěžemi, tanečky a hlav-

ně s bohatou tombolou, které 
se zodpovědně ujal vodník Česílko, 
který táhl ta správná výherní čísíl-
ka. Princezny mu pak pomáhaly 
rozdati ceny. Na koho se v tombole 

nedostalo, nezoufejte, příští rok 
bude karneval opět a můžete mít 
i vy štěstí, v kole štěstí. 

– Za turistický oddíl Kamínek 
H. Paňáková –
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Dne 24. února 2009 jsme pochovali basu. Tak skončila doba bu-
jarého veselí, zpěvu a tance. Průvod řemeslníků a zvířátek se vydal 
za doprovodu hudby na obchůzku městem. Hlavním aktérem 
byl medvěd. Na radnici jsme převzali „ostatkové právo“ (radovat 
se až do půlnoci). Tento den jsme si všichni užili v báječné náladě. 

Děkujeme panu V. Kuchařovi – harmonikáři – za skvělý hudební 
doprovod, paní E. Hudečkové za roli „medvěda“ a také všem rodičům, 
kteří ochotně připravili pěkné masky svým dětem.
                                 

– učitelky a děti 2. + 4. třídy mateřské školy –

A ještě k masopustu...
Nevlídný, obyčejný den. Od prodejny zeleniny je slyšet nějaký zpěv, 

tóny harmoniky, bubínky, zvuky trakaře a hlavně… rozjásané dětské 
hlásky. To nám i náhodným chodcům udělal velkou radost maškarní 
průvod dětí místní mateřsk é školy v Chropyni za doprovodu učitelek 
a rodičů.

Byl to báječný nápad. Paním učitelkám a všem, kteří se podíleli 
na přípravě, díky za radost!                                         – Alena Iránková –

Masopustní veselí
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V neděli 22. února se konal v Městském kul-
turním středisku v Chropyni karneval pro děti.

Po 14. hodině začaly přicházet děti v kos-
týmech za doprovodu rodičů do velkého sálu. 
Karneval zahájil konferenciér ,,Bořek stavitel“ 
a  postavička, která  uvádí každý den před 
spánkem večerní pohádku pro děti. Děti svým 
voláním k sobě pozvaly Večerníčka,  který 
se pěkně uklonil a všechny děti pozdravil. 
Na jevišti se také představil brouček i Rumcajs 
s rodinkou, muchomůrka s motýlkem, Vocho-
můrka s Křemílkem, co studovali pravidla, 
jak se vaří povidla, kapřík s Česílkem, myšky 
Pišta, Fišta a kocour Fous, co měl dlouhý 
vous. Také přišla princezna, co Všeználka 
a Neználka přinesla. Všechny tyto pohádkové 
postavičky s dětmi začaly tancovat. Sálem 
zněla ptačí písnička, při které všichni hopsali 
a skvěle se bavili. 

VVVVVV nnenen dědědd lililll 22222222 úúúúúnonononn raa ssee kkokokokonanannaan lll vv MMMMěMěM stttstskskskskskéméémmm kkkuluulll

Dětský karneval
V programu bylo zařazeno mnoho soutěží 

a také tombola byla bohatá. Šťastná čísla 
z kola štěstí tahal vodník a princezny rozdá-
valy výhry. Vše ukončil Bořek stavitel, s dětmi 

se pěkně rozloučil a naposledy si s nimi 
zatančil. Věříme, že karneval se líbil a ti, 
co v tombole štěstí neměli, tak příští rok štěstí 
opět zkusí.                           – M. Buráňová –
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V sobotu 28. února 2009 se konal v sále Měst-
ského kulturního střediska v Chropyni již druhý 
ročník Šibřinek. Pořadatelem celé akce byla Správa 
majetku města Chropyně.

Večer zahájil slavnostní průvod masek. K posle-
chu i tanci hrála hudební skupina Trip. O příjemné 
zpestření zábavy se postaraly mažoretky z Kojetína, 
Country skupina Colorédo z Přerova a největším 
překvapením programu bylo vystoupení známého 
moravského siláka „Železného Zekona“. Progra-
mem večera nás provázela moderátorka paní Dana 
Jedličková. Vyvrcholením Šibřinek bylo vylosování 
tomboly a vyhlášení nejlepších masek. Celková 
atmosféra sobotního večera byla velmi příjemná 
a splnila cíl pobavit všechny zúčastněné. 

Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali 
83 cen do tomboly, a v neposlední řadě i všem orga-
nizátorům a pořadatelům, kteří svou pomocí přispěli 
k zdárnému průběhu celé akce.    – M. Buráňová –

Druhý ročník Šibřinek
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Druhý ročník Šibřinek
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Že jste, milí čtenáři, ještě neslyšeli nic 
o dění v naší základní škole? Potom nastává 
pravý čas to změnit ...

Jako na mnohých jiných školách i u nás 
je stále živo a kromě vzdělávání se věnujeme 
i mimoškolním aktivitám a zábavnému vyu-
čování. Jedním z nich je karneval pro žáky 
prvního stupně. Stejně jako dospělí mají 
v tomto čase své plesy, šibřinky a masopust-
ní veselice a s dětským nadšením se pouští 
do příprav na ně, tak se i děti netají radost-
ným očekáváním s neustálými dotazy: kdy 
už ten karneval bude či za jakou masku pů-
jdu? A tak maminky vymýšlejí, babičky šijí 
a tatínci-kutilové tvoří, aby výsledkem byl 
nejen zdařilý kostým, ale především zářící 
dětská očka a uznalý obdiv spolužáků. 
Bylo načase. Pravá bujará nálada vypukla 
v pátek 20.února. Sál Městského kulturního

ŽeŽŽeŽeŽŽŽŽ jjjjjststssteeeee mmmmmilillííííí čtčtčtččtč ennne ářářářřiii jjjjjješešeeše těěě nnnnneesslylylylylyšešešešeliiiill nnniciciccic

Karneval Základní školy Chropyně
střediska v Chropyni byl pěkně vyzdobený, 
muzika z reproduktorů hrála „pod taktovkou“ 
pana učitele Vaculíka jako ta opravdová 
na bále a na parketu nás školáky přivítali 
Vodník, kutil Tom a Ježibaba v té nejroz-
pustilejší náladě. Okamžitě jsme měli pusu 
od ucha k uchu a ve vlasech plno konfet. 
A vodníkovu hrnečku na dušičky jsme unikli 
jen o vlásek...

Ale to už ti tři nebyli na sále sami. Situace 
se obrátila a „civilistů“ začalo být čím dál 
méně. Všude kolem poskakovali zajíčci, 
princové, vojáci, piráti, princezny, ježibaby, 
vlkodlakové, kuchaři a spidermani, zkrátka 
postavičky ze světa fantazie i života kolem nás. 

Ježibaba, kutil Tom i Vodník zapojili 
všechny masky do soutěží, jako např. ská-
kání na overbalu kolem mety, pojídání 
čokolády podle hodu kostkou, probíhání 

obručí se stavbou z kostek a došlo i na paní 
učitelky a pány učitele, které jejich žáci 
na chvíli proměnili v mumie. Nebyli jsme sice 
balzamováni, ale obtočeni toaletním papírem 
jsme si vyzkoušeli, že to ty pravé mumie před 
tisíci lety neměly vůbec lehké. Po takových 
náročných disciplínách si děti zasloužily nejen 
skvělé občerstvení v bufetu, ale i drobné 
sladkosti a malý dárek v podobě stolní hry 
pro každou třídu na oživení přestávek.

Co dodat? Bylo to - podle vyjádření dětí 
- super, špica, parádní, seznzační, bezva, do-
cela ucházející, prima, fajnové, cool, husté... 
dopoledne, za které si zaslouží poděkování 
nejen naše obětavé maminky Danuška (kutil 
Tom), Lenička (Vodník) a Magdička (Ježi-
baba), ale i město a Správa majetku města 
Chropyně a všichni, kteří se na organizaci 
karnevalu podíleli.     – Mgr. M. Blažková –
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Zima je časem nejen zimních radovánek 
a přívalů sněhu, kterého letos bylo docela 
dost, ale také časem chřipek a nachlazení. 
Ve spoustě domácností jsou na tyto situace 
připraveni a vybaveni přípravky na kašel, 
rýmu a další projevy onemocnění. Reklamou 
na ty nejzaručenější prostředky se to jen hemží, 
ale mnohdy sáhneme i po té staré klasice – 
posteli a horkém čaji. Většinou se nám podaří 
zvítězit, ale co když je víkend a zdravotní stav 
se značně zhorší. Dostaví se dušnost a vysoká ho-
rečka, na kterou nezabírají ani léky. Nezbývá než 
se vydat na pohotovostní lékařskou službu. 

S průkazkou pojištěnce a hotovostí na regu-
lační poplatek, poplatek za recept a doplatek 
na léky se plni očekávání vydáte směr Kroměříž. 
Vaše cesta míří tam, kde jste lékařskou poho-

Zajímavá místa oblasti Valašsko–Chřiby 
jsou na jaře nejkrásnější. Přijměte tedy pozvání 
na akce KČT v jarním měsíci dubnu:

4. dubna Za velikonočním vajíčkem
 km 6; start: Zlín–Malenovice, před 

hradem, 8:30–10:00; cíl na stej-
ném místě do 11:30; info: Libuše 
Valentová, tel.: 723 875 176

18. dubna Po stopách Baťovy nedokonče-
né železnice

 km 6, 13, 22, 35; start: Vizovice, 
Pivní bar U Rundy – nádražní 
ČD, 7:00; info: Stanislav Chadim, 
tel.: 577 430 862

25. dubna Morkovské véšlap
 km 7, 10, 17, 27, 35, 50; start: 

Morkovice, sokolovna, 6:00; info: 
Jarmila Staňová, tel.: 737 644 082

Další informace hledejte ve vývěsní skříňce 
KČT u prodejny Albert.

Zdrávi došli!
– Jar. Pospíšilová –

tovost dříve našli, tedy k poliklinice na náměstí 
Míru. Dveře polikliniky se ale neotevřou. Marně 
se ptáte proč? Hledáte informaci o zrušení 
nebo přestěhování pohotovosti. Nenajdete nic, 
a tak nezbývá než se dopátrat informací třeba 
mobilním telefonem. Lékařská pohotovost 
je přestěhována na bývalou „zubárnu“ tedy 
za nemocnicí směrem na Rataje. 

Jelikož je nedělní odpoledne, zapomeňte 
na to, že zaparkujete před pohotovostí, není 
totiž kde. Místo není ani na parkovišti pod 
nemocnicí, a tak zkoušíte parkoviště na točně 
Havlíčková, kde se naštěstí zaparkovat dá. 
Po zazvonění vychází příjemná sestřička, která 
s úsměvem sděluje, že před ošetřením je nutné 
mít kupon s regulačním poplatkem. Automat 
na jeho výdej je ale na chirurgii v přízemí, 

a tak se s horečkou a dušností vydáváte pro 
kupon suterénním tunelem, na jehož konci 
je světlo. 

Nyní po procházce budovami kroměřížské 
nemocnice a vyšetření lékařem máte v ruce 
recept na léky a netoužíte po ničem jiném 
než zalehnout do postele s horkým čajem. Tím 
ale vaše pouť nekončí. Lékárna, kde dostanete 
léky na svůj předpis, je u Kauflandu, tedy právě 
na opačném konci města. Zdá se to nelogické. 
Nemocnice má přece svoji vlastní lékárnu 
a nebo může mít lékař pohotovosti vlastní stav 
léků tak, jak to bývalo dříve. Mnohé trendy 
modernizace zdravotnictví nechápou ani sa-
motní lékaři.

Prostě lékař se diví, pacient žasne.
- ToRo -   

Lékař se diví, pacient žasne …

Klub českých turistů

Další zájezd pro žáky ZUŠ Kroměříž, po-
bočka Chropyně se konal v neděli 15. března 
2009. Tentokrát jsme mohli zhlédnout jeden 
z nejkrásnějších a současně nejúspěšnějších 
světových muzikálů – Bídníci (Les Misérables) 
na Hudební scéně Městského divadla v Brně. 
Příběh známého románu Victora Huga zhu-
debnil Claudie - Michel Schönberg, text 
a scénář Alain Boublil. 

Tříhodinové představení bylo naprosto 
strhující, při sólových áriích se tajil dech. 
Pro každého zúčastněného to byl velice pří-
nosný a nezapomenutelný hudební zážitek.

– Mgr. Jana Milotová –

Zájezd na muzikál 
do Městského 
divadla v Brně
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Vedení Soukromé základní umělecké školy 
D-MUSIC, pobočka Chropyně připravuje každoročně 
pro své žáky mimoškolní aktivity, mezi které mimo jiné 
patří návštěva divadelních představení. I když tento žánr 
přímo nesouvisí s výukou na hudební nástroje, myslím, 
že je neoddělitelnou součástí kulturnosti člověka, 
a o to nám jde. Děti se seznámí s prostředím divadla, 
osvojí si společenská pravidla, dokáží se na takovou 
událost patřičně obléci. Letos jsme se rozhodli přizvat 
na zájezdy za kulturou rodiče, prarodiče a mladší sourozen-
ce našich žáků. Zahájili jsme v neděli 8. března zájezdem na 
dětský muzikál „Ať žijí duchové“ do Moravského divadla 
v Olomouci. Představení se nám moc líbilo. Obecenstvo 
neodolalo a zazpívalo si známé písničky nerozlučné 
dvojice Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka společně 
s účinkujícími.

Děkujeme rodičům, kteří naši nabídku strá-
vit s  dětmi pěkné nedělní dopoledne při jal i , 
a doufáme, že se rádi zúčastní i příště.                                            

Za SZUŠ D-MUSIC - Ivo Novotný -

Chceme, aby nám vyrůstali kulturní lidé

Pozvánka
Místní organizace Svazu tělesně po-

stižených Chropyně zve všechny zájemce 
z řad našich občanů do klubovny se-
niorů a Svazu tělesně postižených 
na první „hodinku“ tréninku paměti, 
na úterý 14. dubna 2009 v 17:00. Klubovna 
je v přízemí školy na náměstí Svobody. 

Následující setkání utvořeného krouž-
ku se budou konat ještě 9x, a to vždy 
v pondělí v 17:00. Poslední závěrečné 
setkání se podle kalendáře uskuteční 
v pondělí 15. června 2009.

Srdečně zve výbor místní organizace.

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.

 byt velikosti 2+1 výměnou za byt 1+1. 
Nabídněte. Tel.: 608 151 825

 dveře vchodové plastové bílé a hnědé 
včetně rámu. Pořizovací cena 9 a 22 tis. 
Kč, nyní 4800 a 8000 Kč. Dále plastová 
okna bílá, dvoukřídlá 150 cm x 120 cm 
a různá jednokřídlá. Vše nové z neusku-
tečněné stavby. Dopravu zajistím zdarma. 
Tel.: 777 106 709

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

Soukromá i nzerce
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První větší „zatěžkávací“ zkouškou nového 
fotbalového hřiště s umělým povrchem byl 
I. ročník fotbalového turnaje mužů „O pohár 
města Chropyně“, který proběhl v termínu od 
17. ledna do 7. března 2009. 

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, z nichž šest 
je účastníky KP ze Zlínského a Olomouckého 
kraje (FK Chropyně, SFK ELKO Holešov, 
TJ Pilana Zborovice, FK Kozlovice, FC Kra-
lice na Hané a FC Želatovice)  a dvě druž-
stva hrají I. B třídu (TJ Sokol Vrchoslavice 
a TJ Slavoj Kojetín). Bylo odehráno celkem 
28 zápasů, ve kterých bylo vstřeleno 
167 branek, což představuje průměr téměř 
6 vstřelených branek na zápas – to se muselo 
přítomným divákům, kterých se vždy sešlo 
poměrně hodně, určitě líbit. 

Z důvodu doposud chybějícího osvětlení 
musela se všechna utkání odehrát pouze při 
denním světle, což bylo zvláště náročné, pro-
tože bylo nutné přesně dodržovat stanovený 
časový harmonogram jednotlivých utkání jak 
ze strany pořadatelů a všech zúčastněných 
družstev, tak i ze strany rozhodčích, pro kte-
ré to bylo mnohdy velmi fyzicky namáhavé, 
neboť museli během jednoho dne rozhodovat 
až čtyři zápasy - ale zvládli to na výbornou. 

Celkovým vítězem se nakonec stali 
po zásluze domácí fotbalisté se ziskem 
18 bodů, kteří 6 zápasů vyhráli a pouze jednou 
odešli poraženi, vstřelili 40 branek a pouze 
12krát lovili míč ze své sítě. Druhé skončilo 
družstvo FK Kozlovice, jehož hráči jako jediní 
dokázali „chropyňské orly“ porazit v poměru 
4:3 se ziskem 16 bodů a při skóre 26:14, 
a „bronzovou medaili“ si odvezli fotbalis-
té z Kralic na Hané, kteří získali 13 bodů 
za 4 vítězství a jednu remizu.

Pro všechna zúčastněná družstva byly při-
praveny diplomy a první tři nejlepší družstva 
si odvezla krásné poháry, které věnovalo 
Město Chropyně.

Nejlepším střelcem turnaje se stal domácí 
Libor Bosák, který vstřelil v 7 zápasech úcty-
hodných 11 branek.

Turnaj „O pohár města Chropyně“

Závěrem je třeba pochválit všechny, kteří 
se na organizaci a vlastním průběhu podíleli, 
a zvláště pana Petra Zpěváka, který mnoho 
zápasů osobně řídil jako rozhodčí a který i jako 
předseda obsazovací komice OFS Kroměříž 
zabezpečoval obsazení všech zápasů kvalitními 
rozhodčími, kteří svými výkony taktéž přispěli 
k vysoké kvalitě celého turnaje, což pozi-

reklama

tivně hodnotili zástupci všech zúčastněných 
družstev při závěrečném hodnocení, které 
proběhlo v pondělí 9. března v hospůdce 
„U Orla“ přímo na stadionu v Chropyni.

Ať žije II. ročník turnaje O pohár města 
Chropyně v příštím roce!!!

-VP-

Hledám
pronájem pozemku (zahrada, dvorek) 
pro chov slepic. Tel.: 605 846 736

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

Soukromá i nzerce

Soukromá řádková inzerce 

je pro občany města Chropyně 

ZDARMA .
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Karel Imríšek na Mistrovství Evropy v Paříži
Od 30. ledna do 1. února se v pařížské 

sportovní hale Pierra De Coubertina konalo 
Mistrovství Evropy v karate dorostu a juniorů. 

Tohoto turnaje se s českou reprezentací 
účastnil i náš závodník Karel Imríšek, který 
startoval v kategorii kata dorostenci. Nominaci 
si vysloužil na základě svých loňských výsledků, 
završených získáním titulu Mistra republiky. 

Pro tohoto závodníka byla účast na šam-
pionátu vrcholem jeho dosavadní sportovní 
kariéry. Zažít na vlastní kůži atmosféru tako-
vého turnaje a zároveň navštívit jedno z nej-
krásnějších měst světa, to byla pro Karla od-
měna za celoroční dřinu, kterou podstupuje, 
aby se udržel mezi nejlepšími ve své kategorii. 

Po slavnostním zahájení mistrovství, 
na kterém se akreditovalo 777 reprezentantů 
ze 45 států, začaly samotné boje na jednot-
livých tatami. 

Náš závodník nastupoval ke svým kláním 
hned první den šampionátu. První kolo měl 
free, ve druhém kole nastoupil proti pozděj-
šímu Mistru Evropy, francouzskému reprezen-
tantovi, se kterým prohrál. 

Potom postoupil díky finálové účasti 
francouzského reprezentanta do repasáže, 
kde se postupně utkal s dánským a bulharským 
reprezentantem, které oba porazil. Avšak roz-
hodující boj o bronzovou příčku se slovenským 
reprezentantem Karel nakonec prohrál. 

Tato prohra Kar la  vel ice  mrzela, 
ale sportovně uznal, že slovenský reprezentant 
byl lepší a výsledné 5. místo nelze brát jako 
neúspěch. Spíše naopak. 

Během šampionátu zbyl čas i na prohlídku 
Paříže, takže díky účasti na mistrovství mohl 
na vlastní oči zhlédnout Eiffelovu věž, Lou-
vre, Champs Elysees s Obloukem vítězství 
a další zajímavosti. Takže zážitky z Paříže byly 
obrovské. 

Nebýt však sponzorů nemohl by se Karel 
Imríšek tohoto turnaje zúčastnit. Takže velké 

poděkování patří městu Chropyně, firmě 
Chropyňská strojírna a. s., firmě Robicont 
a mateřskému oddílu. 

– redakce –

K tomuto úspěchu a výborné reprezentaci 
musíme připojit také zmínku o vyhlášení Karla 
Imríška nejúspěšnějším sportovcem roku 2008 
okresu Kroměříž v kategorii „Jednotlivec“. 
K vyhlášení došlo na Plese sportovců, který 
se konal v sobotu 7. března 2009. Karel byl 
23. března 2009 přijat u pana starosty města 
Ing. Radovana Macháčka, který mu poděko-
val za výbornou reprezentaci našeho města. 
Při této příležitosti s ním místostarosta města 
připravil pro čtenáře krátký rozhovor. 

Jak ses k tomuto sportu dostal a jaké byly 
tvoje první začátky?

Jako každého malého kluka mě bavily 
bojové sporty, asi v 6 letech jsem se přihlásil 
do oddílu karate v Chropyni, ale oni mě zpo-
čátku nechtěli vzít, protože jsem prý velmi 
mladý a oni berou až od 9 let, ale nakonec 
mě vzali a já jsem začal  chodit trénovat 
v Chropyni, kde jsem byl 5 let, a potom 
jsem již chtěl závodit, a proto jsem se při-
hlásil do oddílu karate v Kroměříži, 
kde mě po složení zkoušek technické vyspě-
losti přijali, a já jsem za ně začal závodit 
a vlastně dodneška za ně závodím. V sou-
časnosti chodím do karate jak v Chropyni, 
tak i v Kroměříži, za kterou i závodím.

Co je vrcholem tvé dosavadní sportovní 
kariéry?

Jednoznačně je to start na mistrovství 
Evropy v Paříži (5. místo – pozn. redakce) 
ve všech stylech tak i jednostupu Goju-Ryu 
a samozřejmě získání titulu mistra České 
republiky v dorostenecké kategorii ve věku 
14-15 let, čehož si velmi vážím.

Co tě ještě letos čeká?
Chtěl bych se probojovat na mistrovství 

světa, které se bude konat v listopadu tohoto 
roku v Africe, ale tam již budu startovat 
ve vyšší kategorii – juniorské (16 až 17 let). 
Proto právě teď musím startovat v obou ka-
tegoriích – dorostenecké i juniorské, abych 
se již začal pomalu aklimatizovat i v té starší 
juniorské kategorii.

Stal ses nejlepším sportovcem – jednot-
livcem okresu Kroměříž za minulý rok, 
a to i nejmladším ze všech kandidátů. Jak 
bereš toto ocenění?

Toto ocenění mě velmi potěšilo, ani jsem 
jej v tak silné konkurenci nečekal, jsem 
za to velmi rád a vážím si tohoto ocenění, 
neboť ten minulý rok byl pro mě velmi těžký 
a náročný na přípravu a samotné závody.

Jsi zatím žákem 9. ročníku ZŠ v Chropyni 
a co máš v plánu dále?

Chtěl bych začít studovat střední školu – 
gymnázium v Kroměříži, a třebaže studium 
na střední škole bude náročnější než 
na základní, chtěl bych skloubit studium 
se sportem.

Dnes dělat sport na takové úrovni, jak 
ho děláš ty, je jistě i finančně náročné. 
Kdo tě podporuje?

Kromě města Chropyně, za což bych chtěl 
velmi poděkovat, mám i jiné sponzory, kteří 
mě také finančně podporují. Jsou to firmy 
Floreko, firma Robicont pana Roberta Luča-
na, firma Technosoft pana Polišenského, pan  
František Kotásek, Chropyňská strojírna, a. s., 
a také pan Jaroslav Večeřa, takže převážně 
firmy a podnikatelé z Chropyně. Oddíl mně 
hradí většinou cestovné a startovné na turna-
jích a soutěžích a zbytek zůstává na rodičích.

Jak často trénuješ a kolik času ti karate 
zabírá?

Před velkými turnaji, jako bylo například 
mistrovství Evropy, musím trénovat 8-10krát 
týdně po cca dvou hodinách. Když nejsou 
závody, tak asi 4-5krát týdně, protože někdy 
také musím relaxovat a odpočívat.

Nemalý podíl na tvých úspěších mají jistě 
i tvoji rodiče, jak to zvládají?

Rodiče to zvládají  opravdu dobře, jezdí 
se mnou na závody a soutěže a jsou pro mě 
velkou oporou, bez nich by se to nedalo 
zvládnout.

Které země jsi již v souvislosti s karatem 
navštívil?

Jsou to Rusko, Francie, Polsko, Slovensko 
a já doufám, že se podívám i do Afriky, kde 
bude v tomto roce mistrovství světa, kam bych 
se rád nominoval.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů 
ve tvém sportu.                                       – VP –
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Blahopřání

Blahopřání

V měsíci únoru se do našeho města přistěhovalo 5 občanů, 7 osob 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 6 občanů, zemřeli 
2 občané  a narodilo se 6 dětí.

Společenská kronika

Dne 14. dubna 2009 oslaví významné život-
ní jubileum 85 let paní 

Ludmila Večeřová. 

Děkujeme za její lásku, obětavost a laskavé srd-
ce. Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu 
do dalších let přejí synové Petr a Jaroslav s ro-
dinami.

Dne 9. března 2009 oslavila 60. narozeniny paní 

Danuše Večerková, 

která byla od roku 1989 ředitelkou mateřské školy v ulici Tyršova. 
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody.

Ať Ti slouží zdravíčko jako dosud babičko.
Úsměv ve tváři ať Tě stále provází.

Máme Tě rádi, však víš, 
na dlouhý život Ti zvedáme číš..

Dne 8. dubna 2009 oslaví pěkné životní ju-
bileum 80 let naše maminka 

Věra Mrázová. 

Vše nejlepší přejí dcery a syn s rodinami, 
7 vnoučat a 4 pravnoučata.

Ať štěstí na každém Tvém kroku číhá,
ať anděl Tvůj Tě stále hlídá,

ať co nejvíc ve Tvé tváři,
štěstí, smích a radost září.

Dne 8. dubna 2009 oslaví své 80. naroze-
niny paní 

Věra Mrázová. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody 
přeje syn Jan s rodinou.

Dne 2. dubna 2009 oslavil své narozeniny 

Ing. Petr Hrabálek.

Hodně zdraví a pracovních úspěchů do dalších 
let přeje maminka, babička, Miroslav, Marcel, 
Iveta a všichni kamarádi.

Dne 5. dubna 2009 oslavila své narozeniny 
paní 

Zdeňka Šaríková. 

Do dalších let hodně zdraví, pohody a radosti 
přejí dcera Ivana, zeť Miroslav a Marcel, vnou-
čata Iveta a Petr.

reklama

Není důležité být první, 
kdo k narozeninám Ti bude přát. 

Důležité je mít Tě v srdci a říci: 
„Díky, mám Tě rád.“

Dne 23. dubna 2009 uplyne 70 let od chví-
le, kdy se narodila paní 

Libuše Štolfová. 

Děkujeme Ti naše milovaná maminko a babičko za dobré vychová-
ní, milující srdce a každou chvilku, kterou můžeme trávit s Tebou. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z vnoučat 
a pravnoučat. Dcery Jarmila a Jitka s rodinami.

Dne 27. dubna 2009 oslaví své životní jubi-
leum 60 let pan 

Vladislav Šima. 

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přejí maminka, sestra Marie, 
dcera Dagmar s přítelem Romanem, syn Vladi-
slav s přítelkyní Petrou, vnučky Nikolka a Ka-
rolínka a rodina Vykoukalová a Ondračková.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně zveřejnění 
blahopřání nebo vzpomínky ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.
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Vzpomínáme

Dne 12. dubna 2009 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a tchýně paní 

Boženy Bakajové. 

Stále vzpomínají syn Miroslav s rodinou a dcera 
Božena s rodinou.

Příroda kolem mne opsala kruh, 
který nemohu překročit. 

Sedím v něm a učím se milovat život 
aspoň pro jiné, když ne pro sebe.

Dne 16. dubna 2009 by se dožila krásných 
60 let paní 

Miroslava Hrdličková, 

Dne 15. dubna 2009 vzpomeneme 23. vý-
ročí úmrtí pana 

Františka Ondruška. 

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

Dne 14. dubna 2009 vzpomeneme 4. smut-
né výročí úmrtí pana

Martina Locha,
 

který by se dne 1. března letošního roku do-
žil 55 let. S láskou vzpomíná manželka, děti 
a přátelé.

Tvůj hlas a smích vítr vzal,
odešel jsi náhle, nikdo to nečekal.

Dne 18. dubna 2009 vzpomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí pana 

Miloše Domanského. 

S láskou vzpomíná tatínek, sourozenci a ostatní 
rodina.

Dne 11. dubna 2009 uplynu-
lo 5 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní 

Alena Chybová, 

roz. Kuchaříková. Vzpomínají rodiče, bratr, 
dcery a syn s rodinami.

Společenská kronika

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel – 

Jen opravdová láska k milovanému člověku 
může tak moc bolet.

Dne 5. dubna 2009 uplynuly 2 roky, kdy 
přestalo bít srdíčko mého milovaného manžela 
pana 

Jiřího Kadlčíka. 

Život bez Tebe je jako den bez světla. Moc nám chybíš Jiříčku. S lás-
kou, úctou a stálou vzpomínkou manželka Dana, vnučka Beatka.

která zemřela 14. listopadu 2004. S láskou stále vzpomínají děti Fran-
tišek, Gabriela, Viktor, rodina Olivova a Blažkova.

reklama

Vzpomínáme

Dne 2. dubna 2009 jsme vzpoměli 
1. smutné výročí úmrtí mého syna, 
tatínka a dědečka pana 

Miroslava Uhríka. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Svou hlavu k dřímotě položila, 
nevěděla, že k věčnému spánku se uložila.

Ani poslední sbohem nám nedala,
jen v srdcích žal a bolest zanechala.

Tu Tvoji lásku si životem neseme,
a jedno přání Ti ze srdce přejeme: 

„Spi sladce Evičko!“

Dne 3. dubna 2009 jsme vzpoměli 1. smutné 
výročí úmrtí naší milované manželky, maminky, 
babičky a snachy paní 

Evy Štrbákové. 

Vzpomeňte s námi. Děkuje manžel Miroslav, dcery Eva, Milena s rodinou, 
syn Radek s rodinou a rodina Štrbákova.

Poslední rozloučení

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní 
Boženou Chudovou. Zarmoucená rodina.
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Poděkování
Redakce Zpravodaje města Chropyně si touto cestou dovoluje 

poděkovat Ing. Oldřichu Kmentovi za dlouholetou spolupráci. 
První příspěvek Ing. Kmenta týkající se pozorování chropyňské-
ho počasí byl ve Zpravodaji otištěn již v roce 1996, konkrétně 
v únorovém čísle. Po 12 let jste tedy mohli číst jeho velmi zajímavé 
příspěvky, které se neomezily pouze na sledování vývoje teplot 
nebo vypisování pranostik. Součástí rubriky byl vždy nějaký pou-
tavý článek, ať už o počasí samotném, způsobu hospodaření nebo 
výskytu vzácných živočichů či rostlin.

Pan Kment své publikování ve Zpravodaji ukončil z vlastní vůle, 
přesto zůstává naším přáním, aby se mu brzy po psaní zastesklo 
a vrátil se do našeho týmu.

V každém případě Vám, pane Kmente, děkujeme za práci, 
kterou jste Zpravodaji věnoval.

– redakce –

Ve dnech 22.4.-23.4.2009 v době od 14:15–16:00 hod. 
se uskuteční zápis dětí do MŠ a zároveň budou probí-
hat Dny otevřených dveří na které jste srdečně zváni.
Po telefonické domluvě nás můžete navštívit kdykoliv.

PŘIJÍMÁME DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V KYSELOVICÍCH

Máte zájem přihlásit Vaše dítě 
do mateřské školy?
Mateřská škola Kyselovice nabízí
ještě volná místa. Přijďte se do naší
pěkné školky podívat a dítě samo-
zřejmě vezměte s sebou. Určitě 
se mu bude u nás moc líbit.

Dobrá dostupnost z Chropyně. 
V případě zájmu (5 a více dětí) odvoz 
a dovoz dětí do MŠ bude zajištěn.

Bližší informace na:
telefon: 573 355 294
e-mail: ms.kyselovice@tiscali.cz
www.skolka.obec-kyselovice.cz

,,Vše co potřebuji k životu, jsem se naučil ,,Vše co potřebuji k životu, jsem se naučil 
v mateřské škole.“v mateřské škole.“

V naší MŠ máme nyní nové vnitřní vybavení a prostornou 
zahradu. Nabízíme časté vycházky do přírody – ekologický 
kroužek, logopedická cvičení, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi 
a mnoho dalšího.

Farní společenství v Chropyni srdečně zve na besedu 
na téma: „Co znamenají naše jména?“, a to v neděli 
19. dubna v 16:00 hodin ve společenské místnosti 
na faře. Povídání pro nás připravila profesorka Zdenka 
Molinová z Přerova. 

 9. dubna Zelený čtvrtek 18:30
 10. dubna Velký pátek 18:30
 11. dubna Bílá sobota 19:00
 12. dubna Boží hod velikonoční 7:30, 
  při mši svaté budou svěceny pokrmy
 13. dubna Pondělí velikonoční 9:15
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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.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně. 
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. 
Registrační číslo: MK ČR E 12039. 
Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.

Redakce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký. 
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Jana Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

Foto: archiv Zpravodaje, T. Rozkošný, archivy organizací publiku-
 jících ve Zpravodaji 

Uzávěrka tohoto čísla: 16.3.2009.  
Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2009 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezmě-
něna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

duben 2009
MKS Chropyně připravuje

18.4.2009  v 17:00 hod. Setkání Jana a Františka Nedvěda 
s kapelou, vstupné 200,- Kč

  
21.4.2009  koncert hudební agentury MARBO – výchovný 

koncert pro I. a II. stupeň ZŠ 

30.4.2009  Stavění máje, pálení čarodějnic
 informace na str. 2 

15.5.2009  The Rangers – Ladies party  - erotický zábavný 
program pro dámy neboli dámská jízda. Vstupné: 
150,- Kč 

29.-31.5.  Hanácké slavnosti
2009

Chropyňské počasí

S příchodem jara se probouzí příroda, všechno se zelená. Prakticky 
všude můžeme najít rostlinu, kterou často označujeme jako plevel, 
která se však využívá v přírodním léčitelství, v kosmetice a je také 
vhodném doplňkem v kuchyni. Tou rostlinou je kopřiva.

V našich podmínkách sbíráme především kopřivu dvoudomou, kte-
rá je vysokou vytrvalou rostlinou a je natolik známá, že ji není třeba 
příliš představovat. Žahavé chloupky, které se nacházejí na listech 
a stoncích, obsahují kyselinu mravenčí. Najít ji můžeme opravdu všude – 
na rumištích, v příkopech, na úhorech, v křovinách. Z kopřivy se sbírá 
především list a nať, méně oddenek. Nejlepší účinek mají listy mladých 
rostlin rostoucích na prosluněných místech. Nejčastěji se používá jako 
čajový nálev, ale hodí se také do polévek a často se z ní připravuje také 
kopřivový špenát nebo velmi oblíbená velikonoční nádivka. Kopřiva 
obsahuje množství vitamínu C, betakaroten, vitamín A a také vápník 
a železo. Působí močopudně, rozpouští hleny v těle, čistí organismus 
od kyseliny močové, užívá se ke stimulaci krevního oběhu a pročištění 
organismu, při artritidě, revmatismu a dně. Je to naše nejlepší léčivá 
rostlina na pročištění krve, je vhodná při chudokrevnosti, akné, ekzé-
mech a revmatismu. Vzhledem ke schopnosti snižovat hladinu krevního 
cukru je kopřiva vhodným podpůrným prostředkem při cukrovce. 

Tak neváhejte a jarní procházku v přírodě spojte se sběrem léčivé 
kopřivy. A pokud nepatříte opravdu mezi otrlé, nezapomeňte si vzít 
rukavice. 

Pranostiky na měsíc duben:
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Když dubnový vítr do stodoly fičí, po žních díru nenajde.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná minimální ranní teplota byla -1,6 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +2,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 67,7 mm/m2, převážně ve formě sněhu,
- nejchladnějším dnem byl22. únor s průměrnou denní teplotou - 5 °C, 
 nejteplejším dnem byl 7. únor s průměrnou denní teplotou + 9 °C.

– redakce –

Připravované kulturní programy na měsíc
květen 2009
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