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Tradiční vodění medvěda v Plešovci
Jestli máte pocit, že Plešovec je malá obec
kousek za Chropyní, ve které se nic moc neděje, tak jste na omylu. Druhá únorová sobota
v Plešovci patřila již tradičnímu vodění medvěda. Ten za doprovodu živé hudby vedl průvod
masek celou obcí. Tu a tam rozveselil některou
z místních dam tancem, za což byl odměněn
koblihou a slivovicí. Rej masek byl letos opravdu vydařený a pestrý. V závěsu za medvědem
bylo možné vidět několik mušketýrů a na po-

zemní komunikaci se odehrávalo nefalšované hokejové klání. A to nebylo zdaleka vše.
Letošním tématem již dobře známé skupinky
povětšinou z Hradu byla zabíjačka, a tak se několik řezníků snažilo v průvodu dostihnout
a pochytat čuníky, kteří se jim rozutekli. Přihlížející pak byli obdarováni kouskem voňavé
jitrnice, nebo domácím koláčem. Počasí se vydařilo a vykukující sluníčko předznamenávalo,
že jaro se už nedočkavě blíži. O tom, že se letoš-

ní akce podařila, svědčí i množství přihlížejících,
těch místních, ale i těch z Chropyně, kteří
si fantastickou podívanou nenechali ujít. Všem
úžasným maskám patří obrovský dík a my ostatní se těšíme za rok v hojném počtu na viděnou.
ToRo

Více fotografií najdete v galerii na
www.muchropyne.cz

inzerce

Zařízení školního
stravování Chropyně

Sběr železného odpadu
Sbor dobrovolných hasičů Chropyně pořádá v sobotu 4. dubna
2015 od 8:00 do 16:00 sběr železného odpadu. Prosíme občany,
kteří přispějí k této akci, aby železný odpad nechali na svých pozemcích a před domy jej vytáhli až v sobotu v ranních hodinách.
Hasiči si železo vyzvednou a rádi pomohou s vynesením těžkých kusů
ze špatně přístupných míst (kotelny, sklepy apod.) Předem děkujeme za darovaný železný odpad.
SDH Chropyně

nabízí:
- balíčkovou stravu, kterou lze snadno objednat z jídelního lístku:
- porce od hmotnosti 400g při ceně 46 Kč
- polévka o objemu 0,4 l za cenu 11 Kč
- prodej čerstvých houskových knedlí na objednávku, hmotnost
500 g za cenu 20 Kč
- zhotovení jídel na zakázku
- pořádání společenských akcí v prostorách jídelny
Vaříme z čerstvých surovin!
Bližší informace v kanceláři jídelny, tel.: 573 355 075
sjchropyne@seznam.cz, http://www.strava.cz/istravne/ (zařízení č. 0804)

Oznámení o konání
valné hromady
Valná hromada Honebního společenstva Chropyně se koná
v sobotu 21. března v restauraci na Komenského ulici od 14:00.
Na programu jednání valné hromady bude zpráva o činnosti a hospodaření honebního společenstva, dále informace o mysliveckém
hospodaření v honitbě a výplata honebného za rok 2014, které
činí 10 Kč z jednoho hektaru pozemků.
Podrobný program jednání honebního společenstva je vyvěšen
na úřední desce MěÚ Chropyně. Pro účastníky valné hromady
je zajištěno tradiční občerstvení. Srdečně zve výbor honebního
společenstva.
Ing. Michal Křepelka
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni - odbor sociálních věcí
Dovolte, abych vás seznámila se současnou
náplní práce odboru sociálních věcí Městského úřadu v Chropyni a s jeho personálním
obsazením.
Vedoucí odboru: Bc. Lenka Horáková
Sociální pracovník: Mgr. Ivana Zlámalová
Pracovníci v sociálních službách: Lenka
Křižanová, Radka Lietavová, Marcela Rejtrová,
Ivana Rozsypalová
Je důležité se hned na počátku zmínit
o tom, že k podstatné změně v náplni práce
odboru sociálních věcí došlo v souvislosti
se sociální reformou, kdy byly od 1. ledna 2012
z Městského úřadu v Chropyni převedeny dávky
pomoci v hmotné nouzi na Úřad práce ČR,
kontaktní pracoviště Kroměříž. Od tohoto data
se prostřednictvím sociálního odboru již žádné
finanční prostředky nevyplácí. V této souvislosti
došlo také k personálním změnám na odboru,
snížení počtu o dvě pracovnice. V současné
době je pod odbor zařazeno 6 pracovníků
– vedoucí odboru, sociální pracovník a 4 pracovníci v sociálních službách (pečovatelky). Dle
potřeb pečovatelské služby jsou zaměstnáváni
také pracovníci na dohodu o provedení práce,
či o pracovní činnosti. Odbor zajišťuje agendu
sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce
a veškerou činnost Pečovatelské služby města
Chropyně na území spádových obcí (Chropyně,
Kyselovice, Záříčí, Žalkovice).
Obecně je obsahem práce sociálního odboru
pomoc lidem, kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou životní situaci vlastním úsilím a z toho
důvodu jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Společně hledáme způsob, jak člověku pomoci
překonat problém, na který sám nestačí, tak aby
mohl ve svém prostředí optimálně fungovat.
Vedoucí odboru sociálních věcí - řídí
veškeré činnosti vykonávané odborem, podílí se společně se sociálním pracovníkem
na způsobech řešení nepříznivé sociální situace
u jednotlivých osob. Jeho hlavní náplní je zabezpečení činnosti Pečovatelské služby města
Chropyně, jejímž zřizovatelem i poskytovatelem
je od roku 2005 město Chropyně. V této oblasti
poskytuje zájemcům žádosti a další informace
o službě, po provedeném sociálním šetření uzavírá smlouvy o poskytování pečovatelské služby,
vede dokumentaci týkající se poskytování služby,
zodpovídá za veškeré provozní záležitosti - kvalitní zajištění péče klientům, provádí vyúčtování
za poskytnuté služby, je správcem a příkazcem
rozpočtu pečovatelské služby, zodpovídá
za dodržování obecně závazných právních
předpisů a vnitřních pravidel, vyřizuje dotace
na provoz, řídí a kontroluje veškeré pracovníky,
vypracovává výroční zprávu atd. Vedoucí odboru
dále připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v oblasti veřejné finanční podpory
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace
neziskovým organizacím působícím v sociální
oblasti, podílí se na organizaci dalších aktivit
pro občany města Chropyně – veřejná setkání
s občany, kulturní akce a volnočasové aktivity pro
obyvatele domů s pečovatelskou službou apod.

Sociální pracovník - prioritou náplně
práce sociálního pracovníka je výkon činnosti
týkající se sociální práce a sociálně-právní
ochrany dětí a to až do jejich zletilosti, pokud
je toto nutné.
Sociální pracovník je nápomocen při řešení
nepříznivé sociální situace nejen dospělým
lidem, kteří se v ní ocitli, nebo je předpoklad,
že touto jsou ohroženi, ale i jejich rodinným
příslušníkům, kdy o tuto pomoc sami požádají
nebo tato byla zprostředkovaně sdělena sousedy, příbuznými či zařízeními a institucemi,
které občan navštívil. Právo žádat o pomoc
mají dle platné legislativy i nezletilé děti
a to i bez zastoupení svého zákonného zástupce.
Nepříznivá sociální situace může nastat např.
z důvodu osamocenosti - oslabení nebo ztráty
schopnosti občana zvládat své záležitosti pro
svůj věk či nepříznivý zdravotní stav nebo
také náhlým vznikem krizové sociální situace.
Za touto situací již většinou nebývají jen špatné
životní návyky jednotlivých osob a jejich způsob
života, který následně vede ke konfliktu se společností, ale i špatný vzor autorit/vychovávatelů,
nevědomost finanční gramotnosti aj. Sociální
pracovník je v rodinách nápomocen při řešení
např. výchovné a rodičovské odpovědnosti
vůči nezletilým dětem; poskytuje podporu při
řešení konfliktních situací; informuje o příslušných institucích kompetentních k jejich řešení
a zprostředkovává kontakt s nimi.
K posouzení skutečného stavu je někdy
nutné provést sociální šetření v přirozeném
prostředí občana - jeho bydlišti. O zjištěném
stavu jsou vedeny záznamy nebo se vypracovávají podklady pro další dotčené orgány státní
správy. Náplní práce sociálního pracovníka
je také povinnost informovat občana o možných
dostupných sociálních službách a dávkách, které
vedou k řešení nebo alespoň zmírnění nepříznivé sociální situace, a poskytovat podporu při
podávání těchto žádostí, včetně dalšího řízení
při uplatnění nároku na jejich poskytování
(dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá
pomoc; dávky státní sociální podpory: rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení aj.; dávky pro osoby se zdravotním
postižením: příspěvek na péči, na mobilitu,
na zvláštní pomůcku, mimořádné výhody pro
osoby se zdravotním postižením). Není ale
v jeho kompetenci rozhodovat, zdali nárok
na ně vznikne a v jaké výši. Toto posouzení přísluší dané instituci, ke které je žádost odesílána.
Je možné také požadovat pomoc při sepsání
návrhu na soud, např.: úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilým, stanovení výživného,
žádost o rozvod atd. Rovněž i v těchto případech
ale sociální pracovník nerozhoduje o tom, komu
budou děti svěřeny, jaká bude výše výživného.
Na sociální odbor se dále podávají žádosti
občanů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou. Po jejich vyhodnocení jsou tyto buď
zařazeny do pořadníku až do doby vyřízení,
nebo je občan informován o důvodu zamítnutí
evidence jeho žádosti. V kompetenci sociálního
odboru je také rozhodování o ustanovení zvlášt-
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ního příjemce dávek důchodového zabezpečení
osob, které nejsou schopny s těmito prostředky
sami hospodařit. Rovněž bývá pověřen i tzv.
výkonem veřejného opatrovníka občanu, pokud
takto rozhodl soud.
Sociální pracovník je také z pozice samostatného odborného referenta oprávněn provádět vidimaci a legalizaci – ověřování podpisů
a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovníci v sociálních službách - poskytují pečovatelskou službu osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby
v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s vnitřními pravidly organizace. Poskytují pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
při poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, pomoc při zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
Při své práci v sociální oblasti se všichni
setkáváme s lidmi, kteří si nás ve většině
případů najdou sami a jsou vděčni za každou radu a pomoc. Ale bohužel se setkáváme také s těmi, kteří nejsou schopni nebo
nechtějí pochopit, že naše možnosti jsou
mnohdy omezené nebo striktně stanovené a musíme se při svých postupech řídit
zákonnými předpisy. Téměř každodenně
se potýkáme s nejrůznějšími situacemi,
které můžeme označit za problematické
a na které není možné se předem připravit. Hledáme správné cesty, jak je vyřešit,
jaké k nim zaujmout stanovisko, jak
je zvládnout. Problematika sociální oblasti bývá hodně diskutována především
v médiích, kde je na konkrétním případě poukazováno, jak špatně sociální
pracovníci postupovali a rozhodovali.
Je nutné si ale uvědomit, že naší povinností
je zabývat se každým podnětem, který nám
byl sdělen, i kdyby se následně ukázalo,
že tento nebyl pravdivý. Osoby, kterých
se zahájené řízení týká a jsou kontaktovány, naši přítomnost mnohdy negativně
vnímají jako neoprávněné zasahování
do svého soukromí a reagují někdy nevhodným způsobem. Denně se musíme rozhodovat při své práci o možnostech pomoci
ve prospěch klientů, kdy zasahovat a kdy
nezasahovat do života jedince a jeho rodiny,
kolik pomoci a péče poskytnout. Naší snahou
je nevidět pouze problém, se kterým klient
přichází, ale vnímat ho jako člověka, který mimo tento problém, jakkoli závažný,
má i všední život, vztahy, radosti a jiné problémy.
Další informace můžete najít na internetových
stránkách města Chropyně (www.muchropyne.cz).
Bc. Lenka Horáková
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Z činnosti zastupitelstva města
V pořadí třetí zasedání zastupitelstva města
a zároveň první v letošním roce se uskutečnilo
15. ledna od 16:00 v místnosti č. 10 Městského
kulturního střediska v Chropyni a zúčastnilo
se ho 13 zastupitelů. Omluvili se pan Josef Horák,
Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný a paní
Magda Rapantová. Na zasedání přišlo 8 občanů.
Záloha veřejné finanční podpory sportovním organizacím
Sportovní spolky Tělovýchovná jednota
Chropyně a Fotbalový klub Chropyně požádaly
o poskytnutí zálohy z veřejné finanční podpory své činnosti, kterou každoročně dostávají
od města Chropyně. Jelikož se jedná o částku
vyšší než 50.000 Kč, musí toto poskytnutí schvalovat zastupitelstvo. V případě Tělovýchovné
jednoty Chropyně se jedná o zálohu ve výši
250.000 Kč, v případě fotbalového klubu
o zálohu ve výši 100.000 Kč. Spolky o výplatu
záloh žádají především kvůli nutnosti úhrad
energií za IV. čtvrtletí předchozího roku a záloh
na energie za I. čtvrtletí roku 2015. Zastupitelstvo poskytnutí záloh schválilo.
Dotace na akci „Energetické úspory tělocvičny TJ Chropyně“
Dalším bodem bylo poskytnutí další dotace
Tělovýchovné jednotě Chropyně na investiční
akce „Energetické úspory tělocvičny TJ Chropyně“ ve výši 650.000 Kč. Z těchto prostředků
bude 350.000 Kč použito na vynaložené vícepráce, např. nutnost vybavení všech vstupních
dveří tzv. panikovým kováním (nebylo součástí
projektu, protože se jednalo o projekt na zateplení, avšak jeho nutnost si vyžádala požární
bezpečnost), rekonstrukce elektroinstalace
ve stropě před jeho zateplením (mělo být
součástí II. etapy, avšak změnily se podmínky
u dotačního titulu), ochranné mříže na okna
v hlavním sále (opět není součástí zateplení)
aj. Zbývajících 300.000 Kč je určeno na úhradu
nákladů, které poskytovatel dotace označil jako
neuznatelné a neproplatí je. Zastupitelstvo
poskytnutí dotace schválilo.
Už v loňském roce poskytlo město Chropyně
na tuto investiční akci dotaci ve výši 2.000.000 Kč.
Především proto, že spolek by nebyl schopen
vlastními zdroji akci finančně zajistit a také proto, že zhruba v roce 2018 vyprší 10letá blokace
převodu majetku spolku, která byla nutnou
podmínkou poskytnuté dotace od ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008.
Na základě dlouhodobé koncepce transformace
sportovních zařízení po uplynutí této blokace
přejde tělocvična do majetku města.
Vratná finanční podpora Tělovýchovné
jednotě Chropyně
Také další bod se týkal veřejné finanční podpory tělovýchovné jednotě. V tomto případě
se jednalo o vratnou finanční podporu ve výši
1.000.000 Kč na úhradu DPH za 4. čtvrtletí
roku 2014. Spolek totiž v závěru loňského roku
obdržel několik faktur na stavební práce spojené
s investiční akci „Energetické úspory tělocvičny
TJ Chropyně“, které byly vystaveny v režimu

přenesené daňové povinnosti podle § 92a
až § 92e zákona o DPH, kdy dle § 29 odst. 2 písm.
c) zákona o DPH odvádí DPH odběratel, kterým
je TJ Chropyně. A tento spolek logicky takový
objem finančních prostředků nemá, přestože
se jedná o součást dotace a bude TJ Chropyně
proplacena Státním fondem životního prostředí
po prokázání úhrady. Jak je uvedeno v samotném
názvu, jedná se o vratnou finanční podporu,
kterou tělovýchovná jednota po jejím obdržení
od fondu převede zpět městu. Poskytnutí této
vratné finanční podpory zastupitelstvo schválilo.
Rozpočtové opatření města Chropyně
První rozpočtové opatření letošního roku řešilo především zahrnutí do rozpočtu schválených
veřejných podpor a dotací pro tělovýchovnou
jednotu a fotbalový klub, o kterých je psáno
výše. Jeho součástí bylo také přijetí příspěvku
z Nadačního fondu ČEZ na vybudování „Oranžového hřiště pro tenis“. Žádost o dotaci z tohoto fondu podalo město v závěru loňského roku
a získané finance budou použity na vybudování
nového hřiště pro tenis v areálu koupaliště
v místech stávajících kurtů č. 3 a 4. O tom,
který projekt bude podpořen, rozhoduje sama
nadace. Po vybudování hřiště bude zpracován
provozní řád a hřiště bude přístupné veřejnosti.
Město se na financování této investiční akce
nebude nijak podílet, vybudování hřiště bude
plně hrazeno nadací.
Celkové úpravy byly ve výši 2.550.000 Kč
a zastupitelstvo je schválilo.
Zastupitelstvo města následně zvolilo do finančního výboru Mgr. Igora Štěpánka, který nahradil Mgr. Jiřího Bílka. Ten z časových důvodů
z výboru odstoupil.
V rámci všeobecné rozpravy se rozpoutala
diskuze o dotacích, zejména o tom, že o dotacích by mělo rozhodovat zastupitelstvo
ještě před tím, než se konkrétní žádost podá.
Objevily se také názory, že by město mělo mít
vypracováno několik projektů tzv. do šuplíku
a v případě vypsání dotačního titulu projekt
vytáhnout, přiložit žádost a tu zaslat příslušnému poskytovateli dotace. Tento postup však
naráží na finanční náročnost, protože samotné
projekty jsou drahé, navíc projekt stárne a po jeho vyjmutí ze šuplíku je nutno ho aktualizovat,
opět za nemalé finanční prostředky. V případě,
že by o tom, zda z vypsaného dotačního titulu
o dotaci požádat a na co, mělo rozhodovat
zastupitelstvo, byl by tento postup nepružný
a často by se stalo, že kvůli zákonným lhůtám pro
svolání zastupitelstva by se podání žádosti nestihlo. Velmi často je termín pro podání žádosti
stanoven na 6 týdnů od vyhlášení výzvy, v této
době musí být připraven projekt, zapracovány
připomínky k projektu a podána žádost.
V souvislosti s vybudováním nového hřiště
pro tenis se také objevila otázka na promítnutí
této skutečnosti do nájmu současnému nájemci
kurtů. Starostka města uvedla, že současný nájemce pan Přecechtěl platí za nájem kurtů 1 Kč,
protože se jedná o podporu sportovní činnosti
občanů města. Zpoplatněn však má pronájem
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bufetu (30.000 Kč/rok), posezení před bufetem
(16.000 Kč/rok) a možnost prodeje občerstvení
do koupaliště (20.000 Kč/rok). Celkem tedy
částkou 66.001 Kč ročně.
Další jednání zastupitelstva se konalo
9. února od 16:00 v místnosti č. 10 Městského
kulturního střediska v Chropyni a zúčastnilo
se ho 12 zastupitelů. Omluvili se Mgr. Milan
Bajgar, Ing. Jaroslav Hloušek, paní Božena
Hrabalová, paní Veronika Langrová a Bc. Ivo
Novotný. Na zasedání přišlo 10 občanů.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy
s firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, jejímž předmětem je zřízení přípojky pro
budovanou kompostárnu. Zařízení distribuční
soustavy bude uloženo v pozemcích města
na základě zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu ve prospěch města v částce
5.300 Kč.
Schválilo také smlouvu o smlouvě budoucí
s firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, a to za účelem umístění distribuční soustavy
potřebné k připojení rodinného domu v lokalitě
Masarykovy ulice. Opět se jedná o zřízení věcného břemene, jednorázová náhrada ve prospěch
města činí v tomto případě 2.000 Kč.
Posledním bodem jednání bylo schválení
změny stanov dobrovolného svazku obcí RESO,
které provozuje třídící linku a sběr tříděného
odpadu z města Chropyně a okolních obcí.
Změna stanov spočívala ve změně názvu tohoto
svazku, protože v elektronickém systému státní
správy byl tento svazek uveden pod jiným názvem a tyto názvy bylo nutno sjednotit. Nově
je tedy název tohoto svazku „RESO, dobrovolný
svazek obcí“.
V následné rozpravě byl položen dotaz na způsob řešení končící výjimky od hygieny pro
mateřskou školu (počet záchodků neodpovídá
počtu dětí ve třídách). V důsledku toho by mohlo dojít ke snížení počtu dětí umístěných
v mateřské škole. Tento problém je značně
obsáhlý a neustále se vyvíjí, proto Vám ve Zpravodaji přineseme bližší informace až po zápisu
do mateřské školy, který proběhne v měsíci dubnu. Poté bude znám počet skutečně zapsaných
dětí a vyvstalý problém bude rada města intenzivně řešit. Využijeme však veškerých možností
k tomu, aby byla docházka v mateřské škole
umožněna všem potřebným dětem.
Byla také vedena diskuze k dopravní situaci
v Ječmínkově ulici, kde po odstranění zpomalovacího retardéru došlo nejen ke zrychlení
dopravy, ale také k nárůstu, protože ulice
se tak stala průjezdnější. V současné době
probíhá zpracování projektu, který má vést
jak ke zpomalení, tak především k omezení
dopravy tak, aby ten, kdo do Ječmínkovy ulice
vjet nemusí, do ní skutečně nevjížděl (na dvou
místech v ulici by měly být instalovány tzv.
zpomalovací knoflíky). Přítomní zastupitelé
si byli zhoršení dopravní situace a nutnosti jejího
řešení v této ulici vědomi a radu města v jejím
snažení podpořili.
Na dotaz občana k začátku těžby štěrkopísku
na loukách Hejtman starostka města uvedla,
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Z činnosti zastupitelstva města
že před několika měsíci byl schválen územní
plán města a v této lokalitě tak byla těžba
štěrkopísku umožněna. Majitel pozemku v současné době stále připravuje potřebná povolení
k zahájení těžby. K tomu s největší pravděpodobností ještě v letošním roce nedojde.
Je to však pravděpodobné v příštím roce.
Připomněla, že zastupitelstvo jako podmínku
k povolení těžby kladlo zákaz převozu vytěženého materiálu přes Chropyni a vybudování cyklostezky do Záříčí. Těžba je situována do koncové partie louky až u Malé Bečvy, vše je koordinováno tak, aby nedošlo k narušení chráněné
lokality Natura 2000.
K těžbě štěrkopísku zopakujme některé legislativní kroky, které vedly ke schválení změny
územního plánu: Pořízení změny územního plánu
v této lokalitě bylo schváleno zastupitelstvem dne
23. dubna 2008. Jelikož se jednalo o velký rozsah,

který byl ve střetu s lokalitou Natura 2000, došlo
dne 25. března 2009 k revokaci usnesení a vzápětí
bylo schváleno pořízení nové změny územního
plánu, avšak pro podstatně menší rozsah těžby.
V souvislosti se změnou legislativy vznikla potřeba zpracování nového územního plánu města
a pořizovatel územního plánu (a původní změny),
kterým byl Městský úřad v Kroměříži, doporučil začlenění změny územního plánu rovnou do přípravy
nového územního plánu. Závěr je tedy takový,
že součástí nového územního plánu města Chropyně účinného od 1. ledna 2014 je těžba štěrkopísku
v lokalitě louky Hejtman v rozsahu cca 10 ha.
Nutno dodat, že při posuzování vlivu na životní
prostředí (EIA) bylo stanoveno, že rozsah těžby
je konečný a nebude možno jej v budoucnu
rozšířit. Znění aktuálního územního plánu je k dispozici na webových stránkách města v sekci DůleIng. Jiří Rosecký
žité dokumenty.

Důležité
upozornění
Příští zasedání Zastupitelstva města Chropyně se uskuteční ve středu
25. března 2015 od 17:00 v místnosti
č. 10 Městského kulturního střediska
v Chropyni.
Na programu budou mj. zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě
v roce 2014, zpráva předsedy Komise
k projednávání přestupků města Chropyně
o činnosti v roce 2014 a výroční zprávy
o hospodaření příspěvkových organizací
města nebo rozpočtové opatření města.

Představení nového
ředitele SMM Chropyně
Vážení spoluobčané,
vzhledem ke skutečnosti, že jsem byl Radou města Chropyně jmenován k 1. březnu 2015 ředitelem Správy majetku města Chropyně,
p. o., rád využívám možnosti krátce se obyvatelům města představit
prostřednictvím Zpravodaje města.
Prakticky celý život žiji, ale i pracuji ve městě Chropyni. Po ukončení
studia jsem byl zaměstnán v místním podniku Technoplast Chropyně,
později Fatra, a. s., kde jsem za 25 let praxe prošel širokým spektrem
pracovních pozic, většinu tohoto období jsem pak strávil na zahraničním
obchodu. V současném volebním období jsem také členem Zastupitelstva
města Chropyně.
Právě tento fakt, jakož i má dlouholetá praxe v oblasti vedení a zejména komunikace s lidmi, mě přivedl k úvaze ucházet se o místo ředitele
SMM Chropyně. Domnívám se totiž, že vzájemné propojení řízení SMM
s pozicí v zastupitelstvu města může přinést významné zlepšení a rozšíření
efektivní spolupráce mezi obyvateli a vedením města a tím, pochopitelně
i mé osobě, mnohem lepší výkon obou funkcí, které aktuálně ve městě
Chropyni zastávám. Dodnes jsem měl možnost vnímat práci SMM jako
kterýkoliv občan tohoto města. Díky své předchozí profesi mám však
také možnost srovnání toho nejzákladnějšího, co běžný občan může
na práci správy města vnímat a hodnotit, tj. celkový vzhled, úprava
a čistota městských ploch, komunikací a majetku. Navštívil jsem stovky
měst po celé Evropě i jiných kontinentech a za sebe mohu zodpovědně
říci, že Chropyně patří v této oblasti určitě k té lepší polovině světa,
za což si, jako občan tohoto města, práce zaměstnanců SMM opravdu
vážím. V souvislosti s tím mě však mrzí, že jakýsi „morální kredit“ této
organizace je v očích veřejnosti hodnocen poněkud méně lichotivě.

To je také jednou z prvních oblastí, kterými bych se chtěl v nové
funkci zabývat. Myslím, že je potřeba zlepšit komunikaci mezi občany
a SMM, ať už formou častější prezentace naší práce ve Zpravodaji,
úpravou webových stránek organizace, jež považuji za morálně i funkčně
zastaralé, ale možná také vytvořením facebookového profilu, protože
si uvědomuji, že zejména pro mladší generaci je mnohem jednodušší
komunikovat prostřednictvím moderních technologií. Chtěl bych touto
formou dát občanům prostor k vyjádření názorů k práci SMM a práci naší
organizace tím více přiblížit potřebám občanů našeho města. Za každý
názor budu rád, v kolektivu SMM se jej pokusíme objektivně posoudit
a věřím tomu, že spousta takových podnětů bude úspěšně aplikována
v praxi.
Mgr. Stanislav Kalinec

Nabízíme kompletní
řemeslné služby.
Zednické, obkladačské,
sádrokartonářské
a truhlářské práce.
Smluvní ceny.
Kontakt: Zavadil 733 63 17 54,
zavadilovic@seznam.cz

Pedikúra

Kateřina
Hýsková

inzerce

Suchá i mokrá pedikúra, odstranění
kuřích ok, parafínové zábaly, nehtové
špony, lakování, dárkové poukazy.
Služby přímo do domu.
Tel.: 733 519 081,
e-mail: pedikura-hyskova@seznam.cz
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Důležité upozornění pro
dopisovatele a inzerenty.
Příspěvky do Zpravodaje
města Chropyně zasílejte
na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz
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Otevřený dopis starostce města Chropyně,
paní Ing. Věře Sigmundové
Dobrý den, Vážená paní starostko,
jsem chropyňský rodák, patriot
města Chropyně a také dlouholetý volič České strany sociálně demokratické, a tudíž i Váš.
V minulém týdnu se mi dostal
do rukou článek zveřejněný
na stránkách www.kromerizan.
cz, který mne velmi znepokojil.
Z tohoto důvodu si Vás tímto prostřednictvím Zpravodaje

technology s.r.o., (která je fakticky, viz. Obchodní rejstřík, www.
justice.cz, ve vlastnictví pana Fránka),
byla pouze „poděkováním“ za vaši
perfektní práci a přidělení spousty
zakázek (viz uvedený článek) nebo
závazkem realizovat další veřejné
zakázky v Chropyni ve prospěch pana
Fránka a to již nepochybně za Vaší
majetkové účasti.
Děkuji za Vaše pravdivé odpovědi.
Váš Chropyňan

města Chropyně dovoluji požádat o vyjádření se k pravdivosti,
či nepravdivosti níže popsaného
sdělení. Odpověď mi prosím sdělte opět prostřednictvím Zpravodaje města Chropyně a to proto,
aby všichni občané našeho města
měli možnost se seznámit s Vaším
vysvětlením.
V první řadě mne zajímá, jestli
skutečnost, že jste se stala jednatelkou společnosti TAMOYA

Poznámka redakce: Článek
zveřejněný na stránkách
www.kromerizan.cz je velice obsáhlý, proto jej zde
neotiskujeme. Těm, kdo
nemají doma k dispozici internet, připomínáme,
že občané města mohou využít veřejný internet v Městské knihovně v Chropyni.

reakce na předchozí článek

Vážený „Chropyňane“,
velmi mne mrzí, že ačkoliv jste můj dlouholetý volič (dle svých slov), nenašel jste odvahu,
jít se mne na tento bulvární článek osobně
zeptat. Všichni o mně vědí, že jsem ochotná
se s kterýmkoliv občanem našeho města kdykoli
sejít a danou problematiku diskutovat.
Základní otázkou je, komu tento bulvár
(Kroměřížan.cz) vychází vstříc další nesmyslnou
štvavou kampaní. Všechny informace v člán-

ku Kroměřížana jsou tendenční a nepřesné,
podávané účelově a zkreslujícím způsobem
a všechna z toho plynoucí podezření jsou
nepravdivá a jsou součástí boje mocenských
skupin přinutit několik měst a obcí k rozprodeji
VaKu. Tomuto tlaku se nehodlám podvolit.
Samozřejmě, že vždy, když se něco vytrhne
z kontextu, když se mírně poupraví slovíčka,
když se správně seřadí informace a doplní
vhodnými glosami a dotazy (na něž se ovšem
samozřejmě již nezjišťuje odpověď), dojde

k tendenčnímu manipulování se čtenáři.
A to je přesně tento případ. Ať napíši cokoli,
je to zase jen podání ruky bulvárním novinářům,
kteří si opět pravdu přetočí, jak bude potřeba.
Pokud skutečně chcete vědět, jak se věci
mají, nebojte se a přijďte na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Chropyně, které se koná
25. března 2015 od 17,00 hod. v místnosti
č. 10 Městského kulturního střediska a já v rámci
diskuze na všechny Vaše dotazy ráda odpovím.
Ing. Věra Sigmundová

Z činnosti Rady města Chropyně
V období od 5. února 2015 se rada města do uzávěrky tohoto čísla sešla dvakrát
a mimo jiné:
• uložila výjimky na pořádání veřejných
hudebních produkcí Ing. Josefu Zhánělovi, provozovateli Restaurace Racek,
na produkce pořádané ve dnech pátek
a sobota do 04:00 následujícího dne
na období do 31. prosince 2015, dále
ve stejném rozsahu paní Ivaně Balejové,
provozovatelce Clubu Hell, a Sdružení
rodičů a přátel školy při Základní škole
Chropyně, o. s., na Školní ples pořádaný
28. února 2015 do 03:00 následujícího
dne,
• rozhodla o výběru dodavatele na stavební
zakázku „Kompostárna pro město Chropyně – stavba přístřešku“; nejvhodnější
nabídku podala firma KAMAX – METAL,
s. r. o., Kroměříž, s nabídkovou cenou
513.245 bez DPH,
• rozhodla o výběru dodavatele na zakázku
„Efektivní digitální úřad města Chropyně“;
nejvhodnější nabídku podala firma HCV
group, a. s., Rožnov pod Radhoštěm s nabídkovou cenou 1.977.037 Kč bez DPH,
• na základě doporučení výběrové komise
jmenovala s platností od 1. března 2015
do funkce ředitele Správy majetku města
Chropyně, p. o., Mgr. Stanislava Kalince,
a to na dobu určitou, po dobu uvolnění
Ing. Věry Sigmundové pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněné členky Zastupitelstva města Chropyně; na dalším jednání
mu pak schválila platové náležitosti,

• schválila rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz Základní školy
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve výši
3.888.000 Kč, a to 2.045.000 Kč na energie
a 1.843.000 Kč na ostatní provozní náklady,
• schválila rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz Mateřské školy Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., ve výši 1.300.000 Kč,
a to 445.000 Kč na energie a 855.000 Kč
na ostatní provozní náklady,
• schválila rozpis neinvestičního příspěvku
zřizovatele na provoz Zařízení školního
stravování Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., ve výši 900.000 Kč, a to 380.000 Kč
na energie a 520.000 Kč na ostatní provozní
náklady,
• schválila uzavření smlouvy na provedení
velkoplošné deratizace města v roce 2015
firmou SERVIS 3xD, spol. s r. o., Olomouc-Hejčín, za 23.450 Kč bez DPH za jarní
část a 18.150 Kč bez DPH za podzimní
část; s touto firmou jsou dlouholeté dobré
zkušenosti,
• schválila kácení 5 ks jasanů a 1 ks topolu
v lokalitě, ve které bude vybudována kompostárna, a 3 ks borovic v prostorách dvora
domů s pečovatelskou službou, kde bude
vysazena vhodnější výsadba,
• schválila přidělení dvou bytů v domech
s pečovatelskou službou; každý uvolněný byt
je před svým dalším obsazením zrekonstruován a zmodernizován (v současné době
probíhá modernizace tří dalších bytů),
• schválila bezplatný pronájem velkého sálu
Městského kulturního střediska Chropyně
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Místní organizaci Svazu tělesně postižených
Chropyně, o. s., za účelem konání výroční
členské schůze,
• stanovila celkový počet zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu na 24 s pracovním úvazkem 23,5; v rámci odboru výstavby a životního prostředí, jehož referenti jsou
dlouhodobě pracovně přetěžování, dojde
k vytvoření samotného oddělení stavebního
úřadu a město bude hledat vedoucího tohoto
stavebního úřadu, vznik tohoto pracovního
plného úvazku bude částečně kompenzován
snížením úvazku referenta podatelny a výpravny odboru vnitřních věcí na 0,5,
• schválila uzavření kupní smlouvy s firmou Filák, s. r. o., Přerov, na nákup 21 ks LED svítidel
veřejného osvětlení včetně příslušenství a 21
ks výložníků za cenu 101.850 Kč bez DPH;
svítidla jsou instalována v ulici Ječmínkova.
Nejprve byla zapůjčena k vyzkoušení. Vzhledem k tomu, že technický stav některých
původních svítidel již neumožňoval jejich
zpětnou instalaci, rozhodla rada o nákupu
zapůjčených LED svítidel a využití původních
svítidel, u kterých to jejich stav umožnil,
k nahrazení špatných svítidel jinde na území
města,
• schválila uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací s O2 Czech Republic,
a. s., Praha 4-Michle; rámcová dohoda
je uzavřena na základě výsledku elektronické
aukce a je uzavřena na období od 16. března
2015 do 15. března 2016.
Ing. Jiří Rosecký
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Jak je to s těžbou štěrkopísku v Chropyni?
Aneb co se chystá a o čem se moc nemluví
Popisovat krásy Chropyně, okolní přírody,
líčit zdejší krajinu a malebná zákoutí našeho
skromného městečka v těch nejzářivějších barvách je vskutku dojemné, dokud nesundáme
„růžové brýle“ a nenahlédneme pod pokličku
věcí, které bereme jako samozřejmost, jejich
stav za neměnný a problémy s těmito věcmi
v minulosti spjaté za vyřešené a jednou pro
vždy uzavřené.
Jednou z těchto věcí, které považuje mnohý
z nás za vyřešené, je i otázka plánované těžby
štěrkopísku v lokalitě Hejtman, která v minulosti již několikrát rozhýbala veřejnost k diskusi
a polemice nad důvody a důsledky tohoto
záměru. Myslím, že je zbytečné znovu a znovu
omílat skutečnost, že se v minulosti veřejnost
jasným způsobem vyjádřila k těžbě štěrkopísku
nejen v lokalitě Hejtman, a to svým téměř
jednohlasným NE!
Vskutku „téměř“ jednohlasným, jelikož
uplynulo jen několik let a nový územní plán
investorům lokalitu, která se nachází na chropyňských loukách v blízkosti modelářského
letiště, znovu poskytl k jejich plánovanému
záměru těžit zde na ploše necelých 10ha
štěrkopísek.
Nutno zmínit, že rozhodnutí bylo učiněno
i na základě několika podmínek, které investor
přislíbil splnit. Kromě vybudování cyklostezky
napříč celými loukami Hejtman, jejíž smysl
a provedení je celkem diskutabilní a jejíž
realizace již v počátku narážela na nejeden
problém, byl jedním z podstatných argumentů

pro „souhlas“ s těžbou ze strany tehdejšího
zastupitelstva i fakt, že doprava vytěženého
štěrkopísku nepovede přes intravilán města
Chropyně, ale bude směřována „severní oklikou“ po stávající komunikaci podél železniční
trati směrem k lesu Rasina, přes železniční
přejezd a dále po asfaltové komunikaci směrem
k výpadovce na Kyselovice.
Tento argument, který investor a další „příznivci“ těžby štěrkopísku mnohokrát užili, však
získal trhliny, či spíše zcela zanikl, a to před
několika lety, kdy rozhodnutím SŽDC (Správy
železniční dopravní cesty) byl nechráněný železniční přejezd, po kterém měla být doprava
suroviny vedena, zrušen. Dle oficiálního stanoviska SŽDC se s jeho obnovou nepočítá. Navíc
plánovaná výstavba „dvojkolejky“ v rámci plánu
dobudování železničního rychlostního koridoru
Brno-Přerov počítá s nahrazením stávajících
přejezdů tzv. mimoúrovňovým křížením, tedy
nadjezdy a podjezdy.
Vyvstává tedy otázka, kudy budou desítky
tun vytěženého štěrkopísku nakonec přepravovány? Jaký dopad bude mít těžba štěrkopísku
v blízkosti Chropyně na obyvatelstvo, jejich
nemovitosti, okolní přírodu?
Možná by bylo vhodné záměr těžby znovu
přehodnotit a změnit úhel pohledu na veškeré aspekty a dopady s plánovanou těžbou
související. Není mnoho času!!! Již letos může
těžba teoreticky začít!
Michal Pospíšil
Autor projektu www.luznilesy.eu

Upozornění
Město Chropyně a Obvodní oddělení
Policie Hulín žádá občany, aby si, v souvislosti s poškozením dveří od sklepů v několika
bytových domech ve městě (došlo k jejich
navrtání), ve vlastním zájmu více všímali
osob, které vstupují do jejich domů, a aby
provedli opatření, která by mohla vést
k zamezení vstupu nežádoucích osob do jejich domů. Děkujeme.
Ing. Jiří Rosecký

Bohoslužby
v kostele sv. Jiljí v Chropyni
v období Velikonoc
2. dubna Zelený čtvrtek 18:30
3. dubna Velký pátek 18:30
4. dubna Bílá sobota 19:00
5. dubna Hod Boží velikonoční 7:30
při mši sv. budou požehnány pokrmy
6. dubna Velikonoční pondělí 9:00
Příležitost k velikonoční svátosti smíření
bude v Chropyni v kostele o Květné neděli
29. dubna od 14:00 do 15:30.
Všem čtenářům a občanům přeji
a vyprošuji radostné a požehnané prožití velikonočních svátků v kruhu svých
blízkých.
P. Jiří Putala

Informace
pro občany, bytové domy
Deratizace města Chropyně včetně části
Plešovec.
Městský úřad Chropyně, odbor výstavby
a ŽP Vám tímto oznamuje, že město Chropyně bude provádět ochrannou deratizaci
v termínu od 16. března do 17. dubna 2015.
Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou
ochrannou deratizaci ve smyslu ustanovení
§ 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Městu Chropyně provádí deratizaci
odborná firma: SERVIS 3xD, J. Glazarové 9e, 779 00 Olomouc, tel.:
585 418 391, mob.: 603 400 300,
e-mail: servis3xd@seznam.cz.
Důležitou podmínkou úspěchu ochranné deratizace našeho města je právě její
komplexnost a důslednost. Doporučujeme
Vám proto tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení deratizace Vašeho
objektu ve stejném termínu.
MA
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Štěrkopísek na loukách Hejtman
Krátkou informaci k těžbě štěrkopísku uvádím u zprávy o činnosti zastupitelstva, neboť
z řad občanů byl na posledním jednání zastupitelstva na toto téma položen dotaz. Dovolím
si ji v reakci na příspěvek pana Michala Pospíšila na tomto místě rozšířit.
Těžba štěrkopísku v okolí Chropyně je téma velmi citlivé. Asi největší rozruch mezi občany panoval v roce 2008, kdy zastupitelstvo
na svém zasedání dne 28. dubna 2008 řešilo
záměry těžby 4 společností – EKO Agrostav,
a. s., Přerov, (lokalita louky Hejtman), Štěrkovny Olomouc, a. s., Olomouc, (výhradní
ložisko u Plešovce tzv. Chropyně část Sever),
Českomoravský Štěrk, a. s., Mokrá, (výhradní
ložisko u Plešovce tzv. Chropyně část Jih,
příp. ložisko u lesa Rasina) a Doprastav,
a. s., Bratislava (severovýchodně od Záříčí tzv.
Zabydřičí). Tohoto zasedání se tehdy zúčastnilo
52 občanů.
Pro to, aby zájemce o těžbu mohl začít
vyřizovat její povolení, muselo zastupitelstvo
udělat vstřícný krok, a to změnit územní plán.
Na zmíněném jednání schválilo zastupitelstvo
pořízení změny územního plánu na loukách
Hejtman ve prospěch společnosti EKO Agrostav, a. s. Už zde zaznělo z úst představitelů
této firmy, že v souvislosti s těžbou vybudují
cyklostezku do Záříčí a doprava vytěžené suroviny nebude směřovat přes město.
Nutno podotknout, že po tomto jednání
zastupitelstva opadl další zájem o těžbu štěrkopísku v jiných lokalitách ze strany těžařů.
Opadl však také zájem veřejnosti o těžbu
všeobecně.
Firma EKO Agrostav, a. s., tedy začala vyřizovat potřebná povolení pro těžbu v lokalitě
Hejtman, která byla situována na pozemek
parc. č. 1942/1 v rozsahu cca 19 ha. Tento
záměr však narazil na skutečnost, že louky
Hejtman jsou součástí soustavy chráněných

území evropsky významných lokalit Natura 2000.
Investor tedy na doporučení dotčených orgánů
záměr těžby přehodnotil a lokalitu zmenšil
na cca 10 ha (rozloha velkého Pískáče u Záříčí
je cca 7 ha), položenou více západním směrem,
tedy i dále od města. Zastupitelstvo tedy původní pořizovanou změnu zrušilo a schválilo pořízení
nové změny ve zmenšeném rozsahu.
V souvislosti se změnou legislativy vznikla
potřeba zpracování nového územního plánu
města a pořizovatel územního plánu (a původní změny), kterým byl Městský úřad v Kroměříži, doporučil začlenění změny územního plánu
rovnou do přípravy nového územního plánu.
Aktuálně platný Územní plán města Chropyně
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(od 1. ledna 2014), dostupný na webových
stránkách města v sekci Důležité dokumenty,
tedy počítá s těžbou štěrkopísku na pozemcích
parcelní číslo 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4,
1948/5 a 1948/7 v rozsahu 10 ha.
Při posuzování vlivu na životní prostředí
(EIA) bylo stanoveno, že tento rozsah těžby
je konečný a v budoucnu jej nebude možno
rozšiřovat. Těžba by měla probíhat cca 15 let.
Firma EKO Agrostav, a. s., v letošním roce podala
žádost k Městskému úřadu v Chropyni o vydání
územního rozhodnutí. Městský úřad v Chropyni
ho však nevydá, dokud nebudou naplněny
všechny požadavky a podmínky vyplývající
z posuzování vlivu na životní prostředí. A jednou z podmínek je vedení dopravní trasy vytěžené suroviny mimo území města Chropyně.
Do procesu samozřejmě vstoupí i město
Chropyně, jako samosprávný orgán a účastník
řízení, a to s požadavkem na splnění slibu
vybudování cyklostezky do Záříčí (a předmětem jednání také bude, zda přes louky, nebo
v logičtější variantě podél cesty) a také o výši
odvodu částky za každý kubík odtěženého
materiálu do rozpočtu města.
K otázce, zda by nebylo možno záměr těžby přehodnotit a změnit úhel pohledu bych
dodal pouze tolik: dokud není vydáno poslední povolení nebo dokud není „kopnuto“
do země, je vždy možno všechno změnit.
Byla by však firma, která do svého záměru
investovala nemalé finanční prostředky na vydání různých posudků, stanovisek a povolení,
ochotná se smířit s tím, že tyto peníze jen tak
„vyhodila oknem“? Překážku k uskutečnění
záměru těžby by jí v tomto případě muselo
učinit zastupitelstvo, např. změnou územního
plánu. Vynaložené náklady by pak firma zřejmě soudně vymáhala po městu, a dost možná
i s ušlým ziskem.
Ing. Jiří Rosecký
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První pohádka
v letošním roce v MKS
Přesně po roce navštívila naše městské kulturní středisko divadelní
společnost Julie Jurištové z Prahy tentokrát s pohádkou „Princezna
se zlatou hvězdou na čele“.
Bylo to letos první představení určené nejen pro děti z mateřských
školek. Jednalo se o pohádkový příběh na motivy stejnojmenné filmové
pohádky. Pohádka se velmi všem líbila, což posuzuji podle usměvavých
veselých tváří, bohatého potlesku a slov chvály od paní učitelek. Část
dětí měla možnost zatancovat si s herci přímo na pódiu a poté se s nimi
vyfotografovat.
Touto cestou bych ráda oslovila rodiče dětí, které ještě nenavštěvují
školku, ať přijdou na některé z dalších divadelních představení určených
pro ty nejmenší. Ve středu 25. března k nám přijede umělecká agentura
HP Praha s pohádkou „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“.
Přijďte se s dětmi pobavit, nebudete litovat!
Markéta Buráňová
inzerce

• NEPŘEHLÉDNĚTE •
Archiv Zpravodaje
najdete na:

www.muchropyne.cz

Zde mohla být
vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.
Pro více informací
volejte redakci,
nebo navštivte
www.muchropyne.cz
9

Zpravodaj města Chropyně

3/2015

Piráti ovládli letošní karneval
V sobotu 21. února se v Městském kulturním středisku Chropyně
konal maškarní karneval pro děti. Tentokrát jsme se inspirovali pirátskou tématikou. Celý sál byl vyzdoben na toto téma. Také rodiče
některých malých účastníků si dali tu práci a převlékli své ratolesti
za velmi povedené piráty. Nechyběly samozřejmě i další velmi krásné masky
od pohádkových postaviček přes zvířátka až po filmové hrdiny.
Celé odpoledne dělala dětem společnost kapitánka Margitka a pirátský kormidelník Potápka. V pirátském duchu probíhaly také soutěže. Děti
si vyzkoušely skládání velkých obrazů slavných pirátů, kutálení obrovských
dělových koulí, malování pirátské mapy, mrštnost při prolézání obručí,

ovládání lodního kormidla, přepravu pirátského pokladu a mnohé další
soutěže. Za splnění daného úkolu návštěvníci karnevalu obdrželi sladkou
odměnu přímo z pirátské pokladnice.
Po velmi těžkém rozhodování jsme letos odměnili drobnostmi
tři „nejlepší“ masky, kterými byla roztomilá tygřice, úžasný pirát a neposedný čertík. Během celého programu účastníci zkoušeli své štěstí
v tombole. Na závěr karnevalu děti chytaly celé nekonečné bubliny,
které poletovaly z pódia.
Věřím, že zábavné odpoledne si všichni příchozí užili, a za rok zase
na viděnou s karnevalem. Na jaké téma? Nechte se překvapit!
Markéta Buráňová
inzerce
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Projekt STOMAPREVENCE
V Základní škole Chropyně byl, během února a března, realizován
projekt STOMAPREVENCE. Žáci prvního stupně měli v těchto měsících
o něco pestřejší vyučování než obvykle. Během několika přednášek
se podrobněji seznamovali s problematikou zubní hygieny. Dozvěděli
se, proč vzniká zubní kaz a jak mohou jeho vzniku zabránit. Dětem byly
půjčeny modely zubů, které si mohly zblízka prohlédnout, prostudovat
a vyzkoušet si na nich různé způsoby čištění zubů. S každým dítětem byly
pak tyto techniky individuálně procvičeny pod dohledem studentky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy - oboru zubního lékařství. Cílem
tohoto projektu nebylo jen zpestřit dětem vyučování, ale především
probudit v nich zájem o vlastní chrup.
Poděkování patří všem vyučujícím za jejich spolupráci při uskutečnění
projektu a rodičům za jejich vstřícnost, díky které se program prevence
zubních nemocí a zubního kazu mohl provést.
Mgr. Milan Bajgar

Zpráva o výsledcích
zápisu do 1. tříd
V pondělí 9. února 2015 se v budově školy na ulici J. Fučíka 675
uskutečnil zápis žáků do první třídy pro školní rok 2015/2016 pro děti
z Chropyně, Plešovce a Záříčí.
Zápisu se zúčastnily děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009
a děti, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.
Při zápisu byly sledovány jednotlivé roviny vývoje dítěte: úroveň
motoriky, řeči, kresby, základních matematických představ, sociálních
schopností a dovedností, koncentrace a pozornosti.
Zapsáno bylo 62 dětí. Ovšem kolik žáků do první třídy skutečně
nastoupí, na to si budeme muset počkat do 1. září. Zákonní zástupci
mohou žádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky. Tato
žádost by měla být podána písemně do 31. května 2015 a musí být
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Naší snahou je otevřít 3 první třídy po 20 žácích. Jsme přesvědčeni
o tom, že v menším kolektivu budou děti určitě lépe snášet velkou
změnu spojenou s přechodem z mateřské školy a nástupu povinností
školáka. Další neopomenutelnou předností menších kolektivů je téměř
individuální přístup od vyučujících.
Všem budoucím prvňáčkům přeji hodně zdaru a rodičům pevné
nervy.
Mgr. Milan Bajgar

Mateřská škola Chropyně
zve všechny rodiče dětí,

Ředitelka Mateřské školy
Chropyně, p. o., oznamuje

které půjdou letos k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech
a podmínkách přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tiskopisy a formuláře, které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne
14. dubna 2015. Beseda proběhne dne 8. dubna 2015 od 15:00
ve 3. třídě.
Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy

v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4
zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, že se zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do školního roku 2013/2014 v Mateřské
škole Chropyně uskuteční 14. dubna 2015 od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00.
Žádám rodiče, aby v den konání zápisu předložili vyplněné
dokumenty s příslušným lékařským potvrzením (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok (viz
zákon č. 561/2004 Sb.). V průběhu školního roku se děti přijímají pouze v případě, že se uvolní kapacita.
Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy
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Školní
ples
V sobotu 28. února se konal
v Městském kulturním středisku
3. Školní ples. Již tradičně se na úvod představili žáci základní školy, kteří ples zahájili polonézou.
Choreografii sestavila Adrianka
Supová, a že se jí to povedlo,
to ukázala nejedna slza v oku
přihlížejících rodičů. Později
se ještě jako „opravdoví rebelové“ předvedli v moderním tanci,
se kterým pro změnu pomáhala
Bára Balášová. Jejich vystoupení
byla úžasná a předvedli se v plné parádě. Celým večerem nás
provázela hudební skupina Kanci
paní nadlesní a o občerstvení se starala firma Conti catering - Dušan Meduna. Kromě
žáků základní školy své taneční
umění představila také děvčata
ze ZUŠ Kroměříž. Na přípravách
i průběhu plesu se podílela spousta vstřícných a ochotných lidí
z řad rodičů i školy, kteří nelenili
a bez váhání přiložili ruku k dílu.
Tímto bych všem ráda poděkovala
za bezvadný průběh akce.
Velké poděkování patří také
sponzorům, bez kterých by se nesešla vskutku bohatá tombola
se 155ti krásnými cenami.
Letošního ročníku Školního
plesu se zúčastnil velký počet
lidí. Také jim patří poděkování,
protože svou účastí podpořili
dobrou věc. Veškerý výtěžek
z plesu bude použitý pro potřeby
žáků ZŠ Chropyně.
Věřím, že kdo přišel, nelitoval
a odnesl si z plesu přinejmenším
krásný zážitek… :o)
Magda Rapantová

Milí „deváťáci“, děkuji vám za to, že jsem vás mohla poznat. Dokázali jste, že jste bezva parta a moc fajn
mladí lidé. Přeji vám, aby vám takové kamarádství vydrželo co nejdéle, protože když máte kolem sebe někoho,
na koho se můžete spolehnout, je to veliké štěstí. Přeji vám hodně štěstí!
Magda Rapantová
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Baby gymnastika a Baby jóga
pro maminky a tatínky s miminky
Milé maminky a tatínkové, chcete, aby
Vaše miminko mělo pocit bezpečí a pohody?
Chcete, abyste Vy více porozuměli potřebám
svého dítěte? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli: ,,ANO, TO SAMOZŘEJMĚ CHCI,“
tak právě pro Vás je určeno cvičení, které jsme
pro Vás připravili v MC Kotě.
Baby jóga a Baby gymnastika je určena
pro děti od 6 týdnů věku dítěte až do 1 roku.
Cvičení je zaměřeno na nemobilní miminka,
která už pevně drží hlavičku, do doby, než
začnou sama chodit, a jejich maminky, kde
větší poměr cvičení je věnován miminkům.
I maminky si ale přijdou na své a jemně si protáhnou tělo po porodu. Společně si ukážeme
základy masáže miminek a zábavnou i hravou
formou si představíme ucelený systém říkanek,
tanečků a cviků.
KDE:
MC Kotě o.p.s (Základní škola Komenského, vchod z boku školy od radnice)
KDY: každé pondělí 9:30-11:00 (cvičební
hodina trvá cca 40 min.)

CO SI VZÍT S SEBOU: pohodlné oblečení,
oblíbenou hračku pro vaše děťátko, přebalovací podložku

CENA: 30 Kč/hod.
Na Vaši návštěvu se těší maminka
Klára a Honzík.

Soutěž ve skládání puzzle

Klub českých turistů Vás zve

Jako každý rok, i letos proběhla v 1. třídě mateřské školy soutěž
ve skládání puzzle. Všechny děti skládaly, jak nejlépe uměly, ovšem
do velkého finále postoupily pouze čtyři nejlepší.
Finálová čtveřice byla velmi vyrovnaná a do poslední chvíle se nedalo určit, kdo obsadí jaké místo. Nakonec zvítězil Románek Řezníček,
2. místo si vybojovala Laurinka Donátová, 3. místo obsadila Andrejka
Marinová a 4. finálové místo získala Danielka Muchová.
Celé dopoledne proběhlo ve sportovním duchu a soutěžním napětí.
paní učitelky Sochová a Dokoupilová Hanulíková

28. března

Za velikonočním vajíčkem
Pěší: 5 km, start: Zlín, točna MHD Kocanda, 9:00-10:30
cíl: tamtéž do 14:00
informace: Peter Schovajsa, telefon: 776 713 865

18. dubna

Přerovský vandr
Pěší: 7, 16, 30, 50 km, start: restaurace Base Camp,
Kainarova ulice, 7:00, cíl: tamtéž do 18:00
Informace: Milan Bezděk, telefon: 774 931 725

V minulém čísle 2 na straně 4 jsme Vám představili nový turistický odznak
oblasti Valašsko-Chřiby „Vodní nádrže a přehrady Zlínského kraje“. První
objekty nás právě čekají:
28. března

Ludkovice: trasa libovolná, kontrola s prvním razítkem
u hráze (vedle silnice), 10:00-15:00
Informace: Martina Hrušáková, telefon: 725 856 886

28. března

Luhačovice-Pozlovice: trasa libovolná, kontrola poblíž
hráze (nad přístavištěm), 10:00-15:00
Informace: Helena Janigová, telefon: 732 462 045

29. března

Buchlovice-Smraďavka: trasa libovolná, kontrola Vodní
nádrž Sovín (u hráze), 10:00-15:00
Informace: Miroslav Hejda, telefon: 777 096 875

29. března

Koryčany: trasa libovolná, kontrola Vodárenská nádrž
Koryčany (u hráze), 10:00-15:00
Informace: Helena Doubravová, telefon: 732 378 256

10.-12. dubna Festival amatérských turistických filmů
a elektronických fotografií Zlín (Velké kino), 18:00
Informace: Ing. Miloslav Vítek, telefon: 736 754 033
Turistický pochod 10. dubna pěší: 10, 25 km,
start: Zlín (Velké kino), 8:00, cíl: tamtéž do 18:00
Další informace najdete ve vývěsních skříňkách KČT u prodejny Albert
a COOP.
Jaroslava Pospíšilová
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Kamínkovský
karneval
V tomto období, kdy se k nám již blíží
pomalu jaro, je tradicí v mnoha městech pořádat dětské karnevaly. A tak jsme nezaháleli
a připravili si jeden takový karneval i u nás
v klubovně Kamínku.
Pátek 20. února byl den, kdy do naší klubovny zavítala spousta postaviček. Sešli se zde
nejen princezny a čarodějky, ale také piráti,
indiáni a další známé i neznáme pohádkové
bytosti. Pro děti byl připraven bohatý program,
kterého se letos zodpovědně ujala upovídaná
princezna M. a stále usměvavá indiánka A.
Na úvod se všechny masky pěkně předvedly a představily porotě a následně byly
vyzpovídány upovídanou princeznou. Následovalo několik společných tanečků na známé
pohádkové písničky. Odborná porota vše
bedlivě sledovala, aby mohla na konci celého
karnevalu vyhodnotit a předat diplomy za nejhezčí masky. Poté jsme si zahráli několik
her jako například trefování se na cíl. Každý
si tak vyzkoušel svou přesnost a šikovnost. Letos
jsme připravili i bohatou tombolu, která nesmí
na žádném karnevalu chybět. Měli jsme připraveno celkem 30 cen, mezi kterými nechyběly
i nějaké ty sladkosti. Čas nám rychle utíkal
a náš karneval se blížil ke konci. Přišel tedy čas
na tolik očekávané losování tomboly. Někteří
si vsadili na svá šťastná čísla a odnesli si třeba
i několik cen. Ti, kteří tolik štěstí neměli,

ale nepřišli zkrátka. I na ně jsme mysleli a připravili pro ně ceny útěchy. Nikdo tak neodešel
s prázdnou. Na závěr porota rozdala diplomy
a všichni odcházeli spokojeni domů.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří
se jakoukoliv cestou podíleli na přípravě celé

této akce, a hlavně našim uvaděčkám, které
ze sebe daly vše, aby se karneval dětem líbil.
Myslím, že se nám celá akce moc vydařila,
a budeme se těšit, až se za rok opět sejdeme
na karnevale. :o)
Zuzana Horáková

Paní Paňáková,
děkujeme
Nedávno oslavila naše vážená paní Paňáková, vedoucí
turistického oddílu Kamínek, své 62. narozeniny. Myslím,
že nejenom my - Kamínci, ale i ostatní obyvatelé Chropyně
si jí moc váží. Paní Paňáková organizuje akce v Chropyni
týkající se hlavně dětí a mládeže, pořádá turistické pochody
a organizuje celý chod našeho oddílu. Je také hlavní vedoucí a organizátorkou letních táborů a víkendovek, které
mají velký úspěch.
Nikdy jí nemůžeme dostatečně oplatit a nějakou cestou
vrátit to, co pro děti dělá. V pátek 20. února 2015 jsme
se o to alespoň pokusili.
V tento den jsme pořádali kamínkovský karneval. Sešel
se hojný počet jak vedoucích, tak i dětí. Během této akce
jsme pro nic netušící paní Paňákovou připravovali předání
našeho společného daru. Paní Paňáková „náhodou“ vyhrála
zcela nenápadnou cenu v naší karnevalové tombole.
Už při rozbalování malého balíčku jsme jí společně s dětmi
přečetli velmi krásné přání, napsané naší programátorkou
Markétkou. Všechny nás moc dojalo. Nevíme, co všechno
proběhlo hlavou paní Paňákové, když z balíčku vyndala klíče.
Jisté je, že když jsme ji vyvedli ven a ukázali jí, že k těm klíčům
patří nové elektrické kolo, neubránila se slzám.
Všichni se shodneme na tom, že si to naše hrdinka zaslouží. Poděkování patří i všem vedoucím a instruktorům, kteří
se na realizaci dárku podíleli.
Ještě jednou bych touto cestou chtěla paní Paňákové
popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví.
Děkujeme za to, že jste tady pro nás.
Anna Bláhová

Chci touto cestou vyjádřit velké poděkování jak dospěláckým kamínkům, tak
i instruktorům, svým dcerám a synovi s rodinami za dárek, který mi společně koupili
k narozeninám a předali na kamínkovském karnevalu.
Nikdy bych nečekala, že se společně složí a koupí mi motorové kolo. Tak mě
překvapili a šokovali tímto dárkem, že nenalézám slov. Ke kolu mi přidali překrásné
přání, na které se mi všichni podepsali.
Je to pro mě něco nepopsatelného a nádherného. Moc vám všem ze srdce děkuji.
Hana Paňáková
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Soutěžní přehlídka ZUŠ - okresní kolo
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně
se koncem února zúčastnila okresního kola
soutěžní přehlídky ZUŠ konané v Kroměříži.
Na místo konání se sjely děti z pěti ZUŠ, aby
zde předvedly své hudební umění.
Na vše bedlivě dohlížela kvalifikovaná porota
složená z pedagogů a odborníků ve svém oboru.
Naše škola vyslala 19 adeptů do této soutěže
a přivezla velmi pěkná ocenění.
V pěvecké soutěži získali žáci ze třídy pana
učitele Miroslava Uhlíře:
0. kategorie: Michal Novotný 2. místo
1. kategorie: Adéla Buráňová 2. místo
2. kategorie: Michaela Krutilová 2. místo

2. kategorie: Markéta Horáková (lesní roh)
1. místo s postupem do krajského kola

4. kategorie: Jan Horák (trubka) 1. místo
7. kategorie: Jakub Pospíšil (tuba) 2. místo

Ze třídy pana učitele Iva Novotného:
0. kategorie: Michal Novotný (trubka) 1. místo
1. kategorie: Lenka Velešíková (trubka)
1. místo s postupem do krajského kola
1. kategorie: Matěj Langr (trubka) 1. místo
s postupem do krajského kola
1. kategorie: Jiří Ramiš (tenor) 3. místo
2. kategorie: Alexandr Ramiš (tenor) 1. místo
s postupem do krajského kola

Je velmi pěkné konstatovat, že město Chropyně má tolik mladých a úspěšných muzikantů.
Nemalou měrou k tomu přispívá i velmi kvalitní
a kvalifikovaný pedagogický sbor SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně.
Děkuji všem žákům a pedagogům za skvělou
reprezentaci naší školy a přeji všem postupujícím do krajského kola mnoho úspěchů.
Bc. Ivo Novotný

Ze třídy pana učitele Lukáše Polanského:
0. kategorie: Tereza Žáková 1. místo
Další den pokračovala soutěž ve hře na dřevěné dechové nástroje. Ze třídy pana učitele
Mgr. Pavla Skýpaly byli žáci oceněni takto:
2. kategorie: Kateřina Slaná (saxofon) 1. místo
s postupem do krajského kola
3. kategorie: Tomáš Novotný (klarinet) 1. místo
s postupem do krajského kola a ocenění poroty
za mimořádný hudební výkon
4. kategorie: Radek Slaný (klarinet) 1. místo
s postupem do krajského kola
6. kategorie: Anna Bláhová (saxofon) 1. místo
Celé soutěžní klání uzavírala hra na dechové nástroje žesťové. Na tuto soutěž byla
vyslána nejpočetnější skupina. Ze třídy pana
učitele Miroslava Uhlíře:
0. kategorie: Nikol Bitalová (trubka) 1. místo
6. kategorie: Tomáš Kocourek (pozoun)
1. místo s postupem do krajského kola
Ze třídy paní učitelky Terezy Košinové:
0. kategorie: Marie Horáková (lesní roh) 1. místo
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Úspěchy flétnistek
ZUŠ Chropyně
Dne 24. února 2015 se konalo okresní kolo
Národní soutěže ve hře na zobcové flétny
v ZUŠ Kroměříž.
V této soutěži se výborně umístilo 7 vybraných flétnistů naší základní umělecké školy:
Lenka Milotová – 1. místo s postupem
do krajského kola
Lucie Jedličková – 1. místo s postupem
do krajského kola
Terezie Klusová – 2. místo
Radim Macho – 2. místo
Lenka Vaculíková – 2. místo
Kateřina Kohlová – 3. místo
Viktorie Soukupová – 3. místo
Ve středu 25. února 2015 se konalo okresní
kolo Národní soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje, kde soutěžily 3 žačky ve hře
na příčnou flétnu:
Eliška Hudečková – 1. místo
Zuzana Polišenská – 2. místo
Nicola Dřímalová – 2. místo

Všem flétnistům moc blahopřejeme a přejeme úspěšné výkony v krajském kole. Velké
poděkování patří paní učitelce Janě Milotové

Okresní kolo
pěvecké soutěže ZUŠ
V úterý 20. ledna 2015 se v sále ZUŠ Kroměříž uskutečnilo školní kolo
pěvecké soutěže ZUŠ. Z konkurence asi padesáti zpěváků byli vybráni
i 4 žáci z chropyňské pobočky, aby ZUŠ Kroměříž reprezentovali v okresním kole této soutěže, které se konalo v Kroměříži 19. a 20. února 2015.
Jsem velice ráda, že mohu říci, že i v této soutěži byli všichni naši
žáci velmi úspěšní. Žáci ze třídy pana učitele Luďka Koutného získali
tato ocenění:
- 0. kategorie: 1. místo s postupem do krajského kola Lenka Vaculíková, 2. místo David Traxmandl,
- 1. kategorie: 2. místo Hana Konvičná, 3. místo Karolína Nováková
(ze třídy paní učitelky Veroniky Juřenové).
Všem oceněným zpěváčkům a jejich učitelům velmi blahopřeji. Paní
korepetitorce Lence Obručové patří velké poděkování za čas, který
soutěžní přípravě zpěvákům věnovala.
Mgr. Jana Milotová
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za přípravu soutěžního repertoáru a také paní
učitelce Lence Obručové za vynikající klavírní
doprovod.
Luděk Koutný
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CHROPYŇÁČEK jde do kraje!
Dne 20. února 2015 se konalo okresní
kolo Národní soutěže ve hře lidových souborů
v ZUŠ Kroměříž.
Této soutěže se účastnil i náš lidový soubor
„CHROPYŇÁČEK“ ze ZUŠ Chropyně pod

vedením učitelů L. Koutného a J. Milotové.
Po velmi zdařilém výkonu získal soubor 1. místo
v kategorii žáků ZUŠ do 10 let a postoupil
tak do krajského kola, které se uskuteční
27. března 2015 v Uherském Ostrohu.

Dance World Cup
Žáci přerovské neziskové organizace Soukromý
institut neformálního vzdělávání, navštěvující
pobočku v Chropyni, se zúčastnili kvalifikace na Dance World Cup. Událost proběhla
v německém městě porcelánu Selb ve dnech
20. a 21. února.
Soutěžili v kategorii Moderní a Současný tanec
(Modern and Contemporary dance), bojovalo
se nejen o výhru, ale také o kvalifikaci na světový
pohár, konaný pro tento rok v Rumunsku.
Děti se zde pod vedením pana Ondřeje
Bernkopfa prezentovaly poprvé a byl to pro
ně především velký zážitek a poznání jiné země.
První skupina žáků ve věku kolem deseti let
(Aneta Zatloukalová, Elen Přecechtělová, Karolína Modlitbová, Kateřina Pavlasová, Lucie
Žemličková, Vendula Štěpánková, Markéta
Slováčková) se umístila na 4. místě. Dvojice dívek
čtrnáct a patnáct let (Lucie Ledabylová, Natálie
Šimčíková) dokázala vybojovat 2. místo. Dostaly
velmi krásné a vysoké bodové ohodnocení, které
je posunulo dále na světové finále.
Přejme jim tedy hodně štěstí v boji o pohár
a při reprezentaci České republiky v Současném
tanci.
Tímto jak žákům, tak jejich učiteli děkuji
za obrovský kus práce a snahu něco dokázat.
Nové zájemce rádi uvítáme. Můžete se předem
telefonicky domluvit na zkušební hodině u pana
učitele Ondřeje Bernkopfa – telefon: 736 268
Lucie Rolencová
574.
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Za tento krásný výsledek blahopřejeme jak
dětem, tak i jejich učitelům a přejeme hodně
štěstí v krajském kole.
Mgr. Lenka Obručová
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Upozornění hasičů
Při rozdělávání ohně v přírodě nebo na zahradě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo
pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně
50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti
od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen
na vyhrazených místech! Zcela zakázáno
je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň
nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů,
na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (minimálně
100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý
poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí.
Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně
vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně
je naopak ideální hliněný podklad. Ohniště
by mělo být nějak uspořádáno a odděleno
od okolí, např.: ohraničeno kameny, vyhloubeno
v zemi, obsypáno pískem a podobně.
K zapálení nebo udržování ohně v žádném
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako
např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi
snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně
ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou
vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
Dělejte jen takový táborák, který dokážete
zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte
si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní

pyramidy (pomohou např. záseky na polenech),
která umožní prohořívání dovnitř a zabrání
nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez
dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř.
písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti
vodního zdroje.
Vaše odpovědnost však nekončí okamžikem
skončení zábavy. Opustit místo pálení můžete
až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již
prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou.
Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel
i půda pod ohništěm musí být chladné.
V žádném případě nenechávejte děti
u ohniště bez dozoru plnoleté osoby!
Ohlásit pálení klestí je možné na webové aplikaci na stránkách www.paleni.hzszlk.eu. Zde vyplníte formulář a zabráníte tak
zvyšování počtů zbytečných výjezdů. POUZE
POKUD NEMÁTE MOŽNOST NAHLÁSIT
TO PŘES INTERNET, pak můžete volat
na telefonní číslo HZS Zlínského kraje:
950 670 222.
Stručný návod jak použít webový formulář:
Formulář má sloužit v případech, kdy má soukromá osoba, případně firma, v plánu spalovat větší
množství klestu po lesní těžbě nebo shrabanou
stařinu, listí a větve při jarním úklidu zahrad.
inzerce
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Operační důstojníci HZS tak získají snadný
přehled o počtu a místech, kde pálení probíhají,
zanesených i do mapových podkladů.
V případě ohlášení požáru může operační
důstojník zjistit dotazem na uvedený mobilní
telefon odpovědné osoby, zda se pálení nevymklo kontrole. V případě problémů vyšle
na místo jednotku požární ochrany, nebo
ohlášení požáru vyhodnotí jako planý poplach.
Ve formuláři je nutné vyplnit datum
a hodinu začátku i konce plánovaného pálení,
jméno osoby, která je za pálení odpovědná, její
číslo na mobilní telefon a e-mailovou adresu.
Dále místo pálení, například město, obec, část
obce, ulici, případně vhodný blízký orientační
bod. Ve spodní části stránky se nachází mapa,
na které si každý může najít místo, kde chce
pálit. Kliknutím levého tlačítka myši se na mapě
objeví bod a automaticky se zobrazí souřadnice
GPS zvoleného místa.
Na konci stránky je tlačítko odeslat, kterým
se potvrdí všechny zadané údaje.
Odesláním formuláře hasičský záchranný sbor nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem
hasičského záchranného sboru. Evidence
slouží jen pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
Aleš Dostál
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Hasičské závody
v Trávníku
V Trávníku se, jednu takovou hezkou sobotu,
konal branný závod, na který se každý rok těšíme. Naše výprava byla složena z pěti závodníků
a tří vedoucích, kteří nás podporovali. Naším
cílem bylo vybojovat co nejlepší umístění. Cesta
byla krátká, tudíž jsme byli brzo na místě a mohli
jsme se v klidu s našimi vedoucími připravovat
na závod. Po přípravě na závod byl svolán nástup a nám se rozklepala kolena, ale jsme silný
tým a navzájem jsme se podpořili.
Jako první vybíhala mladší družstva. Za naše
mladší družstvo soutěžili Barča Vavrysová, Adam
Hýsek a Denisa Hyblerová. Mladší družstvo
bojovalo statečně a do cíle doběhlo bez problému. Po doběhnutí se mladší děti šly zahřát
do auta a nachystaly se starší. Za naše starší
družstvo běžely Barča Hýsková, Zuzka Hradilová a Aneta Vavrysová. Holky doběhly do cíle
a "chrlily" zážitky ze závodu. Čekání na výsledky
bylo dlouhé, ale dočkali jsme se. Dočkali jsme
se krásného 12. místa z 27 pro mladší hasiče.
Ti starší se umístili na 21. místě z 32.
Na "bedně" jsme sice nebyli, ale jak jinak
strávit sobotní odpoledne než s dobrou partou.
Zuzana Hradilová

Ledová Praha
Po roce opět nastalo období předávání
vysvědčení a pololetních prázdnin, což pro nás
znamenalo jediné - odjezd směr Praha.
V pátek 30. ledna nás na hlavní nádraží v Praze
přivezl náš vysněný LEO express. Po připnutí placky s logem Ledové Prahy jsme se nejdříve vypravili
na Václavské náměstí a poté do Muzea čokolády.
Všem se nám sbíhaly sliny, jenom co jsme otevřeli
dveře a uviděli nejrůznější druhy čokoládových
zázraků. Na závěr čokoládové prohlídky jsme
měli možnost zhlédnout postup, kterým se vyrábí
pralinky, a jako malý bonus jsme dostali i jednu
ochutnat. Byla vskutku výborná!

Čas neúprosně plynul dál, a tak jsme v objevování našeho hlavního města pokračovali.
Na naší cestě Prahou byla Galerie umění s výstavou nejznámějšího pop-artového umělce Andyho
Warhola. K vidění bylo několik jeho významných
děl, která překypovala barevností. První den jsme
zakončili na Pankráci, kde se nacházela jak škola,
ve které jsme nocovali, tak i obchodní centrum,
což ocenila hlavně dívčí část naší výpravy.
Sobotní den byl velmi nabitý. Na programu
byla nejočekávanější část našeho výletu. Poslechli jsme si výklad o Betlémské kapli, ve které
v 15. století kázal Jan Hus a pak… A pak už to ko-
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nečně přišlo! Plavba pražskými Benátkami! Nasedli jsme do vyhřáté lodi, dostali malé občerstvení a kapitán zavelel k vyplutí. Hodinová plavba
po Vltavě se zajímavými informacemi utekla,
jak už to bývá, příliš rychle.
Naše cesta Prahou však ještě zdaleka nebyla
u konce. Navštívili jsme Muzeum Karlova mostu.
Zde jsme mohli vidět různé modely a fotografie,
ale také dočasnou výstavu betlémů. Po obědě
následovalo Zrcadlové bludiště a Kaleidoskopické
kino. Tady na nás čekalo (jak již z názvu vyplývá)
zrcadlové bludiště i ukázka kaleidoskopického
filmu.
Plni zážitků jsme se vydali za dalšími zážitky,
tentokrát na Staroměstskou věž. Na vrcholku věže
jsme měli Prahu jako na dlani. Tam Karlův most,
o kousek dál Národní divadlo, Petřín a nekonečné množství stříšek…
Po nádherném výhledu jsme ve dvě hodiny
stihli orloj a pak pokračovali dál. Metrem jsme
se přemístili na Vyšehrad, přešli Nuselský most
a už jsme byli u Muzea Policie ČR. V muzeu byly
vystaveny jak novodobé, tak historické uniformy, popisky zajímavých kriminálních činů, děti
si mohly udělat otisky prstů nebo položit své zvídavé
otázky strážníkům, kteří se po muzeu pohybovali.
Večer naše kroky zamířily do Kongresového
centra, kde jsme se zúčastnili koncertu Děti
dětem. Moderátorku večera Šárku Kubelkovou
střídal tanec a zpěv. Zazpívat nám přišla i Olga
Lounová a ABBA revival.
Nedělní ráno bylo ve znamení odjezdu. Před
odjezdem vlaku jsme dostali rozchod v Arkádách
Pankrác na zakoupení posledních suvenýrů
a dárků.
Martina Křupalová
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Město podporuje sport všestranně
Život Tělovýchovné jednoty Chropyně (TJ) je rozhodujícím způsobem závislý na finanční podpoře města. Na činnost a provoz TJ a dalších
sportovních organizací v Chropyni je v rozpočtu města vyčleněno zhruba
1,2 milionu Kč ročně, z toho asi 3/4 milionu připadne TJ. Jak si většina občanů
určitě všimla, nejsou to jediné peníze, které do sportovního života město
vkládá. Stačí se jen lehce ohlédnout za nedávnou minulostí: výměna oken,
kompletní zateplení budovy tělocvičny, totéž na objektu tribuny stadionu.
Umělé plochy sportovišť (atletická dráha, umělá plocha fotbalového hřiště,
házenkářské hřiště), rekonstrukce koupaliště a další.
Že to nejsou špatně investované peníze, o tom svědčí především zájem
chropyňské veřejnosti o sportování a velmi pěkné soutěžní výsledky některých oddílů. Proto chci v dnešním článku čtenářům objasnit, co všechno
se v TJ děje.
Náš sportovní spolek má zhruba 450 platících členů. V čele TJ stojí
šestičlenný výbor, jehož předsedou je Ing. Stanislav Dřímal. Naše sportovní
organizace sestává ze 14 oddílů.
Největší, nejen co do počtu členů, je oddíl národní házené (asi 120
členů). Má 7 soutěžních družstev na úrovni krajského přeboru. Dobrými
výsledky se některá družstva, především žákovská, dostávají téměř pravidelně
na Mistrovství České republiky v té které kategorii. Kromě již zmíněných soutěžních aktivit pořádá oddíl NH ročně zhruba šest turnajů pro různé věkové
kategorie a v letošním roce v červnu pořádá Mistrovství ČR starších žáků.
Druhým největším oddílem se šedesáti členy je oddíl gymnastiky. Děvčata v mládežnických kategoriích dosahují velmi hezkých úspěchů, často
až na republikové úrovni.
K velmi aktivním patří oddíl badmintonu se 45 členy. V soutěžích
III., IV. a VI. ligy je zapojeno 21 hráčů, zbývající členové oddílu se tomuto
sportu věnují rekreačně a zúčastňují se turnajů pro neregistrované. Takových
turnajů pořádá oddíl pro různé věkové kategorie v letošním roce šest.

Mezi nejaktivnější oddíly patří taktéž oddíl stolního tenisu s 31 členy.
V různých soutěžích má 27 hráčů. Družstvo A hraje divizi a loňskou sezónu
skončilo na 3. místě, současně je průběžně druhé. Družstva B, C a D hrají
v okresním přeboru I., II. a IV. třídy s průměrnými výkony. Žáci oddílu
se účastní regionálních, krajských a republikových bodovacích soutěžích.
Bratři Lukáš a Radim Koneční se v loňském roce dostali na mistrovství ČR,
TOP 12 v rámci kraje a satelitních turnajů. Oddíl pořádá v Chropyni čtyři
turnaje ročně a současně se účastní turnajů v rámci širšího okolí.
Oddíl kuželek reprezentuje Chropyni v krajském přeboru a kromě toho
pořádá turnaje pro veřejnost a zajišťuje dozor při pronájmech kuželny kolektivům z řad podniků a podobně.
Oddíl KARATE DO vzorně cvičí 3x v týdnu, čímž se jednotliví karatisté připravují na udělení stupně technické vyspělosti (DANY), které jim
po přezkoušení uděluje mistr České unie dentokarate DO.
Kromě výše uvedených oddílů soutěžících v oficiálních soutěžích různých
stupňů, máme i takové oddíly, které pravidelně cvičí, ale účastní se jen různých turnajů neregistrovaných a podobných amatérských klání. Mezi takové
patří: nohejbal, volejbal, florbal, sálová kopaná a kanoistika. Oddíly Sport pro
všechny a Jóga cvičí pravidelně, ale jen ve prospěch svého zdraví a pro radost.
Hlavní sál tělocvičny je s výjimkou školních prázdnin plně využíván včetně víkendů. Kromě toho je téměř stoprocentně využíván i sál
v 1. patře (bývalá kavárna). Tyto prostory se využívají i komerčně pro
cizí subjekty. Protože kapacita tělocvičny není neomezená, spolupracuje
TJ se Základní školou Chropyně na vzájemném zapůjčování cvičebních
prostor. ZŠ má některé hodiny tělocviku ve velkém sále tělocvičny a naopak
některé oddíly TJ využívají ke svým cvičením a tréninkům školní tělocvičnu.
Předpokládám, že z výše uvedeného dostatečně vyplývá, že všestranná
podpora města není bez důvodu a vyplácí se především v účelném využití
volného času nejen mládeže.
František Hrabal

Titul vicemistra republiky pro karatistu Karla Imríška
Poslední lednovou sobotu se v příbramské
sportovní hale konalo pod záštitou Českého
svazu karate a TJ Baníku Příbram Mistrovství
České republiky seniorů v karate všech stylů.
Po kratší závodní odmlce se na tento turnaj
nominoval i reprezentant kroměřížského klubu karate Karel Imríšek. Poprvé se mistrovství
konalo již na začátku nového roku, a to z dů-

vodu pozměněného závodního kalendáře
evropskou federací karate. Tato změna Karlovi
nijak nezkřížila tréninkové plány a svou přípravu zahájil jen o pár měsíců dříve, než tomu
bylo v předchozích letech. Z tohoto důvodu
se Karel neúčastnil žádných závodů podzimní
části a svůj tréninkový plán plně zaměřil jen
na jeden vrchol a tím bylo MČR.
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Před mistrovstvím se Karel ještě zúčastnil
testovacího turnaje, který byl zároveň i kvalifikační soutěží, kde obsadil bronzovou příčku.
Na základě analýzy svého výkonu musel pozměnit na poslední chvíli ještě svůj tréninkový
plán a doladit zbylé nedostatky.
Na MČR se do každé kategorie nominovalo
16 závodníků, náš karatista v prvním kole
narazil na juniorského závodníka z Ústí nad
Labem. Svým výkonem na Karla nestačil
a ten se s výsledkem 5:0 tak dostal do dalšího
eliminačního zápasu, kde se střetl se zkušeným
závodníkem z Písku. Ani v tomto kole Karel
nedal svému soupeři šanci a svým výkonem
si řekl o verdikt rozhodčích 4:1 ve svůj prospěch.
V semifinále narazil na vynikajícího karatistu
a reprezentačního kolegu z Ostravy. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o postup do finále a jeho
soupeř byl považován za favorita soutěže, tak
se Karel řídil heslem „všechno nebo nic“ a sáhnul
po své nejlepší připravené sestavě. Soupeři tím
opět nedal šanci a výsledkem 4:1 si zajistil účast
ve finále MČR. Až tam Karla zastavil další z reprezentačních kolegů, pražský závodník Janda, který
zvítězil v těsném poměru 3:2 nad Karlem. Karel
tak obsadil 2. příčku a stal se tak vicemistrem
republiky v kategorii kata muži pro rok 2015.
Na závěr velké poděkování, které patří brněnskému trenérovi Jarkovi Musilovi, městu
Chropyně, firmě Chropyňská strojírna, a.s., firmě
Robicont pana Roberta Lučana, panu Kotáskovi
za poskytnutí zázemí pro přípravu na MČR
a rodičům za podporu.
Oddíl karate TJ Slávia
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Badminton: první část sezóny se vydařila
Všechna tři chropyňská družstva badmintonu
mají již odehranou základní část ve svých ligách,
proto si řekněme, jak se jim dařilo a co je čeká
v druhé části sezóny.
Družstvo TJ Chropyně „A“ po loňském smolném sestupu do III. ligy hraje v soutěži PRIM
a jeho úkolem je návrat do II. ligy. To se zatím
družstvu daří a především v domácích zápasech
soupeřům zatím nepustilo ani bodík. Po pěti výhrách a jedné remíze tak ve své skupině skončilo
naše Áčko po základní části na 1. místě a vybojovalo si postup přímo do semifinále v play-off,
kde se k našemu družstvu do cesty postaví tým
SKP Kometa Brno „B“. Naše Áčko se neskromně

staví do pozice jasného favorita soutěže a cokoliv
jiného než vítězství v lize by bylo zklamání. Tak
doufejme, že roli favorita uneseme.
Družstvo TJ Chropyně „B“ hraje IV. ligu
a po základní části skončilo ve své skupině
na 3. pozici ze 4. V play-off ho ve čtvrtfinále čekalo družstvo ze Zlína, které bylo ve své tabulce
druhé. Dvojutkání bohužel našemu Béčku nevyšlo
a po prohře venku 2:6 a výhře 5:3 doma slavil
postup soupeř. Proto teď čeká Béčko boj
o celkové 5. místo v soutěži proti družstvu
z Hamer nad Sázavou. Doufejme, že se podaří
uhrát výhru v zápase o střed tabulky.
Družstvo TJ Chropyně „C“ bylo nově vytvoře-

no před touto sezónou a hraje tak nejnižší, tedy
VI. ligu JM kraje. Základní skupinu naši Céčkaři
zvládli na nováčka skvěle a z devíti družstev
skončili na 5. místě. Ve zbytku soutěže tak budou
hrát o celkové 1. až 5. místo a jakýkoliv postup,
byť třeba jen o místečko výš, by byl jen dalším
překvapením.
Více informací můžete nalézt na www.
bkchropyne.nas-tym.cz nebo na www.jmbadminton.cz.
Badmintonový oddíl Chropyně děkuje firmě
WSCNet s.r.o. (OS CHROPNET) a také městu
Chropyně za jejich podporu.
Martin Schmied

inzerce

Nabídka nebytových
prostor
Správa majetku města Chropyně,
p. o., nabízí k pronájmu nebytové
prostory v domě číslo popisné 55
na náměstí Svobody, v 1. patře:
- celková plocha činí 53,2 m2
- minimální cena ročního nájemného pro rok 2015 je 320 Kč/m2
(plus poplatky mimo nájemné: spotřeba el. energie, odvoz
komunálního odpadu, vodné
a stočné, teplo, úklid společných
prostor a obdobné služby)
- prohlídka prostor a informace
o pronájmu na Správě majetku
města Chropyně,
telefon: 573 355 323
- prostory jsou volné ihned

Správa majetku města Chropyně,
p.o., nabízí k pronájmu nebytové
prostory v domě číslo popisné 55
na náměstí Svobody, v přízemí:
- celková plocha činí 139,09 m2
- minimální cena ročního nájemného pro rok 2015 je 1050 Kč/m2
(plus poplatky mimo nájemné: spotřeba el. energie, odvoz
komunálního odpadu, vodné
a stočné, teplo, úklid společných
prostor a obdobné služby)
- prohlídka prostor a informace
o pronájmu na Správě majetku
města Chropyně,
telefon: 573 355 323
- prostory budou volné od 1.4.2015
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Přijmeme
v provozovně Chropyně
kandidáty na pozice:
TECHNOLOG plastikářské výroby
SEŘIZOVAČ vstřikovacích lisů (celkem 4 volné pozice)
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
MECHANIK ELEKTRONIK
Více informací k volným pozicím najdete na: www.fatra.cz
Nabízíme:
• profesní seberealizaci v úspěšné obchodně-výrobní
společnosti;
• adekvátní finanční ohodnocení;
• zaměstnanecké výhody společnosti;
• nástup ihned
Zájemci zasílejte svůj strukturovaný životopis na adresu:
Fatra, a.s. , personální odbor, T. Bati 1541
763 61 Napajedla e-mail: bhrabinova@fatra.cz
tel.: 577 502 225, 724 405 513; www.fatra.cz

Zpravodaj města Chropyně

Chropyňské počasí

3/2015

Vítání nových občánků

Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -0,3°C,
- průměrná denní teplota byla +4,1°C,
- nejteplejším dnem byl 24. únor s max. průměrnou teplotou +5,7°C,
- nejchladnějším dnem byl 1. únor s min. průměrnou teplotou 3,7°C,
- celkové množství srážek bylo 13,6 mm.
Zdroj: počasí-chropyne.cz

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 21. února 2015
přivítány tyto děti:
Tobiáš Brožík

Dagmar Zapletalová
Liliana Kurialová

nar. 13.01.2015

nar. 03.01.2015

Společenská kronika
Roky plynou stále dál … a už je Ti 60!

Očím ses ztratil – ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 25. února 2015 oslavil životní jubileum můj
milovaný manžel, náš skvělý tatínek a dědeček, pan

Kytičku květů a nejkrásnějších vzpomínek klademe
v těchto dnech na hrob při 13. výročí úmrtí manžela,
tatínka, dědy, pana

Jan Mráz.

Jana Kovaříka.

Přijmi proto naše blahopřání, do let příštích ať máš
k mání štěstí, zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl
a další 60 s námi oslavil. Ze srdce Ti přejí manželka Jiřina, děti Lucinka a
Petruška s rodinami, vnoučátka Ondrášek, Zuzanka, Míša a Kačenka posílají
dědečkovi velkou pusu.

Tichou vzpomínku věnuje manželka Božena a syn
s rodinou.
Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 18. března 1935 se narodila moje maminka,
naše babička a prababička, paní

3. březen 2015 byl dnem, kdy jsme si připomněli
30. výročí úmrtí mé maminky, paní

Anna Hánečková.

Věry Bajgarové.

K významnému životnímu výročí ji ze srdce přejeme
hlavně hodně zdraví, životního elánu a optimismu.
Babi, máme Tě rádi. Dcera, zeť, vnuci Tomáš a Dušan
s rodinami.

Vzpomínají dcera Marie s manželem, vnoučata Soňa
a Jiří s rodinami.
Jen svíci hořící a kytici na hrob položíme,
tiše se zastavíme a na Vás zavzpomínáme.

K narozeninám Ti přejeme, jak to zvykem bývá,
aby se Ti splnilo, co Tvé srdce skrývá.
Dne 18. března 2015 oslavil své 65. narozeniny
pan

Dne 7. března 2015 jsme vzpomenuli 2. výročí
dne, kdy nás navždy opustila naše maminka, babička
a prababička, paní

Josef Velešík.

Věra Mrázová

Hodně zdraví a spokojenosti mu přejí manželka
Miloslava, syn Josef s rodinou, syn Martin a vnučka Lenka.

a zároveň si dne 21. března připomínáme 11. výročí
dne, kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

Vážení čtenáři,
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Jan Mráz.
S láskou vzpomínají syn Jan a dcery Věra a Hana
s rodinami.
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Tvůj život byla radost a práce, pro vše dobré měl jsi cit.
Dobré srdce ztichlo a přece nezemřelo,
v paměti bude stále žít.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 8. března 2015 jsme vzpomenuli 5. výročí
dne, kdy nás navždy opustil milovaný syn, bratr, vnuk
a kamarád, pan

Dne 31. března 2015 uplyne 10 smutných let,
co nás navždy opustil pan

Jan Zapletal.
Miroslav Hýbner.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 18. února 2015 by oslavil své 34. narozeniny. S láskou vzpomínají
rodiče, sestra, babičky, dědeček i kamarádi.

Dotlouklo srdce matčino, uhasl oka svit.
Budiž Ti, maminko drahá, za všechno vřelý dík.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 3. dubna 2015 vzpomeneme smutné 7. výročí
úmrtí paní

Dne 9. března 2015 tomu bylo už 40 let, co nás
navždy opustili naši rodiče

Evy Štrbákové.

Miroslav a Věra Topičovi.

S úctou a láskou vzpomíná manžel s celou rodinou.

Stále vzpomínají synové Miroslav,
Pavel, Radovan a Petr
s rodinami.

Osud ti nedopřál s námi déle být.
Ale v našich srdcích stále budeš žít.
Dne 14. dubna vzpomeneme 10. smutné výročí
úmrtí pana

Martina Locha.

Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Odešla jsi, jak Bůh si přál, v našich srdcích však žiješ dál.

S láskou a úctou vzpomíná rodina a kamarádi.

Dne 13. března 2015 jsme vzpomněli 11. výročí
úmrtí naší maminky a babičky, paní

Dne 11. dubna 2015 uplyne 11 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní

Jarmily Ryšavé.

Alena Chybová, roz. Kuchaříková

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou. Nikdy
nezapomeneme.

a 15. května 2015 vzpomeneme její nedožité
63. narozeniny. Vzpomínají rodiče, bratr, dcery
a syn s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 20. března 2015 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, babičky,
prababičky, paní

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Věry Konrádové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery a syn
s rodinami.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 4/2015 - 2. dubna (vychází 17. dubna)
č. 5/2015 - 7. května (vychází 22. května)
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039.

V
Vychází
měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace
JJunák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 5. března (číslo vychází 20. března 2015).
Uzávěrka příštího čísla: 2. dubna 2015 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Bc. Dana Jedličková
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací,

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

foto zdroj internet

23

Zpravodaj města Chropyně

3/2015

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně
25. března

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Pohádka o Krakonošovi a pyšné a lakomé pekařce
Jíře. Vstupné 35 Kč.
Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 9:00

pěveckým výkonem“, jak jej popsal jeden londýnský
kritik, představí v Holešově skladby ze svého CD.
Dirigent: Lukáš Vasilek. Vstupné: základní 170 Kč,
snížené 100 Kč.
Kde: Zámek Holešov - velký sál, 19:30

Chropyně
3. dubna

Láska a párečky
Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská komedie. Její nezapomenutelný divácký zážitek silně
ovlivní vynikající překlad, režie a herecké hrátky. Hra
Francie roku 2004, ve které se komickým způsobem
demonstrují problémy nastupující dospělosti. Hraje
Divadelní agentura Sophia Art. Vstupné: 100 Kč.
Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 19:00

Láska a párečky

Přehled akcí
v Chropyni a okolí

Hulín
26. března

Hulín
27. března

Starý Hulín na filmovém plátně
Po velmi úspěšné premiéře pokračujeme v seriálu
promítání dostupného videomateriálu z historie
města Hulína. Promítání filmů na velké plátno
bude komentováno. Přijďte se podívat na filmy již
zveřejněné či zatím neznámé. Vstupné dobrovolné.
Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00
KULINÁRIUM
DÁMSKÁ JÍZDA NEJEN PRO DÁMY
Nejen pro ženy je připraven pestrý pořad, kde nebude chybět módní přehlídka, povídání o zdravém
životním stylu, taneční vystoupení, barmanská show,
ukázka voltiž – gymnastika na koni a mnoho dalšího. Po skončení hlavního programu k příjemnému
posezení zazpívá a zahraje Kamil Horák (Toujours).
Kde: Kulturní klub Hulín, 18:30

Hulín
17. dubna

Degustace francouzských vín
Degustace francouzských vín + francouzské delikatesy.
Kde: Kulturní klub Hulín

Holešov
25. března

TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ
Divadelní úprava hry Bohumila Hrabala. V hlavní roli
Josef Dvořák. Nová divadelní úprava hry Bohumila
Hrabala, která křehce a srozumitelně zprostředkovává
texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě,
lásku v mnoha podobách a filosoficky znamenitě
podložený humor autora. Vstupné 230 Kč.
Kde: Kino Svět Hulín, 19:00

Holešov
21. dubna

MARTINŮ VOICES
Dvanáct nádherně sladěných hlasů, to jsou Martinů
Voices. Profesionální komorní sbor s „ohromujícím
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Holešov
22. dubna

OTYLKA
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás
zavede do luxusního sanatoria, ve kterém má bohatá
panička Otýlie zhubnout. Není ovšem zadarmo, pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem
netuší, že to je nejen dárek, ale i past. Zatímco ona
izolovaná hubne, což se jí nedaří, její exotický manžel
si k nim domů přivádí její kamarádku. Podplacený
personál sanatoria pak dostává pro Otylčinu kůru
nové zadání: NEZHUBNOUT, NAOPAK PŘIBRAT
a držet ji tam co nejdéle. Otylka však je nejen tlustá,
ale i chytrá. Vše prokoukne. Je to hra nejen o chytré
ženě, která se nedá, ale i nesmírné moci peněz. Autor:
Jaromír Břehový, režie: Pavel Trávníček.
Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Kroměříž
7. dubna

BRATŘI EBENOVÉ - ČAS HOLIN
Hudební skupina bratří Marka, Kryštofa a Davida
Ebenových patří již mnoho let k zavedenému pojmu
na české hudební scéně. Spojení Markovy kytary,
Kryštofova klavíru či flétny, Davidova klarinetu a soprán
saxofonu vytváří ojedinělý ebenovský sound, obohacený
nástroji dalších muzikantů včetně vynikajícího jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka. Očekávat lze folk
s vybroušenými texty, které přetékají krásnými slovními
hříčkami a moderátorským umem Marka Ebena.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž
16. dubna

BONNIE A CLYDE
Inscenace Bonnie a Clyde zachycuje cestu dvou
nejznámějších zločinců Ameriky od jejich setkání
až po jejich smrt. Co se týče žánru, můžeme říct,
že jde o kabaret, na kterém se diváci budou smát,
ale i plakat. Uvádí Malá scéna Zlín.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž
22. dubna

HALINA PAWLOWSKÁ CHUŤ DO ŽIVOTA
Úplně nová one woman show Haliny Pawlowské
„Chuť do života aneb O vzrušení, lásce, katastrofách
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim
společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všechno je putna, jen když nám chutná! Zájemci
si po skončení programu mohou zakoupit a nechat
podepsat Halininy knihy.
Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Přerov
4.-5. dubna

Hody, hody, doprovody...
Velikonoční jarmark s kulturním programem. Součástí
oslav je i Velikonoční salon v Městském domě.
Kde: Náměstí T. G. M. Přerov, 19:30

Přerov
23. dubna

Mandarínková izba
Komedie plná francouzské duchaplnosti a šarmu
nabízí několik zajímavých příběhů lidí ve vtipných
krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy
přímo detektivním závěrem.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

