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Z historie Hanáckých slavností – letos již po dvanácté
Od rro
o kku
u1
985 se datuje historie „Hanáckých
1985
slavností“ v Chropyni. V tomto roce v rámci oslav
Mezinárodního dne muzeí připravilo Muzeum
Kroměřížska ve spolupráci s Městským národním
výborem v Chropyni první ročník Hanáckých
slavností, které se v 70. letech pravidelně konaly
v Kroměříži za účasti národopisných souborů
z celé Hané a všech zájemců o lidové umění, píseň
a tanec.
„I. Hanácké slavnosti se uskutečnily ve
dnech 18. – 19. května v zámeckém parku.
V sobotu 18. 5. dopoledne se konal tradiční
turistický pochod „Za králem Ječmínkem“,
odpolední program vyplnila hanácká jízda „honění
krále“, vycházející z místních lidových tradic.
Zúčastnili se jí jezdci z Kyselovic a Kojetína. Hlavní
program byl v neděli 19. května a byl zahájen
otevřením hanáckého jarmarku s výrobky
lidového umění a řemesel , doplněný o občerstvení
a krajové speciality. Potom následovala přehlídka
dětských hanáckých souborů pod názvem „Jen
v míru může zpívat pták“, kde jako hosté vystoupily
dětské národopisné soubory z Brna a Prostějova.
Dobu polední přestávky vyplnil koncert hanácké

krojované hudby z Kojetína. Odpoledne začal
hlavní program slavností pod názvem „Hra na
Ječmínka krále“, kde vystoupili členové
národopisných souborů Mánes z Prostějova,
Klas z Kralic, Ječmínek z Chropyně a krojovaná
skupina z Dobrotic. Celý program uzavřela lidová
veselice s doprovodem dechové hudby
Zdounečanka. Pěkné prostředí zámeckého parku
dodalo slavnostem neopakovatelnou atmosféru.“
Takto popisovala první Hanácké slavnosti
v Chropyni v kronice našeho města kronikářka
paní Jarmila Přidalová. Mnozí z Vás jste jistě tuto
atmosféru zažili osobně, a proto můžete
porovnávat úroveň jednotlivých ročníků.
Programovou náplň vždy zajišťovalo Muzeum
Kroměřížska a její struktura vycházela ze snahy
zajistit v rámci rozpočtu co nejpřitažlivějším
způsobem ukázky tradiční lidové tvorby, a to jak
dětských, tak i dospělých národopisných souborů
z celé Moravy, doplněné ukázkami lidového umění
a řemesel formou tradičního jarmarku.
O úspěšnosti a divácké přitažlivosti této akce svědčí
vysoká návštěvnost široké veřejnosti všech
věkových kategorií nejen z Chropyně, ale i

z širokého okolí. Nejvíce návštěvníků přilákaly
Hanácké slavnosti v roce 1989, kterých se podle
údajů v kronice zúčastnilo 5 500 osob. Jinak se
návštěvnost pohybovala v rozmezí 2 000 – 3 000
návštěvníků, což svědčí o velkém zájmu veřejnosti
o tyto lidové tradice a zvyky. Slavnosti byly
v minulosti provázeny hezkým, slunečným
počasím, až na jednu výjimku, a tou byl rok 1991,
kdy po celou dobu pršelo, a proto se musely tyto
v pořadí již IV. Hanácké sla vnosti konat
v náhradních prostorách Sdruženého závodního
klubu a Chropyňského zámku.
Doufám, že ty letošní XII. Hanácké slavnosti
se po všech stránkách vydaří, přilákají do našeho
města mnoho návštěvníků a zájemců o lidové
zvyky a tradice a potvrdí, že občané Chropyně se
umí nejen bavit, ale umí i zorganizovat na vysoké
kulturní a společenské úrovni akci, která pobaví a
zaujme co největší okruh příznivců nejen místních,
ale i přespolních a že její návštěvníci se k nám do
Chropyně budou rádi vracet a těšit se opět na
další ročník.
Za štáb Hanáckých slavností
o sstt a měs
– Ing. PPee tr V
ečeřa
městt a –
Večeřa
ečeřa,, mís
místt o sstt a rro
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola I.
Společenský význam hudby není třeba
obšírně dokazovat. Hudba je dílem celých
generací, provází lidstvo od jeho vzniku.
Hudba v našem národě měla vždy
významnou úlohu. Byla uměním, v němž náš
lid vyjadřoval své sociální tužby, mravní
hodnoty a ideje humanity. Hudební odkaz
našich skladatelů je svědectvím o svébytnosti
naší kultury a významných historických
událostech. Hudba byla našemu lidu oporou
a útěchou v obdobích sociálních zlomů,
v dobách národního ponížení a útlaku, avšak
i účinnou inspirací v jeho revolučních
zápasech.
Vzpomeňme husitského chorálu a jeho
sjednocující síly, péče o zpěv u českých bratří
i významu zpěvu a hudby v pedagogickém
díle Komenského. V historii naší národní
kultury nemůže být také nikdy zapomenuta
úloha českých kantorů, kteří s nadšením šířili
hudbu mezi naším lidem a udržovali českou
písní národní uvědomění i v dobách
ohrožené národní existence. Hudba splnila
svou společenskou úlohu i v těžkých
zkouškách za druhé světové války, kdy
udržovala vědomí národní existence. Nelze
ovšem zastírat, že postavení hudby
v současném našem životě neodpovídá
jejímu společensko-historickému významu
ani jejím tradicím. Život dnešního člověka se
odvíjí od rozmachu techniky v atomovém a
kybernetickém světě. Jednostranný rozvoj
techniky a civilizace porušil základní
biologický vztah mezi člověkem a přírodou.
Jsou narušeny mezilidské vztahy, které se
stávají labilními, ztrácejí intenzitu a mění se
ve vztahy funkční. Společnost je také
zaplavena informacemi, které jedinec může
nanejvýš registrovat, nikoliv však psychicky
zpracovat. Masová kultura snižuje tvůrčí
iniciativu a hladinu aktivity. Současný člověk
pro nedostatek času není schopen
hlubokého prožitku a delší koncentrované
pozornosti, a vyžaduje proto stále
intenzivnější a atraktivnější dojmy. Rodiny
tráví mnoho času v němém pohledu na
obrazovku televizoru, bez osobní
komunikace. Do našich domácností pronikla
ofenzivně zmechanizovaná hudba a stala se
neoddělitelnou součástí denního života. Tato
hudba však ztratila svou etickou hodnotu
i své estetické poslání a stala se pouhým
zbožím.
Průvodní negativní jevy civilizace a s nimi
spojený konzumní přístup k životu, vyplněný
shonem a obstaráváním, i přemíra
nezpracovaných informací ze sdělovacích
prostředků omezují možnost sebeutváření
člověka. Falešný systém hodnot, ztráta pocitu
resonance k druhému člověku snižují tvůrčí
podíl jednotlivce na společenském dění.
Moderní doba způsobuje poruchy v psychice
člověka a vytváří pocity a stavy, které lze
nazvat odcizením člověka. Toto odcizení může
být zmírněno rozvinutím lidské aktivity

a potencionálních možností člověka. Zvláště
mladým lidem je třeba pomáhat překonávat
jejich pocity bezradnosti. Společnost
a školská výchova musí hledat prostředky,
jak obnovit duševní zdraví člověka.
Lékařská věda poukázala na to, že hudba
a hudební aktivita jsou jedinečným
prostředkem k léčení duševních poruch
emoční povahy a také prostředkem,
kompenzujícím některé negativní vlivy
současné civilizace. Na etickém účinku
hudby a jejím psychofyziologickém působení
je založena hudební terapie.
Myšlenka zavést hudbu do léčebných
procedur není nová. Avšak teprve
problematika moderního člověka s jeho
negativními emocemi ji osvětluje v nových
souvislostech a významnějších polohách.
S hudební terapií souvisí i léčení citové
deprivace dětí (citové strádání), která je
vážným průvodním jevem současné
společnosti. Živá hudba a zpěv je
prostředkem k vyvolání aktivní radostné
nálady a prvých citových kontaktů.
Současné výzkumy důležité pro oblast
lékařskou i pedagogickou potvrzují
předpoklady o receptivní hudebnosti u
každého zdravého člověka a o primární lidské
potřebě hudby.
Jsme však plně přesvědčeni, že hudba
nemůže a nesmí vymizet z povědomí a života
současného člověka a zůstane i nadále nejvíce
milovaným druhem umění.
Hudba, lidová píseň i tanec, patřily
v hanáckém regionu vždy k osobité lidové
kultuře a prezentovaly estetické cítění
zdejšího lidu. Hudba a zpěv zde byla
významnou součástí kulturní skutečnosti.
V dřívější době, přibližně do konce 19. století,
byla určována hospodářskou a společenskou
závislostí obce na církvi římskokatolické,
konkrétně na arcibiskupství olomouckém
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a biskupství kroměřížském. Bezprostřední vliv
na hudební poměry i proměny v regionu měla
Olomouc a Kroměříž, letní sídlo
olomouckých biskupů, od roku 1776
arcibiskupů. Kroměřížský a také chropyňský
zámek patřil olomouckým biskupům a s ním
bylo spojeno celé jejich feudální panství
s polnostmi, loukami a bohatými lesy.
Katolický klérus měl vliv na obsazování
učitelských míst ve škole i na chrámovém
kůru a tyto zaměstnance odměňoval.
V kostele, klášteře a ve škole se v dřívější
době pěstovaly hlavní formy tehdejšího
hudebního života. Chrámová hudba a zpěv
patřily dlouho k nejdůležitějším projevům
hudebního a pěveckého dění. Jevily se ve
třech složkách, tj. zpěvem chorálu zpívaného
duchovními a choralisty v presbytáři, realizací
lidového zpěvu duchovního zpívaného
věřícími v chrámové lodi a hudbou na kůru
v provedení sólistů, sboru a orchestru
s varhanami (figurální hudba), za řízení
tehdejších rektorů – učitelů a později
jmenovaných ředitelů kůru. Tato praxe
v provozování chrámové hudby a zpěvu
nedoznala změn do dnešní doby a je
doposud pěstována s určitými proměnami,
týkajícími se postavení varhan v obnovené
liturgii.
Autor jednotlivých kapitol si klade za cíl
na základě historických pramenů,
dokladového materiálu a osobních
vzpomínek připomenout dnešní a následující
generaci významné chropyňské osoby a
muzikanty, jejich společenské a hudební
aktivity a podíl na rozvoji hudební kultury
v Chropyni. V užším slova smyslu poukázat
na život lidu v hanáckém regionu, který je
spjat s hudební a národopisnou tradicí
v uplynulých staletích.

– Do
c. PhDr
v Buček
Doc.
PhDr.. Milosla
Miloslav
Buček,, CSc. –
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Medaile pro Františka Hrabala
V pátek dne 4. května proběhlo v Praze
na zámku v Kolodějích slavnostní předání
medailí Hasičského záchranného sboru ČR.
Medaile Hasičského záchranného sboru ČR
byly uděleny celkem 34 občanům a
příslušníkům bezpečnostních sborů. Genmjr.
Ing. Miroslav Štěpán předal také jednu
z medailí za zásluhy o bezpečnost panu
Františku Hrabalovi, který se v době, kdy byl
ve funkci místostarosty města Chropyně,
významně podílel na řešení povodňové
situace na území města v roce 1997 , navíc
ve funkci starosty dlouhodobě aktivně
spolupracoval se svými partnery s HZS
Zlínského kraje.
Na cestě do Prahy pro toto ocenění jej
doprovázel ředitel územního odboru HZS
Kroměříž pplk. Ing. Vladimír Pikner, jeho
zástupce mjr. Stanislav Pumprla a starosta
města Chropyně Ing. Radovan Macháček.
Jménem svým a jménem Města Chropyně
blahopřeji k tomuto ocenění Františku
Hrabalovi.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města –

starosta blahopřeje panu Hrabalovi

Statistika dopravních dat
Snad každý, kdo vjíždí do Chropyně ve
směru od Kroměříže, si mohl povšimnout
„zvláštní krabičky“ nainstalované na sloupu
veřejného osvětlení. Toto zařízení slouží ke
zjišťování statistických dopravních dat.
Jinými slo vy, zapisují se zde údaje o
dodržování předepsané rychlosti v obci a
počtu projetých vozidel v obou směrech.
Je velmi zajímané sledovat, jak dalece řidiči
dané předpisy dodržují.
Ve zkratce vám nabízíme několik údajů

k posouzení. Ve sledovaném období od
1.4.2007 do 30.4.2007 projelo v obou
směrech celkem 81.283 vozidel, tzn. cca
2.709 vozidel denně. Přičemž ve směru do
Chropyně projelo 45.410 a v opačném
směru 35.873 vozidel. Rychlost
50 km/hod. překročilo 50.595 vozidel
(62 %), ve směru do Chropyně 31.076 a
19.519 ve směru opačném.
Ve dnech 24. a 25.4.2007 bylo
prováděno měření tak, aby přijíždějící řidiči

neviděli, jakou rychlostí projíždějí, což
vedlo k nárůstu překračovaní rychlosti o
cca 30 %. Nejvyšší rychlost (126 km/hod.)
byla naměřená 1.4.2007 ve 20.12 hod.
Možná by nebylo od věci, kdyby toto
„chytré zařízení“ mělo možnost evidovat i
SPZ projíždějících vozidel, které se
dopouštějí přestupku.
A jak jste na tom s dodržováním rychlostí
Vy?
– SMM –

KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA
KONTEJNEROV
Robert Lučan

přeprava
eprava a likvidace odpadu
• vozy Avia (3t), Liaz (8t),
Renault (6t)
• přistavení kontejnerů 3 − 13 m3
na odvoz stavebního,
domovního a jiného odpadu
• krátkodobý a dlouhodobý
pronájem kontejnerů
• dovoz stavebního materiálu
včetně naložení a složení
• rozvoz palivového dříví

Hrad 408, 768 11 Chropyně,
Chropyn , mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz
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Z jednání rady města
V období o
d1
5.4. do 1
5.5.200
7 rra
ada měs
od
15.4.
15.5.200
5.5.2007
městta
na svých jednáních:
- schválila postup na odstranění autovraku
vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona
č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, s tím, že vlastník vozu bude
vyzván k odstranění autovraku ve lhůtě do
2 měsíců ode dne doručení výzvy;
- schválila změnu ve způsobu účtování
Bytového střediska Správy majetku města
Chropyně, p. o.;
jádřila so
uhla
- vy
vyjádřila
souhla
uhlass s instalací bezdrátového
internetu v pásmu 5,8 GHz na nemovitostech Města Chropyně nacházejících se
na ulicích Tyršova 645 a Díly 561 – 563
provedenou firmou WinSoft Company, s. r.
o., se sídlem 8. května 449/6, Olomouc,
IČO 25855441;
- schválila provedení úprav 3 kusů bříz na
pravé straně domu č.p. 557 na ulici Díly,
a to provedením částečného kácení
a částečného ořezu po skončení
vegetačního období;
- schválila paní R.K. zřízení dvou parkovacích
míst pro osobní automobily na veřejném
prostranství před rodinným domem na
ul. Hrad č.p. 481, Chropyně, s tím, že místa
budou vybudována na náklady žadatele;
v álila umístění informační vitríny
- sch
schv
Realitní kanceláře MORREA reality, s.r.o,
se sídlem Velké nám. 104, Kroměříž,
IČO 26898616, na pozemku p.č. 1093/94
v k.ú. Chropyně;
- uložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí v termínu do 2.5.2007
informovat firmu RealCom IK, s. r. o., se
sídlem Šoltésovej 1715/234, Považská
Bystrica – SK, IČO: 36337820, o kladném
stanovisku rady města k Těžebnímu záměru
na těžbu štěrku pro výstavbu dálnice D1
v úseku Kroměříž-východ – Říkovice a
upozornit na nezbytnost podání žádosti o
Změnu územního plánu města Chropyně;
- vyjádřila souhlas z pozice vlastníka
pozemku parc. č. 1380 se zřízením dvou
nových STL regulačních objektů firmou JMP
Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1,
Brno, IČO: 27689841;
- vzala na vědomí doporučení hodnotící
komise podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce zadané dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném
znění,
„Rekonstrukce
sportovního areálu v Chropyni“ a schválila
jako dodavatele stavby „Rekonstrukce
sportovního areálu v Chropyni“ firmu
Rovina, a.s., se sídlem Kroměřížská 134,
Hulín, IČO: 64508510, s nabídkovou cenou
16,669.585,- Kč;
v álila přidělení tiskárny HP LaserJet
- sch
schv
1200 Odboru Klubu českých turistů
Chropyně, zastoupenému paní Jaroslavou
Pospíšilovou, registrační číslo 114205;
- schválila bezplatný pronájem velkého
společenského sálu Městského kulturního

-

-

-

-

-

-

-

-

-

střediska dne 15.5.2007 v době od 13:00
do 18:30 hodin za účelem organizování
absolventského koncertu žáků Základní
umělecké školy;
schválila bezplatné zapůjčení sálu
Městského kulturního střediska Základní
škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
pro účely uspořádání školní akademie
žáků ke Dni matek dne 21.5.2007 od 8:00
do 13:00 hodin a 22.5.2007 od 14:00 do
18:00 hodin;
přidělila byt č. 4 o velikosti 1+1 v I. podlaží
domu Drahy 220 paní J.K. za cenu nájmu
19,38 Kč/m2;
zamítla poskytnutí příspěvku Charitě
Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198,
Kojetín, na úhradu nákladů za ubytování
klientky J.U. s trvalým pobytem
v Chropyni;
udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, panu Jaromírovi
Muchovi, na hudební produkci
pořádanou v pátek 20. dubna 2007
v prostorách Restaurace Stop Chropyně
s tím, že bude ukončena do 01:00 hodin
následujícího dne;
udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, paní Lence Blažkové,
provozovatelce Hospůdky U Orla na
pořádání veřejných hudebních produkcí
v pátek nebo sobotu v období od
1.5.2007 do 31.10.2007, a to s tím, že akce
bude ukončena do 01:00 hodin
následujícího dne;
udělila souhlas oddílu kanoistiky
TJ Chropyně s pořádáním táborákové akce
„Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2007
v prostoru koupaliště;
uložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí zpracovat v termínu do
11.6.2007 veškeré podklady a vstoupit do
jednání s dotčenými subjekty v souvislosti
se zřízením autobusové zastávky na ulici
J. Fučíka a napsat žádost na firmu
KRODOS, a.s., se sídlem Skopalíkova 2385,
Kroměříž, IČO: 26950502, o zajištění
dojezdu vybraných autobusových spojů
k nově vybudované zastávce od 1.9.2007;
-schválila Vnitřní směrnici č. 6/2007Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na stavební práce
s účinností od 2.5.2007;
uložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí a řediteli Správy
majetku města Chropyně, p. o., provést
v termínu do 27.6.2007 opravu
havarijního stavu oken ve dvou bytových
jednotkách domu č.p. 247 z položky rezerva
na středisku 2 bytové hospodářství;
uložila starostovi města v termínu do
16.5.2007 podepsat Smlouvu o výstavbě
se stavebníkem panem J.N., která řeší
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dotčení obecního pozemku umístěním
jímky a přesahem požárně nebezpečného
prostoru;
udělila souhlas vlastníka nemovitosti panu
M.B. s užíváním obecního pozemku
v období měsíce května popřípadě června,
na kterém bude umístěn kontejner pro
odpad a lešení během opravy střechy
a fasády rodinného domu;
schválila provedení výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací investiční akce
IV. etapa Regenerace sídliště firmou
LM Engineering s.r.o., se sídlem Obvodová
3607/19, Kroměříž, IČO 27676366, v ceně
22.000,- Kč vč. DPH, jmenovala hodnotící
komisi ve složení: předseda Ing. Jaroslav
Hloušek, členové Ing. Naděžda Šoborová,
Ing. Ladislav Malůšek, Ing. Jan Polišenský,
pan František Hrabal a uložila vedoucímu
odboru výstavby a životního prostředí
v termínu do 11.6.2007 oslovit firmy Správa
a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., se sídlem
Kotojedy 56, Kroměříž, IČO: 26908298,
Cyril Dragon – DLAŽBA, se sídlem
Tovačovská 126, Chropyně, IČO: 47428171,
CONTRACTORS s.r.o., se sídlem Obvodová
3607, Kroměříž, IČO: 25539078, STRABAG,
a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5,
IČO: 60838744 a PSVS, a.s., se sídlem
Skály 870, Tlumačov, IČO: 45273910 a
zajistit provedení výběrového řízení;
sch
schv
válila provedení deratizace veřejných
ploch a kanalizačních přípojek v ceně
25.000,- Kč + 19 % DPH;
schválila Smlouvu o ochranných
bezpečnostních službách mezi Městem
Chropyně a firmou Astrema, s.r.o., se sídlem
Objízdná
1628,
Otrokovice,
IČO: 49447084;
uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, p. o., sepsat nájemní smlouvu
s paní M.S. na dobu určitou do 30.6.2007;
v případě dalšího prodloužení nájmu
s touto nájemnicí je nutné vyžadovat
předplacení nájemného na dobu
minimálně dvou měsíců;
schválila Směnnou smlouvu na směnu
nemovitostí mezi Městem Chropyně a
Tělovýchovnou jednotou Chropyně se
sídlem Moravská 552, Chropyně,
IČO: 00545333;
schválila Dohodu o vzájemné spolupráci
mezi Městem Chropyně, nám. Svobody 29,
Chropyně, zastoupeným starostou města
Ing. Radovanem Macháčkem, a
Fotbalovým klubem Chropyně, občanským
sdružením, se sídlem Moravská 551,
Chropyně zastoupeným předsedou klubu
Mgr. Igorem Štěpánkem, spočívající ve
výpomoci při sečení travnatých ploch;
vzala na vědomí konání akce Kladení
věnců při příležitosti ukončení II. světové
války dne 7.5.2007 v 19:00 hodin u
pomníku padlých v Chropyni a v 19:15
v Plešovci.
-- JiRo –
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Co nás zděsilo?!
Nejen pomalované fasády domů,
plechové ploty, ale už i dopravní značky se
staly v poslední době „obětí“ pravděpodobně, podle rukopisu soudě, mladého
tzv. „umělce – malíře“, kterému nestačilo
vyřádit se se štětcem v ruce doma na papíře
a použil k tomu to, co by mělo především
sloužit nám všem, to jsou dopravní značky.
Asi si tento „umělec“ neuvědomuje, že to není
nejen umělecké, ba spíše nevkusné, ale že to
někdo bude muset umýt, nebo dokonce
značku vyměnit a její výměna si vyžádá
částku kolem 1 500,-Kč. A samozřejmě to
bude muset i někdo zaplatit a tím „někdo“
jsme my všichni, občané města Chropyně,
tedy včetně i toho tzv. UMĚLCE!!!
Redakce

Hasiči zasahovali opět jako první
Letošní suché jaro si po celé naší republice
vyžádalo mnoho zásahů hasičů při zahoření
lesních nebo travních porostů. Ani nám se
tyto nepříjemnosti nevyhnuly.
Byl svátek 1. květen odpoledne, kdy naši
dobrovolní hasiči opět v bezvadné a rychlé
připravenosti zasahovali při hašení požáru
porostu za železniční tratí na loukách. Požár,
který se vlivem velmi suchého počasí a
příznivému větru rychle šířil, zlikvidovali naši
dobrovolní hasiči velmi rychle a profesionálně. Byl jsem již po několikáté přímo

u zásahu našich hasičů a musím jim tímto
jménem starosty města poděkovat za
bezvadnou připravenost plnit náročné úkoly.
Poděkování však patří i tomu, který bez
zaváhání včas zavolal a přesně lokalizoval
ohnisko požáru. Byl to žák 6.B základní školy
Radek Janalík. Starosta Ing. Radovan
Macháček a místostarosta Ing. Petr Večeřa
mu osobně poděkovali a předali malou
sladkost.
– Ing. Radovan Macháček starosta města –

-5-

06
06/2007

Zpravodaj města Chropyně

Co se (ne)povedlo – (ne)splnilo ve školní družině
Naše činnost ve školní družině je
celoročně zaměřena na sportovně-rekreační
aktivity. Tímto programem se prolínají
zájmové výchovy = pracovní, výtvarné,
e s t e t i c k é ,
přírodovědné a další.
Protože sportovněrekreační program
kompenzuje u dětí
potlačovanou
přirozenou aktivitu
z dopoledních
vyučovacích hodin,
snažíme se být co
nejvíce venku nebo
v tělocvičně.
Samozřejmě,
že
každému se nemusí
líbit vše, a tak
činnosti střídáme,
aby si každý našel to
„své“.
Takže jen ve
zkratce celoroční
program
školní
družiny: pravidelné
míčové a kolektivní
hry,
cvičení
v tělocvičně nebo
v přírodě, plnění
vybraných disciplín v lehké atletice,
nepravidelné turistické vycházky, pravidelné
besedy v knihovně, podzimní soutěže (např.
nejveselejší drak, nezdařilejší výrobek

z přírodnin, vytvoření podzimníčka aj.).
V zimě (pokud jsou sněhové podmínky)
stavíme sněhuláky, hledáme zvířecí a ptačí
stopy ve sněhu, vyrábíme dárky a přáníčka.
Nesmí chybět ani
tradiční vánoční
besídka v knihovně.
Na jaře se zábavnou
f o r m o u
seznamujeme
s topografickými
značkami, učíme se
poznávat rostliny a
tyto znalosti si pak
ověříme v soutěži,
kdy každý „bojuje
sám za sebe“ a na
jednotlivých
stanovištích plní
zadané úkoly. V létě
nejvíce času trávíme
na
dvoře
při
individuálních hrách,
ale také kreslíme na
chodník, cvičíme se
švihadly a kruhy,
hraje se „minikopaná“
aj.
K těmto,
jen
n a m á t k o u
vyjmenovaným činnostem, patří i
pravidelné čtení v oddělení, hudebněpohybové hry, malování, společenské hry
nebo jen tak nezávazné povídání či relaxace

Od nového školního
roku 2007/2008
trochu jinak
Se zahájením nového školního roku
2007/2008 dojde od 1. září z důvodu
efektivnějšího využití školských budov ke
změně v organizaci školní výuky, která bude
spočívat v tom, že výuka I. stupně, to je všech
tříd 1. – 5. ročníku, bude probíhat pouze na
pracovišti ZŠ na ulici J. Fučíka č. 675 a výuka
II. stupně, to je všech tříd 6. – 9. ročníku,
bude na pracovišti ZŠ na Komenského ulici
č. 355 jako doposud.
Vše podstatné se dozvíte prostřednictvím
písemného sdělení rodičům všech žáků,
kterých se tato změna týká.
– Ing.P
etr V
ečeřa
Ing.Pe
Večeřa
místostarosta města –

Soukromá inzerce
Prodám
 Autosedačka 9 – 36 kg, atest pro EU,

nová, nastavení výšky ramenních pásů,
5tibodový bezpečnostní pás, barva
modrá, za cenu 1690,- Kč. Tel: 731 866
862

na koberci… Děti ve školní družině mají mít
vytvořené podmínky, aby se aktivním
odpočinkem odreagovaly od učebních
povinností.
A co se nepovedlo? Určitě jsme nevyčerpali
všechny plánované akce a aktivity. Když se
třeba vrátí žáci z vyučování unaveni, tak se
celý odpolední program přizpůsobí
momentálním možnostem a zájmům. Co nám
však chybí, jsou malé fotbalové branky a
průlezky (ty byly demontovány a již ničím
nenahrazeny), možnost používání pískoviště
(to volá po údržbě nebo opravě),
z bezpečnostních důvodů nemůžeme
navštěvovat koupaliště (které je momentálně
stejně v rekonstrukci), v poslední řadě je to
vybavení jednotlivých oddělení.
Myslím si, že děti, které za pobyt ve školní
družině platí 120,- Kč měsíčně (60,- Kč platí
děti navštěvující jen ranní provoz), by si
zasloužily lepší zařízení prostředí, ve kterém
tráví svoji mimoškolní činnost a volný čas. A
přitom tato sazba je jedna z nejvyšších
v okrese. O návštěvu družiny zájem je,
v letošním školním roce bylo přihlášeno 63
dětí.
Pomalu se však blíží prázdniny a ve školní
družině slavnostní zakončení školního roku.
Žáci už tradičně dostanou „družinové
vysvědčení“, vyhodnotí a ocení se nejaktivnější
jedinci v celoroční „motýlkové soutěži“ a pak
si už jen popřejeme pěkné léto a co nejvíce
prázdninových zážitků.
– H. Lošonská –

ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

Zápis do hudebního oboru
pro školní rok 2007/2008 bude
v tomto školním roce naposledy
probíhat v těchto termínech
středa 13. června
čtvrtek 14. června
vždy od 12:30 do 17:00 hodin
Zájemci, kteří se chtějí naučit hrát
na hudební nástroj, se mohou dostavit
přímo do budovy ZUŠ na Komenského
ulici č.p. 350. Jsou zváni všichni,
kdo mají zájem o hru na klavír,
klávesy, harmoniku, kytaru, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku,
housle a zpěv.
Informace o zápise Vám sdělí telefonicky
vedoucí pobočky
pan učitel Zdeněk Suchánek 732 768 143,
nebo ZUŠ Chropyně 573 355 043.
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SZUŠ D-MUSIC, v. o. s., Kroměříž
pobočka Chropyně vyhlašuje

zápi s do hudebního oboru
7/2008
pro školní rok 200
2007/2008
na tyto hudební nástroje:
zobco
v á fflé
lé
tna
e ybo
ar
d (kláv
esy),
obcov
létna
tna,, kke
yboar
ard
(klávesy),
trubk
a, ttenor
enor
of
on.
trubka
enor,, klar
klariine
net,
saxof
ofon.
t, sax
Zájemci se mohou hlásit do 30.června
na ZŠ na ulici J. Fučíka
(vchod školní družiny),
nebo telefonicky na čísle 775 645 045.

Absolventský koncert žáků ZUŠ
V úterý 15. května v odpoledních
hodinách se v klubu konal Absolventský
koncert. Program koncertu byl velice pestrý,
mohli jsme vyslechnout různé nástroje
v zajímavém komorním obsazení, např. dua,
tria atd. Účinkovali žáci ZUŠ Chropyně
a zároveň absolventi ze třídy p. uč. Suchánka
(klavír a klávesy), p. uč. Daňkové (akordeon)
a ze třídy p. uč. Gajdíka (zobcová flétna).
Kdo je vlastně absolvent? Je to žák, který
pravidelně navštěvuje Základní uměleckou
školu, věnuje se téměř denně vybranému
nástroji, několikrát veřejně vystupuje na
besídkách a tuto dřinu zakončí
absolventským koncertem.
Je to velká událost, koncert navštíví celá
rodina, žák předvede to nejlepší, co se za tu
dlouhou dobu naučil, sklidí velký potlesk a s
úžasným pocitem odchází z pódia. Pak už je
na něm, jak toto vzdělání zúročí. Dostane se
na speciální školu, kde je hra na nástroje
podmínkou, nebo předává hráčské
dovednosti kamarádům, později třeba svým

ratolestem a nebo zůstane věrný svému
nástroji jen tak pro potěšení.
Velkou zásluhu mají samozřejmě rodiče,
kteří dítě jak psychicky, tak i finančně
podporují a také učitel, kterému se podařilo
rozvinout hudební nadání od útlého dětství.
Věřím, že posluchači si odnesli skutečně
pěkný zážitek a hráči dobrý pocit, že mohou
svojí hrou na nástroj udělat druhým radost.
A rodiče mohou být potom právem na své
– Jana Milotová –
děti pyšní.
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Co dodat?
Snad jen to, že bych chtěl všechny žáky velmi
pochválit za jejich výkony, ale i za projev
zodpovědnosti, co se týká organizace
koncertu a jeho průběhu. Zkouška proběhla
podle předem naplánovaných časů již od
13:30 a vše běželo bez problémů. Koncert
samotný samozřejmě taky.

– Zdeněk Suchánek,
vedoucí pobočky –
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Setkání pionýrských oddílů na Švrčkově
Ve dnech 13.-15.4.2007 pořádala Zlínská
krajská organizace Pionýra setkání pionýrských
kolektivů na táborové základně Švrčkovo u
Valašských Klobouků.
V pátek odpoledne jsme se vydali
s batůžkem nebo cestovní taškou autobusem
do Kroměříže, dále jsme pokračovali vlakem
do Zlína. Tam na nás čekal autobus, který nás
přivezl na místo.
Ubytovali jsme se, seznámili s okolím, něco
snědli a už na nás čekaly hry a soutěže.
V sobotu nás z postele vytáhlo sluníčko.
Dopoledne jsme měli střelecké disciplíny –
stříleli jsme ze vzduchovky, lukem, házeli
šipkami a polenem. Odpoledne jsme se vydali
na rozhlednu. Cestu jsme si krátili veselými
historkami a příběhy z minulých akcí. Protože
bylo pěkné počasí, vyhlídka z rozhledny byla
překrásná. Po příchodu na základnu jsme si
chvilku odpočinuli a už na nás čekaly další hry
a soutěže. Večer jsme měli slepárnu a
kimovku.Na dobrou noc nám Ohnivec
předvedl svou ohnivou šou . V neděli ráno jsme
si uklidili, sbalili batůžky a na louce na nás čekaly
lanové aktivity. Na závěr se děti přetahovaly
s vedoucími. Před odjezdem proběhlo vyhlášení
– JH –
vítězů a hurá domů.

Pro pamětníky a nepamětníky
Pomník Františka Palackého
Naše městečko při příležitosti oslav
v Praze jmenovalo Palackého ve své
schůzi výboru dne 18. dubna 1876
čestným občanem městečka Chropyně.
V tomto výboru byli: František Zháněl,
s t ar os t a, Hynek Ma toušek , I. radní,
Eduard Vašica, II. radní, Fr antišek
Pa zdera, III. radní, a dále Fr antišek
Rozsypal, František Procházka, František
Horák, Jan Mlčoch, Jan Pořízek, Cyril
Krčmař a Josef Úlehla.
Z protokolu:
„K návrhu pana Eduarda Vašice a
upozornění na počestnost historiografa
Františka Palackého a Otce národa

českoslo v anského ku dni 23. t.m.
s ohledu sestavění dějepisu, na kterém ve
prospěch našeho národa po padesát roků
denně pracoval, a za další jeho zásluhy
jmenuje dnešního dne obecní výbor
Fr antiška palackého His toriograf a
Království českého a Moravana čestným
členem městyse Chropyně.“
Pomník Františka Palackého, který byl
postaven vůbec jako první pomník
tomuto muži na Moravě, stojí v místním
parku dodnes a byl darován spolkem
Ječmínek. Na pomníku je text: „Chloubě
wlasti, Františku Palackému, čestnému
občanu chropyňskému vděční občané
21. května 1877.“
– Ing. Jiří Rosecký –

vzhled pomníku po II. světové válce
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Pálení čarodějnic se povedlo
Vše začalo v pondělí odpoledne 30. dubna
u zámku, kde Sbor dobrovolných hasičů
Chropyně ve spolupráci se Správou majetku
města Chropyně zorganizoval a postavil máj.
Tato každoroční tradice byla opětována
velkou návštěvou Vás, chropyňských
občanů.
Je dobře, že v tak dynamické době se
nezapomeneme vrátit k tradicím, jako je
stavění máje a pálení čarodějnic.
Následná akce, která probíhala na hřišti u
rybníka, byla vizitkou dobré nálady jak
dospělých, tak i dětského nadšení našich
nejmenších spoluobčanů.
Členové místního sdružení ODS pro děti
připravili sportovní atrakce, kde si děti mohly
zasoutěžit a mohly být oceněni nějakou
sladkostí. Pro dospělé bylo připraveno
bohaté občerstvení a živá hudba. Vlastní
pálení čarodějnic a rej malých čarodějnic
s oceněním byly vyvrcholením večera.
Všichni si přišli na své, někdo si opekl
buřta, povykládal se známými a nebo si na
závěr zatančil při dobré hudbě.
– RM –
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Panenky u nás našly
domov
Koncem března našly v naší škole domov
hadrové panenky Amélie, Ashly, Šarlota, Dolly,
Vikky. S nimi jsme adoptovali ještě další čtyři
panenky.
Že tomu nerozumíte?
Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
v naší republice pokračuje už třetím rokem.
Panenku si rodina, jednotlivec nebo organizace
může adoptovat za 600,- Kč. Pokryje tak
náklady očkovací látky, injekční stříkačky,
jehly a zaškolení zdravotníka. Ten, kdo panenku
zakoupí, tedy symbolicky adoptuje nejen
panenku, ale i dítě, kterému očkování může
zachránit život. Každá panenka představuje
skutečné dítě, které bude v rámci očkovací
kampaně v rozvojových zemích proočkováno
proti šesti hlavním smrtelným dětským
chorobám. Za dva roky panenky pomohly
získat prostředky na očkování 2.430 dětí.
Každým rokem se díky očkování podaří
zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto
dosud stejný počet dětí umírá na nemoci,
kterým lze očkováním předcházet.
Na světě žijí téměř 2 miliardy dětí.
150 milionů z nich trpí podvýživou,
180 milionů je využíváno k nejhorší dětské
práci, 120 milionů dětí nechodí do školy,
11 milionů dětí do 5 let věku každý rok umírá
z důvodů, kterým lze předcházet.
Programy UNICEF, zaměřené na zdraví,
vzdělávání, rovnoprávnost a ochranu dětí,
ročně zachrání desítky milionů dětských životů
a dávají dětem šanci na lepší budoucnost.
I žáci naší školy dokázali, že jim není
lhostejný osud dětí, které mnohdy žijí
v nelidských podmínkách. Někteří přispěli
částkou nepatrnou, ale byli i tací, kteří neváhali
dát několik desítek korun. Celkem bylo
vybráno téměř 6 tisíc korun, a tak jsme
„zachránili“ 9 nemocných dětí a zbývající
částkou jsme přispěli na jednu lavici, která bude
sloužit dětem ve škole v Ugandě.
Až někdy zavítáte k nám do školy, můžete
si panenky prohlédnout v přízemí budovy na
Komenského ulici. Paní učitelka Karbanová
pro ně vyrobí se žáky „domečky“ a umístí je
na stěnách chodby tak, aby dětem připomínaly
jejich dobrý skutek.
Doufám, že i díky tomuto projektu si naši
žáci aspoň občas uvědomí, jaké bezstarostné
a spokojené dětství prožívají.
– Eva Pospíšilová, ZŠ Chropyně –

Já mám mámu nejkrásnější…
Jarní atmosféra přirozeně vybízí k oslavě
mateřství, a tak je na místě si s dětmi
připomenout svátek matek, který se slaví
druhou neděli v květnu.
Děti milují dobu příprav každé slavnosti
v mateřské škole. Ví, že i babička je maminka
a má také svátek, proto na sváteční
odpoledne 15. května pozvaly nejen své

maminky, ale i babičky. Víte, jak tluče dětské
srdíčko, když je jich plná třída? To pak s
velkým nasazením děti zpívají, hrají na
flétničky, tancují – každý pro svou mámu.
Na závěr přidají vlastnoručně vyrobený dárek
a velkou pusu. Odměna za snažení je velká –
ten nejkrásnější úsměv a mámino objetí.
– Děti a učit
elky Květ
ká šškk ola –
učitelky
Květaa a Da
Dann aa,, ma
matt eřs
eřská

U Zámeckého rybníka bylo rušno
Ve čtvrtek 3. května se na louce u
Zámeckého rybníka konala vyučovací
hodina, která by mohla nést přívlastek
netradiční.
V rámci hodiny prvouky, přírodovědy či
přírodopisu se žáci prvního i druhého stupně
zúčastnili zajímavého výkladu spojeného
s ukázkami dravých ptáků, způsobu jejich
letu a lovu. S ukázkou přijela společnost
Seiferos z Kuřimi u Brna, jejímž hlavním cílem
je ochrana dravých ptáků. Vlastní jednu
z největších sbírek 35 dravců a sov. Ukázky
na základních školách uskutečňuje od roku
1991 a počet přednášek v České republice
se pohybuje kolem čtyř tisíc. Orientují se
i na osvětovou činnost s ekologickým
zaměřením a za tímto účelem poskytují
obecně prospěšné služby veřejnosti, např.
výstavy dravých ptáků, ukázky jejich
letových schopností a loveckého umění,
přípravu handicapovaných dravců pro život
a jejich úspěšné navrácení do přírody,
propagaci českého sokolnictví ve světě,
rozšiřování znalostí odborné i laické
veřejnosti s důrazem na ochranu životního
prostředí aj.
Žáci si mohli zblízka prohlédnout raroha,
sokola, sovu pálenou, jestřába, puštíka, orla
bělohlavého, poštolku, káně lesní a mnoho
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dalších dravců; dokonce si mohli pohladit
výra velkého. Dravci měli i svá jména -

Zuzanka, Blinkr, Apolena, Hofman nebo
Ketlina.
Zajímavá přednáška byla zpestřena
soutěžními otázkami za malé i větší odměny.
Malou odměnou byla fotografie dravého
ptáka, tou velkou byla možnost přivolání
dravce na svou ruku. Jediný, kdo se bál
těchto „králů“, byli racci, kteří nenadálé
vetřelce při jejich vzletu odháněli s urputným
křikem a zastrašováním svou početní
převahou.
Přínosná akce, za kterou píšeme
společnosti Seiferos do jejich notýsku
velkou jedničku !
– MB –
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06/2007
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Žáci šestého ročníku v Núbii
Počátkem měsíce května navštívili žáci
šestého ročníku ZŠ Chropyně výstavu
o Núbii v dobách faraónů propojenou
s interaktivním programem O starověkém
Egyptě,
jež momentálně
probíhá
v Muzeu Kroměřížska. Prostřednictvím velmi
schopné průvodkyně si mohli prohloubit své
znalosti o tradicích, životě a kultuře tohoto
prastarého národa.
Největším zážitkem se pro všechny stala

možnost pracovat v tzv. dílnách, které jim
umožnily vyzkoušet si v praxi hieroglyfické
písmo, dobové odívání a líčení, balení
mumií apod.
Unikátní výstava potrvá do konce měsíce
a po jejím ukončení budou všechny exponáty
navráceny do Náprstkova muzea v Praze a
do Městského muzea v Moravské Třebové.

– Mgr
a teři
na P
a vlík
o vá –
Mgr.. K
Ka
eřina
Pa
vlíko
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Klub českých turistů
9.6.200
7
9.6.2007

23
.6.200
7
23.6.200
.6.2007

23
.6.200
7
23.6.200
.6.2007

Rožnovská valaška –
I. ročník
km – 15 (start vlakové
nádražní Veřovice 8:00 – 9:00
hodin), 25 (start vlakové
nádraží Valašské Meziříčí 7:00
– 9:00); cíl: skanzen Rožnov
pod Radhoštěm do 16 hodin;
startovné 20,- Kč (zahrnuje
i vstup do skanzenu)

10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby IV.
cíl: hrad u Střílek 10:00 –
15:00 hodin; trasa dle vlastní
volby

24.6.200
7
4.6.2007

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby IV.
cíl: Janova Hora, okr. Zlín,
10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby

24.6.200
7
4.6.2007

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby IV.
cíl: Homole, okr. Zlín, 10:00
– 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby

Bližší informace hledejte ve vývěsní
skříňce KČT u vrátnice Fatry.
Přejeme šťastnou cestu se sluníčkem!

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby IV.
cíl: Vršava, okr. Kroměříž,

– JP –

Výtvarné jaro na Základní škole v Chropyni
V tomto školním roce se Základní škola
v Chropyni zúčastnila mnoha výtvarných akcí.
Kromě tradičních rukodělných výstav o
Vánocích a Velikonocích na chropyňském
zámku se naskytla celá řada příležitostí, jak
ukázat výtvarnou zručnost našich dětí.
Například se děti zapojily do akcí:
Česko kreslí Ježíška
„Česko
Ježíška“ ve spolupráci s
Kytičk
a pr
o
Českou poštou a obcí Boží Dar, „K
ytička
pro
ma
mi
nk
u “ pro 14. ročník výtvarné soutěže
mami
mink
nku
Českého zahrádkářského svazu, projekt
Požár
ní o
chr
ana oči
ma dětí
„P
žární
ochr
chra
očima
dětí“ ve spolupráci
Můj kousek
s OSH ČMS v Kroměříži a soutěž „Můj
Země“ pro Českou geologickou službu.
Země
Z větších výstav představujeme tři velké
projekty:

20. dubna na Den Země proběhl ve škole
výtvarná dílna
pilotní projekt „výtvarná
dílna“, kde žáci měli
možnost z recyklovatelných materiálů, jako

jsou pet-láhve, obaly od džusů, novinový papír
aj., vytvořit ojedinělá umělecká díla. S lehkostí
sobě vlastní přetvořili tento tříděný odpad
v překrásné kreace a předvedli spolužákům
svou originální kreativitu a estetické cítění.
Začátkem května zaslala naše škola do
Prahy dva velkoformátové obrazy do soutěže
Bar
evné jar
o IBERIA
„Bar
Bare
jaro
IBERIA“. Touto akcí přispíváme
k nadačnímu projektu NADACE Archa
Chantal, kterou podpoříme charitativní
činnost
pro
děti
s onkologickým
onemocněním.
Posledním velkou akcí je účast v projektu
Děts
ká Galer
7“. Dva roky se naše děti
„Děts
Dětská
Galeriie 200
2007
připravují na ojedinělou výstavu dětských prací
základních a středních škol celého
Kroměřížska. Tento obrazový kaleidoskop
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můžete zhlédnout 1. června na Den dětí
v Domě kultury v Kroměříži. Zahájení výstavy
proběhne v 13.00 hodin a celá výstava potrvá
do 28.6.2007.
– MgA. Jitka Karbanová –

06
06/2007
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Den Země
V pátek dne 20. dubna proběhl na
Základní škole Chropyně další ročník akce
Den Země, který letos připadl na neděli
22. dubna. Tento den by měl děti přimět
k zamyšlení, jak by se měly chovat ke svému
okolí a k přírodě jako takové. Učitelé pro děti
připravili program složený s různých aktivit,
které měly upozorňovat na problematiku
znečišťování životního prostředí.
Letos jsme se zaměřili především na sběr
starého papíru. Akce se zúčastnily všechny
třídy, včetně správních zaměstnanců. Děti se
do sběru papíru pustily s velkým nadšením.
Na budově Komenského se celkem nasbíralo
2.253 kg. Nejvíce se snažila třída 5.C, která
nasbírala úctyhodných 710 kg. Nejlepším
sběračem na budově Komenského byla
žákyně Radka Kroupová se 401kg. Na ulici
J. Fučíka děti celkem přinesly pěkných
1.776 kg. Tady byla nejpilnější třída 4.A se
374 kg papíru. Nejlepším sběračem se stal
Jiří Ludvík se 150 kg sběru. Tyto dvě nejlepší
třídy budou za svou snahu odměněny
exkurzí do třídírny recyklovaných odpadů
RESO Hulín.
Sběr starého papíru nebyl samozřejmě
jedinou aktivitou, které se žáci věnovali.
Například v českém jazyce psali slohové

práce s tématikou životního prostředí, ve
výtvarné výchově a pracovních činnostech
žáci se zapálením tvořili různorodé výrobky
z recyklovaných odpadů. Nejlepší práce
žáků jsou vystaveny na chodbách školy.

Vyvrcholením celé akce byl pochod
naučnou stezkou Chropyně, kde na
určených stanovištích žáci plnili úkoly
spojené s ekologií a přírodou našeho města.
Jeden z mnoha úkolů bylo vyhledávat černé

skládky, najít nejstarší strom, poznávat léčivé
byliny atd.
Cílem této akce je přimět děti
k šetrnějšímu a ohleduplnějšímu chování
k přírodě a vypěstovat v nich ty nejlepší
návyky spjaté se životním prostředím a
ekologií, kterými se budou řídit po celý
život, a tím chránit zemi pro sebe i budoucí
– Mgr
n Bajgar –
pokolení.
Mgr.. Mila
Milan
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XXII. ročník Ječmínkova běhu
využily jen dvě zástupkyně z Kojetína. Celé
dopoledne bylo věnováno sportu, a to nejen
běhu. Děti hrály ve volném čase různé míčové
hry.
Počasí závodům přálo, nedošlo k žádnému
zranění, na každého účastníka bylo
pamatováno nějakým pamlskem a v každé
kategorii byla věcná cena pro první tři.
Dá se říci, že letošní „Malý Ječmínek“ se
vydařil ke všeobecné spokojenosti.
Umístění:
I. ročník:
1. Ondráčková Nikola, 2. Sochorová Aneta,
3. Vaňharová Jennifer
1. Slaný Radek, 2. Ligurský Michal, 3. Kroupa
Dominik
II. ročník:
1. Hladná Nikola, 2. Štěpánková Tereza,
3. Andrašiová Martina
1. Krutil Jonáš, 2. Maršálek Jiří, 3. Kuchař
Václav
V letošním roce se opět uskutečnily
v areálu kolem rybníka Hejtman závody
v přespolním běhu, které pořádal oddíl atletiky
za spoluúčasti výkonného výboru TJ
Chropyně a vedení základní školy. Závody by
se nemohly uskutečnit bez vydatné pomoci
Města Chropyně.
Na přípravě areálu se značnou měrou
podíleli pracovníci Správy majetku města. Již
po několikáté bylo po oba dny využito
pronajatých prostor kynologů pro šatny a pro
zázemí pořadatelů.

III. ročník:
1. Balášová Barbora, 2. Babická Klára,
3. Václavíčková Tereza
1. Berky Lukáš, 2. Sedlář Zdeněk, 3. Kusý Patrik
IV. ročník:
1. Fajtlová Kristýna, 2. Ščudlová Marta, 3. Horová
Jana
1. Beran Rostislav, 2. Kopačka Lukáš, 3. Palacký
Patrik
V. ročník:
1. Hošková Barbora, 2. Čecháková Lenka,
3. Ryndová Denisa
1. Slavík Tomáš, 2. Hejl David, 3. Jurčík René

„Malý Ječmínkův běh“
30.4. se uskutečnil „Malý Ječmínkův běh“
pořádaný již tradičně pro žactvo Základní
školy v Chropyni. V letošním roce byli přizváni
i zástupci několika okolních škol, ale pozvání

VI. ročník:
1. Večerková Karolína, 2. Štěpánková Anna,
3. Podroužková Jitka
1. Petlach Martin, 2. Podroužka Václav, 3. Beran
Bronislav
VII. ročník:
1. Polášková Marta, 2. Vraspírová Lucie,
3. Křupalová Alena
1. Skalík Jan, 2. Vávra Stanislav, 3. Měrka Pavel
VIII. ročník:
1. Polášková Marie, 2. Kociňáková Hana,
3. Sekaninová Michaela (ZŠ Kojetín)
1. Kubín Tomáš, 2. Baštinec Radim, 3. Petlach
Michal
IX. ročník:
1. Pýchová Lenka, 2. Kytlicová Radka,
3. Hemzová Iveta
1. Smékal Aleš, 2. Nezdařil Lukáš, 3. Machů
Tomáš
„Ječmínkův běh“
Dne 1. května se tradičně běhá „Ječmínkův
běh“ pro dospělé závodníky. V letošním roce,
v rámci oslav 50 let atletiky, jsme závody pojali
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XXII. ročník Ječmínkova běhu
Richard (Traged Team)
Ženy – 1. Dostálová Marie (AK Olomouc),
2. Vévodová Martina (AK Perná), 3. Hynštová
Marie (AHA Vyškov)
Jedno
tliv
é kka
ategor
Jednotliv
tlivé
egoriie:
Ženy „A“ – 1. Dostálová Marie (AK Olomouc),
2. Vévodová Martina (AK Perná), 3. Dřímalová
Martina (Sp. Přerov)
Ženy „B“ – 1. Antošová Irena (Uni Brno),
2. Málková Anna (AHA Vyškov)
Ženy „C“ – 1. Hynštová Marie (AHA Vyškov),
2. Vaněčková Lada (SK Štípa Zlín), 3. Tvrdá
Zdeňka (TJ Chropyně)
Ženy „D“ – 1. Janečková Anežka (AK Zlín)
Ženy „E“ – 1. Ellingerová Dana (LRS Vyškov)
Muži „A“ – 1. Steiner Tomáš (VSK Uni Brno),
2. Růžička Richard (Traged Team), 3. Zavadil
Stanislav (AHA Vyškov)
Muži „B“ – 1. Žabíček Václav (Rock TT Hranice),
2. Antoš Jakub (Uni Brno), 3. Beran Vladimír
(TJ Chropyně)
Muži „C“ – 1. Smutný Zdeněk (AHA Vyškov),
ve větším rozsahu. Sváteční sportovní
dopoledne zahájily závodem na 60 m
předškoláci a rodiče s dětmi. Z malých dětí
zářila radost při závodění, ale i po doběhu, kdy
obdržely drobné ceny a cukrovinky. Vyhrál
Radim Konečný před Nikolou Dřímalovou a
Radimem Horsákem. Další pořadí: Vojtěch
Mirvald, Lucie Láníková, Ellen Borková a
Dominik Večeřa.
Dalším závodem byl běh mladšího a staršího
žactva na 1.000 m. Zúčastnili se i zástupci
z jiných oddílů, ale zástupci Chropyně se nedali
zahanbit. V kategorii mladších žáků zvítězil
Rostislav Beran před Jonášem Krutilem
a Danielem Spurným, reprezentujícím
Olomouc. V kategorii mladších žákyň zvítězila
Denisa Horsáková před Kristýnou Suchyňovou.
Kategorii starších žáků vyhrál Dominik Loch
před Martinem Horou a Vojtěchem Smékalem,
starší žákyně závodila jediná, a tedy i vyhrála –
Gabriela Mirvaldová. V kategorii dorostenců
zvítězil Stanislav Zavadil před Michalem
Sanitrákem. Rovněž zde obdrželi všichni
zúčastnění sladkosti a ti nejlepší i hodnotné
ceny.
Závod dospělých na 10 km byl v pořadí již
22. ročníkem.
Trasa doznala v letošním roce opět změnu a
doufáme, že k lepšímu. Byl zvolen
dvoukilometrový okruh, který se běžel 5x. Tedy
i atraktivní záležitost pro diváky. Jen škoda, že
jich nebylo víc než asi padesátka věrných
příznivců.
Počasí opět běžcům přálo a ti rozhodně
odjížděli spokojeni. Jménem pořadatelů je
nutno říci, že jsme očekávali v rámci oslav výročí
oddílu o malinko početnější účast než 33
členné startovní pole mužů a žen ve všech
věkových kategoriích.
Absolutní pořadí:
Muži – 1. Steiner Tomáš (VSK Uni Brno),
2. Žabíček Václav (Rock TT Hranice), 3. Růžička

2. Němec Ondřej (AK Kroměříž), 3. Kunc Josef
(LRS Vyškov)
Muži „D“ – 1. Večeřa Radomil (Biatlon Prostějov)
Muži „E“ – 1. Tomíšek Jindřich (Kyselka Horní
Moštěnice), 2. Brandýs Vlastimil (LRS Vyškov),
3. Gaman Jaroslav (Avanti Havířov)
Podařilo se zajistit i hodnotné ceny, za což patří
poděkování sponzorům, a to ve většině případů
již tradičním. Na cenách se podíleli: pí Borková,
ing. Gaja, p. Bena, p. Hanák, pí Mlčochová, pí
Škarpová a firmy Fatra, Kalttech, Brenntag,
Nestle a velkou měrou Město Chropyně.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za jejich
pomoc, ale také všem, kteří se podíleli na
realizaci a přípravě, ale i všem obětavým
pomocníkům při samotných závodech po oba
–B
V–
dny.
BV
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Floorball − sportovní hra č. 1 na ZŠ v Chropyni
Ve středu 18.4.2007 bylo nezvykle rušno
v tělocvičně naší školy. Jako v letech
předcházejících i letos byl uspořádán již
tradiční přebor o nejlepší floorballové
družstvo Základní školy Chropyně. Průběh
celého turnaje, velké herní úsilí všech hráčů
o dosažení nejlepšího výsledku potvrdily,
že floorball je velmi zajímavou a přitažlivou
sportovní hrou. Jak to nakonec dopadlo?
V konkurenci osmi družstvech žáků
sedmého až devátého ročníku mistrovský
titul přeborníka ZŠ Chropyně získalo
favorizované družstvo třídy 9.B, kterou
reprezentovali hráči Tomáš Stoklásek, Jiří
Majtán, Petr Novák a gólman Aleš Smékal.
Jejich vítězství jistě všichni (i soupeři)
oceníme potleskem. Uznání si jistě zaslouží
i družstva tříd 8.A a 9.A, která se umístila
na 2. a 3.místě. Děkujeme všem účastníkům
za odvedené výkony a těšíme se na turnaj
2008.
– Mgr
o jtěch Kr
o upa –
Mgr.. V
Vo
Kro

Nohejbalový turnaj ODS v Chropyni vyhráli Navrátilovi
Na státní svátek v Den osvobození byl
v Chropyni místním sdružením ODS
naplánován nohejbalový turnaj trojic.
Ráno to vypadalo, že z toho pro dnešní
den sejde, neboť z nebe na nás padaly
pro vazce vody. Ale jelikož se všichni
přihlášení již před osmou hodinou začali
scházet k prezentaci, nakonec si to i počasí
rozmyslelo a vysvitlo sluníčko.
Za řízení hlavního rozhodčího pana
Antonína Středy si kapitáni sedmi družstev
vytáhli pořadí, dle kterého byli nasazeni
do jednotlivých zápasů.
Řízení na kurtu se ujal další z pořadatelů
pan Stanislav Kotas a hráči mohli začít psát
první stránky turnajové historie.
Sedmé místo obsadili hráči týmu
Haná II.ve složení Látal, Doubek, Koplík a
Studený, když uhráli pouhý bod se svou
klubovou jedničkou. Jejich krédem bylo
„není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Šesté místo se ziskem 4 bodů obsadil
tým TJ “B“ KMČ ve složení Sedlařík ,
Sedlaříková, Koláček a Dočkal. Pátá příčka
patřila týmu Haná I., hrajícímu v sestavě
Junášek, Ďurkáč, Podešva a Bosák.O čtvrté
a třetí místo svedli boj domácí hráči TJ „A“,
za které nastoupili Omamík, Kovařík a
Zborek, s MS ODS ve složení Macháček,
Štolfa a Štulajter. Při rovnosti zisku 6 bodů
a vzájemném nerozhodném zápase
rozhodovalo skóre, které posunulo místní
borce z TJ na třetí místo.
O pořadí na prvních dvou místech
tohoto prvního ročníku nohejbalového
turnaje pod záštitou místního sdružení
ODS v Chropyni svedli tuhý boj
kroměřížská Hvězdná pěchota pod
taktovkou Vítězslava Tesaříka, hrajícího
v týmu se synem Liborem a Virglem, a

domácí tým ve složení Menšík Tomáš,
Navrátil Lukáš a Navrátil Petr. O prvenství
chropyňských borců rozhodl vzájemný
zápas, když tito již v předchozích zápasech
s týmy TJ odevzdali po bodu. Jediná prohra
tak připravila kroměřížské hráče o pohár a
ceny pro nejlepší hráče věnované
pořadateli.
V průběhu dne s námi počasí laškovalo,
ale všechny zápasy byly odehrány za
odborného řízení pánů Středy a Kotase,
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čímž jim ještě jednou upřímně děkuji za
všechny hráče i pořadatele.
Jelikož hráči odcházeli po skončení
turnaje spokojeni, byla zcela nepochybně
založena nová tradice turnajů, která bude
mít své pokračování.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
přítomným hráčům za účast a popřát
mnoho dalších úspěchů při sportovním
vyžití.
– MIH –
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Historický úspěch oddílu stolního tenisu
Letošní sezóna skončila pro naše hráče
nejlepším úspěchem za celou dobu existence

oddílu. Družstvu „A“ mužů se podařilo vyhrát
s 10bodovým náskokem krajskou soutěž

II. třídy, a zajistilo si tak postoupit do
krajského přeboru I. třídy.

Oporou družstva byli: Topič P., Schovanec Z., Zapletal M., Nesvadba D. a Chrastina J.
Družstvo mužů „B“, hrající okresní soutěž I. třídy se umístilo v celkovém hodnocení na pěkném 8. místě.

Základní sestavu tvořili tito hráči:
Nesvadba D., Ocknecht J., Gašpařík M.,
Hynšt M., Tesař A., Štibora M. a Hudcová J.
I umístění mládeže bylo v letošní sezóně
úspěšné. Po odehrání 6 kol okresních
bodovacích turnajů skončila ve starších
žácích Petra Zlámalová na 9. místě z 22
účastníků a v dorostencích pak Petr Caletka
na 10. místě z 23 hráčů. Od příští sezóny
vytvoří naše mládež družstvo „C“ a zahraje si
selosezónní soutěž – okresní přebor III. třídy.

Snahou oddílu je zvýšit členskou
základnu především o mládež. To se nám
podařilo a při náboru školní mládeže si náš
sport vyzkoušelo 26 mladších žáků a 12
z nich se mu věnuje dále. V příští sezóně si
prověří své hráčské schopnosti přímo
v soutěži, při regionálních bodovacích
soutěžích.
Ukončení sezóny proběhlo 12. května
při pořádání již X. ročníku setkání
bývalých členů a hráčů oddílu, které bylo
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kvalitním vyvrcholením letošní úspěšné
sezóny.
Závěrem si dovolujeme touto cestou
poděkovat všem našim sponzorům, bez
kterých bychom nemohli existovat. Jsou to:
p. Zháněl - RACEK Chropyně, PLYNY JEHLÁŘ
s.r.o. Břest, pí. Hánečková - GERSTE s.r.o., p.
Hanák - STAVOSPOL s.r.o., p. Středa –
AUTOVEST a p. Krejčíř Jiří. Poděkování patří
také rodičům a všem členům oddílu.
– BI –
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Petanque v Chropyni vyučovali Štolfa, Brožík a Sedlařík
Poslední dubnovou sobotu pořádalo
Místní sdružení ODS v Chropyni turnaj
losovaných trojic v petanque. Za krásného
slunného rána se sešlo dvanáct hráčů a
hráček, kteří byli rozlosováni do čtyř
družstev.
Hrálo se systémem každý s každým a
byla to mnohdy velmi zajímavá podívaná.
Jaká byla cesta k vítězství týmu pod
taktovkou Vojty Štolfy, by mohli povídat
Pavel Brožík s Martinem Sedlaříkem.
Nejprve „jenom“ remizovali s týmem ve
složení Janoušek, Kalabus, Malinková
Ivana, aby v dalších zápasech předváděli
koncert pro přihlížející početné
obecenstvo, mezi kterým nechyběl ani
host nejvzácnější – chropyňský starosta
s chotí.
Když porazili 2:0 družstvo vedené
zkušeným Antonínem Středou a
doplňovaným Hanou a Michaelou
Malinkovými, bylo to jen těsně v obou
setech. Ale vítězství 2:0 nad druhým
týmem v celkovém pořadí hrajícím ve
složení Středová, Caletka, Tichý se již dá
nazvat debaklem, neboť ve druhém setu
se jednalo o vítězství s nulou.
Třetí místo patřilo týmu Antonín Středa,
Hana Malinková, Michaela Malinková.
Na bramborovém, čtvrtém stupínku
stálo družstvo hrající ve složení Janoušek,
Kalabus, Ivana Malinková.
Všechny týmy obdržely věcnou cenu,
a jelikož se akce líbila, bylo dohodnuto, že
každý pátek od 18 hodin budou pořádány
pravidelné turnaje příchozích dvojic do
dlouhodobého žebříčku.
– MIH –

Redakce Zpravodaje
upozorňuje čtenáře,
že v průběhu
měsíce června vyjde

speci ální číslo při
příle
žit
os
ti kkonání
onání
příležit
žitos
osti

Hanáckých slavností.
V souvislosti s tím
vyjde další řádné číslo

až v měsíci září,
jehož uzávěrka bude

ve středu 15. srpna..
Přejeme všem
ny .
kr
ásné pr
ázdni
krásné
prázdni
ázdnin
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Společenská kronika
duben 2007
V měsíci dubnu se do našeho města přistěhovalo 11 občanů,
10 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 10 osob,
zemřeli 4 občané a narodily se 2 děti.
Uzavření manželství

Pavel Preč, bytem Hranice – Hana Jouzová, bytem Záříčí
Mila
n Šk
opík
ny – Mar
ké
alk
o vá, Chr
op
yně
Milan
Škopík
opík,, Mor
Morkko vice-Slíža
vice-Slížan
Marké
kétt a Fi
Fialk
alko
Chrop
opyně

Blahopřání

Narozeniny jsou jen jednou v roce,
tak je s Tebou rádi oslavíme.
Dne 5. června 2007 oslaví
87. narozeniny dědeček a pradědeček pan
átil.
Vla
di
mír N
vrátil.
Vladi
dimír
Na
a vr
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody přejí dcery, zeť, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 8. června oslaví své 70. narozeniny paní
Libuše Hanulíková
z ulice Františkov. Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje dcera
Zdeňka a syn Lubomír s rodinou.
Vzpomínáme

Dne 5. května jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka pana

Nabídk
a pr
aco
vního mís
abídka
praco
acovního
místt a
Tělovýchovná jednota Chropyně
vypi
su
o vé říz
ení na obsa
řízení
obsazzení pozice
vypisu
sujje výběr
výběro
výk
onného ttaj
aj
emník
aT
op
yně.
výkonného
ajemník
emníka
TJJ Chr
Chrop
opyně.

k a Sedláčk
a.
Františ
Sedláčka
ntišk
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenali
více než ostatní. O to těžší je naučit se bez
nich žít.
7. června 2007 uplyne dlouhých 6 let, co
od nás odešel můj manžel, náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan
Květoslav Panáček.

Za tichou vzpomínku všem, kteří
vzpomenou s námi, děkují manželka a děti
s rodinami.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky
ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.
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Náplň práce:
· koordinace a řízení malého kolektivu pracovníků
· řízení a odpovědnost za finanční toky a hospodaření TJ
· koordinace a jednání se zástupci partnerských organizací
· jednání se zástupci jednotlivých oddílů TJ
Požadujeme:
· organizační schopnosti
· časová flexibilita
· základní ekonomické znalosti a předpoklady pro manažerské
řízení
· výborné komunikační schopnosti
· zkušenosti s prací v oblasti tělovýchovy výhodou
· uživatelská znalost PC (MS Office, účetní software)
Nabízíme:
· zkrácený pracovní úvazek (max. 4 hodiny denně)
· nástup možný po dohodě

Termín uzávěr
ky přihlášek: do 1
5.6.200
7
uzávěrky
15.6.200
5.6.2007
K přihlášce je potřeba přiložit strukturovaný
životopis.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Tělo
výcho
vná jjedno
edno
op
yně, sekr
et ar
výchovná
ednott a Chr
Chrop
opyně,
sekre
ariiát,
Tělovýcho
Mor
a vská 552, 7
68 1
1 Chr
op
yně
Mora
768
11
Chrop
opyně
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Chropyňské počasí
duben 2007
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

7
červen 200
2007

Nejznámější skupinou dubnových pranostik jsou ty, které hovoří
o jiřských hadech a štírech. Zpravidla ve druhé polovině dubna, kdy
se dostaví první hřejivé jarní paprsky, opouštějí skutečně naši
nejběžnější zástupci z třídy plazů své zimní skrýše. Pranostiky „jiřských
hadů a štírů“ jsou tedy věcně dosti přesné. Jisté rozpaky ovšem působí
v pranostikách uvádění pověstní jiřští štíři. Jistě proto, že výskyt tohoto
živočišného řádu je spojován spíše se subtropickými a tropickými
oblastmi. Méně známou skutečností však je, že i v současnosti byl na
území České republiky prokázán výskyt štíra kýlnatého, a to jižně od
Prahy ve vltavském údolí, na pravém břehu Slapské přehrady.
„Štír“ ovšem bylo také v 18. a 19. století zcela běžné označení pro
blízkého příbuzného našich cvrčků – krtonošku obecnou.
Nejjednodušší vysvětlení „výskytu štíra“ v jiřských pranostikách
zastává však náš klimatický historik J. Svoboda. Domnívá se, že
označení „štír“ v pranostikách znamená totéž, co vyjadřovala
staročeská slova „ščur“, „jaščur“ či „jaščerka“, tedy že se významově
zcela kryje se současným pojmem „ještěrka“.
Dalším typickým příkladem návratu do dubnové přírody je
vlaštovka, poeticky našimi předky nazývána jako „ptáček Panny Marie“.
V knize „Ptáci v zahradě a na poli“ např. ornitolog Jiří Felix udává:
„V září nebo v říjnu odlétají vlaštovky a jiřičky do Afriky do oblastí na
jih od Sahary, odkud se vracejí koncem dubna nebo začátkem května.“
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
Letošní duben se vyznačoval zejména nadprůměrnými teplotami jak
ranními, tak i maximálními a minimálním množstvím srážek.
- průměrná minimální ranní teplota byla +7,1 °C
- průměrná maximální denní teplota byla +15,7 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 5,6 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 994,9 hPa.
Pranostiky na měsíc červen:
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Krásný červen – požehnaný rok.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Teplý déšť v červnu úrodu množí, studeným se nedostatek zmnoží.
Hřmí-li v červnu, bude žeň bohatá.
Červen studený, sedlák krčí rameny.
Po červnu, v němž teplé deště měly, stodoly se radují i včely.
Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.
– Ing. O. Kment –
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Zkrocení aneb Shakespeare to psal
pro mladší
mladší....

19.6.2007

(úterý) v 19.00 hod. – „ Z k rro
an
o cení
a
neb
Shakespeare to psal pro mladší...“ něžná
komedie o tajemstvích hereckého řemesla, hereček,
které s odstupem generace ztvárňují stejnou roli
Kateřiny ve Zkrocení zlé ženy W. Shakespeara a
pojí je přitom nejen osobní přátelství, ale
paradoxně také profesní rivalita... role byly psány
přímo pro ně. Vstupné: důchodci a studenti 120,Kč, ostatní vstupné 150,- Kč.

Připravované kulturní programy na měsíc
září 2007
„Když jde kůzle otevřít“ (pohádka pro MŠ a rodiče
s dětmi)
„Operetní skříňka s líčidly“ (zábavný pořad
interpretů opavského divadla. Veselé texty a
vyprávění spojují protančené melodie ze známých
operet)
Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na
tel. 5
73 355 323
pa
nt
o vá. Doplnění i změna pořa
dů
573
323,, pí. Ra
Rapa
pant
nto
pořadů
e r v ace mís
e nutné si
j e vyhr
a z ena
dě rre
e zze
místt a jje
vyhra
ena.. V přípa
případě
vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět!
Správa majetku města Chropyně.
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