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Něco končí,
něco začíná
Vážení spoluobčané,
v životě jsou okamžiky, kdy si už myslíte, že se nic nezmění, že je vše ustálené
a má svůj pevný řád. A právě tehdy, kdy neočekáváte téměř žádné změny, přijde ve vašem životě zásadní obrat, na který jsme
nebo nejsme připraveni. Záleží na každém
z nás, jak jsme silní a schopní se s nástrahami života a přicházejícími skutečnostmi
vyrovnat.

Letošní rok 2010 byl opět rokem volebním a na území České republiky proběhly jednak volby do 1/3 parlamentu ČR,
ale především volby do zastupitelstev obcí
a měst. V našem městě své volební právo
využilo 2.027 voličů, kteří ze 102 navržených kandidátů opět zvolili 17členné Zastupitelstvo města Chropyně.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
konaném dne 8. listopadu 2010 vybrali
pokračování na str. 3
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Bohoslužby o Vánocích 2010 v kostele sv. Jiljí v Chropyni
Pátek 24. 12. – Štědrý den „Půlnoční mše sv.“ v 21:00 hodin
Sobota 25. 12. – Hod Boží vánoční. Mše sv. v 7:30 hodin
Neděle 26. 12. – Sv. Štěpána, mučedníka. Mše sv. v 9:00 hodin
Sobota 1. 1. – Matky Boží P. Marie. Mše sv. na Nový rok v 7:30 hodin
Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude
v neděli 19. prosince od 14 do 15 hodin v kostele sv. Jiljí.

Město Chropyně
a Římskokatolická farnost Chropyně
srdečně zve na:
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru „Smetana“
pod vedením Mgr. Lenky Poláškové v neděli 12. prosince 2010
v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni.
Předvánoční koncert sboru SZUŠ D – Music Kroměříž
v úterý 21. prosince 2010 v 18:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni
Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Moravan,
pod vedením p. Antonína Hudečka v sobotu 8. ledna 2011
v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni.
Vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertů bude věnován
na Hospic na sv. Kopečku u Olomouce.

Poděkování

Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem dopisovatelům a autorům příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji
města Chropyně v roce 2010.
Zároveň bychom chtěli poděkovat našim
nejbližším spolupracovníkům – korektorce
českého jazyka Mgr. Janě Buksové a grafikům paní Martině Rozkošné a panu Tomáši
Rozkošnému za výbornou spolupráci při redakčních pracích.
Nejen jim a výše uvedeným, ale
také Vám, našim čtenářům, přejeme
pokojné vánoční svátky roku 2010
a dobré vykročení do roku 2011.
– Ing. Věra Sigmundová, Ing. Jiří Rosecký –
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Něco končí,
něco začíná
dokončení ze str. 1
zastupitelé města ze svých řad nové vedení
města – starostu, místostarostku, členy městské rady a předsedy finančního a kontrolního
výboru a jejich členy.
Je mi ctí vám sdělit, že jsem byl na tomto
zasedání zvolen starostou města Chropyně.
Po prvních chvilkách této významné změny
v mém životě, plné radosti a euforie, jsem si začal uvědomovat obrovskou zodpovědnost,
kterou tato práce přináší.
Ustavující zasedání zastupitelstva dále zvolilo do funkce místostarostky paní Ing. Věru
Sigmundovou a zbývající členy rady města Ing.
Marcelu Kovaříkovou, paní Magdu Rapantovou a Ing. Petra Večeřu. Předsedou finančního
výboru byl zvolen Mgr. Milan Bajgar a předsedou kontrolního výboru pan Josef Horák.
Nyní bych se vám rád krátce představil.
Pocházím z malebného koutu Českomoravské vrchoviny. Po ukončení střední průmyslové školy stavební jsem pokračoval ve studiu
v tomto oboru na VUT FAST v Brně. Po ukončení školy jsem krátce pracoval v Barumprojektu ve Zlíně. V roce 1985 jsem se s rodinou
přestěhoval do Chropyně a nastoupil na městský úřad jako vedoucí odboru výstavby,
místního hospodářství, služeb a obchodu,
kde jsem působil 6 let. Následně jsem byl zaměstnancem v několika stavebních firmách
a roku 1994 jsem se osamostatnil a podnikal
téměř 17 let až do současnosti ve stavebním
oboru. Více než polovinu svého života žiji
s manželkou Radomírou a syny Matoušem
a Jaroslavem v Chropyni.
Zastupitelem města Chropyně jsem byl poprvé zvolen v roce 1994 a nyní již ve svém pátém volebním období jsem byl občany města
opět zvolen zastupitelem a především starostou našeho města. Nesmírně si vážím důvěry,
kterou mi spoluobčané volbou dali, a mým tajným přáním je, aby nejen dnes nebo za měsíc,
či za rok, ale hlavně na konci mého funkčního
období si řekli: „ Dobře jsme zvolili.“
Rád bych poděkoval za zodpovědnou práci
odstupujícím zastupitelům, členům rady města, předsedům a členům finančního a kontrolního výboru. A především bych chtěl poděkovat odstupujícímu starostovi a místostarostovi
za jejich obětavou a poctivou práci pro město.
Věřím, že nové vedení města naváže na dosavadní úspěšnou práci minulého zastupitelstva
a bude pokračovat v dokončení zahájených akcí
a realizuje plánované akce nového volebního
programu ku prospěchu všech občanů města.
Protože se blíží doba nejkrásnějších svátků
v roce, rád bych vám popřál splnění všech vašich tajných přání, lásku a porozumění a víru
v sebe sama. Přál bych si, abychom byli k sobě
ohleduplnější, slušnější a laskavější. Abychom
každý svou troškou přispěli k radostnějšímu životu a příjemnějšímu prostředí kolem nás.
– Ing. Jaroslav Hloušek,
starosta města Chropyně –
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Poděkování města Chropyně Zlínskému kraji

Město Chropyně děkuje touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH Chropyně
vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly Zlínský kraj v květnu a červnu 2010.
DĚKUJEME!!

Děkuji Vám
Když jsem před čtyřmi lety nastupoval
do funkce, řekl jsem, že cítím velkou zodpovědnost a budu se snažit pracovat co nejsvědomitěji. Snad uplynulé volební období je
svědkem mého plného nasazení, kreativity
a poctivého přístupu ke všem oblastem veřejného života. Chropyně si zachovala tvář
města bez dluhů s velice vysokým dynamickým rozvojem. Investice za 200 mil. Kč,
které jsou financovány z více jak 150 mil. Kč
z dotačních titulů, jsou toho důkazem. Před
čtyřmi roky jsem vstoupil do aktivní politiky.
Postupně jsem zastával funkce jak okresního,
tak i krajského formátu.
Zásluhou dobrých výsledků mého působení v komunální politice jsem obdržel
nabídku pracovat na významné instituci

v Praze. Rozhodování pro mne a mou rodinu
nebylo vůbec jednoduché z mnoha důvodů.
Po velkém vítězství v komunálních volbách, kdy jsem získal přes tisíc preferenčních
hlasů a volil mne každý druhý volič, to bylo
mimořádně těžké. Ještě čtyři dny před ustavujícím zastupitelstvem jsem byl rozhodnut
zůstat, ale okolnosti, které nastaly, mne přece jen nasměrovaly do Prahy na místo ekonomického náměstka Státního fondu životního
prostředí.
Možná, že někdo nebude věřit, když řeknu, že nezapomenu na Chropyni a celý region a budu se snažit stále pomáhat. Neodcházím, jen budu pomáhat odjinud. Děkuji Vám
Chropyňáci.
– Ing. Radovan Macháček–

Ustavující zasedání zastupitelstva
Dne 8. listopadu 2010 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Zastupitelé si ze svého středu zvolili členy
orgánů města a členy orgánů zastupitelstva.
Zastupitelstvo města zvolilo:
• Ing. Jaroslava Hlouška do funkce starosty
města,
• Ing. Věru Sigmundovou do funkce místostarostky města,
• Ing. Marcelu Kovaříkovou, paní Magdu
Rapantovou a Ing. Petra Večeřu do funkce členů Rady města Chropyně,
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• Mgr. Milana Bajgara do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva
města Chropyně a do funkce členů tohoto výboru Ing. Marcelu Kovaříkovou,
Mgr. Věru Topičovou, pana Zdeňka Večerku a pana Viktora Žáka,
• pana Josefa Horáka do funkce předsedy
Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Chropyně a do funkce členů tohoto výboru pana Bohumila Baťka, pana Roberta
Lučana, pana Iva Novotného a paní Pavlu
Přikrylovou.
– Ing. Jiří Rosecký –
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Zimní údržba města
Zimní údržba městských komunikací je tradičně zajišťována pracovníky Správy majetku města Chropyně, p. o., a to nepřetržitě
v závislosti na povětrnostních podmínkách
v období od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku. Úkolem zimní údržby
je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a odstraňování jejich důsledků
s přihlédnutím ke společenským potřebám
na straně jedné a ekonomickým možnostem
vlastníka místních komunikací na straně druhé. V minulém roce vstoupila v platnost novela tzv. „chodníkového zákona“, která zrušením
odst. 4 § 27 původního znění zákona odstranila výjimku, kdy „za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku,
která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídal vlastník nemovitosti, která
v zastavěném území obce hraničí se silnicí
nebo s místní komunikací, pokud neprokázal,
že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit“. Dle aktuálního znění odpovídá
za takové škody vlastník, jako ve všech ostatních případech.
Zimní údržbu komunikací města Chropyně
má v náplni své činnosti Správa majetku města
Chropyně, p. o. Pro tuto činnost má k dispozici 6 kmenových pracovníků a 4 pracovníky
na VPP a následující techniku: traktor zn. Zetor Proxima s radlicí a posypovým zařízením,
traktor Carraro s radlicí nebo kartáčem a posypem a Multicaru M 20 s ručním posypem.
Přestože se změnou zákona nám přibylo několik kilometrů chodníků navíc, je nutno tyto

činnosti zajišťovat se stejným objemem finančních prostředků, stejným počtem pracovníků
a technikou jako v minulosti. Je tedy nutné
stanovit pořadí úklidu a v případě trvalejšího
sněžení je možné, že některé chodníky nebudou odklizeny včas. Za tuto nepříjemnost
se vám již dopředu omlouváme.
Pokud budete mít jakýkoli dotaz, týkající
se plánu zimní údržby našeho města, rádi vám jej
zodpovíme na tel. čísle 573 355 324 nebo osobně na Správě majetku města Chropyně, p. o.
Plán údržby města Chropyně:
Údržba silnic je zajišťována traktorem
zn. Zetor Proxima s radlicí a posypovým zařízením v pořadí ulice Ječmínkova, Míru, Tyršova,
Nádražní, Moravská, spojnice Moravské a Tovačovské, spojnice Tovačovské a nádraží ČD,
všechny ostatní ulice ve městě v pořadí J. Fučíka, Hanácké náměstí, Díly, Axmanova, Křížní,
Nová, Závětří, Hřbitovní, Berniska, K. H. Máchy, Řadová, Oujezdy, Masarykova, Podlesí,
Krátká, Hrázky, Mrlínek, Františkov, ostatní
komunikace a cesty ve městě.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy
vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování opakuje.
Údržba chodníků je zajišťována traktorem
Carraro s radlicí nebo kartáčem a posypovým zařízením a Multicarou M 20 s ručním
posypem v pořadí: v místním značení směr
autobusové zastávky u Fatry, zpět po druhé
straně, ul. Ječmínkova – pravá strana, Berniska na chodník od Fatry, Moravská po levé
straně a zpět po druhé straně okolo Alberta,
ZŠ Nová, J. Fučíka, Moravská okolo Hokejky
ke zdravotnímu středisku, zdravotní středisko,
chodník k výškové svobodárně, Díly – pravá
strana, Tyršova pravý chodník po Moravskou,
zpět po druhé straně na konec Tyršovy, směr
výšková svobodárna druhá strana, projet Axmanovu, zpět projet chodník kolem garáží ke
kapličce, chodník u hřbitova, ul. Míru, okolo
pošty k ZŠ na ulici Komenského, druhá strana
Komenského ke kostelu, DPS, Masarykova,
okolo knihovny, Podlesí, chodník na Hrad,
cyklostezka do Plešovce, Plešovec, Františkov, chodník na Drahy.
Údržba hřiště s umělou trávou je zajišťována traktorem Carraro až po provedení údržby
všech komunikací ve městě.
Chtěl bych touto cestou požádat občany
o vzájemnou spolupráci a součinnost při zajišťování zimní údržby chodníků v našem městě.
Věřím, že ti, kteří chodníky před svými domy
uklízeli doposud, budou na tomto úklidu
s námi spolupracovat i nadále, bez ohledu
na to, jestli je to jejich povinnost, či není. Věřím, že nám všem jde o společnou věc, abychom měli naše město vždy uklizené a čisté!
Zajistit v případě sněhové kalamity okamžitý
úklid města není totiž v našich silách.
– Ing. Petr Večeřa, ředitel SMM Chropyně –
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Střípky ze školních
lavic
Jak jsme slavili Halloween…
Všechno začalo hlášením školního rozhlasu. Paní zástupkyně nám všem připomněla, že uběhl první měsíc školní docházky
a že nás čeká ten druhý, říjnový, který
bychom si mohli zpříjemnit oslavou Halloweena.
Halloween je anglosaský lidový svátek,
který se slaví 31. října v anglicky mluvících
zemích. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním
pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo

vám něco provedu) a dostávají sladkosti.
Halloween vznikl z křesťanských oslav svátku
Všech svatých a pravděpodobně i z předkřesťanského keltského svátku Samhain. Název
vznikl zkrácením anglického „All-Hallow-even“, tedy „Předvečer Všech svatých“.
Dětem se v tu chvíli rozzářily oči a samou
nedočkavosti poposedávaly na židličkách.

„To bude príma…,“ „už se těšíme…,“
„já už vím, jaké strašidlo budu…,“ ozývalo
se z lavic. „Tak jsem pro dnešek doučila,“
pomyslela jsem si mrzutě a s nedůvěrou
v oslavu blížícího se svátku jsem vzpomínala,
jak to měli v těch slavných Bradavicích zařízeno, aby byla kázeň jaksepatří.
Víkend před významným dnem jsem však
podlehla pokušení sdílet stejné nadšení jako
moji žáci. Bylo rozhodnuto. Prošmejdila jsem
dům od půdy až po sklepení a kýžený model ježibaby, včetně březového košťátka,
byl kompletní. Zlí jazykové by mohli tvrdit,
že nějakých zvláštních úprav nebylo potřeba,
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Střípky ze školních lavic
pokračování ze str. 4
ale vzhledem k tomu, že si ježibaby a čarodějnice počítají věk na stovky i více, tak jsem
si při pohledu do zrcadla fandila: „Paráda,
to je ono, vždyť mi není ještě ani padesát!“
A když netypický školní den, pak i s vyučováním, které není běžné. Přípravy zabraly více
času než obvykle, protože vymyslet kouzelnické vyučování, to není jen tak. Ale podařilo se.
Ten den začal opravdu kouzelně. Atmosféra byla přímo tajemná – šero ve škole,
do kterého probleskávala jen záře z dýňových lucerniček, které připravila moc šikovná paní učitelka Šamajová, městečko duchů,
zdobící skla školní auly, které vyrobily děti
s paní učitelkou Jurtíkovou, a to nejlepší přišlo se zvoněním – najednou byla na školní
chodbě spousta ježibab, duchů, čertů, kouzelníků, vlkodlaků, koster a oživlých mrtvolek a jiných příšer, až se začala bát sebe sama
i samotná strašidla.
Vyučování bylo magické, zábavné, veselé, překvapující, plné vzrušení a soustředění,
s písničkou, zajímavé, zkrátka úspěšné.
Když jsem po odpoledním vyučování
odstrojovala své znavené tělo, musela jsem
se usmívat představě ženské části zaměstnanců školy, které si daly práci a proměnily
se v krásné čarodějky, kterým to moc slušelo.
A večer, u šálku čaje, když jsem se začetla
do slohových prací svých žáků, jsem se usmívala opět. Záměr se podařil, děti byly nadšené.
Milé maminky, babičky a tety, vaše spoluúčast na přípravě kostýmů si zasloužila
velkou pochvalu a doufáme, že budete mít
pochopení a zase nás podpoříte při dalším
zpříjemnění výuky, které si někdy příště určitě opět vymyslíme pro radost a spokojenost
vašich dětí.
A tady je pár halloweenských střípků
ze slohových sešitů žáků 5.B:
• Halloween se mi líbí, protože mám rád, když
se straší a nosí se různé masky,
• když se otevřela škola, kterou místo paní
Motalové otevírala čarodějnice, tak jsem věděl, že budou mít paní učitelky masky, a měl
jsem pravdu, všechny byly čarodějnice,
• moc se mi líbilo, jak jsme slavili Halloween,
šla jsem do třídy, sundala židličku a najednou ze dveří vyběhla naše paní učitelka
v převleku čarodějnice, byla nádherná,
• já jsem byla za upírku,
• první hodinu jsme šli do tělocvičny, abychom viděli své kamarády z nižších tříd, poté
si všechny třídy zatančily, paní učitelka nám
připravila na každou hodinu něco veselého,
• ve třetí vyučovací hodině k nám přišel školní
parlament, byla tam kostra, která dávala
bonbony, když odešli, tak se ozval rozhlas –
třikrát to zazvonilo, potom bylo slyšet strašidelný smích, to jsme nečekali,
• vyučování bylo odlehčené a zábavné,
• ve škole se mi líbilo, poučil jsem se, že dýně
foto: Petr Zákutný
jsou symbolem Halloweenu, čarodějnice byly

strašidelné – rozcuchané vlasy, pěkné klobouky a pěkné šaty, to se mi na nich líbilo,
myslel jsem, že se budeme učit, ale nebylo
to tak, zpříjemnili jsme si den,
• Halloween se sice slaví v Americe, ale je to moc
hezký svátek,
• byl to krásný zážitek a moc se mi líbilo vyučování,
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• hráli jsme hry ve vyučování, ale také jsme
se trošku učili a strašně mě ten den bavil,
moc jsem se těšila do školy a neočekávala
jsem, že paní učitelky budou čarodějnice,
naše paní učitelka byla srandovní i také strašidelná, ten den byl suprový.
– M. Blažková, foto: J. Jurtíková –

Zpravodaj města Chropyně

Třídní besídka dětí ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně
V pondělí
děl 25.
25 října 2010 jsme
pro rodiče dětí navštěvující ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně,
připravili besídku, kde se představili žáci pěvecké a houslové třídy
p. uč. L. Koutného a flétnové třídy
pí uč. Mgr. J. Milotové. Připravený
program jednotlivých muzikantů byl
milým pohlazením po duši všech přítomných.
– Luděk Koutný, vedoucí pobočky –

prosinec 2010

Chropyňští zpěváci opět uspěli
Soutěž „Kostelecký slavíček“
V úterý 26. října 2010 se zúčastnili žáci pěvecké třídy p. uč. Luďka Koutného okresní
pěvecké soutěže populárních písní „Kostelecký slavíček“, která se koná každoročně v Kostelci u Holešova. Karla Koutná získala 1. místo v kategorii 1. – 3. tříd (na 1. místě
se umístila již potřetí), Štěpán Horák získal 2. místo v kategorii 1. – 3. tříd
(na 2. místě se umístil již podruhé), Sára Vinkerová získala 3. místo v kategorii 1. – 3. tříd a Jakub Neuschl získal čestné uznání v kategorii 1. – 3. tříd.
Za krásná umístění a reprezentaci našeho města malým zpěváčkům
i panu učiteli srdečně blahopřejeme!
– Jana Milotová, ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně –

reklama

-6-

prosinec 2010

Zpravodaj města Chropyně

Hudební soustředění na Rusavě
Soukromá ZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně pořádala v době
podzimních prázdnin hudební
soustředění na Rusavě, kterého
se zúčastnili malí muzikanti
z Chropyně a Břestu. Pod odborným dohledem učitelů secvičovali program na vánoční koncerty
konané 13. prosince v Kroměříži
v Domě kultury, 20. prosince
v Břestě v kostele sv. Jaku-

ba Staršího, 21. prosince
v Chropyni v kostele sv. Jiljí
a 22. prosince ve Vlkoši v kostele sv. Prokopa. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem
zúčastněným pedagogům a rodičům, kteří v době podzimních prázdnin neváhali darovat svůj volný čas dětem. Dále
bych chtěl poděkovat dětem
za secvičení programu koncertů,

věnovaných svým blízkým i široké veřejnosti v obcích a městech,
kde se budou koncerty konat.
Stihlo se toho opravdu hodně.
Počasí nám přálo, a tak kromě
hraní na hudební nástroje jsme
podnikli procházky po širokém
okolí. Hodnoceno bylo jak hraní
v orchestru a zpívání ve sboru,
tak i úklid pokojů. Musím zodpovědně říci, že všichni bez problémů prošli na výbornou. Mnohým dětem se tam tak líbilo,
že se nechtěly vrátit domů.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny rodiče a veřejnost
na některý z konaných koncertů, který jsme si pro vás připravi-

Obrazy
Výjevy život kreslené na obrazy,
minulost, budoucnost –
až nás někdy mrazí.
Akvarel do dáli rozpíjí zátiší,
křídou si stínuješ odrazy míjící,
ostré hrany přejedeš tuší,
pastely dokreslíš motivy růží.
Pak odhalíš v okenní tabuli,
když mráz se k ní přitulí,
obrazy života.
Tak jako myšlenky,
které se promítají,
ty tvoje obrazy
ti srdce otvírají.
Jarmila Klimková
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li. Hřejivým pocitem z naší strany
bude vaše účast na vystoupení.
Jste srdečně zváni.
– Kolektiv učitelů SZUŠ
D-MUSIC, pobočka Chropyně –

Zpravodaj města Chropyně
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3. společenský večer Soukromé základní umělecké školy
D-MUSIC, pobočka Chropyně
V pátek 12. listopadu se v Městském kulturním středisku v Chropyni konal již 3. společenský večer Soukromé základní umělecké
školy D-MUSIC pobočka Chropyně.
Večírek již tradičně zahájil školní big band
D-JAZZ pod vedením Herberta Novotného. V programu večera se představili žáci
z tanečního oboru Hip Hop a jako hosté zde
vystoupily orientální tanečnice Rose line
z Chropyně pod vedením Martiny Peroutkové. K tanci hrála celý večer hudební skupina
Classic z Kroměříže a občerstvení zajistila Vinotéka Slunko z Chropyně.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci večírku, a zúčastněným, kteří si udělali čas a přišli se pobavit. Velké poděkování patří všem sponzorům, a to firmám: ASTORIE, a. s., Pojišťovací
a finanční služby, BARRSA Přerov, Cukrárna
BIANCA, GEALAN, Ing. Josef Zháněl – Kavárna „RACEK“, KAMAX – METAL, s. r. o.,
KMOTR – Masna Kroměříž, a. s., Stolařství
Pitner, kuchyňské studio SYNTELA, s. r. o.,
SZUŠ D-MUSIC, s. r. o., Vinotéka SLUNKO,
Zakázková truhlářská výroba – Josef Sigmund,
Dagmar Baštincová – Masážní salón, Olišarovi

– masáže FÉNIX, dále manželům Blažkovým,
Bubeníčkovým, Hepplerovým, Horákovým,
Hrdličkovým, Kadlčíkovým, Novotným, Šípkovým, Tomšů, Zavadilovým, Zdráhalovým
a paní Evě Zaoralové, kteří nám věnovali ceny
do tomboly.
Výtěžek z této akce bude využit ve prospěch dětí navštěvujících naši pobočku.
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval
na 4. společenský večer naší školy, který se uskuteční dne 11. listopadu 2011 v MKS Chropyně.
– Ivo Novotný, SZUŠ D-MUSIC,
pobočka Chropyně –

Inspekce kvality v Pečovatelské službě města Chropyně
Inspekce kvality je v současné době asi nejobávanější kontrolou ve všech sociálních službách. Jistě je to i tím, že probíhá
v režimu státní kontroly a výstupem je udělení akreditace, tzn.
povolení k poskytování sociálních služeb a zapsání do rejstříku
poskytovatelů sociálních služeb.
Inspekci kvality provádí inspektoři, pověřeni k této činnosti
Ministerstvem práce a sociálních
věcí ve spolupráci s inspektory krajských úřadů. Hodnotí
se nejen písemné zpracování
Standardů kvality, jejichž soulad s platnými zákony musí být
samozřejmostí, ale hlavně jejich
používání v praxi. Předmětem
zájmu jsou především lidská práva a jejich dodržování, možnost
stížnosti, ochrana osobních údajů, vedení dokumentace, řešení
havarijních situací, odbornost
pracovníků a mnoho dalších
kritérií. Inspekce kvality každé
sociální služby ověřuje kvalitu
činnosti každého registrovaného poskytovatele sociálních
služeb, upozorňuje na případné
nedostatky, které se v činnosti vyskytují, a vede jej k jejich
co nejrychlejšímu odstraňování.

Zpracovat písemně 15 jednotlivých standardů a řadu dalších
vnitřních předpisů tak, aby byly
proveditelné v praxi a vyhovovaly všem požadavkům kvality,
nebylo jednoduché.
Pracovníci pečovatelské služby se na zpracování a zavádění
standardů kvality do praxe intenzivně podíleli více jak dva
roky. Ohlášená inspekce ve složení tří nezávislých inspektorů
na termín 5. až 8. října 2010
nás všechny tak trochu zaskočila. Převážná část standardů
již byla zpracována, ale všechny naše záměry jsme přece jen
nestihli uskutečnit tak, jak jsme
si představovali. Můžeme ale říci,
že z původních zaběhlých praktik a vnitřních předpisů nezůstal
kámen na kameni, což inspektorky neopomněly vyzdvihnout
v konečném hodnocení inspekce. Jejich závěrečné ohodnocení kvalitní a nadstandardní
práce všech, kteří se podílejí
na zkvalitňování péče o seniory a osoby zdravotně postižené
a zajišťují péči o ně prostřednictvím Pečovatelské služby města
Chropyně, bylo velkou osobní
odměnou pro všechny, kteří

se tohoto nikdy nekončícím procesu zúčastnili a strávili mnohdy
i hodiny práce nad rámec pracovních povinností. Jsme si vědomi toho, že naše práce na
Standardech kvality inspekcí
nekončí, vždyť udržení nastavené kvality je následně ověřováno vždy po třech letech. Také
je třeba dokončit to, co jsme
do inspekce nestihli. Nadarmo
se neříká, že Standardy kvality jsou živý organizmus, který
se mění s každou, třeba jen malou změnou.
Velkou pochvalu si zaslouží
všichni, kteří se na našem úspěchu podíleli - vedoucí odboru
soc. věcí Bc. Lenka Horáková,
tajemník úřadu ing. Kotula, zodpovědný za personalistiku, pečovatelky Marcela Rejtrová, Lenka
Křižanová a Anna Kalincová,
které ani na chvilku nezaváhaly
a suverénně odpovídaly na všetečné otázky inspektorek, Dáša
Šípková Novotná jako nezávislý
odborník na standardy kvality sociálních služeb. Samozřejmě patří
také poděkování všem klientům
za jejich podporu a vstřícnost,
se kterou statečně prošli všemi
doposud zavedenými změnami.
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Velký podíl na našem úspěchu má jistě i vedení města
Chropyně, které s pomocí seniorům a zdravotně postiženým
v našem městě vždy počítalo
a do rozpočtu města v uplynulých letech zahrnovalo finanční
částku na potřebné dofinancování této sociální služby, u které
je jasné, že nikdy nemůže být
výdělečná. Velký vliv na zvyšování kvality má i fakt, že samotné město Chropyně je zároveň
zřizovatelem i poskytovatelem
a může si samo kontrolovat
a dále rozvíjet pečovatelskou
službu podle potřeb obyvatel
města. Vedení města bylo při
závěrečném hodnocení výsledků
inspekce nezávislými odborníky
ubezpečeno, že je péče o seniory a osoby zdravotně postižené
zabezpečovaná prostřednictvím
pracovníků Pečovatelské služby
města Chropyně na velmi kvalitní úrovni. Je ke cti vedení našeho
města, že na své občany v tomto
směru nezapomíná, a doufáme,
že bude i nadále podporovat
další rozvoj této potřebné terénní sociální služby v našem městě.
– Pečovatelská služba
města Chropyně –

prosinec 2010

Zpravodaj města Chropyně

Podzimní akce Střediska „Krále Ječmínka“
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu 2010 uplynulo dvacet jedna let od začátku
Sametové revoluce v Československu, která odstartovala cestu
ke svobodě a demokracii v našem státě. Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu
a demokracii si připomněli také
skauti a skautky z Roverského kmene FÉNIX. Netradiční
schůzka, která se u této příležitosti uskutečnila, byla spojená
s netradičním programem, který
nám přiblížil nejen Sametovou
revoluci, ale také období totality
v naší zemi.
Během besedy spojené s těmito tématy jsme se dozvěděli
něco o původu Mezinárodního
dne studentstva, hovořili jsme
o historii naší země a zejména
pak o komunistické totalitě.
Zhlédli jsme výchovně-vzdělávací film s názvem „In nomine
patris“, který nám přiblížil vykonstruované procesy a likvidaci
církve v 50. letech. Připomněli
jsme si tři zákazy činnosti Junáka,
zmínili jsme nejdůležitější události celého totalitního období
a velkou část netradiční
schůzky jsme věnovali Sametové revoluci. Roveři také měli

možnost prohlédnout si spoustu
předmětů zachovaných z doby
socialismu (jednalo se o publikace, předměty běžné denní potřeby, ale také o dokumenty, části
vojenských stejnokrojů, průkazy,
doklady, denní tisk apod.).
Chtěl bych všechny členy
našeho oddílu ocenit za aktivní
přístup k netradičnímu programu
a za jejich zapojení se do besedy.
Rád bych také poděkoval Peťovi
Caletkovi za pomoc při přípravě
besedy a celého programu této
netradiční oddílové schůzky,
která byla – podle zpětné vazby
– pro nás všechny přínosná.
Volební sněm
V sobotu 6. listopadu 2010,
v souvislosti s koncem mého
volebního období, se sešla Rada
Střediska „Krále Ječmínka“
na řádném volebním sněmu, aby
zvolila vedení našeho střediska pro příští tři roky. Úvodem
se delegáti volebního sněmu
seznámili s činností střediska
v uplynulém volebním období
a poté se přistoupilo k samotné volbě skautských činovníků.
Předseda volební komise Petr
Caletka seznámil delegáty sněmu
se způsobem hlasování a představil kandidáty na jednotlivé

funkce. Samotné hlasování pak
probíhalo tajně, a to ve dvou
kolech.
V prvním kole se volilo vedení střediska pro volební období
2010 – 2013. Delegáti sněmu
za vedoucího střediska zvolili
Pavla Pospíšila, za zástupce vedoucího střediska Jakuba Kalince.
Ve druhém kole se volili členové
Rady SKJ. Těmito se stali Tomáš
Drobník, Jakub Míšek a David Míšek. Kromě těchto se členy Rady
SKJ stávají automaticky vedoucí oddílů a jejich zástupci. Dále
delegáti sněmu ve druhém kole
zvolili členy revizní komise – Renatu Mikešovou a Renatu Pospíšilovou.
Nově zvolený vedoucí střediska pak jmenoval skautské činovníky do funkcí: Výchovným zpravodajem jednotky byl jmenován
Petr Caletka, zdravotnicí střediska byla jmenována Anna Kalincová a hospodářem střediska byl
jmenován Zdeněk Opravil.
Po skončení voleb nově zvolené vedení střediska poděkovalo činovníkům dosavadní Rady
SKJ za jejich aktivní a nezištnou
práci pro mládež, ve které chceme pokračovat a kterou chceme
zkvalitňovat i v novém volebním
období.

reklama
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Na prvním zasedání nově zvolené Rady SKJ pak bylo jmenováno nové vedení oddílů. Vedoucím 1. oddílu skautů se stal Petr
Caletka, jeho zástupcem Jakub
Míšek. Vedoucím 2. smečky vlčat se stal Zdeněk Opravil, jeho
zástupcem Jan Skalík. Vůdkyní
4. roje světlušek se stala Naďa
Večeřová, její zástupkyní Eva
Stoklásková. Vůdkyní 9. oddílu
skautek se stala Iva Dolníčková,
její zástupkyní Dana Horová.
Za vedoucího Kmene roverů
a rangers Fénix byl jmenován
Jakub Kalinec, jeho zástupcem
se stal David Míšek. Vůdkyní klubu Old-scoutů se stala Jaroslava
Soukupová, její zástupkyní Renata Kučková.
92. výročí vzniku Československé republiky
Ve čtvrtek 28. října 2010
si naše země připomněla 92. výročí vzniku samostatné Československé republiky. U příležitosti
tohoto významného státního
svátku položili představitelé města Chropyně společně se skauty
z chropyňského střediska „Krále
Ječmínka“ věnce k válečným pomníkům v Chropyni i v Plešovci.
– Jakub Kalinec – Harry,
zástupce vedoucího střediska –

Zpravodaj města Chropyně
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Ječmínek na Brdu
Poslední říjnovou neděli se Malý Ječmínek
vydal na podzimní výpravu chřibskými lesy.
Počasí se vydařilo, a tak nic nebránilo tomu,
aby skupinka dětí za doprovodu svých rodičů
zdolala rozhlednu na Brdu. Cestu lesem jsme
si zpestřovali hrou na „schovku“ a po spočítání všech schodů až na vrchol rozhledny

se nám otevřel nádherný výhled do celého
kraje. Na jedné straně jsme v dálce poznali Kroměříž, z druhé strany jsme dohlédli
až na hrad Buchlov a sousední vrch zvaný
Barborka. Jen nás trochu mrzelo, že jsme nepotkali Ječmínka. Za to jistě mohl silný vítr,
který na Brdu foukal. Ten Ječmínka nejspíš

Pionýři v Ostravě
Během letošních podzimních prázdnin
jsme zamířili do města horníků, Ostravy.
Jelikož to není žádná dědina, program jsme
měli plný až do poslední chvilky. První místo,
kam jsme zamířili, byla ostravská Nová radnice. Již z dálky bylo slyšet, že zrovna slaví
výročí 80 let od otevření. Byla tudíž téměř
celá přístupná veřejnosti. Dostali jsme se například do salónků vyhrazených pro svatby
nebo do kanceláře primátora, do sálu rady
města, zastupitelstva. Třešničkou na dortu
byla přítomnost České televize a spousty
novinářů, takže někteří rodiče mohli doma
vidět mihnout své děti ve večerních zprávách
či později v novinách. Později jsme také vyjeli na radniční věž, odkud je nádherný výhled

zavál někam jinam. Nezbývá nám, než se vydat na další výpravu a pokusit se ho hledat
někde jinde. Kdy a kam to bude? Necháme
se překvapit, co pro nás příště Peťa s Jarkou,
vedoucí Malého Ječmínku, zase připraví…
– Za Malý Ječmínek Magda Rapantová –

Poděkování

na celou Ostravu. Dalším našim cílem byla
ZOO či Hornické muzeum Landek, kde jsme
byli i na prohlídce přímo v dole. Následoval
výlet na haldu Emu, což je kopec vytvořený z vytěžené hlušiny z ostravských dolů,
v dnešní době časté místo na výlety za město s nádherným rozhledem po okolí. Dalším
zajímavým místem, které jsme navštívili, byla
výstava miniatur světových budov a modelů
lodí či muzeum pohádkových strašidel. Večery jsme trávili u deskových a kolektivních her
a na bazéně. Všichni byli spokojení, počasí
nám přálo.
Akci finančně podporovalo MŠMT a město Chropyně.
– Jakub Hrdlička –
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Touto cestou bych ráda poděkovala
městu Chropyně za ocenění, na které
mě navrhlo a které jsem dostala ve Vsetíně minulý měsíc. Ráda bych také řekla,
že bez zázemí, kterého se mi v Chropyni
dostává, jednak od města, základní školy, spolupráci se Správou majetku města
Chropyně a také s členy našeho Kamínku, kteří různé akce se mnou připravují
a obětavě mi pomáhají, bez této spolupráce a pomoci bych sama nic nesvedla, a proto toto ocenění patří celému
Kamínku a všem, co s námi spolupracují
a pomáhají nám. Velice ráda bych dál
se všemi spolupracovala a pro děti z Chropyně a okolí pořádala různé zábavné
akce, tábory, pohádkové pochody atd.
– Hana Paňáková –
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Zprávičky z Kamínku
Drakiáda
V sobotu 16. října jsme spolu s oddílem Junáků uspořádali
na loukách v Chropyni „Drakiádu“. Sice nás vítr trochu zlobil
(nechtělo se mu do foukání),
ale přesto se dráčci pomalu
vznášeli k nebi, takže létali tam
draci krasavci, letci, oráči či parašutisté i draci obři a mini draci
i jiní zajímaví dráčci.
Pro dětské účastníky jsme
měli nachystané pamětní diplomy a ceny. Také Junáci měli pro
účastníky „Drakiády“ připravený bramborový táborák. Myslím si, že se naše společná akce
zdařila, děti byly spokojené
a určitě příští rok budeme společně „Drakiádu“ pořádat opět.

livec, lesní příšerky, bubáci,
loupežníci, Belzebuba s Vodněnou, Křemílek a Vochomůrka,
čertíci a král s královnou. V cíli
pak všichni dostali perníkové
medalie, které napekla paní
Pospíšilová spolu s členkami
KČT, také teplý čaj a pamětní
list. Kdo si s sebou donesl buřt
či špekáček mohl si ho opéct
na plápolajícím táboráku, který
krásně zářil do tmavé noci.

Večerní pohádkový pochod
Letos opět Kamínek spolu
s KČT a ve spolupráci s Junáky a skupinou Airsoft pořádal
v sobotu 23. října večerní tajuplný pochod kolem Chropyně.
Na trase na děti čekaly vodní
víly, čertice, hejkalky, kost-

Podzimní víkend ve Vsetíně
Také letos v době podzimních prázdnin se náš Kamínek
vypravil na podzimní prázdninování do Vsetína, a to od
28. do 30. října. Jelo s námi
18 dětí. Pro děti byl tak jako
vždy připraven zajímavý a zá-

Všem, kdo se jak od Kamínků, tak Junáků či od skupiny Airsoft na těchto akcí
podílel, chci moc poděkovat.
Tak i členkám KČT patří mé
poděkování. Byli jste skvělí
a moc vám všem děkuji.

bavný program. Také jsme navštívili ve Vsetíně hvězdárnu,
a to 2x, dopoledne, kdy pro
děti byl připraven zajímavý filmový dokument „Letem světem“ a následně denní pozorování oblohy, na které spatřily
naše sluníčko, a pak následovala exkurze po hvězdárně.
Na druhé pozorování oblohy
jsme přišli v noci, nad námi
se otevřela hvězdárenská kopule
a objevily se krásně zářící hvězdy, které jsme mohli pozorovat
velkým hvězdářským dalekohledem. Dětem se návštěva jak
denní, tak noční hvězdárny moc
líbila. Tři dny utekly ve Vsetíně
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jako voda, rozdali jsme dětem
za soutěže diplomy a ceny,
no a ubírali jsme se vláčkem
opět do Chropyně, kde na děti
už netrpělivě čekali rodiče.
Jsem ráda, že se dětem
ve Vsetíně líbilo, že jsme v pořádku a hlavně bez úrazu dojeli
zpět. Za připravený program
a kamarádskou starost s odpovědností o děti chci poděkovat: Martinu Ohlídalovi, Petru
Miškovi, Martinu Motalovi, Petru Sivcovi, Renatě Pečínkové
a Zuzce Koncerové. Všem vám
moc děkuji.
– Za turistický oddíl Kamínek
H. Paňáková –

Zpravodaj města Chropyně

Podzimní výrobky
Podzimní výrobky – chlupaté housenky
z padaného listí – vyrobily děti ze 6. třídy
MŠ s pomocí svých paní učitelek. Z originálního nápadu se těšily nejen děti samotné,
ale i všichni ostatní, kteří denně vstupují
do vyzdobené šatny.
– maminky dětí –

Dýňové odpoledne
V úterý 19. října 2010 se na pozvání 5. třídy mateřské
školy sešlo něco málo rodičů, o něco více dětí a všichni
se s velkou chutí pustili do řezání a dlabání. Co že jsme
to vytvářeli? Dýňové strašidýlka, panáčky a panenky, které
se nám nadmíru povedli. A protože jsme se chtěli svými výrobky pochlubit, vystavili jsme je před školku. Teď nás každé
ráno vítají před vchodem do naší třídy a odpoledne, když
jdeme domů, se s námi zase rozloučí.
Za příjemně strávené odpoledne děkujeme pani učitelce
Táně a paní ředitelce. A už se těšíme na Mikuláše.
– Za spokojené rodiče AK –
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Soukromá inzerce
Prodám
 rehabilitační pracoviště na zdravotním středisku v Chropyni.
Tel.: 604 172 195, 605 141 004.
 dřevo z ořechu. Tel.: 603 205 308.
 byt 3+1 OV, v Chropyni, Cena 950.000 Kč. Tel.: 606 544 594.
 DB 3+kk po celkové rekonstrukci v OV, v Chropyni, ul. Nádražní,
plocha 76 m2, cihlový dům, nová kuch. linka s jídelnou, včetně
se spotřebiči (varná el. deska, vestavěná trouba, mikrovlnná
trouba, myčka, lednice, mražák). Tel.: 728 625 675.
 nadstandardní byt 3+1 v Chropyni, vlastní plynové topení,
po celkové rekonstrukci, možno převést do osobního vlastnictví, 79 m2, 2 NP ve čtyřpodlažním domě. Nutno vidět,
cena 1,145 tis. Kč. Tel.: 739 679 502.
 družstevní byt 2+1 v ulici Nádražní, 8. patro. V původním stavu.
Dům po celkové revitalizaci, inkaso 2.500 Kč měsíčně. Cena
630 tis. Kontakt na tel.: 777 585 758.

Prodám
 med (slunečnicový, lipový, akátový, lesní), i větší množství.
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef Zemánek nebo osobně
na adrese Moravská 617.
 větší zahradu u Zámeckého rybníka v Chropyni. Možno i část.
Tel.: 737 505 661.
Hledám
 pronájem garáže v Chropyni (ne u železniční vlečky).
Tel.: 608 952 200.
Pronajmu
 byt 2+1 v OV, v cihlovém domě po revitalizaci, v ulici Tyršova
v Chropyni. Plocha 49 m2 + lodžie. Tel.: 724 259 235.
 nabízím pronájem bytu 2+1 v klidné lokalitě na Františkově
v Chropyni. Byt je plně zařízen, nová plastová okna,
k bytu patří zahrádka s posezením. Nájemné dohodou plus
inkaso. K nastěhování ihned. V případě zájmu, kontakt
na tel.: 777 063 558.

Z badmintonového košíku
II. turnaj neregistrovaných hráčů badmintonu
V sobotu 30. října 2010 pořádal oddíl badmintonu 2. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách, kterého se tentokrát zúčastnilo
20 párů z různých koutů Moravy samozřejmě
i s domácím zastoupením. Hrálo se ve čtyřech
skupinách každý s každým, následně nejlepší
2 z každé skupiny postoupili do pavouka, zbývající hráči opět do skupin. Všichni hráči si tak
zahráli minimálně 6 zápasů, přičemž některé byly
divácky zajímavé a herně vyrovnané. Stupně vítězů obsadili z prvního místa borci z Ostravy O.
Robenek s R. Kubíkem, stříbrnou pozici vybojovali I. Borovec s T. Pavlíkem a bronzový skončili
loňští vítězové z domácího oddílu Patrik Beneš
s Martinem Režňákem.
Věříme, že se všem zúčastněným turnaj líbil
a přijedou prověřit své síly i příště. Velké díky patří sponzorům této akce: Trafice MARHO, firmě
MARS Czech a FUNNY MONEY.
„A“ tým badmintonistů přivezl zasloužené
body
Družstvo „A“ se vydalo dne 6. listopadu 2010
na historicky první vzájemný zápas do Jihlavy proti místním badmintonistům. Do tohoto zápasu kapitán družstva M. Schmied vkládal velké naděje
s tím, že se musí konečně zvítězit a prorazit bariéru dosavadních proher. Herní plán byl následující:
1MD: M. Slavík ml., 2MD: M. Schmied, 3MD: P.
Belhárek, 1MČ: M. Schmied + P. Belhárek, 2MČ:
M. Slavík ml. + P. Zavadil, ŽD: Z. Konvičná, ŽČ:
Z. Konvičná + M. Medunová, MIX: P. Zavadil +
M. Medunová. V tomto složení se týmu podařilo
zaslouženě zvítězit nad TJ Start Jihlava v poměru 6:2, takže tři body jsou doma! Všichni hráči
dali na kurtech do jednotlivých bojů svá maxima
a patří jim gratulace za velmi vydařený zápas.
Další utkání sehrají opět na půdě hostí tentokráte proti soupeři z Brna. Nezbývá než popřát týmu
hodně zdaru. O dalších výsledcích Vás budeme
informovat v dalším čísle.
– BK Chropyně –
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Turnaj neregistrovaných „O přeborníka Chropyně“ ve stolním tenise
Jak se již stává zvykem, pořádá náš oddíl každý podzim turnaj
neregistrovaných, pro všechny
příznivce a zájemce o stolní tenis
nebo jen pro ty, co rádi vyzkouší
i jiné sporty. Letošní osmý ročník
se uskutečnil 23. 10. 2010 v odpoledních hodinách v herně oddílu TJ Chropyně.
Zahájení se ujali předseda oddílu ing. Josef Maršál a pan František Hrabal – tajemník TJ. Celkem
se nás sešlo 72 dětí a dospělých,
z nichž se do soutěže zapojilo
25 hráčů a hráček. Muži a děti
byli rozděleni do čtyř skupin,
z nichž postoupili do vyřazovací soutěže dva hráči s nejvyšším
počtem bodů. Ženy byly zařazeny do samostatné skupiny pro
šest, kterou odehrály systémem
každá s každou. Vítězkou se s plným počtem bodů stala Veronika
Honková, druhé místo patří Soně
Poláškové, která o bod zvítězila
nad svou sestrou Ester.
Výsledky:
Muži – hlavní soutěž
1.
2.
3.
4.
5.

Dědičík Petr
Zapletal Věrek
Honek Milan
Dědičík Radek
Jášek Jan

Po úspěšném odehrání základních skupin jsme rozjeli vyřazovací soutěž mužů, v nichž
se utkalo 8 nejlepších hráčů.
Finále si zahrál Věrek Zapletal
a Petr Dědičík, který se nakonec
stal vítězem letošního ročníku.
Třetí místo po zásluze patří Milanu Honkovi.
Ostatní, kteří nepostoupili ze skupiny, si zahráli v kole
útěchy, kde se vítězem stal Jakub Navrátil. Mimo vítězů výše
jmenovaných jsme vyhodnotili
i dva nejmladší účastníky a to:
Jakuba Křižana a Štěpána Víchu,
mládež do 15let: René Jurčíka
a nejstaršího hráče: Josefa Bednaříka.
Bylo nám velkým potěšením, že hráče přišlo povzbudit
mnoho fanoušků a příznivců.
Po slavnostním ukončení většina
z nich zůstala a při sklence dobrého pití probrala tento zdařilý
turnaj.

Muži – kolo útěchy

Ženy

Navrátil Jakub
Jurčík René
Blažek Jiří
Jurčík Marian

Honková Veronika
Polášková Soňa
Polášková Ester
Polášková Marie
Konečná Hana

Děkujeme sponzorům, účastníkům i divákům a těšíme se na další 9.
ročník, který proběhne na podzim příštího roku.
– Oddíl stolního tenisu Chropyně –

Mistrovství světa v karate Goju-ryu
Ve dnech 29. září až 3. října 2010 proběhlo v portugalském městečku Cascais Mistrovství světa v karate Goju-ryu. Mistrovství
se zúčastnilo necelých 700 závodníků ze 46
zemí celého světa. Naší republiku zde reprezentovalo 18 závodníků, mezi než patřil
i chropyňský junior Karel Imríšek.
Karel nastupoval ve dvou kategoriích,
kata junioři a kata teamy senioři. V obou
kategoriích se našemu závodníkovi dařilo velice dobře. V kategorii kata junioři se Karel
umístil v celkovém hodnocení na velmi pěkném třetím místě a dovezl si z MS bronzovou
medaili, která byla o to cennější, že na cestě
za ní musel Karel porazit i italského Mistra
Evropy Marca Pasettyho.
V kategorii kata teamy senioři, ve složení
Vladimír Míček, Michal Hrubý a Karel Imríšek, potvrdili naši reprezentanti, že zisk loňského zlata na ME ve Švýcarsku nebyla náhoda, a na stejný stupínek vystoupali i na tomto
šampionátu a získali pro Českou republiku
titul Mistrů světa, přičemž finále bylo reprízou evropského šampionátu, kde o prvenství
bojovali s italskou reprezentací, kterou stejně jak i tu naši reprezentanti porazili.
– Redakce –

Chtěli bychom poděkovat sponzorům,
a to městu Chropyně, Chropyňská strojírna, a. s., fa Floreko p. Zdražila, fa Robicont
p. Lučana, zámečnictví p. Kotáska a mateřskému oddílu TJ Slávia Kroměříž, za celo-
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roční podporu, protože bez jejich podpory
by se Karel Imríšek nemohl těchto vrcholných akcí zúčastňovat a ani se na ně zodpovědně připravit.
– KI –
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Přípravka FK Chropyně na soustředění v Rajnochovicích
Po usilovném běhání, vyřizování, zařizování, omlouvání a nakupování konečně přišel tak toužebně očekávaný čtvrtek 14. října
2010. Bylo devět hodin ráno a všichni účastníci soustředění se sešli
na vlakovém nádraží. Po nezbytném přepočítání, předání zavazedel
doprovodným vozidlům jsme koupili lístek směr Rajnochovice a pak
už se nasedalo a jelo.
Cesta uběhla celkem rychle a v pohodě. A i když přišla nabídka
od pana průvodčího na prodlouženou cestu spojenou s úklidem,
v cílové stanici jsme vysedali všichni. Pak už následoval přesun
na chatu, kde nás čekali naši kuchaři. Než se dovařil oběd, všichni
se stačili ubytovat a rozkoukat. Po výborném jídle a chvilce na odpočinek už se šlo do sportovního a hurá dolů do města vyzkoušet
tamní trávník.
Ale i když toto soustředění bylo fotbalové, nevěnovali jsme
se jenom fotbalu. Jako vzorní školáci jsme dělali úkoly, které nám
nachystali ve škole, abychom nic nezameškali. Protože jsme byli
v krásném prostředí lesů, vyrazili jsme na houby. Potom na procházku za pohádkou. A dokonce i truhlu plnou pokladů jsme našli. A aby
těch zážitků nebylo málo, prohlédli jsme si okolí z koňského hřbetu.
Ty čtyři dny jsme prostě prožili naplno a v neděli se nikomu vůbec nechtělo domů. Ale všechno jednou končí, tak i my se rozjeli domů k mámě. Ale za rok se určitě vrátíme. Teda jestli nám
to hodní dospěláci zase zařídí, vyřídí, omluví atd.
Kuchařům, trenérům, maminkám a všem, kdo se podíleli
na hladkém průběhu, moc velký dík. A velké poděkování taky patří
Romanu Solařovi za poskytnutí chaty.
– Za přípravku AK –

Zde mohla být Vaše reklama
I v příštím roce zajímavé slevy inzerce s cenou od 310,- Kč.
Více informací na tel.: 573 500 746 nebo na www.muchropyne.cz
- 15 -
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Lukáš Purkar

stříbrný na mistrovství světa

Chropyňský triatlonista Lukáš Purkar
se většinu závodní sezóny připravoval
na závěrečný podnik série Biathle Word
Tour, kterým bylo Mistrovství světa
konané v Dubaji. Na vzdálenostech
1500 m běh – 200 m plavání – 1500 m
běh vybojoval 2. místo v mužské kategorii. Člen Rocktechniku triatlon a SDJ
Dukla Praha je podporován městem
Chropyně.
– LP –

Chropyňská vzduchovková
liga začala
Tak jak už tomu bývá tradicí
na podzim se nejenom v Chropyni sportovní střelci přemisťují
z venkovních střelnic do tělocvičen a krytých hal, aby zahájili sezonu ve střelbě ze vzduchových
zbraní. Chropyně je tradičním
hostitelem a pořadatelem těchto
závodů a dne 13. listopadu 2010
byla zahájena liga prvním kolem
z celkového počtu pěti závodů
a následného finále. Soutěžící
se v průběhu těchto kol snaží
o co nejlepší výsledky a po dokončení všech kol se mu dva
nejlepší výsledky zprůměrují.
S tímto průměrem nastupuje
střelec do finále, kde se nástřel
z finále přičítá k průměru. Střelec
s nejvyšším dosaženým součtem
se stává vítězem celé vzduchovkové ligy, která končí až 2. dubna 2011.
Vítězem prvního kola ve

Polovina házenkářské sezóny
za námi

vzduchové pušce se stal domácí
střelec Martin Střecha nástřelem
550 bodů, o pouhý jeden bod
skončil druhý Jan Anděl z Rokytnice, nástřelem 549 b. Třetím se stal
Petr Pochylý s 526 body, taktéž
z domácího klubu SSK JUNIOR
CHROPYNĚ. V disciplině vzduchová pistole vyhrál s přehledem
Karel Anděl s Rokytnice s nástřelem 546 bodů. Druhý byl Pavel
Kucián z SSK JUNIOR CHROPYNĚ s nástřelem 471 body a třetí
skončil Josef Ulehla s 434 body.
V disciplině vzduchová puška vleže v kategorii žáci a dorost vyhrála
Bára Vinklerová 348 b. Druhá Jana
Omamiková 287 b. A třetí byl
Adam Spáčil s 285 body. Všichni
tři jsou z domácího klubu.
Kdo by měl zájem o sportovní
střelbu, nechť zavolá panu Střechovi (775 716 757).
– M. Střecha –

Všech šest družstev oddílu národní házené TJ Chropyně zakončilo
koncem října první polovinu soutěžního ročníku 2010/2011. Nejúspěšnějším týmem je „A“ družstvo žen, které je na 2. místě oblastní soutěže
se stejným počtem bodů jako lídr. „B“ družstvo se umístilo hned za ním
na 3. příčce. Posledním družstvem v kategorii dospělých je tým mužů,
který se po utrápeném podzimu umístil na chvostu oblastní soutěže.
Družstva mládežnických kategorií reprezentovala se střídavými úspěchy. Nejlépe si vedlo družstvo mladších žaček. Hraje druhým rokem
a dokázalo se umístit na 3. místě. Družstvo starších žaček, které je letos
nově vzniklé, ale již se v některých utkáních dokázalo prosadit a zvítězit, uzavírá sice tabulku, ale do jarní části má velké ambice. Posledním
družstvem jsou mladší žáci, kteří hrají druhým rokem a uzavírají tabulku
soutěže. Snad se všem mládežníkům podaří na jaře postoupit na vyšší,
možná i postupové, příčky.
Během posledního měsíce se podařila rozšířit žákovská základna
o 8 ml. žákyň, 4 st. žákyně a 6 ml. žáků. Pro další budoucnost házené
v Chropyni je to pozitivní zpráva do budoucna.
Od listopadu zahájila všechny družstva zimní tréninkovou přípravu,
která bude po Novém roce vrcholit turnaji Zimného halového přeboru
a Českého poháru. Ženy se ještě před koncem roku 2010 budou účastnit tradičního Mikulášského turnaje ve Vracově. Letos poprvé se oddílu
podařilo zajistit dostatek časových a prostorových kapacit pro trénink.
Žactvo tak může trénovat až 3x týdně, ženy 1-2x týdně, muži 1x týdně.
– ijc –
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Zpravodaj města Chropyně

Společenská kronika
V měsíci říjnu se do Chropyně přistěhovalo 20 osob, 9 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 5 osob, narodilo se 6 dětí.

Vzpomínáme
Hvězdy ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.

Blahopřání
Dne 17. listopadu 2010 oslavila
80. narozeniny paní

Dne 6. prosince 2010 vzpomeneme 10. výročí úmrtí tatínka, dědečka a kamaráda pana

Olga Šebelová.
Zdeňka Krempla.
Za její lásku a obětavé srdce děkují děti
s rodinami.

Dne 3. prosince 2010 oslavil své životní jubileum pan

Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají rodina a přátelé.
Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten neodešel.
Dne 8. prosince 2010 uplyne 10 let, co nás
navždy opustil můj manžel pan

Petr Peprla.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a osobní spokojenost
Ti přejí manželka Věra, rodiče, dcery a vnoučata.

Poděkování

Miloš Blažek.
Stále vzpomíná manželka Marie, děti Miloš,
Kateřina a Honza.
Dne 11. prosince 2010 vzpomeneme 9. výročí ode dne, co nás navždy opustil milovaný
syn, bratr, vnuk a kamarád

Chtěli bychom touto
cestou poděkovat Sboru pro
občanské záležitosti a paní

Zbyněk Grygar.

Marcele Rejtrové
za krásné přání k našim životním jubileím. Oldřich a Miroslava Kopeční.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra s přítelem,
babičky a kamarádi.
Dne 20. prosince 2010 vzpomeneme již
druhé smutné výročí, co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček-hříbeček a manžel
pan
Milan Macháček.

Vzpomínáme
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Dne 7. listopadu 2010 jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka pana
Jána Šaríka.
Stále vzpomínají manželka Zdeňka, dcera Ivana
s manželem Miroslavem, vnučka Iveta s manželem Marcelem a vnuk Petr.

Děkujeme všem, co si vzpomenou s námi. S láskou vzpomíná manželka s dětmi a vnoučátky.
Dne 13. ledna 2011 také vzpomeneme jeho
nedožité 56. narozeniny.
Dne 24. prosince 2010 uplyne 16 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, strýce a švagra pana
Josefa Horáka.

Proč Tvoje srdce přestalo bít,
proč nebylo záchrany, abys mohl s námi žít.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Dne 3. prosince 2010 jsme vzpomenuli
smutné 6. výročí úmrtí mého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka a bratra pana

Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku, za kterou děkuje dcera
Dana s rodinou a synové Vlastimil a Josef s rodinami.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
reklama

Antonína Dolínka.
S láskou a úctou vzpomínají děti Pavel a Liduš
s rodinami, 4 vnoučata, 3 pravnoučata a sourozenci.
Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně zveřejnění
blahopřání nebo vzpomínky ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.
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MDDr. Kateřina Kmoníčková
oznamuje otevření zubní ordinace
ve zdravotním středisku v Chropyni.
Možnost registrace nových pacientů
včetně dětí.
Ordinační doba denně od 7:30 do 14:00.

Zpravodaj města Chropyně

prosinec 2010

Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti a především trpělivosti
při výchově svých potomků. Mezi občany Chropyně byly 9. října přivítány tyto děti:

Aneta Boubelíková

nar. 20.06.2010

Lucie Vaclachová

nar. 21.06.2010

Ondřej Kovařík

nar. 26.06.2010

Pavel Bureš

nar. 16.07.2010

Matěj Zahradníček

nar. 04.08.2010

Lukáš Kuchťák

nar. 25.08.2010

Skautské středisko
„Krále Ječmínka“
v Chropyni pořádá tradiční
předvánoční akci

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO

uzávěrka Zpravodaje
leden 2011
je 8.12.2008

Akce se koná
ve čtvrtek 23.12.2010
u vánočního stromu
v Chropyni v době
od 16 do 18 hodin.

do 12:00 hod.

archiv Zpravodaje

Zveme všechny lidi
dobré vůle.

města Chropyně najdete na

www.muchropyne.cz
– Redakce –

Lucerničky a svíčky s sebou.
– Skauti střediska Chropyně –
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Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

prosinec 2010
3.12.2010
v 19:00

Vánoční koncert Evy Pilarové.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
Vstupné: 200 Kč, důchodci 180 Kč.
Předprodej vstupenek již zahájen na Správě majetku
města Chropyně.

5.12.2010
v 14:30

Mikulášská tancovačka.
Zábavný pořad pro děti s mikulášskou nadílkou.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

Připravované kulturní programy na měsíc
leden 2011

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní a začíná stejným dnem v týdnu jako
září.
Na 21. prosince nebo 22. prosince připadá zimní slunovrat.
Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. Název pochází
od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky.
Může být ale také odvozen od slova siný (modravý, šedivý),
či od slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček.
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto
se v jiných jazycích jmenuje december, podle decem = deset).
V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě
končí poslední týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci.
Takový rok má vždy 52 kalendářních týdnů.
Pranostiky:
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno
osení.
Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +4,5 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 12,1 °C,
- celkové množství srážek bylo 12,5 mm/m2,
- od 9. října včetně nepřekročila průměrná denní teplota 9 °C.
– redakce –

XII. Ples města.
K tanci a poslechu hrají skupina CLASSIC
a cimbálová muzika DUBINA. Vstupné 200 Kč,
předprodej od 6. prosince 2010 na Správě majetku
města Chropyně.

XII. Ples města

15. 1 2011
od 20:00

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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