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Město a jeho
hospodaření
V minulém roce jsme měli všichni možnost
sledovat začátek finanční a hospodářské
krize. Celosvětová hospodářská krize
zasáhla také naši republiku a její výsledky
hospodaření. Nejen, že jsme zaznamenali
útlum hospodářského růstu, ale i následné
poklesy v rozpočtu jak státním, tak i v rozpočtech měst a obcí. Vzhledem k těmto
alarmujícím skutečnostem přijalo vedení
města již v prvním pololetí roku 2009 taková
opatření, aby rozpočet, se kterým město

pracuje, byl i na konci roku vyrovnaný.
Nepřemýšleli jsme, že to nějak dopadne
a vůbec jsme neuvažovali, že rozpočet
zaúvěrujeme. Šli jsme cestou úspor a rozpočtových opatření, vedoucích k zachování
stability veřejných financí. Na konci roku
jsme i přes dramatický pokles daňových
příjmů v celkové výši 5.361.000 Kč převáděli
do následujícího roku 2010 zůstatek
finančních prostředků ve výši 8.314.000 Kč.
pokračování na str. 4
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Výročí povýšení Chropyně na město
Ve čtvrtek 29. dubna 2010 jsme si připomenuli 40. výročí povýšení Chropyně
na město.
Den oslav začal uctěním památky zesnulých
starostů pana Antonína Homolíka, pana
Františka Plevy, pana Jana Juráška, pana Arnošta
Vraspíra a zesnulého člena rady města aktuálního
volebního období Ing. Jana Polišenského.
Od 10 hodin se v Rytířském sále chropyňského
zámku konalo slavnostní shromáždění k oslavě
tohoto výročí. Svou zdravici přednesli mimo
starosty města Chropyně Ing. Radovana
Macháčka také poslankyně Evropského
parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA.,
místostarostka města Kroměříže MUDr. Jarmila
Číhalová, předseda mikroregionu Střední Haná
Ing. Jiří Šírek a předseda mikroregionu Jižní
Haná Ing. Jaroslav Ševela.
Slavnostní akt byl obohacen o kulturní
vystoupení žáků Základní školy Chropyně
a Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC
Kroměříž, s. r. o., pobočka Chropyně.
Z projevu starosty města Chropyně
Ing. Radovana Macháčka:
„Co předcházelo tomu, aby tento den
mohl být zaznamenán v našich kronikách,
že Chropyně se stala městem. Rozhodně
to byl velký rozvoj chemického průmyslu
ve společnosti Technoplast Chropyně, n. p.
V tomto období vzniká nový závod na výrobu
umělých usní a s ním související příchod nových
občanů do Chropyně.
Občané města si brzy zvykli žít v symbióze
s chemickým průmyslem, který jim dával
práci, bydlení a možnosti sportovního
a kulturního vyžití. Tak se Chropyně rozvíjela
a v n. p. Technoplast Chropyně pracovalo
téměř dva a půl tisíce lidí. Technoplast se stal
největším zaměstnavatelem jak pro občany
Chropyně, tak i občany blízkého okolí, kteří
do Chropyně za prací dojížděli. Snad každá
rodina v Chropyni měla v tomto závodě svého
zástupce a někdy zde pracovayi i celé rodiny.
Ano, byl to právě tento podnik, který se vý-
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Výročí povýšení Chropyně na město
znamně podepsal na historii našeho města
a určitě evokoval významnou měrou ustanovení
Chropyně městem.
Jako rodák Chropyně se dívám na toto
čtyřicetileté období jako na období dvou
neoddělitelných etap. Doby předrevoluční
a doby po roce 89.
V prvních dvaceti letech se naše město velmi
dynamicky rozvíjelo. Nastal boom v bytové
výstavbě. Postavila se nová škola, mateřská
školka a jesle. Vzniká nová infrastruktura
a rozvíjí se velký sportovní areál. Chropyně
se stává významným městem nejen okresu
a kraje, ale i celé republiky. Vedení města
předsedy národního výboru panem Františkem
Plevou, Janem Juráškem, Arnoštem Vraspírem
a panem Ladislavem Řezníčkem mělo spoustu
práce, aby celý dynamický proces rozvoje
průmyslového areálu a s tím spojený velký nárust
počtu obyvatel zvládlo a zajistilo tak komplexní
rozvoj a služby pro své spoluobčany. Za to jim
patří velké uznání a slova díků.

které bych nazval transformačním, s posilujícím
významem města. A musím se vrátit ještě
k jedné významné události, která jistě ovlivnila
historii našeho města. Rok 1997 a jeho ničivé
povodně. Díky Františku Kroupovi a Františku
Hrabalovi nedošlo k ohrožení na životech našich
spoluobčanů a jejich významná a velmi nelehká
rozhodnutí vedla k bravurnímu zvládnutí této
živelné pohromy. Děkuji Vám, pánové.
Až člověk usedne do starostovského křesla, teprve v tu chvíli si uvědomí tu velkou
zodpovědnost a starostlivost o své spoluobčany.
Není a nikdy to nebylo jednoduché rozhodovat
v zájmu občanů tak, aby výsledkem byla
jejich maximální spokojenost. Všichni, kteří
za posledních 40 let byli ať ve funkci předsedů
národního výboru nebo ve funkci starosty, mi dají
určitě za pravdu.
V posledních letech město Chropyně prochází
etapou obnovy infrastruktury, komunikací,
obnovy škol a domů s pečovatelskou péčí. Vznikají
byty pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny

Kronika města Chropyně,
psána od roku 1970
obyvatelstva. Obnovuje se velký sportovní areál
a byla postavena nová cyklostezka spojující dvě
části Chropyni a Plešovec. Město Chropyně
věnuje velkou pozornost ekologii. V minulém roce otevřelo nový sběrný dvůr a chystá
sanaci ekologické zátěže skládky ‚smeťák‘.
Město využívá jak evropských, tak i státních
dotačních titulů a je městem s nulovou dluhovou
službou. Má vyrovnaný rozpočet a příznivě čelí
nízkým rozpočtovým příjmům v době finanční
a hospodářské krize. I tak se dynamicky rozvíjí.
Čtyřicet let uběhlo jako voda. Dnes máme
tu výjimečnou možnost společně na toto
období zavzpomínat, podělit se o zkušenosti
a zážitky. Poděkovat jak současným, tak
i minulým představitelům města za příkladnou
práci pro jeho komplexní rozvoj. Poděkování
za spolupráci patří jistě i zástupcům Fatry a. s.
a všem představitelům okolních měst a obcí,
s nimiž máme dlouhodobé vzájemně vstřícné
a hodnotné vztahy.“
– Redakce –

Období posledních dvaceti let znamenalo pro
naše město období restrukturalizace a období
udržitelnosti svého významného postavení.
Zaměstnanost v Technoplastu se snížila
a město již neroste ani v počtu obyvatel, ani
ve své velikosti. Technoplast se mění postupně
na průmyslový areál, kde vznikají samostatné
subjekty, které většinou souvisejí s předešlou
náplní nebo chemickou výrobou. Na město
Chropyně postupně přechází většina majetku jak
bytového, tak i ostatního, o který se musí město
začít starat. Posiluje se význam města a vzniká
velká příspěvková organizace Správa majetku
města Chropyně, jejíž hlavní náplní je správa
majetku a údržba zeleně. Později přichází převod
sportovního areálu. To vše, a nebylo toho věru
málo, museli starostové města zvládnout a učinit
taková rozhodnutí a opatření, aby funkčnost
a koncepčnost byla kontinuálně zachována.
Poděkování patří starostovi Františku Kroupovi
a jeho nástupci Františku Hrabalovi za období,
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Město a jeho hospodaření
na základní škole a provedeme opravu a zateplení městského kulturního střediska.
Nezapomeneme ani na bytovou výstavbu,
kde dokončíme projektovou přípravu na výstavbu bytů pro seniory a podáme žádost
na získání dotace.
Čeká nás ještě hodně práce. Pevně věřím,
že do konce funkčního období, které nám končí
podzimními komunálními volbami, ji zvládneme.
Věříme, že jsme se o město Chropyni starali
dobře a že výsledky naší práce jsou vidět.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města Chropyně –

Z jednání rady města

dokončení ze str. 1
Není samozřejmostí, že každé vedení měst a obcí
tak zvládlo snížení rozpočtových příjmů. Mnohé
obce a města musely přistoupit k přijetí úvěrů
a k dramatickému omezení investiční činnosti.
Nám se podařilo zachovat bezdlužnost města
a pokračovat v naplánovaných investičních
akcích jak v roce minulém, tak i letošním. Když
si představíme, že reálný pokles rozpočtových
příjmů v minulém roce byl pro naše město 10 %,
je to docela dobrý výsledek práce všech, kteří
ve vedení města pracují.
Často dostávám od novinářů otázku, jak
je možné, že naše město je bez dluhů a ještě
se tak dynamicky v posledních letech rozvíjí.
Odpověď je snadná: Na investiční akce se sna-

žíme využít všech dostupných dotačních titulů
jak z evropských fondů, tak i ze státního
rozpočtu. V letech hospodářského růstu
a velmi dobrých rozpočtových příjmů jsme
již přemýšleli o tom, že tento růst bude
zákonitě vystřídán ekonomickým poklesem
a že je proto nutné se v letech bohatých
daňových příjmů připravit na období
chudší. Nyní jsme zdravým a prosperujícím
městem, které se jistě i v následujícím období
bude rozvíjet. V letošním roce dokončíme
rekonstrukci atletického stadionu a hřiště pro
házenou, provedeme další velmi náročnou
etapu regenerace panelového sídliště
v oblasti Fučíkovi ulice, začneme s rekultivací
skládky a budeme připravovat projekt obnovy
lázní. Dokončíme zateplení a výměnu oken

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání
dne 30. března 2010 mimo jiné:
• uložilo kontrolnímu výboru provést
kontrolu financování stavby „Cyklostezka
Chropyně – Plešovec“,
• vzala na vědomí zprávu Policie České
republiky, obvodní oddělení Hulín,
o bezpečnostní a dopravní situaci
ve městě Chropyně a části Plešovec
za rok 2010 a zprávu o činnosti Komise
k projednávání přestupků města
Chropyně za rok 2010,
• poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Chropyně ve výši 592.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Chropyně,
o. s., a 258.600 Kč Fotbalovému klubu
Chropyně, o. s,
• schválilo prodeje pozemků parcelní číslo
1193/25 o výměře 552 m2 a pozemku
parcelní číslo 1193/26 o výměře 164 m2
za cenu 255 Kč za m2 a prodej pozemku
č. 5 parcelní číslo 175/26 v lokalitě Podlesí
o výměře 1 053 m2 za cenu 451 Kč za m2,
• schválilo odkoupení pozemku parcelní
číslo 931/2 ostatní plocha o výměře

•

•

•

•

58 m2 za cenu 15 Kč za m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
město Chropyně,
schválila výroční zprávy hospodaření
příspěvkových organizací zřizovaných
městem za rok 2009 a rozdělení kladných
hospodářských výsledků přídělem 80 %
do rezervního fondu a 20 % do fondu
odměn,
schválila vypořádání záporného hospodářského výsledku za rok 2009 Správy
majetku města Chropyně, p. o., ve výši
690.298,19 Kč navýšením příspěvku
zřizovatele pro rok 2010,
vzalo na vědomí analýzu daňových příjmů
města za rok 2009 a schválila Závěrečný
účet města Chropyně za rok 2009,
schválilo přijetí úvěru do výše 15.000.000
Kč od Československé obchodní banky, a. s., na účel předfinancování akce
„Chropyně, skládka Smeťák – rekultivace skládky“, přičemž úvěr bude
splacen jednorázově do 1 roku od jeho
poskytnutí.
– Ing. Jiří Rosecký –
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Rada města na svých jednáních v období
od 16. března 2010 do 15. dubna 2010
mimo jiné:
• schválila poskytnutí příspěvku na zaplacení
části pronájmu místnosti č. 29 v Městském
kulturním středisku Chropyně za rok 2010
ve výši 4.500 Kč hudební skupině Spirit
Days,
• uložila zveřejnit záměr prodeje cisternové
požární stříkačky CAS – 25 značky LIAZ
– Š 706 registrační značka KM 40-77
za minimální nabídkovou cenu 150.000 Kč,
• schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Chropyně
ve výši 27.700 Kč Cyklistickému oddílu
Cyklosport V+P Chropyně, o. s., 14.100 Kč
Sportovně střeleckému klubu JUNIOR
Chropyně, o. j. s., 25.000 Kč Karlu Imríškovi, 25.000 Kč Lukáši Purkarovi, 15.000 Kč
odboru APSV T. J. Chropyně, o. s.,
na účast v Evropském poháru gymnastických juniorských TeamGymů, 34.700 Kč
T. J. Chropyně, o. s., na pořádání podpořených turnajů a závodů, 20.000 Kč
Fotbalovému klubu Chropyně, o. s.,
na akci „Zimní turnaj ‚O pohár města
Chropyně‘“ a 10.000 Kč Cyklistickému
oddílu Cyklosport V+P Chropyně, o. s.,
na akci „Dětské cyklistické závody“,
• uložila zaslat na Krajský úřad Zlínského
kraje stanovisko města Chropyně,
ve kterém bude požadováno posouzení
podle zákona č. 100/2001 Sb., s tím,
že zvláštní důraz bude kladen na vyhodnocení vlivů záměru na EVL Morava
– Chropyňský luh, zdejší flóru a faunu,
na podzemní vodu, na případnou povodeň,
na bývalou skládku „Smeťák“, na obyvatele
města Chropyně (hluk, prach, emise)
zejména v přilehlých lokalitách a na jejich
nemovitosti, zejména pak stavby.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

květen 2010

Zpravodaj města Chropyně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 5. února
2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2010 Sb. Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
v pátek 28. května 2010 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 29. května
2010 od 8:00 do 14:00.
Volby do Poslanecké sněmovny se řídí zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Místem konání voleb jsou volební místnosti v jednotlivých
volebních okrscích. V případě města Chropyně a části Plešovec
to jsou:
• v okrsku č. 1 místnost č. 10 v Městském kulturním středisku
v ulici Komenského čp. 39, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Berniska, Drahy, Emila
Filly, Františkov, Hájenka, Haltýře, Hrad, Hrázky, Ječmínkova,
Komenského, Krátká, Masarykova, Míru, Mrlínek, náměstí
Svobody, Pastvisko, Podlesí, Skaštická, U Hejtmana a Závětří,
• v okrsku č. 2 místnost pobočky městské knihovny v objektu
Mateřské školy Chropyně v ulici Tyršova čp. 570, a to pro voliče
s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Díly,
Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křížní, Nová, Palackého, Pazderna,
Tovačovská a Tyršova,
• v okrsku č. 3 v zasedací místnosti v 1. poschodí budovy tělocvičny
T. J. Chropyně, o. s., na Hanáckém náměstí čp. 552, a to pro
voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící
v ulicích Moravská a Vlčí doly,
• v okrsku č. 4 ve třídě v přízemí budovy Základní školy Chropyně
v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích J. Fučíka, K. H. Máchy,
Nádražní, Oujezdy a Řadová,
• v okrsku č. 5 v místnosti objektu Klubovny mládeže v Plešovci
čp. 55, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu
v Chropyni, bydlící v části Plešovec.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového
čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice
se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům
se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené
zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud
jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Volby zveřejňuje Český statistický úřad na svých webových
stránkách www.volby.cz.
– OVV –
reklama

Mateřská škola Kyselovice
nabízí volná místa pro děti.
Nabízíme příjemné
prostředí, časté vycházky do přírody –
ekologický kroužek,
logopedická cvičení,
tvořivé dílny pro rodiče
s dětmi a mnoho
dalšího. Od září bude
nově vybavená školní
zahrada – průlezkami,
kolotočem, houpačkami atd.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny
hlasovací lístky označené nápisem „vzor“ a prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byly
doručeny do 48 hodin před zahájením voleb.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči hlasují
v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
anebo platným cestovním pasem České republiky. Po záznamu
ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který
prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu
hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho může upravit a vložit do úřední obálky.
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Nabízíme rodičům
možnost navštívit
MŠ spolu s dětmi
a rozhodnout se, zda
naší nabídky využijí.
Budeme se na Vás
těšit – každou středu
od 8:00 do 9:00,
po telefonické domluvě kdykoliv.

Více informací získáte na
www.skolka.obec-kyselovice.cz
nebo tel.: 573 355 294
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KDU-ČSL prosazuje konkurence schopné zemědělství
a rozvoj venkova
Život na venkově nesmí být handicapem!
České zemědělství v současnosti prochází nelehkým
obdobím. Uvědomuji si to stejně jako fakt, že úspěšně fungující
zemědělství je hlavním předpokladem pro rozvoj venkova.
Vždyť koho by netěšil pohled na pečlivě obhospodařovanou
a udržovanou krajinu? Jako politik musím zajistit, aby naši
zemědělci byli konkurenceschopní a maximálně efektivní.
I proto KDU-ČSL prosazuje v rámci společné evropské
zemědělské politiky stejnou výši dotací pro naše zemědělce,
jakou mají ostatní země. V oblasti živočišné výroby se chceme
soustředit na udržení podpory pro chovatele dojnic. Nesmíme
dopustit likvidaci těch nejkvalitnějších stád, protože jejich
obnova by byla nepředstavitelně zdlouhavá a obtížná. I proto
podpoříme národní spolufinancování programu školního
mléka, který navíc umožňuje kvalitní stravu našich dětí.
V rostlinné výrobě musí naši farmáři hledat i alternativní,
nepotravinářské, využití své produkce. Jednou z takových
možností je výstavba bioplynových stanic, ve kterých se mohou
zpracovávat dokonce i zemědělské odpady k získání elektrické
energie a tepla.
Naše země potřebuje systematickou kampaň podporující
české potraviny na českém trhu a přímý prodej domácí
zemědělské produkce, zejména bioproduktů. Zároveň
musíme co nejefektivněji využít prostředky evropského fondu
na investice do nových technologií.
KDU-ČSL nepřestane bojovat za spravedlivější rozdělení
daňových příjmů vůči menším obcím.
Navrhujeme zavedení 3 pásem s následujícími koeficienty:
pro obce do 10 000 obyvatel koeficient 1,2, pro obce
10 tisíc - 30 tisíc obyvatel koeficient 1,4, pro obce nad 30 tisíc
obyvatel koeficient 1,8. Tato úprava navýší rozpočty obcí
o 15 %. Například obce s 1000 obyvateli si za rok polepší
o 1,5 milionu Kč, celkově se obcím rozdělí příjmy vyšší
o 2,4 mld Kč.
Tento návrh má podporu Spolku pro obno vu venkova, jehož
činnosti si velmi vážím.
Každé obci chceme pomoci zachovat již existující školu
i činné spolky - sportovní i kulturní, od hasičů až po fotbalové
kluby. Proto budeme prosazovat finanční dotace na investice
do škol, hřišť, tělocvičen a kulturních zařízení.
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Michaela Šojdrová,
Vaše kandidátka do Poslanecké sněmovny.
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Možnost hlasovat jinde než v místě trvalého bydliště
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny konaných
ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
za podmínek stanovených zákonem o volbách
do Parlamentu České republiky hlasovat
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Zákon upravuje dva způsoby, jak lze již
dnes požádat obecní úřad příslušný podle
místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu, a to:
• písemnou žádostí opatřenou ověřeným
podpisem voliče; ověřený podpis žadatele
zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje
proto, aby byl volič, který o vydání
voličského průkazu žádá, chráněn před
zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou
žádost o vydání voličského průkazu není

žádný předepsaný formulář. Žádost
musí být příslušnému obecnímu úřadu
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 21. května 2010. Žádost
o vydání voličského průkazu nelze podat
elektronicky, ani pokud je opatřena
zaručeným elektronickým podpisem,
• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť volební orgán,
který je oprávněn voličský průkaz vydat,
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání
voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu,
tj. do 26. května 2010 do 16:00.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května
2010, předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem

voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu,
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič
rozhodl hlasovat.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté,
co jej okrsková volební komise zapíše
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Při samotném aktu hlasování, prokáže volič,
který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a státní
občanství České republiky; zároveň odevzdá
okrskové volební komisi voličský průkaz.
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu
voličů obdrží od okrskové volební komise sadu
hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném
volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci
„svého“ volebního kraje k dispozici) a prázdnou
úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu
trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů,
okrsková volební komise poznámku o vydání
voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí
k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také
zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako
obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj
zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
V případě, že lze předpokládat, že bude
volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici
nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude
tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny
v roce 2010, správa tohoto zařízení by měla
voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého
by potom mohl uplatnit své volební právo.
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební
komise ustanovené v územním obvodu
příslušného zařízení. Volič hlasuje pro
kandidáty z volebního kraje, ve kterém
je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední
obálku mu vydá okrsková volební komise před
hlasováním.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo
v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny
voleb bude nacházet (např. předpokládaná
hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější
vyřízení voličského průkazu, na který volič
může volit v jakékoliv volební místnosti
na území České republiky.
Podrobnější informace, včetně možnosti
volit v zahraničí, naleznete na webových
stránkách Ministerstva vnitra České republiky
www.mvcr.cz v nabídce Informační servis/
Volby.
– OVV –
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Velikonoční výstava
Výbor Klubu českých turistů děkuje všem 30 vystavovatelům,
učitelům a žákům základní školy, TOM Kamínek, městu Chropyně
a Správě majetku města Chropyně za aktivní účast na uspořádání
Velikonoční výstavy 2010.
Návštěvníci obdivovali rozmanitost vystavovaných ukázek, využití
různých materiálů a technik zpracování.
Zpestřením byla ukázka ručního paličkování krajky předváděná
paní Bohunkou Bartákovou z kurzu zručných seniorek, které se touto
starodávnou technikou zabývají již třetí zimu. Na výstavě prezentovaly
také jiné ruční práce jako háčkování, pletení, vyšívání, drátkování,
frivolitkovou krajku, pletení z papírových ruliček i v současné době
moderní patchwork nebo artičokovou metodu zdobení.
Vystavovatelkami byly jako obvykle především ženy. Čest mužů
zachránil amatérský výrobce dřevěných hraček pan Milan Iránek
a vedle žáků ZŠ předškolák Honzík Macháček.
Zvláštní poděkování patří obětavým ženám, které se postaraly o přípravu, provoz i úklid a dobrou pohodu během celých čtyř dní výstavy.
– Za odbor KČT Jaroslava Pospíšilová, předsedkyně –
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Kam na dovolenou?
(pokračování z minulého čísla)
V Koločavě jsme si stačili prohlédnout dřevěný řecko-katolický
kostelík ze 17. století se hřbitůvkem českých četníků, které zastřelil
Nikola Šohaj. Také hroby Eržiky a Nikoly Šohaje, které jsou ale
na hřbitově nad Koločavou. Jsou stále plné květin. V místní škole, na jejíž stavbě se v minulosti podílela i naše země, jsme si prohlédli muzeum
Ivana Olbrachta, které je hojně navštěvované a místní si jej považují.
Čtvrtý den ráno vedla naše cesta krásným údolím řeky Těrebly,
která je nedaleko za Koločavou potrubím přepouštěna skrz hory
do jiného údolí a tamní vodní nádrže a řeky Riky. Cestou míjíme
množství nádherných a funkčních klášterů a nespočet krásných
kostelíků ať už pravoslavných, nebo řecko-katolických. Římskokatolických kostelů je v této oblasti poskrovnu. Silnice v koločavském
regionu jsou snad v nejhorším stavu v celé Zakarpatské Rusi. Ten den
se nám opět podařilo s Pavlem zakufrovat. Protáhli jsme si trasu asi
o 20 km. Zastavili jsme rovněž na prohlídku jednoho nového pravoslavného kláštera. Většinu klášterů je možno si prohlédnout jen zvenčí. Ve stínu kaštanů jsme na lavičce kláštera rozložili svačinku. Dala
se s námi do řeči asi sedmdesátiletá stařenka, která přijela pozdravit
mladého mnicha ze své rodné vsi. Rodina to prý ale není. Cestovala
celou noc asi 300 km autobusem a několikrát přestupovala. Vyptávala
se, odkud jsme a zda se nám na Ukrajině líbí. Ptala se nás, jak se u nás
žije a jestli se lidi mají lépe u nás, nebo u nich. Tak jsme jí nechtěli brát
optimismus, který byl na ní vidět, a říkali jsme, že nejlíp je člověku
tam, kde se narodil a kde je doma. Rozdělili jsme se s ní o svačinku
a ona nám nabídla výborný bylinkový čaj (místní horalé ho usušený
hojně nabízejí k prodeji podél silnic). Pak se objevil ve vratech kláštera
mnich, stařenka mu zlíbala ruce, tlumočila pozdravy asi od celé vesnice
a předala skromné dárky v podobě vajec, másla a pirožků. Celá mise
trvala maximálně 5 minut, pak stařenka spokojená cestovala zase
300 km zpět do své vesnice.
Ten den jsme urazili asi 80 km kolmo. Odpoledne byl sraz v Neresnici,
odkud jsme se přesunuli busem do kempu v rachovské oblasti. Čekala
nás tam opět dobrá kudrnovská večeře. V noci kupodivu nepršelo a spal
jsem jako dudek, ani se mi ráno nechtělo z pelechu. Hned po ránu
byl autokarový přesun do Jablonického průsmyku. Návštěvníci tam
najdou asi největší tržiště v oblasti s nabídkou místních výrobků a všech
možných suvenýrů. Jsou tam však i monumentální památníky jako vzpomínka na kruté boje, které zde probíhaly za II. světové války. Na obou
stranách fronty zde padly tisíce vojáků. Co tam však chybělo, to bylo
také závažné. Veřejné WC nebylo k nalezení. Množství turistů tedy využívalo okolní přírodu, což bylo ostatně poznat i pomocí čichu.
Nasedli jsme na kola a následoval celodenní sjezd nádherným údolím
Černé Tisy. Kudrnovci tu mimochodem vždy na jaře pořádají i zájezd pro
vodáky. Přes Tisu se zde pne řada lanových mostů a lávek, je zde vidět
mnoho rybářů, řeka má (jako i jiné na Zakarpatí) svůj vlastní charakter,
není nikde regulována, vytváří kaskády, peřeje, je to nádhera. S čistou
řekou nádherně kontrastuje okolní horská příroda. Byl to ze všech dnů
pobytu asi ten nejkrásnější. Projeli jsme geografickým středem Evropy
a pak dál kolem hranic s Rumunskem. Cestou jsme hovořili s mnoha
místními lidmi. Ač velmi chudí, tak velmi dobrosrdeční a zvídaví.
Rádi by si povídali, ale času tolik nebylo, mnohdy nabízeli skromné
občerstvení, třeba jen jablíčka nebo mléko. Člověk, když se nad jejich
dobrosrdečností zamyslí, tak se musí sám za sebe i zastydět. Někdy

foto: zdroj internet - Zakarpatská Ukrajina
by nám troška té jejich dobrosrdečnosti a pokory neuškodila. Projeli
jsme historickým městem Jasyňa (naše nejvýchodnější prvorepublikové
město). Cestou jsme minuli několik minerálních pramenů (velmi chutných), na ty je tato oblast bohatá. Jen je pro našince nutné vědět, která
voda je nezávadná, jinak hrozí větší či menší žaludeční potíže. Někteří
členové naší výpravy to poznali na vlastní kůži. Pak trávili den až dva místo v sedle kola v sedle autobusu. Mně se to naštěstí vyhnulo. A to jsem
s požitkem vychutnával erární příděl melounů i za ty, co se na ně nechtěli ani podívat.
Kolega Pavel tvrdil, že z místních potravinových zdrojů je zcela jistě zdravotně nezávadná jen vodka. Ostatně ta je tam dostupná za lidové ceny v každém i malém obchůdku a to ve velkém výběru. Během
jízdy na kole na nás ve vesnicích mávaly děti a volaly na nás „ahoj a jak
se máš“. Projeli jsme také několik velmi chudých cikánských osad.
Hliněné domky, rezavý plech na střeše a kolem spousta umouněných
a pokřikujících dětí. V té první zmiňované osadě to málem pro nás
špatně dopadlo. Zastavili jsme na focení a v tu ránu bylo kolem nás
plno žebrajících dětí různého věku, tahajících nás za kabele, brašny
a pokřikujících „daj korunu“. Dalo nám dost práce, než jsme se z tohoto
obležení vyprostili a rychle uháněli pryč před dobíhající drobotinou.
Pavel pak dodatečně zjistil, že mu chybí hustilka, láhev na pití a mapa
s obalem. Toho dne jsme dorazili první do místa noclehu, do lázeňské
osady Kvasy. Zašli jsme do nové a velmi vkusné koliby zakusit něco
z místních specialit a místního piva. Kupodivu tam měli i naše plzeňské.
Pomohli jsme nanosit vodu na vaření naší výborné kuchařce. Pavel
za to pak dostal dvakrát nášup. Jenom nevím, kam to všechno dával,
já bych už asi prasknul. Stanovali jsme na pozemku majitelky místního
konzumu. Ta se o nás vzorně starala. Natáhla nám z domu hadici s vodou
na mytí a do dřevěné kadibudky nám dala i toaletní papír a přistavila
kbelík na odložení použitého. Problém však nastal ráno pro ty, kteří
použili o něco později. Pod budkou nebylo asi odebíráno delší dobu,
a tak těm opozdilcům se to už jaksi nechtělo vejít.
(pokračování příště)
– VB –

foto: zdroj internet - Zakarpatská Ukrajina
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Jak to je s roznosem Zpravodaje města Chropyně?
V poslední době se objevily v souvislosti
roznosu Zpravodaje města Chropyně stížnosti
v oblasti stavu, v jakém je do schránky dodán.
Šlo hlavně o nepřiměřené překládání těchto
výtisků a jejich následující vložení do schránky
pávě takto přeložené. Jak je to možné?
Dodávání Zpravodaje města Chropyně
do všech schránek má na starosti zdejší skautské středisko „Krále Ječmínka“. Prostřednictvím této organizace dostává každý
občan Chropyně výtisk až do své schránky,
a to už od března roku 2008. Byla určena

tzv. „zpravodajská brigáda“, která se skládá
přibližně z deseti lidí a každý z nich je zodpovědný za roznos v určité části našeho města.
Vraťme se ale k původnímu problému.
Nespokojenost s překládáním výtisků byla
členům zpravodajské brigády interpretována,
načež jsem se dočkal vysvětlení. Pokud už někdo
z roznášejících výtisk Zpravodaje nějak přeloží,
určitě to nedělá jen tak bez důvodu anebo proto,
že by měl snad málo práce. Některé schránky
jsou ovšem takovým způsobem přeplněné
letáky, že jinak se tam jednoduše nevejde.

Proto se omlouváme, pokud si někdo archivuje
čísla Zpravodaje a dostal je zmačkané či nějak
přeložené, může naše středisko kontaktovat,
jednoduše je vyměníme, doporučujeme si však
předtím zkontrolovat stav schránky.
Zpravodaj jsme povinni doručit do každé
schránky zpravidla do první neděle v měsíci
(záleží na tom, kdy je dodán nám), doufám,
že se jiné problémy již nevyskytnou a Vy –
čtenáři - si jej budete moct v klidu vychutnat.
– Petr Caletka,
vedoucí zpravodajské brigády –

Otevřené brány 2010
Již druhým rokem pokračuje ve Zlínském kraji
projekt Otevřené brány. Po loňském „oťukávání“
máme v našem regionu opět možnost navštívit
během turistické sezóny významné kulturní
památky, především sakrálního charakteru.
V prvním roce projektu se jednalo o poutní
chrámy na Velehradě, na sv. Hostýně a ve Štípě. Dále o kostely sv. Mořice a sv. Jana v Kroměříži, kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti, kostely Nanebevzetí P. Marie
v Holešově a ve Vsetíně a také o kostel sv. Jiljí zde
v Chropyni. V letošním roce bude projekt rozšířen
mimo jiné o kostel a barokní hřbitov ve Střílkách,
poutní kostel v Provodově nebo krásný dřevěný
kostelík ve Velkých Karlovicích. Více informací
lze získat na http://www.vychodni-morava.cz/

či v informačních letácích a brožurách, které budou k dispozici v jednotlivých památkách a také
na příslušných městských a obecních úřadech.
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Díky vstřícnosti a spolupráci Zlínského kraje,
Arcibiskupství olomouckého a též příslušných
měst a obcí se mohou návštěvníkům otevřít nejen velké poutní kostely, ale i ty na pohled méně významné, které však patří mezi kulturní dědictví místního významu. Navíc tyto posvátné prostory dostávají v době od 1. května do 30. září průvodcovskou službu. V našem kostele sv. Jiljí
bude možnost prohlídky s výkladem od 1. května
do 30. září o sobotách, nedělích a státních
svátcích v době od 13:00 do 17:00 hodin.
Kdesi jsem četl myšlenku, že člověka pozvedá
a proměňuje nejen to, čemu rozumí a co chápe,
ale především to, co jej přesahuje. Myslím,
že v případě krásných staveb a kostelů, to platí
obzvláště.
– P. Jiří Putala, farář –

Zpravodaj města Chropyně

květen 2010

Třídní besídky
V měsíci březnu a dubnu proběhly ve flétnové třídě na ZŠ třídní
besídky žáků ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně. Účinkující žáci byli
ze tříd p. uč. L. Koutného, Mgr. Jany Milotové a M. Daňkové.

Na ostatní besídky, které se budou konat v MKS v místnosti č. 10,
se můžete těšit ve dnech 31. května a 1. června 2010. Jste srdečně zváni.
– Luděk Koutný, vedoucí pobočky –

PROVOZNÍ DOBA
(u koupaliště, Hanácké nám. 807)

do restaurace Racek !

Přijďte si vsadit

reklama

Tipsport a.s.

restaurace Racek

Po

10:00-18:00

Po

10:00-02:00

Út

10:00-19:00

Út

10:00-02:00

St

10:00-19:00

St

10:00-02:00

Čt

10:00-19:00

Čt

10:00-02:00

Pá

10:00-19:00

Pá

10:00-02:00

So

10:00-19:00

So

10:00-05:00

Ne 10:00-19:00

Ne

10:00-05:00

Český den proti rakovině
Liga proti rakovině pořádá
ve středu 12. května 2010
veřejnou sbírku 14. květinkový
den na téma „Prevence karcinomu prostaty“. Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně
bude jako v minulých letech
prodávat žlutý kvítek měsíčku
lékařského v minimální hodnotě
20 Kč za kvítek. V tento den
si můžete koupit kvítek od našich
sběračů ve žlutých tričkách
v ulicích města Chropyně, v poledne v jídelně Fatry a.s. a žáci
o přestávce v prostorách Základní školy.
Děkujeme všem za přispění na
dobrou věc.
– Marcela Hrdličková –
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Hřej, Sluníčko, hřej…
Ve čtvrtek 18. března chropyňskými ulicemi zněly písničky a říkanky, které vyháněly zimu
a přivolávaly tolik očekávané jaro. „Morena“ plavala po Bečvě a jarní sluníčko vykouzlilo
úsměv na tvářích.
– děti 2. a 4. třídy mateřské školy –

Velikonoční slavnost v mateřské škole
Ve čtvrtek 1. dubna se ve 2. třídě mateřské školy konala Velikonoční slavnost. Děti se rozloučily se zimou a přivítaly jaro.
Připravily si hezké pásmo písniček,
básniček a říkadel. Zaznělo Kolo,
kolo mlýnský, Přišlo jaro do vsi,
Hřej, sluníčko, hřej, Vrby se nám
zelenají nebo Byla zima mezi
náma. Za doprovodu „Hody,
hody, doprovody" kluci vymrskali
děvčata a ta je za to obdarovala
čokoládovým vajíčkem.

Tato jarní slavnost byla zakončena písničkou „V dobrém jsme
se sešli, v dobrém se rozejdem“.
Děti si domů odnášely pěkný
zážitek a symbol jara – osení
s velikonoční kraslicí. Velké
poděkování patří paní učitelce
Ivance Zahnašové a paní učitelce
Marušce Strakové za péči a trpělivost, kterou našim dětem každodenně věnují.
– rodiče dětí 2. třídy
mateřské školy –
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Výchovný koncert očima dětí
Jako pedagožka bych napsala všem, kteří se na uskutečnění
koncertu podíleli, velkou jedničku, při jejímž zápisu bych se spokojeně usmívala a se svými kolegy uznale probírala úžasný nápad
s videoprojekcí, osvětlením, scénářem jednotlivých vystoupení i zápal
a nadšení učitelů a dětí. Opravdu jsou v profesionální, ale zároveň
v přátelské péči skvělého pracovního týmu Soukromé umělecké školy
D-music, pobočka Chropyně… Ale co jsou moje myšlenky proti pocitům
dětí, které své názory upřímně vyjádřily bezprostředně po koncertu.

…
…
…
…
…
Tady některé máte:
… těšil jsem se na koncert, jak budou tančit s hip-hopem a jak si poslechnu nějakou novou písničku, na kterou se dá tančit. Byl jsem
úplně napjatý, jak to bude hezky vypadat…
… koncert byl úplně super, nejlepší bylo, že jsme třeba viděli, jak
se kdo jmenuje a co hraje a i nějaké filmy, protože tam měli projektor
a ani v notách neměli moc chyb…
… byla jsem zvědavá, kdo všechno bude vystupovat a co budou
předvádět…
… koncert byl nádherný, tančilo se, zpívalo se a hrálo na hudební
nástroje, nejvíce se mi líbila taneční představení…
… měla jsem radost, že jdeme na koncert. Mám ráda, když děti zpívají

…
…
…
…
…

a tancují, vstávala jsem už v šest hodin ráno a měla jsem z toho
dobrý pocit…
já jsem se těšil, že tam bude něco hezkého, pohádkového a hudebního… a bylo…
moc se mi tam líbilo, zdálo se mi, že jsem v pelíšku…
myslel jsem si, že tam bude nuda, a moc jsem se netěšil, ale koncert
byl hezkej, vystupovaly tam dvě holky z naší třídy…
provedení bylo hezké, líbilo se mi, že tam pouštěli k písním i takové
části z filmů…
hraní na nástroje mě nebavilo, ale ta děvčata a kluci pěkně tančili
a pěkná hudba byla k tomu…
byla jsem strašně nadšená…
čekala jsem něco nečekaného a ono se to splnilo…
těšil jsem se moc, minulý rok to bylo pěkné, jen jsem předpokládal,
že to bude kratší…
líbilo se mi to, protože to bylo zadarmo… :)
bylo to moc krásné, nevím, co bych ještě mohla dodat…
Ale já vím, co dodat: MOC DĚKUJEME!
– „Čtvrťáci“ a pí uč. M. Blažková –

Hudební a světelná show v podání SZUŠ D-MUSIC
Ve čtvrtek 8. dubna jsme uspořádali v MKS
Chropyně koncert s názvem Hudební a světelná show. V dopoledních hodinách pro
první stupeň ZŠ a v odpoledních hodinách
pro širokou veřejnost. Našim cílem bylo spojit
prvky zvuku, obrazu a světel v jeden celek.
Vystupující byli nasvícení různými barvami
a na plátno byl promítán obraz k melodii,

která zněla v jejich podání. Zazněly zde
písně a melodie z pohádek a dětských filmů,
zpívané a hrané na různé nástroje. Odměnou
a hřejivými pocity nám byl burácející potlesk
a velká pochvala ze strany obecenstva.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem účinkujícím a pořadatelům za skvěle
provedenou přípravu na této akci. Dále
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bych chtěl poděkovat městu Chropyně
a SSM za spolupráci na tomto projektu. Panu
Marku Bubeníčkovi za pomoc při realizaci
promítaného obrazu a Zdenku Schovancovi
za fotografie.
Více na www.szuskm.com.
– Ivo Novotný,
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně –
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Preventivní projekt ŠIK neboli Školní informační kanál
V poslední době nás média
stále častěji informují o prohřešcích dětí a mládeže. Jedná
se zpravidla o případy šikany,
užívání drog, záškoláctví,
sexuálního zneužívání atd. Rodiče a veřejnost se potom právem
ptají, jestli se také škola nějakým
způsobem podílela na předcházení těmto jevům.
ZŠ Chropyně se v březnu zapojila do projektu ŠIK. Cílem projektu je oslovit žáky a učitele prostřednictvím video spotů, které
mají informační, preventivní
a osvětově-vzdělávací charakter
a které budou vysílány na velkoplošné obrazovce. Tato obrazovka je umístněna na frekventovaném místě ve škole.
Preventivní video spoty
mají propagovat zdravý životní
styl, aktivní způsoby trávení
volného času, mají vést mladé
lidi k odpovědnosti za sebe
a svá rozhodnutí, prevenci
v dopravě, realizovat specifickou
prevenci konkrétních sociálně
patologických jevů (kriminalita,
šikana, atd.)

Cílem je také pomoc jedincům
ohroženým různými druhy rizikového
chování - sexuálním zneužíváním,
mentální anorexií či bulimií, domácím
násilím.
Učitelé mohou vysílání použít jako učební pomůcku při
hodinách občanské nauky, rodinné
výchovy, během třídnických hodin
věnovaných volbě povolání, problematice drogové závislosti, pohlavně přenosných nemocí apod.
Naši školu také pravidelně navštěvuje Policie ČR, která na škole
pořádá pravidelné přednášky
zaměřené na aktuální problematiku
dané věkové skupiny.
Nedílnou součástí těchto preventivních opatření je také Školní
vzdělávací program ZŠ Chropyně,
v němž je zmiňovaná problematika
součástí výuky v jednotlivých
ročnících.
Problémy, které jsem jmenoval
výše, se budou vyskytovat neustále,
ale jakýkoliv způsob, který by jim
mohl zabránit nebo předcházet
budu podporovat.
– Mgr. Milan Bajgar,
ředitel ZŠ Chropyně –

reklama

reklama
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Zprávičky z Kamínku
Agrodružstvo Roštění vyhlásilo v Chropyni soutěž „Namaluj
kravičku", a to na pátek 26. března u Alberta, kde je umístěn jejich
„Mlékomat" na jejich mléko. Děti z Kamínku se také této soutěže
zúčastnily. Namalovaly šikovné obrázky kraviček. V daný den se děti
shromáždily v 15.30hod. u mlékomatu i s obrázky. Z Agrodružstva
přijeli velmi příjemní zaměstnanci, kteří vybírali namalované obrázky
od všech přítomných dětí. Měli připravené soutěže pro děti a každý
dostal nějakou tu sladkou odměnu. Když soutěže skončily, tak došlo
na losování namalovaných obrázků o hlavní ceny. Z našeho oddílu
bylo odměněno hned sedm dětí. Po skončení udílení cen dostal
pak každý účastník ještě pěkné slaďoučké srdíčko na rozloučenou.
Akce se zúčastnilo celkem dost dětí, které byly spokojené. Tímto
bych ráda poděkovala nejen za naše Kamínky Agrodružstvu Roštění
za příjemně strávené odpoledne, které připravili pro děti.
Vítání jara na soutoku řek Moravy a Hané v loděnici
Hradisko proběhlo 27. března. Sraz jsme měli jako obvykle
na náměstí Svobody u spořitelny v 9:00, kde jsme udělali společné
foto chropyňských účastníků a vydali jsme se na cestu, na které
byly připravené soutěže pro děti. Hledaly barevná vajíčka,
co je roztrousila nezbedná slepička. Pak se zase slepičky a kohoutci rozutekli a poschovávali se pod keříky, pak na keříky
se nám schovaly neposedné malované kolíčky, také jaro
vítalo se písničkou a barevnými balonky. V loděnici jsme si lodičky poskládali a po vodě je jaro uvítat pouštěli. Také naši
vedoucí a instruktoři pro všechny zúčastněné děti, ať už byly
z Kroměříže, či z Bezměrova, soutěže připravili. Skákalo se přes
lano, pyramida se trefovala, kroužky se házely na cíl, či kdo se trefí
na terč míčkem a udičkami se lovilo. Za všechny soutěže byly
uděleny diplomy a sladká odměna. Pak si všichni u táboráku
opékali buřty, či špekáčky a ještě byl připraven teplý čaj pro
účastníky, který připravili členové loděnice Hradisko, za který
jim moc děkujeme. Po posílení a odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu. Počasíčko nám také vyšlo, sluníčko nám pěkně svítilo,
občas větřík pofukoval a na zpáteční cestě jarní deštík nás trošičku
pokropil. Na přípravě celé akce se podíleli KČT a Kamínek Chropyně a KČT z Kroměříže.
Všem za přípravu celé akce moc děkuji a za rok jdeme vítat
jaro opět.
Další akcí byla Velikonoční výstava ve dnech 28. až 31. března
v chropyňském zámku. Výstavu velice pěkně naaranžovaly pí učitelky ze ZŠ J. Fučíka a celou výstavu koordinovala paní Pospíšilová,
která měla opět připravené pěkné povídání o Velikonocích. Také
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Zprávičky z Kamínku

členky KČT a z kroužku ručních prací na výstavě pomáhali. Letos
na výstavě předváděla paličkování velmi zručná paní Bartáková.
Náš Kamínek se také účastnil této výstavy. Děti si připravily různé
věnečky, hnízdečka, malovaná vajíčková zapichovátka. Výstava byla
velice pěkná a všem, co se podíleli na výstavě jak svými překrásnými
výrobky, tak i přípravou, patří velké poděkování.
Velikonoční prázdniny jsme prožili ve Vsetíně, a to od 1. do 3. dubna. Dopoledne jsme se vydali vláčkem do Vsetína užít si velikonoční
prázdniny. Po příjezdu a zabydlení i posilnění jsme se vydali
na místní zámek a rozhlednu, neboť krásně svítilo sluníčko. Tam jsme
se dozvěděli, že v místním informačním středisku probíhá také
velikonoční výstava, na kterou jsme se také vydali. Děti si tam
namalovaly kraslice, naučily se plést pomlázku z osmi prutů. Pak jsme
se vydali zpět na chatu, kde jsme si zasportovali na hřišti. Následoval
táborák a opékání buřtů. Po posilnění se písničky zpívaly, a jak začal
na nás padati chlad, tak jsme se odebrali do klubovny, kde soutěže
pokračovaly. Když začala nás zmáhat únava, po hygieně jsme na kutě
zalehli, by naše těla nabrala síly na další den.
Probudili jsme se do mírně deštivého počasí, to nám nevadilo,
neb se v klubovně soutěžilo a hrálo. Po obědě a menším poledním
odpočinku jsme se vydali zaplavati si v místních lázních. Ti menší
v malém bazénku dováděli a ti starší si zaplavali a na tobogáně se povozili. Když už jsme se bazénu nabažili, tak do klubovny jsme se navrátili,
kde dobrá svačinka byla připravená, a hned soutěž ve foukaném
fotbálku následovala. Pak se divadelní soutěže připravovaly, které
se po večeři předváděly. Zakončení večera byla gratulace k narozeninám
Nikolky Hofírkové a následné hobla se jí dostalo. Sobotní den nás
probudilo sluníčko. Po snídani se vyšlo do města za nákupem dárků
a ještě se stihly nějaké ty soutěže. Pak se vše sbalilo, chata se uklidila
a odebrali jsme se na vláček, který nás dovezl nazpět do Chropyně, kde
na děti už netrpělivě čekali rodiče. Také chci ještě poděkovat všem
instruktorům a vedoucím, kteří se o děti dobře a zodpovědně starali
a připravili pro ně pěkný program.
Turistický oddíl Kamínek se obrací na čtenářky
Zpravodaje s prosbou. Pokud máte doma společenské
šaty, které již nebudete potřebovati, a nevíte co s nimi,
mohly byste je nám darovat na naše pohádkové akce. Moc
byste nám tím pomohly. Kam je zanésti - do naší klubovny
na ulici Komenské, každý pátek se tam scházíme od 15:30.
Za Kamínek vám předem děkuje Hana Paňáková.
– Za turistický oddíl Kamínek Hana Paňáková –
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GPS druhé generace
Přemáhám se k dalšímu kroku. Na okamžik spatřím svou nohu, než se zase zaboří
do mokrého sněhu. Kupodivu, spatřuji
na ní botu a nikoliv akvárium s třiceti litry
vody. Ještě pár minut to budu já, kdo prošlapává cestu. Nechce se ani věřit, že jsme ušli
teprve tři kilometry. Tak dlouho nám to snad
v životě netrvalo. Po roce se znovu ptám:
„Gde Proboha Su?“
Je 21. března 2010, jsem někde v lese.
Je to teprve několik minut, co jsme ztratili
značku a většina skupiny zůstala na místě,
než jsme se vrátili s tím, že jsme ji našli. Stopy
ve sněhu, ke kterým dospějeme, jsou po většinou naše. V tomhle že je to kouzlo výprav
bez mapy? Hostýnské vrchy, dějiště našich
zimních katastrof. Vždyť to bylo teprve loni,
co jsme se brodili v tajícím horském potůčku.
A potom sušili boty u ohně, až nám shořely
tkaničky. Stejně jsme je nevysušili a čvachtali
jsme pak až do Chropyně. Letos je to však
zase o něco těžší – letos se domů vracíme
až zítra. Konečně nejdu první a můžu šlapat
ve stopách, kterými už prošli ti přede mnou.
Spokojeně kráčím a najednou zajíždí noha
až po koleno do sněhu… „Že by zkratka?“ volá
někdo zezadu. Energetická tyčinka mi moc
energie nepřidá, ale to už jsme na Kelčském
Javorníku, nejvyšším bodě zdejších vrcholů.
Obcházím členy s krabičkou plnou zeleniny
od mamky, aby kluci měli co zakousnout
ke svým svačinám, a potajmu doufám, že snědí
všechnu zelenou papriku a naopak mi nechají
co nejvíc kedlubny. Ano, tu odpověď znám
už dopředu… Zase mi sežrali všechno kromě
zelené papriky. :o) A tak si sedám a začínám
ji chroupat sám.
Vykouklo slunce a někteří nebojácní blázni
hned sundávají bundy a lehají do sněhu,
prý aby si odpočali… Ale je čas jít dál. Jenom
co opustíme vrchol, obloha se zase zatahuje.
Morálka jde bleskově dolů, nikdo nemluví.
Všichni si určitě říkají: „Kam nás to zase táhne.“ To bych taky rád věděl, v létě to tady
vypadalo trošku jinak. Slibuji klukům atrakci
v podobě partyzánských bunkrů a jejich
hledáním ztrácíme půl hodiny našeho
drahocenného času. Stejně je nenajdeme,
jsou to přece partyzánské bunkry. I když
k nim vede odbočka… A pak zase dál. Potichu,
krok za krokem, až na Tesák. „Tak kluci,
už jsme ušli deset kilometrů.“ „Cože?“ „Za pět
hodin?“ „To si děláš srandu?“ „A kolik do konce?“ „Ještě deset kluci, ale už jenom z kopce.“
Vyhlašujeme pauzu a sedáme si na zasněženou
zahrádku. „Tome, že nenacpeš celej ten
koláč najednou do puse?“ Poznávám, že klukům otrnulo, a tak se zvedáme. Návrhy
čekat na autobus automaticky zamítám.
A jak sestupujeme níž a níž, potkáváme
se s kamarádem deštěm, a potom nám už mokré nohy nečvachtají ve sněhu, ale v hromadě bláta. Stmívá se, když docházíme
k Rajnochovické chatě. Naštěstí tam na nás
čeká náš oddílový „polokuchař skautský
khaki“ a taky vedoucí našeho střediska.

S nimi obrovský hrnec zemákového guláše.
Aspoň že tak.
Ležím na palandě a mám pocit, že jsem
strašně starej. Nejradši bych přes sebe hodil
spacák, tak pět let bych se válel a pak
by se vidělo. Když jdu zkontrolovat své členy,
někteří už to tak udělali. Ale svoláváme
je k večeři a k programu. „Cože, program?
Dneska?“ Oblíbené oddílové „Riskuj“,
tentokrát obohaceno také o otázky z dívčí
literatury. Zase se smějeme, hlavně u otázek
týkající se historie našeho střediska... Potom
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už něco, na co kluci čekali půl roku. Výchovný
film o nebezpečí nástupu fašismu, podle
skutečné události. Zní to vznešeně, a tak
kluci nejdřív míní, že by radši šli ležet, ale
pak všichni společně koukáme až do konce.
To už se všichni proberou, a tak bereme kytary
a ještě chvíli hrajeme.
Ráno všichni vstali opravdu ráno. Osobní
hygiena v říčce, která teče přímo před
chatou. Honza vzpomíná, jak sem před osmi
lety zahučel, a hlavně my starší se smějeme
i s kartáčky v puse. Pak nás čeká doplňování
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GPS druhé generace
dřeva pro příští výpravu. Přece jenom, v tomhletom údolí je zatracená zima, a za ty dva dny
se v kamnech ztratí spousta dřeva. Pak oběd:
„Peťane, to je poloskautská rýže khaki?“ „Jaa
hoši, vy mi fakt věříte, že je to rýže?“ Po obědě
ještě chvíli odpočinku a pak balení. Vezeme
kluky na nádraží a zkoumáme jejich pohledy.
Těžko říct. Zaplať Pán Bůh za facebook.
Tenhleten žrout času hned večer po akci
rozproudí diskuzi nad fotkami. „Poloskautská
akce khaki“ – nezasvěcený nepochopí, zasvěcený vlastně taky moc ne. Ale jedno je jisté
- zase se nám to podařilo. Klukům se líbilo
a už plánují GPS třetí generace. Bude začínat
tam, kde letos skončila? A bude zase o den
delší? Uvidíme za rok. Zase se skláním nad
tím, co všechno dokáže parta přátel. A hlavně
nad tím, co všechno dokáže skauting. Vždyť
přece o něm to všechno je. Nebo nejen o něm?
– Jakub Kalinec – Harry,
Velitel akce, vedoucí RS Fénix –

Soukromá inzerce
Prodám
 stavební pozemek v Záříčí, IS na pozemku, velikost 750 m2, cena dohodou.
Tel.: 775 964 301.
 byt 3+1 v osobním vlastnictví v Chropyni
v 5. podlaží, ulice Moravská, plocha 62 m2.
Opravená fasáda, lodžie, plastová okna,
výtah. Provedena výměna kuchyňské linky,
zděné jádro, neprůchodné pokoje, jinak
v původním stavu. Cena: 990.000 Kč.
Tel.: 775 141 536.
Koupím
 byt 2+1 v Chropyni pro vlastní bytovou potřebu (nejsem realitka), nejlépe zděný s balkonem a v osobním vlastnictví. Nabídněte prosím.
E-mail: rihoskova.alena@seznam.cz,
tel.: 608 101 711
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.
reklama

V Chropyni nabízíme krásný, zajímavě řešený byt
3+1, cihla v OV. V klidné lokalitě, první poschodí,
plastová okna, rekonstrukce podlah, elektro,
vč. vest. nábytku v jednotl. místn., krb. Nadstan.
celková plocha 97 m2. Nad bytem vlastní půdní
prostory. Krásná velká kuchyně se spíží, obýv. pokoj
s krbem a dřev. schodištěm do přístavku, dět. pokoj
s posch. postelemi, šatní prostory, další pokoj,
krásná koupelna s roh. vanou a zrcadl. stropem,
komora s vl. kotlem, WC s oknem. K bytu garáž v OV
a zahr. velká chata se ZP 17 m2, se 2 pokoji v příz.
a 1 na posch., dílna, velký dvůr a vlastní zahrádka.
Akční cena 1.450 tis. Kč. Tel.: 607 915 184.
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Já to udělám. Já už jsem chodník stavěl.
„Já to udělám. Já už jsem chodník stavěl.“ Jenom malou náhodou
Kuba na oddílové schůzce vznesl návrh na menší rekonstrukci areálu
našeho střediska. „Hoši, chtělo by to natřít vrata a uklidit ve sklepě.
Možná by nebylo špatný udělat si na dvoře anglickej trávník a dvě
golfový jamky. Prostě ať to tady trochu vypadá.“ „A možná by bylo
dobrý udělat tady chodník, ať se pořád netahá bláto do klubovny.“
Nečekaně rychlá reakce. A hlavně nečekané rychlé jednání mladých
lidí, na kterých je vidět, že mají zájem o rozvoj chropyňského skautingu.
Po všech stránkách. A když nám to posvětil vedoucí střediska, bylo
rozhodnuto. S velkou pomocí pana starosty (a také díky spolupráci
se Správou majetku města) jsme pak mohli začít konat. Vlastně
rekonstruovat. :o) Původně jednodenní akce se nám protáhla na dny tři.
Kromě členů Roverského kmene Fénix se připojili také někteří vedoucí
našeho střediska a pár mladších členů. Ti všichni dělali bez přehánění
desítky až dvanáctky. Za šedesát minut na hodinu. :o)
Během těch tří dnů – od 1. do 3. dubna 2010 – jsme kompletně
vyklidili sklep pod naším střediskem. Když se na dvoře nakupila
ta obrovská hromada věcí, skladujících se ve sklepě snad od první
světové války, začali jsme jezdit s dvoukolákama přes celé město

do sběrného dvora. Toto sebevražedné převážení by trvalo snad
ještě dneska, kdyby nám střediskoví sousedi nepůjčili svou dodávku.
Za to jim vzdáváme obrovský dík. Díky nim se ze šedesáti cest s dvoukolákem staly tři cesty dodávkou. Zatímco jedna skupina od časného
rána odvážela věci do sběrného dvora, druhá kopala základ pro
chodník. „Vy tady budete parkovat tank?“ ptal se nás pan soused,
ale Martin věděl, co dělá. On už přece chodník stavěl. Třetí skupina
složená především z holek zatím uklízela uvnitř naší rozlehlé budovy.
Pokaždé, když jsme tam my z venku vstoupili, zaneřádili jsme jim
to tam tak, že mohly začít znovu. Ale aspoň bylo veselo. Věci se odvážely a převážely, chodník se začal dláždit, tráva se zasela, až jsme v sobotu mohli slavnostně uklidit nářadí a holky snad naposled utřít podlahu.
A fakt jsme ten chodník postavili. A nejenom to. Kompletně jsme změnili
vzhled našeho klubovního dvora. A myslím, že k lepšímu. :o)
Obrovské skautské poděkování patří panu starostovi Ing. Radovanu
Macháčkovi, který se nejen o chropyňské skauty stará opravdu příkladně. Skautské poděkování patří také panu Daliboru Kondlerovi.
Děkujeme také všem, co se rekonstrukce areálu zúčastnili, a zveme všechny, kteří mají zájem nejenom vidět náš nový chodník, ale hlavně ty,
co mají zájem vidět a vyzkoušet si na vlastní kůži skauting. Stojí
to za to. :o) A až nám vyroste tráva, třeba uděláme i den otevřených dveří… :o) „Já to udělám. Já už jsem chodník stavěl.“ Fotky z rekon-strukce
i z dalších letošních akcí, které se začínají množit, najdete na

http://www.junak-chropyne.cz
– Chropyňští skauti –
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Já to udělám. Já už jsem chodník stavěl.

Klub českých turistů
Vám nabízí ze svého programu Oblasti
Valašsko – Chřiby v měsíci květnu:
8. května

Světový den chůze – vycházka
okolo Chropyně
start 9:00 u kavárny Bianca;
trasa 6 km; špekáčky s sebou

8. května

Pochod osvobození
„Memoriál br. Vojáčka“
km pěší: 12, 15, 20, 27;
cyklo: 20, 30; start: Valašské
Klobouky – sokolovna,
7:00-8:00; cíl: chata Požár
do 15:00; info: Jaroslav
Šanovec, tel.: 732 256 463

16. května

Okolo Huslenek na kole
i pěšky
km pěší: 12; start: Huslenky,
8:00; cíl: tamtéž do 14:00;
info: Anežka Mikulenková,
tel.: 731 162 927,
www.kcthalenkov.cz

28. května

Pochod Za králem Ječmínkem
prezence: 16:30 až 17:00;
start: 17:00 u zámku;
cíl: sokolský stadion pod
zámkem; v cíli táborák
s kytarou, čaj, medaile,
pamětní list; akci pořádá
KČT a TOM Kamínek v rámci Chropyňských hrátek

29. května

Pochod Za loštickým tvarůžkem
odjezd autobusu v 7:00
od kavárny Bianca; přihlášky
u Sv. Horákové nebo
J. Pospíšilové do 25. května

reklama

Podrobné informace a další akce z oblasti
najdete ve vývěsní skříňce u prodejny Albert.
– Jar. Pospíšilová –

- 21 -

Zpravodaj města Chropyně

Noc s Andersenem
Ve dnech 26. až 27. března proběhla
již tradiční „Noc s Andersenem“, které
se letos opět účastnila i naše pionýrská
skupina. Děti strávily páteční večer hrami,
soutěžemi a kvízy, které byly hlavně
zaměřené na přírodu a zvířátka, večer
potom kreslenými pohádkami H. Ch.
Andersena, které měly velký úspěch

a v každé volné chvíli byly velice žádané.
V sobotu potom proběhly závody
na autodráze, turnaj ve stolním fotbálku
a různých deskových hrách. Dopoledne
jsme také navštívili Knihovnu Kroměřížska,
kde pro nás byl připravený program.
V podvečer už se potom všichni vydali zase
domů do svých pelíšků.
Děkujeme městu Chropyně, které
akci finančně podpořilo, a Knihovně
Kroměřížska za věnovaný čas.
– Jakub Hrdlička –
reklama
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Soutěže v požárním sportu se opět rozbíhají
Po zimní přestávce soutěží v požárním
sportu, kterou jsme využili pro přípravu
a údržbu materiálu, začala nová sezóna soutěží.
Těchto soutěží se účastní již dlouhodobě
sportovní družstvo našeho SDH.
V letošním roce budeme poprvé naostro
soutěžit s novou požární stříkačkou, která
byla zakoupena v loňském roce za finančního
přispění částky 100.000 Kč z rozpočtu města
Chropyně.
Tato činnost by se nedala dělat bez
podpory našich sponzorů, kteří nám přispěli
na činnost v roce 2010. Velké poděkování
patří firmám PAMAD – pí Hýbnerová,
KONEXPO – pí Jurčíková, Autoopravna
Jaroslav Večeřa, Optik Janoušek a Dlažba
Dragon. Poděkování patří také sponzorům,
kteří si nepřáli být jmenováni.
Doufáme, že se nám bude v letošní
sportovní sezóně dařit a že naše sponzory
budeme úspěšně reprezentovat a neztratíme
jejich přízeň do budoucna.
– Vladislav Sedlařík, st., trenér –

Velikonoční skautské kuře
Chropyňští skauti se zapojili do projektu
České televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti s názvem „Pomozte dětem“.
Během měsíce března vyráběli nejmladší
členové našeho střediska na svých oddílových
schůzkách velikonoční skautská kuřátka,
která si občané města Chropyně mohli koupit
v pátek 2. dubna 2010 před Albertem.
Celkem se v Chropyni pro týrané, zneužívané
a zanedbávané děti, pro děti žijící mimo vlastní
rodinu a pro děti s výchovnými a vývojovými
problémy vybralo 7.874 Kč. Všem, kteří
se koupí Velikonočního skautského kuřete
zapojili do sbírky, tímto děkujeme.
– Chropyňští skauti –

reklama
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Sezóna stolního tenisu skončila
Koncem března 2010 ukončil oddíl stolního tenisu úspěšnou sezónu
2009/2010.
Družstvo „A“ mužů si poprvé v historii našeho oddílu zahrálo DIVIZI.
V závěrečné tabulce jim patří krásné 6. místo a tuto soutěž budou hrát
i v následující sezóně. Dík patří všem hráčům, kteří se o tento úspěch
zasloužili. Zejména Filipu Královi, který s 84,5% úspěšností obsadil
4. místo v tabulce divizních hráčů. Z ostatních hráčů se na 17. místě
umístil Petr Topič s úspěšností 62,7% a Zdeněk Schovanec na 30. místě
s 50,7% úspěšností. Soutěž si zahráli a základní sestavu doplnili: David
Nesvadba, Radek Krutil a Miroslav Zapletal. Družstvo sponzorsky
podpořila firma Stavoplast, s. r. o. – p. Hanák.

Družstvo mužů „B“ hrálo okresní přebor I. třídy a v celkovém hodnocení se umístilo ve středu tabulky na pěkném 6. místě z 12 družstev. Základ družstva tvořili tito hráči: Zapletal M., Nesvadba D.,
Ocknecht J., Gašpařík M., Hynšt M., Tesař A., Chrastina J. Nejlépe
se umístili v okresním žebříčku: Miroslav Zapletal na 7. místě s 76,7%
úspěšností, David Nesvadba na 8. místě a Jiří Ocknecht na 18. místě.
Družstvo „C“ je sestaveno z dorostenců, kteří si po reorganizaci
okresního přeboru zahráli regionální přebor IV. třídy a umístili
se na čtvrtém místě. V žebříčku tohoto přeboru se Petr Caletka
umístil na 13. místě, Michael Zawadski na 14. místě, Lukáš Brandejs
na 18. místě a Petra Zlámalová na 19. místě. Sestavu dále doplňovali
Radek Vitík a Jana Hudcová.
Je také nutno vyzvednout úspěchy našich nejmladších, kteří
se pravidelně účastní nejen regionálních přeborů mládeže, ale i krajských
a někteří i republikových turnajů. Největším úspěchem je nominace Lukáše Konečného do TOP 12 v kategorii mladších žáků a Radima Konečného

do TOP 10 v kategorii benjamínků. Účast si zajistili svým výkonem
na krajských bodovacích turnajích. Jedná se o závěrečný turnaj nejúspěšnějších 12 (v kategorii mladších žáků) a 10 (v kategorii benjamínků) hráčů
kraje. Oba se ve svých kategoriích umístili shodně na 8. místě.

Tak jako každý rok i letos oddíl stolního tenisu Chropyně uspořádá
tradiční turnaj rodin spojený se setkáním bývalých i současných hráčů
tohoto zajímavého sportu. Tato akce se uskuteční v sobotu 1. května
od 10 hodin v herně stolního tenisu. V sobotu 15. května proběhne
závěrečný turnaj mladších a starších žáků. Tento turnaj se koná
pod záštitou města Chropyně, za účasti hráčů z okresu Přerov
a Kroměříž a bude závěrečnou tečkou za letošní (troufáme si tvrdit,
že velmi úspěšnou) sezónou.
V následující sezóně 2010/2011 přejeme všem hráčům hodně
sportovních úspěchů a se všemi, kteří si rádi zahrají stolní tenis,
se těšíme na turnaj neregistrovaných „O přeborníka Chropyně“, který
se uskuteční podle rozlosování soutěží v měsíci říjnu nebo začátkem
listopadu 2010.
O výsledcích jednotlivých družstev, umístění hráčů a o akcích
konaných oddílem se můžete dočíst na stránkách našeho oddílu:
www.pinec-chropyne.wz.cz
Závěrem bychom rádi poděkovali všem svým sponzorům, bez jejichž
pomoci bychom nemohli všechny akce a soutěže financovat. Jsou to:
město Chropyně, PLYNY JEHLÁŘ, s. r. o., Břest, Ing. Josef Zháněl –
RACEK Chropyně, STAVOPLAST, s. r. o. – p. Hanák, OTT KLIMA Zlín,
pan Středa – AUTOVEST, pan Jiří Krejčíř a pan Robert Lučan.
– Oddíl stolního tenisu –

Závěrečná tabulka družstvo „A“
Název mužstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Šumperk A
Jeseník C
Neředín A
Šternberk A
Hranice A
TJ Chropyně A
Neředín B
Buk A
Čechovice B
Prostějov B
Přerov B
Kolšov A

Utkání

Výher

Remíz

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
18
18
11
10
9
8
7
5
5
6
1

1
2
1
3
3
2
2
4
6
5
1
0
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Proher
2
2
3
8
9
11
12
11
11
12
15
21

Zápasy

Body

207:084
204:084
205:099
175:161
175:166
154:168
152:187
149:181
134:180
141:189
131:181
071:218

61
60
59
47
45
42
40
40
38
37
35
24
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Turnaje v kuželkách

Společenská kronika

Oddíl kuželek uspořádal v měsících listopad 2009 až únor 2010
již 5. ročník kuželkového turnaje „O pohár starosty města Chropyně“.
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev, hrálo se na 60 hodů sdružených.
Na prvním místě se umístilo družstvo Kostiči ve složení Michal Zapletal,
Miroslav Zapletal, Petr Dočkal a Dušan Grézl. Druhé skončilo družstvo
Technosoft a třetí družstvo s názvem Tenisti.

V měsíci březnu se do Chropyně přistěhovaly 4 osoby, 10 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 14 osob, narodily
se 3 děti a zemřeli 3 občané.

V sobotu 3. dubna 2010 se uskutečnil „Velikonoční turnaj
jednotlivců“, a to systémem 50 hodů sdružených. V kategorii
mužů zvítězil Michal Zapletal před Bořkem Menšíkem a Robertem
Poledňákem. V kategorii žen zvítězila Martina Mikešová před Kateřinou
Mikešovou.
Děkujeme městu Chropyně a TJ Chropyně za finanční podporu
těchto turnajů.
– V. Zapletal –

Blahopřání
Dne 19. dubna 1975 se po
vyměnění manželského slibu, snubních
prstýnků a prvního
manželského políbení
vydali na společnou cestu
životem
František a Miluše Rosečtí.
Letos jsme s nimi oslavili jejich korálovou svatbu. Do dalších společných
let Vám spoustu zdraví, štěstí, rodinné pohody, vzájemné lásky
a porozumění přejí Vaše dcera Kateřina s manželem Ľubošem a syn
Jiří s manželkou Kateřinou.
Dne 23. dubna 2010
oslavili manželé
Věra a Miloš Konrádovi
55 let společného života.
Přejeme jim, aby spolu
byli ještě mnoho krásných
společných chvil ve zdraví,
lásce a porozumění v kruhu svých dětí, vnoučat,
pravnučky, blízkých přátel
a rodiny.
Dne 29. dubna 2010 oslavila své 70. narozeniny paní
Marie Krejčířová.
Milá babičko! Dovol nám, abychom krátkým
přáním potěšili Tvé srdíčko. Přejeme Ti do dalších let, aby Tě těšil svět, abys zdravá, šťastná
byla, s námi, co Tě rádi máme, spokojeně žila.
Všechno nejlepší Ti ze srdce přejí dcery Lenka,
Marie, syn Jaroslav a vnoučátka
Dne 5. května 2010 se dožila krásných 80 let
naše maminka a babička paní
Růžena Langrová.
Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších
let přejí synové a dcera s rodinami.

Dne 6. května 2010 oslaví své životní
jubileum paní
Zdeňka Dragonová.
Všechno nejlepší přeje manžel, syn Libor, dcera
Lenka a vnučka Veronika.
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Společenská kronika
Vzpomínáme

Blahopřání
Dne 26. května 2010 oslaví
své společné narozeniny – 60 let –
dvojčata

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.
Dne 5. května 2010 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Břetislav Chytil

Františka Sedláčka.

a Jitka Jemelíková,
roz. Chytilová.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Do dalšího života jim přejeme pevné zdravíčko, štěstíčko a občas i dobré
pitíčko. Gratulují synové Břetislav, Adam a David a bratři Vladimír
a Josef s rodinami.

Dne 5. května 2010 si připomínáme
nedožitých 80 let pana
+ foto sken

Štěstí, lásky podle chuti,
ze života radost mít,
myšlenky jen pozitivní,
smíchem, vtipem nešetřit.

Stanislava Kučery.
Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Manželka, synové a dcery s rodinami.

Chceme poděkovat touto cestou paní
učitelce

Odešel, ten klid mu přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si zachovejte.

Jaroslavě Pospíšilové,
že věnovala svůj volný čas kolektivu zručných
babiček a naučila nás různé výtvarné činnosti,
hlavně paličkování. Blahopřejeme k narozeninám, vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně
zdraví do dalších let. Kolektiv zručných babiček.

Dne 14. května 2010 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí pana
Ernesta Pálky.

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.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte tichou
vzpomínku s námi. Děkuje rodina.
Tvé srdce přestalo bít,
marně se ptáme, proč muselo tak být.
Není na světě většího bolu,
než na Tebe vzpomínat a nebýt spolu.

Dne 27. května 2010 oslaví své kulaté
narozeniny paní
Marie Modlitbová.

Dne 14. května 2010 uplyne 1 rok, co nás opustil náš syn

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti přejí dcera Monika, syn Petr
a vnoučata Monička, Jiřík a Karolínka.

Ing. Jan Polišenský.
S bolestí a láskou vzpomínají rodiče, děti
a bratři, Vlastík s rodinou a Marek. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme.

Poslední rozloučení
Dne 21. března 2010 nás navždy
opustil pan

Dne 20. května 2010 si připomeneme
nedožité 60. narozeniny pana

Ivo Dřímal.
Chtěli bychom touto cestou všem poděkovat
za projevenou soustrast při posledním rozloučení. Manželka a děti s rodinami.

Co plánů jsi ještě měl,
co udělat jsi ještě chtěl.
Už nezazní Tvůj smích ani hlas,
jen v srdci věčnou vzpomínku, zanechal jsi v nás.

Jiřího Ševčíka.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Rodiny
Ševčíkova a Kučerova.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 8. května 2010 uplynou 2 měsíce od tragického úmrtí našeho milovaného syna pana
Miroslava Hýbnera.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
známým, přátelům a kamarádům, kteří se s ním
přišli naposledy rozloučit. Zarmoucená rodina.
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pátek 28. května
17:00 - 19:00 Pohádkový pochod „Za králem Ječmínkem“,
registrace (16:30 - 17:00)
19:00 - 22:00 Táborák s kytarou

sobota 29. května
09:30 - 13:00 Přehlídka činnostidětských zájmových a sportovních
souborů a oddílů z Chropyně a okolí (TOM Kamínek,
střelecký klub Junior, Military Airsoft, SDH Chropyně, Junák,
oddíl házené, SZUŠ D-MUSIC, břišní tance, ZUŠ a další)
14:00 - 15:00 Minidiskotéka s Míšou - kulturní vystoupení pro děti
15:00 - 16:00 Ukázka výcviku zásahových psů
17:00 - 01:00 Chropyňský rockfest - přehlídka chropyňských rockových kapel
a skupin (SON, MY WAVE, JESSICA, POWER H., CALIBOS)

neděle 30. května
09:00 - 12:00 Cyklistické závody pro mládež
10:00 - 16:30 III. setkání historických vozidel „O pohár krále Ječmínka“
Přejímka vozidel a soutěž elegance (10:00 - 12:00),
Projížďka městem (13:00 - 13:30), Jízda zručnosti (13:30 - 15:30),
Vyhlášení výsledků (16:00)
16:30 - 18:30 Koncert dechové hudby
17:00
Kácení máje

úterý 1. června
16:00

Zahájení výstavy „Zbraně a zbroj“
a vystoupení šermířské skupiny „Biskupští manové“

Program se koná v areálu zámeckého parku. Vstup po všechny dny konání
akce ZDARMA. Aktuální informace na www.muchropyne.cz
Změna programu a účinkujících vyhrazena!
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Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

květen 2010

Květnové pranostiky:
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová kapka platí nad dukát.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Svatý Florián (4. květen) si ještě může nasadit sněhový klobouk.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
(12. až 14. květen)
Déšť svaté Žofie (15. květen) švestky ubije.

Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +1,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +9,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 19,4 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 26. březen s průměrnou denní teplotou +13 °C,
- nejchladnějším dnem byl 9. březen s průměrnou denní teplotou -4 °C.
– redakce –

28. - 30.5.
2010

Kterak beruška o sedmou tečku přišla
v 9:00 Pohádka pro MŠ a rodiče s dětmi. Hraje
divadlo KAPSA Andělská Hora. Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně. Vstupné 25 Kč.

Chropyňské hrátky

Chropyňské
hrátky

Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře
v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými
oslavami, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic. 1. května
je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví
svátek matek. Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden
příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem
v týdnu jako květen.
Zajímavý je původ jména květen. Jména jarních a letních měsíců
v češtině navozují atmosféru procházky přírodou – břízy, duby,
květy, červené třešně... Květen jsme začali běžně používat až před
polovinou 19. století a tvrdí se, že jeho autorem je Josef Jungmann.
Poprvé se prý objevuje v jeho překladu Chateaubriandovy povídky
Atala aneb Láska dvou divochů na poušti jako ekvivalent francouzského
poetismu lune de fleurs neboli měsíc květů. Jungmann však ve svém
slovníku slovo uvádí jako již existující (dokládá dokonce moravský
a slovenský tvar kwěteň) a kwěten vidíme i ve slovníku Josefa
Dobrovského, na druhém místě za jménem mag, tedy máj. Poláci
slovem kwiecień odedávna nazývají duben, příroda rozkvétá obvykle
již týden či dva před začátkem května.
A ještě poznámka k původu slova květ. Znamená původně světlou
barvu, jas či záři. Indoevropský kořen byl kvintos a od něj k našemu
květu vedla cesta přes kvit, i dnes máme kvítí. Do germánských jazyků
slovo vstoupilo jako khwit, později se říkalo hwit a odtud dnes mají
Angličané slovo white tedy bílý.

Kterak beruška
o sedmou tečku přišla

Květen
13.5.2010

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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Uzávěrka tohoto čísla: 15. dubna 2010.
Uzávěrka příštího čísla: 15. května 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
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