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Již 40 let jsme městem
Přesně 29. dubna letošního roku tomu
bude již 40 let, co městečko Chropyně
získalo statut města. Do roku 1970 se u nás
díky mohutnému rozvoji tehdejšího národního podniku Technoplast velmi výrazně
rozvíjela bytová výstavba – v této době
bylo vybudováno sídliště Díly s 373 novými
podnikovými byty, Státní statek dokončil
výstavbu dalších 22 bytů a také bylo
postaveno 43 rodinných domků. Když
k 1. lednu roku 1970 dosáhl počet obyvatel

čísla 3 097, čímž byla překonána limitující
třítisícová hranice pro přidělení statutu
pro města, požádal tehdejší Místní národní
výbor o povýšení na město. Stalo se tak
rozhodnutím KNV v Brně ze dne 29. dubna
1970. Slavnostní předání statutu města
se konalo 12. června 1970 ve Sdruženém
závodním klubu na slavnostním plenárním
zasedání národního výboru za účasti
vysoce postavených zástupců veřejného
pokračování na str. 3

Zpravodaj města Chropyně

Chcete zažít něco netradičního a nezapomenutelného
o prázdninách? Potom je náš tábor jako stvořený
právě pro Vás, na kterém se rozhodně nudit nebudete!
Bude probíhat v krásném kraji buchlovských lesů
v OSVĚTIMANECH v termínu 10. až 18. července 2010 (9 dní),
kde se ocitnete v říši kouzel a divů pohádek, které vás přenesou
ze současnosti do tajemna obklopeného kouzly a zase zpět.
To vše bude probíhat za pomoci vedoucích a instruktorů
z turistického oddílu Kamínek.
Cena pro registrované:
2.200 Kč
Cena pro neregistrované: 2.350 Kč
Podrobnější informace podá paní Paňáková (733 708 049,
777 635 373) nebo paní Motalová (ve škole na ul. J. Fučíka)
nebo navštivte náš web www.kaminek-chropyne.jex.cz
Těšíme se na Vás.
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Již 40 let jsme městem
dokončení ze str. 1
a politického života a asi 300 přítomných občanů. Tehdejší předseda
MNV pan František Pleva převzal z rukou předsedy KNV v Brně
jmenovací dekret, čímž Chropyně získala charakter města.
Tímto aktem se stala Chropyně v pořadí již 72. městem
Jihomoravského kraje, ke kterému tehdejší Chropyně patřila. Oslavy

trvaly celý den a od té doby také místní národní výbor podle jmenovací
listiny začíná používat označení Městský národní výbor Chropyně.
Toto významné výročí v dějinách našeho města si připomeneme
na slavnostním aktu, který se bude konat ve čtvrtek 29. dubna
v prostorách chropyňského zámku.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 16. února 2010 do 15. března 2010
mimo jiné:
• schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory organizaci Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko Krále Ječmínka
Chropyně, ve výši 43.000 Kč na činnost
v roce 2010 a ve výši 20.000 Kč na letní
tábor v Jeřmani u Loštic,
• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci A-TOM ČR, TOM Chropyně, turistický oddíl Kamínek, ve výši
43.000 Kč na činnost v roce 2010, 12.000 Kč
na letní tábor dětí a 10.000 Kč na akci
„Chropyňské hrátky“,
• schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory organizaci Pionýrská skupina
Obránců míru Chropyně ve výši 13.000 Kč
na činnost v roce 2010, ve výši 5.000 Kč
na letní tábor Náměšť nad Oslavou, 1.000
Kč na akci „Noc s Andersenem“ a 2.000 Kč
na akci „Podzimní prázdniny s Pionýrem“,

• vyjádřila souhlas s úplnou uzavírkou silnice
II/436 v místě železničního přejezdu Kojetín
– Chropyně v termínu 12. až 16. dubna 2010
z důvodu opravy železničního přejezdu,
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
Mateřskému centru Sluníčko ve výši 21.000
Kč na úhradu nájemného a nákup nábytku,
• vzala na vědomí žádost obyvatel lokality
Pazderna na vybudování zpevněné komunikace a parkovacích míst a uložila informovat žadatele o skutečnosti, že v rozpočtu roku 2010 nejsou na opravu
takového rozsahu potřebné finanční
prostředky a že se o opravě bude uvažovat
v dalších letech,
• vyjádřila souhlas s využitím veřejného
prostranství organizaci Junák – středisko
krále Ječmínka Chropyně dne 15. května
2010 v době od 9:00 do 17:00 za účelem
konání Okresního kola Závodu vlčat a světlušek a schválila osvobození této akce od poplatku za užívání veřejného prostranství,

• schválila limit ve výši 18.000 Kč za rok
na poskytování bezplatných pronájmů
Městského kulturního střediska Chropyně
Základní umělecké škole Kroměříž
a Soukromé základní umělecké škole
D – MUSIC, v. o. s., přičemž si po vyčerpání
tohoto limitu každý další pronájem
kulturního střediska uvedené instituce
zaplatí,
• schválila poskytnutí slevy ve výší
50 % z pronájmu Městského kulturního
střediska Chropyně dne 20. března 2010
Fotbalovému klubu Chropyně, o. s.,
za účelem konání akce „II. fotbalový ples“.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Pracovníci Správy majetku města Chropyně, p. o.
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v jarním období
se zvýšil počet zaměstnanců pracujících
na údržbě čistoty našeho města. Jelikož
se začaly množit dotazy na počet zaměstnanců
Správy majetku města Chropyně, p. o.,
považuji za svou povinnost osvětlit vám tuto
problematiku.
Tzv. stálých zaměstnanců je v dělnických
profesích 6. Většinou mají na starosti obsluhu
strojů a strojních zařízení (traktor, sekačky,
Multikára, apod.)
Obecně prospěšné práce jsou ukládány
občanům jako druh trestu. Z toho vyplývá,
že tento druh prací není dobrovolný. Osoby
vykonávající obecně prospěšné práce nejsou
nijak odměňovány a k výkonu práce se dostavují na základě vlastní iniciativy.
Veřejně prospěšné práce jsou tzv.
nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti,
jsou časově omezené na dobu nejdéle 12 měsíců (v případě města Chropyně na období
od 1. dubna do 31. října) a zaměstnanci
za práci náleží odměna, v našem případě
většinou minimální mzda. Pracovní příležitosti
zaměstnavatelé vytvářejí na základě dohody
s úřadem práce, který na ně poskytuje
příspěvek. Výše příspěvku může být stanovena
až do výše skutečně vyplacených mzdových
nákladů na zaměstnance.
Stejně jako v roce 2009 i letos budeme žádat

o příspěvek na 10 osob. Požadavek již byl zaslán
a čekáme na podpis dohody ze strany Úřadu
práce v Kroměříži. Vhodnost uchazečů pro
výkon VPP posuzují zprostředkovatelky ÚP.
Vykonávání tzv. veřejné služby ovlivňuje
výši příspěvku na živobytí. Pokud uchazeči
o zaměstnání uplynula doba pro pobírání
podpory v nezaměstnanosti, pobírá dále
příspěvek na živobytí po dobu šesti měsíců
ve výši 3.126 Kč. Od sedmého měsíce
dostane příspěvek na živobytí ve výši 2.020
Kč, což je existenční minimum. Jestliže
začne v následujících měsících vykonávat
veřejnou službu pro obec, např. 22 hodin
v měsíci, dostane příspěvek na živobytí
ve výši existenčního minima. Bude-li
veřejnou službu vykonávat déle jak 30 hodin v měsíci, dostane příspěvek na živobytí
ve výši 3.679,- Kč. Přestane-li vykonávat veřejnou službu, příspěvek na živobytí se opět
vrátí na 2.020,- Kč. Jen pro zajímavost
uvedu, že veřejnou službu v roce 2009
vykonávalo v průměru 7 osob, nejvíce
osob se na veřejné službě podílelo v měsíci
listopadu, a to 9 osob.
Všichni pracovníci obdrží v letošním roce
reflexní vesty označující jejich zařazení,
které je zviditelní při práci na pozemních
komunikacích.
– Bc. Věra Sigmundová,
ředitelka SMM Chropyně, p.o. –
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Vážení spoluobčané,
město Chropyně ve spolupráci
s Klubem důchodců a MO Svazu
zdravotně postižených v Chropyni
Vás srdečně zvou na

VII. setkání s občany města
které se uskuteční
v úterý 20. dubna 2010 od 16:00
v Městském kulturním středisku
v Chropyni.

Program:
1. Představení investičního záměru
„Lázně Chropyně“
2. Kulturní program
„Číše plná operety“ – nejznámější
operetní melodie v podání sólistů
Slezského divadla v Opavě
Občerstvení zajištěno!!!
Všichni jste srdečně zváni!!!

Zpravodaj města Chropyně

Bilance hospodaření s odpadem
v Chropyni v roce 2009
Množství odpadu ve městě
V loňském roce bylo na Sběrném dvoře uloženo celkem
535,071 t odpadu, což činilo cca
103,25 kg na jednoho obyvatele
města za rok. Z tohoto množství
bylo 5,164 t nebezpečných
odpadů. Dále bylo na sběrném
dvoře odevzdáno 36,667 t elektrozařízení.
Komunálního odpadu od občanů (popelnice, kontejnery)
a v rámci úklidu města (vč. likvidace
černých skládek) bylo odvezeno
1.045,630 t odpadu. Vytříděno bylo
149,760 t odpadu, což bylo v průměru 28,90 kg na obyvatele. V lékárnách bylo odevzdáno 68 kg léků.
Celkové množství odpadů,
které bylo ve městě Chropyni v loňském roce vyprodukováno, tak činí
1.730,529 tun, což je v průměru
333,95 kg na obyvatele za rok.
Finanční bilance na sběr, svoz,
likvidaci a třídění komunálního
odpadu
Výdaje na sběr, svoz, likvidaci
a třídění odpadů dosáhly v loňském roce výše 4.046.253 Kč, což
je v průměru 781 Kč na obyvatele
za rok. Tuto částku tvoří náklady
na provoz Sběrného dvora
(929.107 Kč), svoz komunálního
odpadu vč. likvidace černých
skládek (2.426.386 Kč) a náklady
na provoz RESO – tříděný odpad
(690.760 Kč).
Příjmy dosáhly výše
2.326.293 Kč, což v průměru činí
449 Kč na obyvatele. Samotné
poplatky vybrané od obyvatel
činí 2.297.250 Kč, částka získa-
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Informace pro občany a společenství
vlastníků bytových domů

ná z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení
21.209 Kč a poplatek vybraný
od podnikatelů zapojených do systému obce činil 7.834 Kč.
Z výše uvedeného je zřejmé,
že Město Chropyně stále doplácí
na systém sběru, přestože poplatek
účtovaný občanům za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
občanů není vyměřen v maximální
výši umožněné zákonem.
Množství odpadu ve městě
má každým rokem vzrůstající
tendenci, a přestože ukázněnost
obyvatel v třídění a úklidu
odpadu je stále chvályhodnější,
opakovaně se setkáváme
s nešvarem minulých let –
odkládáním odpadu k odpadovým
nádobám u rodinných a především
u bytových domů.
V našem městě je již druhým rokem velmi dobře fungující sběrný
dvůr s otevírací dobou, která se maximálně přizpůsobuje potřebám
obyvatel. Opětovně tedy apeluji
na všechny, kteří buďto nepostřehli, jak krásný sběrný dvůr‚
ve městě máme, nebo odkládají
tyto odpady k odpadovým nádobám vědomě, že sběrný dvůr
je opravdu v provozu.
Děkujeme všem, kteří se zapojují do třídění odpadu ve městě.
– Martina Adámková,
referentka odboru výstavby
a životního prostředí –

Deratizace města Chropyně včetně části Plešovec – jaro 2010
Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a životního prostředí
Vám tímto oznamuje, že město Chropyně bude provádět speciální
ochrannou deratizaci v termínu od 15. března do 9. dubna 2010.
Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci ve smyslu
ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městu Chropyně provádí deratizaci odborná firma SERVIS
3xD, J. Glazarové 9e Olomouc, tel.: 585 418 391, 603 400 300,
e-mail: servis3xd@seznam.cz.
Důležitou podmínkou úspěchu ochranné deratizace našeho města
je právě její komplexnost a důslednost. Doporučujeme Vám proto tuto
firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení deratizace Vašeho
objektu ve stejném termínu.
– Martina Adámková, odbor VaŽP –

Transplantace kostní dřeně
Rozhodnutím Krajského úřadu
Plzeňského kraje čj. VVŽÚ/5468/09
z června loňského roku byla s platností
od 8. června 2009 do 27. května
2012 zahájena veřejná sbírka, kterou
vyhlásila Nadace pro transplantaci
kostní dřeně z Plzně. Cílem sbírky je získat finanční podporu pro
rozvoj programu transplantací kostní dřeně a navazujících projektů
jako vyšetření potenciálních dárců a jejich zařazení do databáze,
edukace a příspěvky na krytí zvýšených životních nákladů během
a po transplantaci.
Prostřednictvím dobrovolných spolupracovníků nadace byla sbírka
rozšířena i na území města Chropyně. Výběrčí pokladnička byla
se souhlasem vedení prodejny Albert umístěna v tomto obchodě.
Sbírka si klade především humanitární cíle, které může splnit pouze
za laskavého přispění občanů formou byť i zcela malých finančních
příspěvků, jejichž prostřednictvím můžeme zvýšit pravděpodobnost
úspěšné léčby nemocných. Ostatně proti život ohrožujícímu
onemocnění není imunní žádný z nás nebo našich blízkých. Každému,
kdo se rozhodne na tento humanitární cíl přispět, chceme touto cestou
předem upřímně poděkovat.
S cílem poskytnout vyčerpávající informaci dodáváme, že umístění
pokladničky proběhlo ve spolupráci s finančním odborem městského
úřadu, kde byla pokladnička zapečetěna a po skončení sbírky bude
pod dozorem tohoto orgánu také otevřena.
– Františka Kalabusová a Ing. František Kroupa –

Zde mohla být
vaše reklama

Provozní doba sběrného dvora
Období letního času:
pondělí, středa
od 12:00 do 18:00
sobota
od 08:00 do 14:00

Více informací
na tel.: 573 500 746
nebo na
www.muchropyne.cz

Období zimního času:
pondělí, středa
od 11:00 do 17:00
sobota
od 09:00 do 15:00
Základní informace o sběrném dvoře, provozu a odpadech,
které je zde možno odkládat, lze najít také na internetových
stránkách města Chropyně.
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Kam na dovolenou?
(pokračování z minulého čísla)
Počasí nám nepřálo, tak toho dne jsme
urazili po „ukrajinském asfaltu“ jen 50 km.
Ti poněkud mladší, co jezdili po horách,
toho měli ten den plné kecky. Byli od bláta
až za ušima. Tábor jsme postavili u lesa
za vesnicí Siněvir. Za cestou zurčela řeka
Těrebla a kolem klid a pohoda, jen ptáci
zpívali. V noci zase lilo jako z konve a některým nateklo zase do stanu. Ráno jsme
vstávali hned po rozednění, jinak by nás
místní asi třicetihlavé stádo kraviček, jdoucí
samo podél cesty za pastvou do hor, sežralo
se vším všudy. Krávy pokadily, co se dalo,
a podařilo se jim mimoděk pobořit 4 stany. Den
začínal zase krásnou modrou oblohou a my dva
s Pavlem jsme záhy vyrazili směr Siněvirský
národní park. Na vstupu nutno opět zaplatit
dvě hřivny a pak později další dvě, samo
sebou „bilet nět“. Cesta mírně stoupala podél
Těrebly, příroda krásná, ale ta asfaltka se místy
měnila v tankodrom. Bylo ještě brzy a žádné
turisty jsme nepotkávali, tak se nám podařilo
zamudrovat. Najeli jsme navíc asi 20 km.
Až místní bábuška nám ukázala správnou
cestu. Není divu, to u nás jsme zvyklí,
že každá obec má ceduli na začátku a na konci.
Na Ukrajině prý to nepotřebují, oni prý to tam
znají. O nějakém turistickém značení už nelze
vůbec mluvit, to uvidíte spíše omylem.
Co čert nechtěl, začalo zase pršet a já do té sloty píchnul zadní gumu. To bylo radosti. Naštěstí asi po 500 m byla lesní bouda, tak jsem
byl aspoň chráněný proti dešti. Pustil jsem
se do opravy a najednou tam zastavil nákladní
Zil a vyskákali čtyři chlapi jako hory. Obstoupili
mě a moc přívětivě při tom nekoukali. Pavel
se zrovna zdržel někde vzadu studováním těch
svých kytiček a bylinek a aby byl se mnou, když
ho zrovna potřebuji, to né. Chvíli ticha jsem
přerušil až já. Započal jsem podivný rozhovor
povstávající se zbytků znalostí ruštiny a pomocí

foto: zdroj internet - Siněvirské jezero
rukou a posunků jsem líčil, co se mi přihodilo a že jsem turista z Čech. Z drsných
chlápků se vyklubali příjemní maníci, kteří
mě podarovali pirohem a dali loknout vodky
na přátelství. Zvláště jeden z nich se hned chlubil, že mně dobře rozumí, že u nás v Čechách
pracoval na stavbách. Nakonec se ukázalo,
že mají do té boudy vyložit nějaký materiál
a má přítomnost je překvapila. No zprvu,
jak jsem je uviděl, mi do smíchu nebylo.
Šťastně jsme teda dorazili až k Siněvirskému
jezeru. Má rozlohu zhruba jako náš rybník
Hejtman, ale místní si ho považují. Oni totiž
žádné větší horské jezero nemají. Když jsme
dorazili, bylo tam již plno turistů, především
Rusové, byl tam zájezd z Maďarska a autobus
našich turistů od Uherského Brodu. Potkali

foto: zdroj internet - Zakarpatská Ukrajina
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jsme tam i dvě rodiny z Německa, ale to byli
vlastně první a poslední turisté ze západní
Evropy, co jsme za celý týden na Zakarpatské
Rusi potkali. Čím dál víc pršelo, spíše lilo
a to nás čekala ještě asi 4 hodiny jízda do Kolčavy. Nocleh byl v tělocvičně místní školy
v Koločavě, která je pojmenována po spisovateli Ivanu Olbrachtovi, který byl s tímto
krajem bytostně spojený a místní obyvatelé
na něj dodnes s lásku vzpomínají. Těšili
jsme se, že se ve škole konečně ohřejeme
a usušíme. Cestou jsme se ještě zastavili
na posilnění v obci Něgrevec. Seděli jsme
u obchůdků pod přístřeškem, pojídali šašlik
a popíjeli místní celkem ucházející pivo. Kde
se vzal, tu se vzal již silně podroušený dědula
a počal se s námi bratřit. Hlavně měl chuť
na vodku a penízky mu už asi došly. Vypadal
zevnějškem, že spává společně s Alíkem
v boudě, ale ani to mu nevadilo v tom,
že nás zval k sobě domů a že nás jako
ubytuje. Jen je to potřeba napřed řádně
oslavit vodkou. My, ale né a né mu porozuměn, děda o voze a my o koze. Pořád mlel
o vodce a Pavel mu zase neustále přikyvoval,
že prší a prší a že asi nikdy nepřestane. Tak
to šlo asi 20 minut, až nad námi dědula
mávnul rukou a odpotácel se pryč. Asi
si o nás pomyslel, že jsme nějací hotentoti,
že mu pořád nerozumíme. Nutno říci, že podobných postaviček se tam po vsích
pohybuje více. V Koločavě nás čekala teplá
večeře a sprcha, ale jen se studenou vodou
a na dvoře turecké záchody. Z jedné strany
ženy, z druhé strany muži. Naše ženy, ale musely večer chodit na pánský, poněvadž
na dámském hráli místní výrostci karty. Ono
to bylo vlastně jedno, tam i tam byl problém
si jaksi nepošpinit boty a nohavice.
(pokračování příště)
– VB –
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Malé ohlédnutí za časem karnevalů a taškařic
Cítila jsem se ve skvělé náladě. Veselá a potřebná…
Od první chvíle, kdy jsem si vyzkoušela kostým „mrkvičky“, jsem
se školního karnevalu nemohla dočkat. Myslím, že můj partner „zajíček“
taky.

Moc nám to spolu slušelo. Já – neforemná, trochu dřevnatá,
ale za všech okolností kypící zdravím, on (paní zástupkyně) – krásný,
roztomilý a hravý. A když jsme 26. února v sále MěKS splynuli v davu
jiných podobných bytostí, bylo to úžasné!

Princezny, ježibaby, víly, kašpárci, vojáci,
zdravotní sestřičky, čarodějové, příšerky, jiná
zvířátka i hrdinové literárních a filmových
příběhů kolem nás dováděli, smáli se a soutěžili
třeba v běhu kolem mety, ve skládání obrázků
nebo v přenášení lentilek pomocí brčka.
Přidali jsme se. A s námi i paní učitelky
a páni učitelé. V očích měli rarášky, ale třeba
při „židličkované“ prokázali smysl pro kolektivní
hru, fair play, toleranci a galantní chování.
Děti se za vedení obětavých maminek,
organizátorek, zapojovaly nejen do soutěží,
ale i do tancování. Najednou jsem jako
obyčejná mrkev z moravské zahrádky (nebo
z Kauflandu?) za báječného hudebního
výběru pana učitele Vaculíka poskakovala
po sále a vedla dlouhého hada. A dětí
přibývalo, dělaly nám „bránu“, tleskaly
a mávaly. Nádherný pocit! A stejně
to prožívaly i malé „kolegyně a kolegové“ –
masky. (Vyzvídala jsem. ;D)
Proto patří velké poděkování všem, kteří
byli této radosti nápomocni – paní Jedličkové,
Rapantové a Motalové, Správě majetku města
Chropyně, městu Chropyně, rodičům i vedení
základní školy.
– M. B. –
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Karneval v mateřské škole
Také letos se v naší mateřské
škole konal karneval. Děti
se převlékly za různé postavičky
a zvířátka, tak jak se na karneval

patří. Potom už všichni čekali
na kouzelníka.
Již tradičně za námi totiž přijel
se svým kouzelnickým vystou-

pením Tomáš Šulaj, herec Slováckého divadla v Uherském
Hradišti. Po kouzlení a čarování
pak probíhala karnevalová zábava

v jednotlivých třídách. Soutěžilo
se, tancovalo a zpívalo celé
dopoledne.
– T. Caletková, učitelka MŠ –

Máme tu masopust, hej, hej, hej…
V úterý 16. února prošel
naším městem masopustní
průvod. Děti z mateřské školy
v rozmanitých maskách potěšily

veselými písničkami nejednoho
kolemjdoucího. Děkujeme
všem, kteří snahu dětí ocenili
a obdarovali je: pracovníci zdra-

votního střediska, SMM, MěÚ,
kolemjdoucí...
Velké poděkování patří harmonikáři panu V. Kuchařovi,
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bube ní k ovi V aš kov i a v še m
rodičům, kteří dětem připravili
masky.
– 2. a 4. třída mateřské školy –
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Dětský karneval
V den svátku zamilovaných, tedy v neděli
14. února 2010, se konal v Městském kulturním
středisku v Chropyni karneval pro děti.
Krásně vyzdobený sál uvítal nezvykle
velké množství masek. O zábavu se bravurně
postarali členové Divadla Koráb z Brna.
Děti tancovaly, soutěžily s obrem, drakem
v tahání opravdovým lodním lanem a v mnoha
dalších soutěžích. Losování tomboly bylo
také netradiční, každý zúčastněný vyhrál.
Někteří navíc dostali nafukovací balónek.
Po celý průběh panovala v sále skvělá atmosféra
a opravdu se bylo na co dívat. Rozzářené
oči všech dětí svědčily o tom, že se karneval
vydařil na výbornou.
– M. Buráňová –
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Dětský karneval

reklama

reklama
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Druhé místo pro trio příčných fléten
Žačky ZUŠ Kroměříž, pobočky
Chropyně, Kateřina Jedličková,
Barbora Úlehlová a Vendula
Karhánková z flétnové třídy

Mgr. Jany Milotové se ve středu
17. února 2010 zúčastnily Národní
soutěže základních uměleckých
škol v Kroměříži. Soutěžily s různými

komorními soubory a ve III. kategorii získaly krásné 2. místo.
Flétnistkám blahopřejeme
a přejeme další úspěchy. Děkuji

také pí uč. J. Milotové za přípravu
a reprezentaci naší pobočky.
– Luděk Koutný,
vedoucí pobočky –

Velká pochvala našim malým muzikantům
Ve dnech 17. a 18. února se v Kroměříži
konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v souborové
hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje.
Soukromá ZUŠ D-MUSIC pobočka
Chropyně se prezentovala na této soutěži
dvěma soubory. Klarinetové trio ze třídy pana
učitele Mgr. Pavla Skýpaly ve složení Klára
Hlavinková, Václav Kuchař a Radek Slaný
obsadilo v kategorii do 10 let krásné 2. místo.
Druhý soubor ze třídy pana učitele Iva
Novotného ve složení Jan Horák a Jiří
Maršálek získal v kategorii do 10 let 1. místo
s postupem do krajského kola, které se konalo
2. března ve Zlíně. Zde ve velké konkurenci
obsadili pěkné 2. místo.

Soukromá inzerce
Prodám
 stavební pozemek v Záříčí, IS na pozemku, velikost 750 m2, cena dohodou.
Tel.: 775 964 301.
Koupím
 byt 2+1 v Chropyni. Tel.: 603 254 193
Pronajmu
 garáž na Oujezdech. Tel.: 720 574 145.
 Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený byt 2+1. Volný od července. Cena
7.500 Kč včetně inkasa. Volejte na tel.:
606 706 130.
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Chtěl bych touto cestou poděkovat našim
žákům a pochválit je za vzornou reprezentaci
naší školy.
– Ivo Novotný,
vedoucí pobočky SZUŠ D-MUSIC –
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Farní společenství Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice
pořádá ve dnech 13. – 16. července 2010 cykloturistický
výlet do oblasti Moravského krasu a Drahanské vysočiny.
Místo pobytu: Autokemp OLŠOVEC – Jedovnice – Moravský kras
Ubytování: v chatkách nebo stanech, podle vlastního výběru
Stravování: možnost polopenze v kempu nebo individuální
Předběžná kalkulace cen za pobyt: 1.500 Kč na osobu. Doprava na místo
pobytu po vlastní ose. Denní dávka asi 50 km. Vstupy do jeskyní a další
náklady individuálně. Batohy a další vybavení na dobu pobytu bude
převezeno doprovodným vozidlem.
Rozpis denních výletů:
1. den – Odjezd z Chropyně do Jedovnice (60 km) po trase Kojetín – Vyškov –
Ruprechtov – Podomí – Jedovnice
2. den – Jedovnice – Křtiny – Olomoučany – Blansko – Rájec-Jestřebí – Sloup – Ostrov
u Macochy – Jedovnice (48 km), zajímavosti: Rudické propadání, poutní kostel
Křtiny, jeskyně Býčí skála, zámek Blansko, zámek Rájec nad Svitavou, Sloup jeskyně
3. den – Jedovnice – Ostrov u Macochy – propast Macocha – Punkevní jeskyně –
naučná stezka kolem Macochy – Kateřinská jeskyně – Lažánky – Jedovnice (30 km),
zajímavosti: mlýn v Ostrově u Macochy, Moravský kras – propast, jeskyně
4. den – Jedovnice – Sloup – Boskovice – Rájec-Jestřebí – Blansko – Jedovnice (60 km),
zajímavosti: jeskyně Balcarka, Boskovice – židovský hřbitov, ghetto, zámek
5. den – Odjezd domů po trase: Jedovnice – Rozstání – Drahany – Plumlov – Brodek
u Prostějova – Němčice nad Hanou – Kojetín – Chropyně (70 km), zajímavosti:
vysílač Kojál, Plumlovský zámek a přehrada, hospoda Lobodice

Přihlásit se můžete u Mgr. Květoslava Machalíka,
e-mail: KMachalik@seznam.cz
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Zprávičky z Kamínku
V pátek 19. února jsme měli v našem
Kamínku akci „Den otevřených dveří“.
Rodiče i prarodiče dětí se mohli přijít
podívat do naší klubovny, prohlédnout
si naše foto, kroniky a také naše vybavení
klubovny, seznámit se s činností našeho

oddílu na pravidelných schůzkách. Děti
rodičům předvedly různé soutěže, ať už zručnostní, znalostní, či sportovní. Skládaly různé
doplňovačky, a to se zavázanýma očima,
předvedly želví závody, zkoušely si vyrobit
nafukovací zvířátka, míčkem proběhly Afrikou

Další naše oddílová akce byla „Karneval v Kamínku“.
Děti se dostavily v pěkných kostýmech a hned na úvod komentátorská
dvojice Zdeněk a Bára vyzvaly masky k představení a promenádě.
Pak pěvecká soutěž následovala a výkony soutěžících posuzovala
odborná porota. V čele poroty zasedal Martin Motal a s ním další
porotci, Martina Müllerová, Radka Kroupová, Veronika Žigmundová,
Sandra Vítková, Martina Pečínková. Vše bedlivým okem sledovala
a dokumentovala Renata Pečínková. Také taneční rej a dovádění
se dělo za zvuku libých písní i na sportování došlo, na chůdách
se masky prošly či si zaházely s kruhy. Program nám zpestřila neznámá
čarodějnice, která se náhodně o našem karnevalu dověděla a na chvíli
se u nás zastavila, by si s námi zazpívala a zatančila. Závěrem byly rozdány
diplomy a ceny jak pro nejlepší masky, tak za zpívání a soutěžení.
Tímto chci poděkovat všem členům Kamínku, co se na přípravě
i průběhu karnevalu i dnu otevřených dveří podíleli. Moc vám
děkuji.
– Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková –

- 12 -

a Atlantickým oceánem či prolézaly tunelem,
házely na cíle, skákaly v kruhu i z vody
do vody. Na závěr byly uděleny vítězům
diplomy a ceny, všem pak pamětní listy se sladkou odměnou. Myslím si, že se akce zdařila
a líbila se jak dětem, tak i rodičům.
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Zprávičky z Kamínku
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Nejlepší sportovci města Chropyně za rok 2009
Poprvé v historii chropyňského sportu
se konalo vyhodnocení nejlepších sportovců
a sportovního kolektivu našeho města.
Doposud byli vyhodnocováni např. nejlepší
sportovci tělovýchovné jednoty nebo
fotbalového klubu, ale vyhodnocení absolutně nejlepšího sportovce Chropyně,
to tu ještě nebylo.
Organizátorem celé této akce bylo Město
Chropyně a také Radou města byli vybráni
nejlepší sportovci z předaných nominací
od jednotlivých sportovních subjektů,
působících na území našeho města.
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců
se uskutečnilo v MKS v Chropyni ve středu
17. února 2010.
Ocenění jednotlivým sportovcům předal
osobně pan Josef Zimovčák, známá to osobnost českého sportu daleko za hranicemi
naší země, jakožto účastník cyklistických
závodů Tour de France, Giro de Italia nebo
španělské Vuelty na historickém kole. Součástí
tohoto slavnostního vyhodnocení byla i velmi
zajímavá beseda s panem Zimovčákem na téma „cestování po světě na historickém
kole“, která byla zpestřena promítáním filmů
z různých závodů, a také autogramiáda.
A jak to všechno nakonec dopadlo?
Nejlepším sportovcem Chropyně
za uplynulý rok byl zcela po zásluze vyhlášen
Karel Imríšek, člen oddílu karate a juniorský
reprezentant ČR, jehož nejlepšími výsledky
za rok 2009 byly 1. místo na ME seniorů
v týmech – kategorie kata ve Švýcarsku,
dále vicemistr ČR v juniorské kategorii všech
stylů z Ústí nad Labem a řada velmi dobrých
umístění na domácích a také mezinárodních
závodech v Paříži, Polsku, Bratislavě, apod.
Druhé místo obsadil Lukáš Purkar – reprezentant ČR v triatlonu, jehož největším
úspěchem loňského roku bylo 6. místo
na MS v Monaku.
Třetím nejúspěšnějším sportovcem Chropyně byl vyhlášen Stanislav Vávra, nadějný
fotbalista, který od letošního roku bude
hostovat v ligovém dorostu I. FC Brno.
Na 4. místě se umístnil Filip Král, který
se největší měrou zasloužil o postup stolních
tenistů Chropyně do divize, kde je také
hodnocen jako jeden z nejlepších hráčů
celé soutěže.
Páté místo patří Pavle Jurtíkové, nejlepší střelkyni oblastního přeboru Severomoravského kraje v NH a také nejlepší
hráčce družstva TJ Chropyně, oddílu NH.
Na dalších místech se umístnili z oddílu
NH Kristýna Machalíková, Pavlína Hradilová
a Jan Horák a z FK Chropyně nejlepší hráči
jednotlivých mládežnických oddílů – Adam
Dobrý, Libor Polišenský, Adam Vymětal,
René Jurčík, Pavel Horák a Jiří Loučka.
Nejlepším sportovním kolektivem vylo
vyhlášeno družstvo Teamgym Junior II
z odboru ASPV ve složení Michaela
Zavadilová, Barbora Kovaříková, Lucie
Vraspírová, Gabriela Řezníčková, Lucie Kopa-
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čková, Andrea Ondrušková, Kristýna Vaňharová, Kateřina Maradová a Magdaléna Zavadilová za dlouhodobé vynikající výsledky a velmi dobrá umístění na mnoha závodech
a soutěžích.
Dále byly vyhodnoceny tři „osobnosti“
chropyňského sportu za rok 2009. Jsou jimi:
Pan Antonín Středa, dlouholetý trenér
různých věkových kategirií v oddíle fotbalu
a v poslední době zakladatel, organizátor
mnoha turnajů a také předseda oddílu nohejbalu TJ Chropyně, při příležitosti ukončení
jeho aktivní trenérské a funkcionářské
činnosti ze zdravotních důvodů.
Další osobností byl vyhlášen Pavel
Mrázek, člen Cyklosportu Chropyně,
za svou profesionalitu při organizování
již tradičních cyklistických závodů mládeže
u nás v Chropyni, které se těší stále větší
a větší oblibě a popularitě.
A třetí sportovní osobností uplynulého
roku byl vyhlášen dlouholetý trenér, cvičitel
a funkcionář oddílu karate TJ Chropyně
Radek Patermann při příležitosti jeho
životního jubilea.
A v neposlední řadě byli oceněni i ti, kteří
věnují pravidelně desítky bezplatných hodin
ze svého osobního volna výchově a přípravě
sportovců všech věkových kategoriích
– trenéři a cvičitelé jak Tělovýchovné
jednoty Chropyně, tak i Fotbalového klubu
Chropyně. A bylo jich více než čtyřicet!!!.
Všem jim patří upřímné poděkování!!!
Všichni ocenění převzali diplomy,
dárkové koše a bezplatné permanentky
na koupaliště jako výraz poděkování za vzornou reprezentaci našeho města nejen u nás,
ale i v zahraničí.
Ještě jednou všem velké „díky“!!!
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města Chropyně –
– Foto: Zdeněk Schovanec –
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Turnaj „O pohár předsedy FK“
V neděli 14. března byl ukončen závěrečnými zápasy o konečné pořadí I. ročník
zimního turnaje „O pohár předsedy FK“,
který se uskutečnil na hřišti s umělou trávou
v Chropyni.
Turnaje se zúčastnila, kromě domácích
dorostenců FK Chropyně, družstva mužů
hrajících regionální soutěže: z přeboru
okresu Kroměříž – družstva TJ Skaštice
a SK Kyselovice, z okresu Přerov – SK Bochoř
a SK Haná Záříčí a posledním startujícím
na tomto turnaji byl účastník I. B třídy
Olomouckého kraje TJ Sokol Vrchoslavice.
Příjemným překvapením celého turnaje byli naši dorostenci, kteří se po „pomalejším rozjezdu“ (3:3 s Kyselovicemi, 3:3
s Bochořem, 5:8 se Skašticemi), ale díky
„skvělému finiši“ (Vrchoslavice 4:1 a Záříčí
5:1) dostali až do finále.
V něm nakonec po velmi dramatickém boji
podlehli až v závěru utkání favorizovanému
celku TJ Skaštice v poměru 4:6, brankami
Macháčka, Zapletala, Srbeckého a jedné
vlastní, když ještě po prvém poločase vedli
3:2, ale v závěru se projevila větší zkušenost
a fyzická vyspělost skaštických fotbalistů.
Ale i tak je druhé místo na tomto turnaji
úspěchem a hlavně povzbuzením a příslibem
pro budoucnost!!!
V boji o třetí místo zvítězilo družstvo
TJ Sokol Vrchoslavice nad SK Bochoř 3:1.
Poslední, nelichotivé místo, nakonec patří
fotbalistům SK Haná Záříčí, kteří podlehli
SK Kyselovice 0:4.

Většina z 18 odehraných utkání měla
vysokou kvalitu, k čemuž svými výkony
přispěli i delegovaní rozhodčí, které obsadil
OFS Kroměříž. Všem hráčům, pořadatelům
a rozhodčím patří velké poděkování

za celkovou velmi dobrou úroveň tohoto
turnaje, který doufám bude mít své
pokračování i v příštím roce!!!
– Ing. Petr Večeřa,
místopředseda FK Chropyně –

uzávěrka Zpravodaje
květen 2010
je 15.4.2010
1. dubna

Zelený čtvrtek 18:30

2. dubna

Velký pátek 18:30

3. dubna

Bílá sobota 19:00

4. dubna

Boží hod velikonoční 7:30
při mši sv. budou požehnány pokrmy

5. dubna

Velikonoční pondělí 9:00

do 12:00 hod.

archiv Zpravodaje
města Chropyně najdete na

www.muchropyne.cz
– Redakce –
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Jarní soustředění gymnastek
V prvním letošním březnovém týdnu
se v prostějovské gymnastické tělocvičně
uskutečnilo již tradiční soustředění
chropyňských gymnastek. Zúčastnil se ho rekordní počet gymnastů a gymnastek.
Téměř všichni členové našeho oddílu
přistoupili zodpovědně k cíli zlepšit svou
kondici, zvýšit obtížnost, naučit se něco
nového a zdokonalit vše ostatní a taky
nenechat ve štychu ostatní členky družstva
před nadcházející náročnou závodní
sezonou. Ti nejmenší museli překonat
stýskání po svých nejbližších, ti větší
dohánění školního učiva, nepřítomnost
televize a počítače a někteří největší
i svou lenost. Odměnou jim byly nejen
zábavné večery v podobě stezky odvahy
či miniestrády, tradiční návštěva hvězdárny
s pohádkou, kina či městských lázní,
ale jistě také pocit, že udělali něco nejen
pro sebe, ale i pro oddíl.
– MaZa –

reklama
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Chropyňští „orli“ neobhájili
„Je těžší obhájit než poprvé zvítězit“, o tomto nepsaném pravidle
se přesvědčili na vlastní kůži „chropyňští orli“ při II. ročníku zimního turnaje
„O pohár města Chropyně“, který se uskutečnil na hřišti s umělou trávou
v Chropyni od 16. ledna do 6. března 2010. Turnaj byl kvalitně obsazen
6 družstvy hrajícími KP Zlínského a Olomouckého kraje (FK Chropyně,
SFK ELKO Holešov, I. FC Přerov, FK Kozlovice, FC Kralice na Hané,
FC Želatovice) a dále dvěma družstvy, která se pohybují v popředí
I. A třídy (TJ Slavoj Kojetín a TJ Sokol Troubky nad Bečvou).
Hracím dnem byla sobota, každý týden byla odehrána čtyři utkání, díky
umělému osvětlení se hrávalo až do pozdních večerních hodin.
Z vítězství se nakonec radovali fotbalisté FK Kozlovice, které ve finále porazili po velmi dramatickém boji těsným výsledkem 2:1 družstvo
FC Kralice na Hané.
Domácí „borci“ FK Chropyně skončili v tomto ročníku až na třetím
místě, když v boji o bronzovou medaili rozdrtili fotbalisty FC Želatovice
v poměru 10:2.
Čtvrté místo obsadilo družstvo SFK ELKO Holešov, které porazilo
TJ Slavoj Kojetín 5:1. V utkání o konečné sedmé místo porazili fotbalisté
z Troubek nad Bečvou družstvo I. FC Přerov až na pokutové kopy 4:1,
když utkání po základní hrací době skončilo nerozhodně 3:3.
Všechna zúčastněná družstva obdržela diplomy a první nejlepší tři
družstva si odvezla krásné poháry, které věnovalo Město Chropyně.
V rámci turnaje bylo sehráno celkem 32 utkání, ve kterých bylo vstřeleno
177 branek, což představuje průměr téměř 6 vstřelených branek na zápas
– to se muselo přítomným divákům, kterých se vždy, někdy i za velmi

nepříznivých povětrnostních podmínek, sešlo poměrně hodně, určitě líbit.
Poděkování patří nejen členům FK Chropyně, kteří při všech utkáních
zajišťovali pořadatelskou službu a dbali na hladký průběh turnaje, ale také
i pracovníkům SMM za včasnou údržbu a úklid sněhu, kterého bylo letos
opravdu hodně, a především všem rozhodčím, kteří byli delegováni panem
Zpěvákem, předsedou obsazovací komise OFS Kroměříž, za kvalitní výkony při
řízení jednotlivých zápasů, čímž také přispěli k vysoké kvalitě celého turnaje.
Myslím si, že celý turnaj se podařilo, jak již v Chropyni bývá zvykem,
organizačně velmi dobře zvládnout, což určitě přispělo k dobré propagaci
chropyňského sportu a samotného města Chropyně. Všem, kteří
se na tomto podíleli, patří velký dík!!! – Ing. Petr Večeřa, ředitel turnaje –

První závody pro veřejnost ve střelbě
Sportovně střelecký klub Junior Chropyně
působí v našem městě už spoustu let. Až v nedávné době jsme se rozhodli uspořádat střelecké
závody ze vzduchovek nejen pro ty, co se tomuto sportu věnují závodně, ale i pro širokou
veřejnost.
Zvané byly především děti s rodiči, ale i jednotlivci, kteří se chtěli jen ze zvědavosti podívat.
K tomuto záměru přispělo i to, že máme nové
zázemí, kde není problém takové akce pořádat.
Dne 28. února 2010 docházely celé dopoledne
děti s rodiči na střelnici. Konečný počet všech
zúčastněných zapsaných na prezenční listině
závodu byl 15 dětí a 14 dospělých závodníků.
Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchových zbraní
na vzdálenost 10 metrů. Střílelo se jak na sklopné
terče, které jsou v oblibě u dětí, tak i do terčů,
které byly následně spočítány. S nejlepším
nástřelem mezi dětmi vyhrál Dominik Col.
Na druhém místě se umístil Petr Válek a na třetím
místě skončila Bára Vinklerová. Mezi dospělými
střelci zvítězil Jaroslav Jablonský, druhý byl Petr
Pochylý st. a třetí skončil Petr Válek st.
Všichni účastníci dostali sladkou odměnu,
medaili a samozřejmě diplom. Všichni účastníci
se shodli na tom, že to bylo pěkně strávené
nedělní dopoledne a děti měly skvělou zábavu
a nevšední zážitek. Poděkování patři všem
zúčastněným, panu Martinu Dosedělovi, který
zakoupil sladké odměny, a všem, kteří měli svůj
podíl na této báječné akci.
Kdo by měl zájem zkusit si zastřílet ze vzduchovek nebo navštěvovat střelecký kroužek,
ať zavolají panu Střechovi (tel.: 775 716 757).
Přijít mohou nejen jednotlivci, ale také
kolektivy.
– Martin Střecha –
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Kalendář významných sportovních akcí
Tělovýchovné jednoty Chropyně v roce 2010
Datum

Název akce

DUBEN
10.
24.
30.
*
*
*

Odmykání Bečvy (oddíl kanoistika)
Memoriál Iva Malého (oddíl kanoistika)
Ječmínkův běh – mládežnické kategorie (oddíl LA + ZŠ)
Náborový turnaj žactva (oddíl NH)
Velikonoční turnaj jednotlivců (oddíl kuželky)
Setkání hráčů, rodinných příslušníků a bývalých členů (oddíl stolní tenis)

KVĚTEN
1.
8.
14.
*

Ječmínkův běh – hlavní závod (oddíl LA)
Krajská soutěž ve sportovní gymnastice (oddíl ASPV)
Regionální soutěž v atletice (oddíl ASPV)
Turnaj mládeže do 18 let (oddíl stolní tenis)

ČERVEN
5.
28. a 29.
*
*
*
*
*

Memoriál Jitky Vojkůvkové (oddíl badminton)
Školní olympiáda (oddíl LA + ZŠ)
Slavnostní otevření opravených sportovišť (oddíl LA)
Závod dračích lodí na Moravě (oddíl kanoistika)
Seminář karate se zkouškami (oddíl karate Do)
Plážový volejbal dvojic, trojic (oddíl volejbal)
Sportovní akademie ASPV (oddíl ASPV)

ČERVENEC
*

Letní turnaj neregistrovaných (oddíl nohejbal)

SRPEN
28. a 29.
*
*

Chropyňský klín (oddíl lakros)
Účast na soutěži Dračích lodí v Kojetíně (oddíl kanoistika)
Turnaj žen a žaček (oddíl NH)

ZÁŘÍ
*

Zahradní slavnosti (oddíl stolní tenis)

ŘÍJEN
2.
12/10 – 2/11

Zamykání tří řek Bečvy, Moštěnky a Moravy (oddíl kanoistiky)
Turnaj neregistrovaných (oddíl stolní tenis)
Turnaj o pohár starosty (oddíl kuželky)

LISTOPAD
*

Turnaj jednotlivců a dvoučlených družstev (oddíl stolní tenis)

PROSINEC
*
*
*
*
*
*
*
27.

Republikové finále teamgym AŠSK (oddíl ASPV)
Mikulášský turnaj (oddíl stolní tenis)
Vánoční turnaj rodin (oddíl stolní tenis)
Memoriál Pepy Ivana (oddíl nohejbal)
Memoriál Petra Poly ve sportovní gymnastice (oddíl ASPV)
Vánoční turnaj jednotlivců (oddíl kuželky)
Prosincový turnaj ve florbale (oddíl florbal)
Turnaj rodinných družstev (oddíl badminton)

Klub českých turistů
„Když sluníčko zazáří, hned je to na světě znát,
lidé jako komáři lezou z doupat…“
I když to dubnové sluníčko je ještě „nic
moc“, zima se nám již omrzela, zabalme lyže
a vyjděme za čerstvým ovzduším, mezi přátele
pohybu v přírodě v našem nejbližším okolí.
KČT Valašsko – Chřiby připravují:
17. dubna

Po stopách Baťovy
nedokončené železnice
pěší: km 6, 14, 22, 35; start
7:00 – Vizovice, Pivní bar
„U Rundy“ – nádraží ČD;
cíl: Jasená, Pozděchov,
Vizovice, dle vybrané trasy;
info: Stanislav Chadim,
tel.: 577 430 862

24. dubna

Morkovské véšlap
pěší: km 7, 10, 18, 27, 35, 50,
cyklo: km 25, 35; start: 6:00
– Morkovice, sokolovna; cíl:
do 19:30 tamtéž; info: Jarmila
Staňová, tel.: 737 644 082

24. dubna

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby
cíl: Klášťov – vrchol; trasa
libovolná; kontrola 10:00
– 15:00; info: Vít Naňák,
tel.: 739 130 237
Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby
cíl: vrchol u horních
Lačnovských skal; trasa
libovolná; kontrola 10:00 –
15:00; info: Karel Sucháček,
tel.: 737 447 588
Přerovský vandr krajem
Přerovského povstání
pěší: km 5 až 50, cyklo km
30 až 100; start: Base Camp,
Kainarova 58 Přerov, 7:00 –
9:30; cíl: KČT VHT TJ Spartak
do 18:00; info: Milan Bezděk,
tel.: 774 931 725

Další informace najdete ve vývěsní skříňce
u prodejny Albert.
– Jar. Pospíšilová –

* – termín bude upřesněn
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Florbalový turnaj v Chropyni
Florbalový oddíl TJ Chropyně uspořádal dne 13. února 2010
historicky první florbalový turnaj v Chropyni pod názvem „DC4 CUP“.
Celý turnaj se odehrál ve velké tělocvičně TJ Chropyně. Do turnaje
se přihlásilo celkem 8 týmů. Dva týmy tvořili hráči oddílu florbalu
Chropyně a zbylých šest týmů přijelo z Kroměříže, Kojetína, Němčic
na Hané, Záříčí a Vážan u Kroměříže.
Týmy byly rozlosovány do dvou základních skupin, kde se odehrály
zápasy systémem „každý s každým“. Mužstvo florbalového oddílu
s názvem „TJ Chropyně“ ve složení Kuchařík David, Krutil Petr, Menšík
Tomáš, Koláček Zdeněk ml., Pištáček Igor, Chrastina Jiří a Netopil
Tomáš obsadilo po základní skupině třetí místo. Druhý celek pod
názvem „Stará škola“ ve složení Halás Libor, Jurčík Marian st., Jurčík
Marian ml., Bláha Libor, Honek Milan, Tvrdý Pavel, Zapletal Miroslav
a Koláček Zdeněk st. obsadilo čtvrté místo. Ze čtvrtfinálových bojů
postoupilo zaslouženě mužstvo „TJ Chropyně“ do semifinále, naopak
mužstvo „Stará Škola“ podlehlo budoucímu vítězi turnaje a celkově
obsadilo sedmé místo. V semifinále družstvo „TJ Chropyně“ opět
narazilo na pozdějšího vítěze turnaje a podlehlo mu. Ani v zápase
o třetí místo nedokázali naši hráči vyhrát a podlehli až po samostatných
nájezdech týmu z Kroměříže.
O finále si zcela zaslouženě zahrála mužstva „DC4 Systém“
a „Jamajka Kojetín“, která až do finále nepocítila hořkost porážky.
Finále mělo vynikající úroveň a velmi bouřlivou diváckou kulisu.
Šťastnější nakonec bylo mužstvo „DC4 Systém“, které vyhrálo v poměru
4:1 a stalo se celkovým vítězem turnaje.

Při slavnostním ukončení celého turnaje byl vyhlášen nejlepší
brankář, střelec a každé mužstvo obdrželo na památku čestný diplom
a drobnou cenu.
Celý turnaj se odehrál v duchu fair-play bez zranění a v přátelské
atmosféře. Poděkování patří samotným hráčům, rozhodčím, TJ Chropyně za možnost uspořádání turnaje. Poděkování patří i městu
Chropyně, firmě AUTOVEST Chropyně, kteří se sponzorským darem
podíleli na cenách pro zúčastněné.
Zvláštní poděkování patří panu Marianu Jurčíkovi a firmě VACUTEC
MORAVIA s.r.o., kteří se zasadili o přípravu, realizaci a kompletaci
florbalových mantinelů, bez kterých by tento turnaj nemohl být
realizován. Děkujeme.
Celkové umístění na turnaji:
1. místo - DC4 Systém
2. místo - Jamajka Kojetín
3. místo - Pepíno Němčice
4. místo - TJ Chropyně
5. místo - Kroměříž
6. místo - Záříčí
7. místo - Stará Škola
8. místo - HC Autoservis Valášek
– Libor Halás, předseda florbalového oddílu –
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Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž
Vážení čtenáři, v dnešní době úklidové služby představují
v mnoha případech nezbytnou součást běžného chodu
domácností, kanceláří… V době, kdy lidé nemají mnoho času
na úklid a udržování pořádku, přicházejí na scénu úklidové
firmy. I naše společnost, Kroměřížské technické služby, s.r.o.,
přichází v krátkosti za Vámi s nabídkou nově zřízené služby
úklidu.

archiv Zpravodaje
města Chropyně

najdete na www.muchropyne.cz

Naše společnost zajišťuje od roku 2009 pravidelný úklid pro
administrativní budovy, kanceláře, ale hlavně zabezpečuje úklidové
práce společných prostor domů.

Úklid společných prostor domů spočívá v tom, že naši
odborně vyškolení pracovníci přijedou k Vám do Vašeho
domu a provedou základní úklid, který Vy musíte vykonávat
sami. Základním úklidem rozumíme zametení a umytí schodišť
v jednotlivých patrech domu, zametení a umytí schodiště
vstupu a přízemí, umytí dveří, setření poštovních schránek,
setření výtahové kabiny, vymetení škrabáků, zametení
společných prostor sklepů, kolárny, kočárkárny a sušárny.
Na úklid jsou použity velmi kvalitní hygienické a čistící
prostředky.

Za tyto služby účtujeme Kč 80,na bytovou jednotku za měsíc.
Samozřejmě četnost a rozsah úklidových prací lze měnit.
Dále je možné na vyžádání a přání zákazníka nabídnout např.
umytí oken, vyklizení půd a sklepů, úklid po rekonstrukci, úklid
po malířích a podobně. Cenu těchto vykonaných služeb účtujeme
na základě objednávky dle předem dohodnuté ceny se zákazníkem.
Práce jsou prováděny odborně a ve vysoké kvalitě. Jsme schopni
se dynamicky rozvíjet, reagovat na nové požadavky zákazníků
a komplexně zabezpečit úklidový servis. V případě, že se ve Vašem
domě rozhodnete svěřit úklid společných prostor naší firmě,
rádi navštívíme domovního důvěrníka a dohodneme s ním bližší
podmínky. Pokud budete potřebovat podrobnější informace,
můžete se obracet na obchodního zástupce

pí Lehkoživovou,
telefon: 604 290 538, mail: lehkozivova@kmts.cz
nebo na pana Hoňka,
telefon: 739 321 361, mail: honek@kmts.cz.

Tešíme se na spolupráci a věříme,
že budete našimi spokojenými zákazníky.

Společenská kronika
V měsíci únoru se do Chropyně přistěhovalo 8 osob, 8 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 7 osob, narodily se 4 děti
a zemřel 1 občan.

Blahopřání
Copak je to dneska za den?
To v kalendáři stěží najdem…
Ale je to v rodném listě.
Narozky máš. To vím jistě…

Dne 26. března oslavil své kulaté narozeniny
pan
Milan Navrátil.
Všechno nejlepší mu přejí manželka Eva, dcera
Eva s manželem a syn Tomáš.
Dnes slavíš 80 let, čas letí a nevrátí se zpět.
My můžem jen přidat blahopřání,
nechť se Ti splní tajná přání!
Přejem Ti, abys žil nejméně 100 let,
pak teprve poznáš, jak krásný je svět!
Dne 4. dubna 2010 oslavil významné životní
jubileum 80 let pan
František Sedláček.
Hodně štěstí, zdraví, lásky přejí syn a dcery
s rodinami.
Přeji Ti hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně lásky, neboť je jí málo,
a všechno nej…, aby žít za to stálo.
Dne 24. dubna 2010 oslaví své 80. narozeniny
paní
Marie Goldová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti přejí synové Ladislav a Jiří
s rodinami, dcera Jarmila s rodinou, vnučka
s rodinou a vnoučata, pravnuk Nicolas, který
posílá sladkou pusinku, a k přání se připojuje
také Liduška.

- 21 -

Zpravodaj města Chropyně

duben 2010

Společenská kronika
Vzpomínáme

Vzpomínáme
To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci bolest zůstává a vzpomínání.

Co osud vezme, nevrací,
i když srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí,
ale zapomenout nedovolí.

Dne 14. dubna 2009 vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

Dne 2. dubna 2010 uplynuly 2 smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný
syn, tatínek, dědeček, bratr a švagr pan

Martina Locha.
S láskou vzpomíná manželka, děti a přátelé.

Miroslav Uhrík.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Celá
zarmoucená rodina.
Už nikdy, naše maminko, nevyjdeš před práh domu,
nepřivítáš nás úsměvem a vlídným slovem k tomu.
Co za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát?
Hrst krásných květů a vzpomínat.
Dne 3. dubna 2010 jsme vzpomenuli
2. smutné výročí, kdy nás opustila naše drahá
maminka, manželka, babička a snacha paní
Eva Štrbáková.
S láskou stále vzpomínají manžel Miroslav, dcery
Eva, Milena s rodinou, syn Radek s rodinou
a rodina Štrbákova. Vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 15. dubna 2009 vzpomeneme 24. výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana
Františka Ondruška.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali,
děkuje manželka a děti s rodinami.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 15. dubna 2010 vzpomínáme 18. smutné
výročí, kdy nás ve věku 44 let náhle a nečekaně
opustil pan
Vilém Hradil.

Rány na těle bolí dlouho,
ale rány na duši zůstávají navždy.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali a měli
rádi, děkuje manželka s celou rodinou.

Dne 5. dubna 2010 uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustil můj milovaný manžel
a dědeček pan

Dne 21. dubna 2010 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana
Františka Němce.

Jiří Kadlčík.
V našich vzpomínkách a srdíčkách zůstaneš
navždy s námi. Manželka Dana a vnučka Beatka.
Dne 11. dubna 2010 uplyne 6 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní
Alena Chybová,
roz. Kuchaříková. Vzpomínají rodiče, bratr,
dcery a syn s rodinami.

Dne 13. dubna 2010 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí mého manžela a našeho tatínka pana
Jana Krajči.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,nikdy nezapomene.
Vzpomínky na Tebe krásné máme,
které si po celý život uchováme.
Dne 25. dubna 2010 by se dožil 80 let můj
manžel, náš tatínek a dědeček pan
Metoděj Stoklásek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a
úctou stále vzpomíná manželka Jaroslava a dcera
Hanka s rodinou.
Dne 30. dubna 2010 vzpomeneme 1. smutné
výročí, co nás navždy opustila paní
Marie Novotná.

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

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku. Děkuje rodina.
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– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

duben 2010

Zpravodaj města Chropyně
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Zpravodaj města Chropyně

duben 2010

Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

duben 2010
Duben
14.4.2010

Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní.
Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc
v roce. Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném
roce jako leden. Slovo duben má všeslovanský základ ve slově dub
a označuje měsíc, v němž začínají rašit duby.
První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen
s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak
dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu.
Problém pak nastává, když lidé neberou vážně ani některé vyloženě
seriózní články. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu
ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. V některých případech
se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.
Vyvádění různých šprýmů na první dubnový den přišlo do Česka
ze zahraničí a velmi rychle zde zdomácnělo. První písemná zmínka
v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje
Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se oběťmi žertíků stávali známí
a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy neexistujících věcí jako
např. ohýbáku na cihly.
Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá
se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.
Dubnové pranostiky:
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

Aby bylo jasno
v 19:00 hod. (komedie s Janem Rosákem v hlavní roli).
Hraje FANNY AGENTURA. Místo konání: MKS
Chropyně. Vstupné 150 Kč, důchodci a studenti
120 Kč. Předprodej vstupenek od 1. března 2010.

20.4.2010

Setkání s občany
v 16:00. Místo konání: MKS Chropyně.

22.4.2010

Složíme si hit
v 10:00 (hudební pořad pro I. – VI. ročník ZŠ).
Místo konání: Městské kulturní středisko, Chropyně.
Vstupné: 30,- Kč.

30.4.2010

Stavění máje, pálení čarodějnic

Připravované kulturní programy na měsíc
květen 2010
Květen
13.5.2010

28. - 30.5.
2010

Kterak beruška o sedmou tečku přišla
v 9:00 (pohádka pro MŠ a rodiče s dětmi). Divadlo
Kapsa Andělská Hora. Vstupné: 25,- Kč.
Chropyňské hrátky

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! SMM Chropyně.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
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Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná minimální ranní teplota byla -2,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +2,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 33,8 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 28. únor s průměrnou denní teplotou +6 °C,
- nejchladnějším dnem byl 4. únor s průměrnou denní teplotou -6 °C,
- v měsíci únoru bylo celkem 14 dnů (což je celá polovina), kdy
teplota nebyla nižší než 0 °C.
– redakce –

Uzávěrka tohoto čísla: 15. března 2010.
Uzávěrka příštího čísla: 15. dubna 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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